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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Obchodní jméno:  CEJIZA, s.r.o. 

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

IČ:     283 53 242 

DIČ:    CZ28353242  

Datum založení:  18. června 2009 

Datum zápisu do OR:  22. července 2009 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč 

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

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

 

Kontaktní údaje    

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

Telefon:   +420 541 654 222 

Fax:    +420 541 654 221 

E-mail:    info@cejiza.cz 

Internetové stránky:  www.cejiza.cz 

 

    

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Valná hromada     

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

 

Statutární orgán    

Jednatel:   MUDr. Bořek Semrád 

 

Dozorčí rada    

Předseda:   Ing. Vlastimil Gabrhel 

Členové:   Mgr. Pavel Blažík 

JUDr. Jan Navrátil 

    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, ekonomicko-

obchodní referent. 
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 

Hlavním důvodem založení Centrálního Jihomoravského Zadavatele byla skutečnost, že centralizované 

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

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

státní správy v rámci České republiky. 

 

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

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

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

právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem.  
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3. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 

3.1 DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU 

3.1.1 Fakturace odběratelům 

Faktury odběratelům se vystavují pravidelně tentýž den po obdržení faktury od centrálního dodavatele. 

Výjimkou byly mimořádné odečty k datu 30.6.2013 a 31.12.2013, kdy byly faktury vzhledem k jejich 

množství vystaveny následující den. 

Kromě „klasických“ faktur bylo v roce 2013 vydáno 122 opravných daňových dokladů. Opravné doklady 

jsou vystavovány zpravidla z těchto důvodů: 

� nesprávně nahlášený stav elektroměru nebo plynoměru ke dni mimořádných odečtů, 

� vyřízení oprávněných reklamací. 

3.1.2 Správa energetických kalkulátorů pro odběratele 

V rámci vstřícného přístupu k zákazníkům byly ve spolupráci s dodavatelem vytvořeny energetické 

kalkulátory pro odběratele. Pomocí kalkulátorů si ekonomové a účetní příspěvkových organizací dokážou 

sami zpracovat orientační náklady na budoucí výše plateb, a to ještě před obdržením faktur od dodavatelů.   

Kalkulátory na obě komodity obsahují smluvní ceny za dodávku médií a regulované ceny za distribuci dle 

Cenových rozhodnutí vydaných Energetickými regulačními věstníky Energetického regulačního úřadu. Ceny 

za dodávku silové elektřiny i komodity plynu jsou fixní, platí pro všechny kategorie po celou dobu trvání 

platnosti smlouvy. Naopak ceny za distribuci jsou platné vždy pro daný kalendářní rok.  

Oba energetické kalkulátory jsou umístěny na webových stránkách www.cejiza.cz/kalkulacka-nakladu. 

3.1.3 Správa a aktualizace energetické databáze 

Po celou dobu platnosti smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie a zemního plynu je 

nezbytné provádět správu a aktualizaci energetických databází. Hlavními důvody aktualizací jsou:  

� Vyřazování odběrných míst v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje  
o převodu nemovitostí z majetku JM kraje do majetku nových vlastníků nemovitostí. 

� Dodatečné zařazování odběrných míst, která dosud nebyla v systému centrálních dodávek, např. 
z důvodu platnosti předchozích smluv se stávajícími dodavateli. 

� Dílčí změny jednotlivých technických parametrů, např. změny hodnot hlavních jističů a sazeb distribuce, 
rezervovaných kapacit, atd. 

� Přeřazování odběrných míst elektrické energie z typu měření C do typu měření B, tj. průběhové měření 
v souladu s vyhláškou č. 82/2011 Sb. 

� Přeřazování odběrných míst zemního plynu z kategorie střední odběratel do kategorie maloodběratel  
a obráceně. 

� Slučování organizací na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 
 

Aktuální počet odběrných míst v komoditě EE je celkem 616, z toho: 

� kategorie VN      57 odběrných míst 

� kategorie NN, měření B (MOP průběh)  94 odběrných míst 

� kategorie NN, měření C     465 odběrných míst 

 

Aktuální počet odběrných míst v komoditě ZP je celkem 443 z toho: 

� kategorie VO      5 odběrných míst 

� kategorie SO      72 odběrných míst 

� kategorie MO      366 odběrných míst 
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3.1.4 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. 

3.1.5 Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci 

S cílem minimalizovat výskyt nesprávných dat na vystavených fakturách, které jsou odesílány do 

příspěvkových organizací, je prováděna kontrola přijatých faktur od dodavatelů komodit EE a ZP. Kontrolují 

se fakturované ceny za dodávku, ceny za distribuci a technické parametry odběrných míst.  

Reklamace v obou komoditách jsou prováděny nejčastěji z důvodů, že nesouhlasí konečný odečet 

elektroměru nebo plynoměru uvedený na faktuře s vlastní evidencí zákazníka. Jsou v podstatě dvě hlavní 

příčiny: 

� Vadné měřidlo – v tomto případě se žádá dodavatel, aby v součinnosti s distributorem vyslal do 
odběrného místa technika na prověření funkce měřidla, příp. zajistil jeho výměnu.  

� Odečet neprovedl distributor formou řádného odečtu, nýbrž odhadem spotřeby – v tomto případě se 
žádá o vystavení opravného daňového dokladu na zákazníkem zdokumentovaný odečet.  

Dalšími příčinami reklamací byly nevyfakturované spotřeby, příp. nesprávně vyfakturovaný objem spotřeby 

z viny technických závad. Jednalo se např. o nefunkčnost jedné fáze, nefunkčnost dálkového odečtu, selhání 

přenosu dat, apod. V některých případech se nejedná o vlastní reklamaci chybně fakturovaného údaje 

způsobenou dodavatelem, ale o chybu způsobenou zákazníkem. V roce 2013 bylo celkem 27 reklamací.  

Kromě řešení vlastních reklamací se jedná o neustálý kontakt s ekonomy a účetními v příspěvkových 

organizacích a provádění množství výpočtů nákladů na konkrétní odběrná místa ještě před vystavením 

faktur, příp. vysvětlování mnoha dotazů na metodiku výpočtu nákladů na distribuci a na kapacitu, apod. 

 

3.2 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2013 

3.2.1 Dodávka lancet, bezpečnostních lancet a testovacích proužků pro 
glukometry, včetně výpůjčky glukometrů 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byla dodávka lancet, bezpečnostních lancet  

a testovacích proužků pro glukometry, včetně bezplatného zapůjčení glukometrů, všech součástí  

a příslušenství nutného pro jejich okamžité použití a zaškolení zaměstnanců zdravotnických zařízení s dobou 

plnění na dobu určitou od 1.5.2013 do 31.12.2013.  

Veřejná zakázka byla zadávána pro celkem 7 pověřujících zadavatelů: 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
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Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 
 

 

Průběh veřejné zakázky: 

� Veřejná zakázka byla zahájena pod spisovou značkou CEGL0413 uveřejněním 5.4.2013 na profilu 
zadavatele a zároveň oslovením 10 potenciálních dodavatelů odesláním Výzvy k podání nabídky. 

� Lhůta pro podání nabídek uběhla 16.4.2013 v 10:30 h. Nabídku podalo 5 uchazečů výběrového řízení. 

� Jednání Komise pro otevírání obálek se uskutečnilo dne 16.4.2013 v 11:30 h. 

� Komisi byly předány všechny nabídky, které byly přijaty ve lhůtě pro podání nabídek.  

� Komise provedla kontrolu nabídek a konstatovala, že obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že z nich 
obsah nelze vyjmout, jsou označeny názvem veřejné zakázky a opatřeny adresou uchazeče. Komise 
postupně otevřela obálky s nabídkami podle přidělených pořadových čísel a provedla formální kontrolu, 
zda nabídky byly zpracovány dle dokumentace výběrového řízení veřejné zakázky.  

� Jednání Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 26.4.2013 v 9:05 h. 

� Komise provedla posouzení kvalifikace nabídek uchazečů a konstatovala, že uchazeči č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 
prokázali splnění kvalifikace, uchazeč č. 2 neprokázal splnění kvalifikace. Komise dále přistoupila 
k posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v dokumentaci výběrového 
řízení a konstatovala, že požadavky zadavatele v plném rozsahu splňují pouze nabídky uchazečů č. 1 a č. 
4. Nabídky uchazečů č. 3 a č. 5 byly vyloučeny z další fáze výběrového řízení a nebyly dále hodnoceny.  

� Komise dále provedla hodnocení nabídek, kdy jediným hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková 
cena bez DPH, prostým seřazením dle jejich nabídkové ceny. Komise vyhodnotila shora uvedeným 
způsobem nabídku uchazeče č. 1 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

� Rozhodnutím zadavatele byla dne 29.4.2013 nabídka uchazeče č. 1 vybrána ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka lancet, bezpečnostních lancet a testovacích 
proužků pro glukometry, včetně výpůjčky glukometrů“ jako nejvhodnější.  

� V návaznosti na Rozhodnutí zadavatele byly podepsány všechny smlouvy nemocnic s vítězným 
dodavatelem a dle ZVZ byly v zákonném termínu uveřejněny na profilu zadavatele. Bylo tak zahájeno 
vlastní plnění veřejné zakázky na dobu určitou – do 31.12.2013. 

3.2.2 Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje  
2013-2016 

Na základě plánu práce CEJIZA, s.r.o. na rok 2013, v návaznosti na stávající centrální veřejnou zakázku 

s dobou ukončení 30.6.2013, byla zahájena příprava podkladů pro zadávací dokumentaci navazující 

centrální veřejné zakázky ve spolupráci s nemocnicemi JMK.  

Příprava technické části zadávací dokumentace probíhala ve dvou krocích: 

1. Analýza a vyhodnocení dat stávající veřejné zakázky na základě podkladů zasílaných nemocnicemi JMK 
vždy za každé čtvrtletí příslušného roku. 

Z konkrétních objemů odebíraných dezinfekčních přípravků v jednotlivých kategoriích a vynaložených 

nákladů na dezinfekční přípravky za dobu plnění veřejné zakázky se vycházelo pro nastavení parametrů 

navazující veřejné zakázky s předpokladem počátku plnění od 1.7.2013. 

2. Jednání Pracovní skupiny pro dezinfekci 

Pro konzultaci odborných parametrů připravované zakázky byla sestavena Pracovní skupina s cílem 

dohodnout společné parametry tak, aby vyhovovaly všem nemocnicím JMK s ohledem na jejich rozdílná 

specifika, zaměření a velikost.  
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Jednání Pracovní slupiny se uskutečnilo 14.2.2013 v 10:00 h v prostorách společnosti CEJIZA za 

přítomnosti zástupců jednotlivých nemocnic, odborného konzultanta a zástupců společnosti CEJIZA, 

s.r.o. 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. 
 

Kategorie: 

1. skupina - dezinfekční  přípravky pro dezinfekci rukou 

2. skupina - dezinfekční  přípravky pro dezinfekci kůže 

3. skupina - dezinfekční přípravky na nástroje 

4. skupina - dezinfekční přípravky pro vyšší stupeň dezinfekce 

5. skupina - dezinfekční přípravky na plochy, povrchy a předměty 

6. skupina - dezinfekční přípravky na malé plochy ve spreji 

7. skupina - dezinfekční přípravky pro stravovací provoz  

 

Cílem jednání pracovní skupiny bylo sestavení přehledu společně odsouhlasených parametrů dezinfekčních 

přípravků v jednotlivých kategoriích, který tvoří technickou část zadávací dokumentace. 

Rada Jihomoravského kraje Usnesením č. 891113/R14 odsouhlasila dne 21.3.2013 realizaci veřejné zakázky 

pro jednotlivé nemocnice Jihomoravského kraje formou zadání centrálním zadavatelem – společností 

CEJIZA, s.r.o. 

 

Průběh veřejné zakázky: 

� Dne 1.3.2013 bylo odesláno předběžné oznámení dle § 86 ZVZ do Věstníku VZ. 

� Veřejná zakázka byla zahájena pod spisovou značkou CEDEZ0313 dne 3.4.2013 odesláním oznámení  
o zakázce do Věstníku VZ a zároveň uveřejněním textové části ZD a odůvodněním dle § 156 ZVZ na 
profilu zadavatele. 

� Lhůta pro podání nabídek uběhla 21.5.2013 v 10:30 h. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 
nabídky 3 uchazečů. 

� Jednání Komise pro otevírání obálek se uskutečnilo dne 21.5.2013 v 11:00 h, mj. Komise provedla  
i kontrolu nabídek a konstatovala, že obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá 
vyjmout, jsou označeny názvem veřejné zakázky a opatřeny adresou uchazeče. 

� Komise postupně otevřela obálky s nabídkami podle přidělených pořadových čísel  
a zkontrolovala, zda nabídky splňují dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tedy zda jsou zpracovány v požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Všechny nabídky vyhověly kontrole a byly 
zařazeny do posouzení kvalifikace, resp. posouzení a hodnocení nabídek  

� Dne 14.6.2013 byl podán jedním z uchazečů Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  
a vydání předběžného opatření „Zákaz uzavřít smlouvu“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

� Společnost vzala námitku zpět (doručeno na CEJIZU dne 27.6.2013) a Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže zaslal oznámení o ukončení řízení. Poté probíhala 15denní lhůta do nabytí právní moci. 
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� Jednání Hodnotící komise tak mohlo proběhnout až 14.8.2013 v 10:10 h na CEJIZE, s.r.o. Po 
provedeném posouzení kvalifikace uchazečů hodnotící komise posoudila nabídky dle ustanovení § 76 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. O posouzení 
nabídek byla sepsána Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Komise konstatovala, že všichni 
uchazeči prokázali splnění kvalifikačních předpokladů. 

� Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a z hlediska 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatovala, že všechny podané nabídky 
nejsou nepřijatelné ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) zákona, splňují zákonné požadavky a splňují 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.  

� 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.  

� 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 dezinfekční 
přípravky bez DPH. Hodnotící komise provedla hodnocení prostým seřazením nabídek dle jejich 
nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona. Hodnotící komise vyhodnotila shora 
uvedeným způsobem nabídku uchazeče č. 1, tj. prostým seřazením nabídek dle výše nabídkové ceny, 
jako nabídku nejvýhodnější. 

� Zadavatel CEJIZA, s.r.o., rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného Hodnotící 
komisí v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dezinfekční přípravky pro 
zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 2013-2016“ a vybral nabídku uchazeče č. 1 jako 
nejvhodnější. 

� Po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek byl osloven vítězný uchazeč s požadavkem na podpis 
smluv o dodávkách dezinfekčních přípravků s nemocnicemi Jihomoravského kraje. 

3.2.3 Pečovatelská lůžka a matrace 2013 

Centrální zadavatel CEJIZA, s. r. o., shromáždil na základě požadavků příspěvkových organizací na rok 2013 

data o požadovaných pečovatelských lůžkách, matracích a nočních stolcích pro zařízení sociálních služeb 

Jihomoravského kraje – počty, typy a podrobnou technickou specifikaci. 

Na základě vyhodnocení dat připravil centrální zadavatel podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků s názvem: „Pečovatelská lůžka a matrace 2013“ formou 

zadání podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 5 000 000,- Kč bez DPH. 

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka: 

� 40 kusů nových pečovatelských lůžek typ I; 

� 104 kusů nových pečovatelských lůžek typ II; 

� 30 kusů nových matrací typ I; 

� 114 kusů matrací typ II; 

� 91 kusů nočních stolků s deskou  

Součástí dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků bylo: 

� dodání pečovatelských lůžek a matrací odpovídajícího typu a nočních stolků jednotlivým zadavatelům  
v příslušném množství a vhodném balení do místa plnění, 

� vykládka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků z dopravního prostředku, 

� umístění pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků v místě dodání dle pokynů jednotlivých 
zadavatelů, 

� sestavení, zapojení a zprovoznění pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků, 

� dodání průvodní dokumentace k pečovatelským lůžkům, matracím a nočním stolkům, včetně návodů  
k použití či užívání, a to vše v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů, 
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� proškolení zaměstnanců jednotlivých zadavatelů v užívání pečovatelských lůžek. 

Veřejná zakázka byla zadávána pro celkem 11 pověřujících zadavatelů: 

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace 

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace 

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace 

Srdce v domě, příspěvková organizace 

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace 

Domov na Jarošce, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 

Habrovanský zámek, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace 

 

Na základě technických požadavků na vlastnosti lůžka a matrace byla zpracována zadávací dokumentace 

veřejné zakázky.  

Rada Jihomoravského kraje svým Usnesením č. 1381/13IR20 vzala dne 16.5.2013 na vědomí stanovisko 

centrálního zadavatele, informaci o veřejné zakázce a zadávací dokumentaci. 

Průběh veřejné zakázky: 

� Veřejná zakázka byla dne 24.5.2013 zahájena pod spisovou značkou CEPL0513 odesláním Výzvy 
k podání nabídek potenciálním uchazečům, uveřejněním výzvy k podání nabídek a textové části 
zadávací dokumentace na profilu zadavatele.  

� Lhůta pro podání nabídek uběhla dne 18.6.2013 v 10:30 h. 

� Jednání Komise pro otevírání obálek se uskutečnilo dne 18.6.2013 v 11:00 h. Zadavatel obdržel v řádné 
lhůtě pro podání nabídek celkem 4 nabídky. Komise provedla kontrolu nabídek č. 1 - 4  a konstatovala, 
že obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout, jsou označeny názvem 
veřejné zakázky a opatřeny adresou uchazeče. 

� Komise postupně otevřela obálky s nabídkami podle přidělených pořadových čísel  
a zkontrolovala, zda nabídky splňují dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tedy zda jsou zpracovány v požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Všechny nabídky vyhověly kontrole a byly 
zařazeny do posouzení kvalifikace, resp. posouzení a hodnocení nabídek. 

� Jednání Hodnotící komise se uskutečnilo 9.8.2013 v 8:00 h  na CEJIZA, s.r.o. Hodnotící komise převzala 
od zadavatele 4 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise přistoupila k posouzení 
kvalifikace uchazečů. O posouzení kvalifikace byl sepsán Protokol o posouzení kvalifikace. Všichni 
uchazeči VŘ byli písemně vyzváni k doplnění nabídek. 

� Jednání Hodnotící komise č. 2 se uskutečnilo 16.8.2013 v 8:00 h  na CEJIZA, s.r.o. Hodnotící komise 
převzala od zadavatele doklady předložené uchazeči k objasnění informací či dokladů předložených 
v nabídkách, resp. další informace a doklady předložené uchazeči k prokázání splnění kvalifikace  
a dokončila posouzení kvalifikace. O posouzení kvalifikace byl sepsán Protokol o posouzení kvalifikace  
č. 2. Zadavatel CEJIZA, s.r.o. rozhodl na základě posouzení splnění kvalifikace provedeného hodnotící 
komisí o vyloučení uchazeče č. 4. ze zadávacího řízení.  

� Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, dále posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků  
a z hlediska požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatovala, že nabídka 
uchazeče č. 1 nesplňuje požadavky zadavatele, neboť uchazeč v nabídce nijak neoznačil zboží určené 
k dodání a nabídka uchazeče neobsahuje v rozporu s čl. 7 zadávací dokumentace řádně doplněný návrh 
kupní smlouvy, jak požadoval zadavatel. Komise rozhodla o vyřazení nabídky č. 1 ze zadávacího řízení. 
Tato nabídka nebyla dále hodnocena. Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání 
veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Hodnotící komise provedla hodnocení prostým seřazením 
zbývajících nabídek dle jejich nabídkové ceny v souladu s § 79 odst. 4 zákona. 
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� Hodnotící komise vyhodnotila shora uvedeným způsobem nabídku uchazeče č. 3, tj. prostým seřazením 
nabídek dle výše nabídkové ceny, jako nabídku nejvýhodnější.  

� Po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek byly podepsány smlouvy pověřujících zadavatelů  
s vítězným uchazečem výběrového řízení.  

3.2.4 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského 
kraje 

V návaznosti na stávající probíhající plnění veřejné zakázky „Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro 

organizace Jihomoravského kraje“, která byla sjednána na dobu určitou do 31.10.2013, se uskutečnilo 

v srpnu 2013 výběrové řízení  navazující podlimitní veřejné zakázky s předpokladem plnění  od 1.11.2013 na 

1 rok s hodnotou zakázky ve výši 4 500 000,-  Kč bez DPH. 

Pověřujícími zadavateli centrální veřejné zakázky bylo 7 nemocnic Jihomoravského kraje: 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

 

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

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

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

Dodávky medicinálního kyslíku budou realizovány na základě objednávek zdravotnických zařízení, které se 

mohou od předpokládaného poptávaného množství medicinálního kyslíku odchýlit. Předmětem veřejné 

zakázky je rovněž servis zásobníků na medicinální kyslík. Medicinální kyslík bude plněn do zásobníků, které 

jsou ve vlastnictví zdravotnických zařízení nebo ve vlastnictví Jihomoravského kraje a správě zdravotnických 

zařízení. Výjimku tvoří Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace a Nemocnice Znojmo, příspěvková 

organizace, které mají zásobníky pronajaty od třetích osob (subjektů dodávajících aktuálně medicinální 

kyslík). Předmětem veřejné zakázky tak je v případě Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace,  

a Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, rovněž nájem odpovídajících zásobníků. Součástí dodávky 

medicinálního kyslíku je rovněž jeho doprava do příslušných zdravotnických zařízení  

a uložení/stočení do zásobníků a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné 

informace pro použití medicinálního kyslíku pro lékařské účely. 

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí nezbytné součinnosti dodavatele medicinálního kyslíku 

jednotlivým zdravotnickým zařízením spočívající zejména v poskytnutí veškerých dostupných informací  

o složení, výrobci a registraci medicinálního kyslíku ve smyslu zvláštních právních předpisů a dále zpětném 

odebrání nevyužitého, závadného, či jinak znehodnoceného medicinálního kyslíku zpět (případně  

i pronajatých zásobníků z nemocnic Tišnov a Znojmo) a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

 

Průběh veřejné zakázky: 

� Veřejná zakázka s označením CEKK0613 byla zahájena dne 5.8.2013 odesláním oznámení  
o zahájení zadávacího řízení do věstníku VZ. 

� Dokumentace veřejné zakázky byla rovněž uveřejněna na profilu zadavatele spolu s Odůvodněním 
veřejné zakázky dle § 156 ZVZ. 

� Lhůta pro podání nabídek uběhla 23.8.2013 v 10:30 h. 
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� Centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o. rozhodl  o zrušení zadávacího řízení  v souladu s ustanovením § 84 
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve 
stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky.  

� Na základě výše uvedeného a nutnosti pokrytí návazných dodávek kapalného medicinálního kyslíku do 
nemocnic JMK bylo neprodleně připraveno opětovné výběrové řízení beze změny zadávacích podmínek 
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávky kapalného 
medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2013 - 2014“. 

3.2.5 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského 
kraje 2013 - 2014 

Průběh veřejné zakázky: 

� Veřejná zakázka s označením CEKK0913 byla opětovně zahájena dne 5.9.2013 odesláním  výzvy 
k jednání potenciálním uchazečům VŘ spolu s uveřejněním dokumentace na profilu zadavatele. 

� V rámci písemného jednání požadoval centrální zadavatel po zájemcích zodpovězení následujících 
dotazů: 

A) Máte zájem o realizaci veřejné zakázky? 

V případě negativní odpovědi, uveďte, prosím, důvody. 

B) Jste schopni realizovat veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadávacích podmínkách? 

V případě negativní odpovědi, uveďte, prosím, důvody. 

C) Jste schopni realizovat veřejnou zakázku za cenu nepřekračující předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky?  

V případě negativní odpovědi, uveďte, prosím, důvody. 

D) V případě negativní odpovědi na dotaz C) - jste schopni realizovat veřejnou zakázku za cenu 
nepřekračující částku 5.009.999,- Kč bez DPH? 

V případě negativní odpovědi, uveďte, prosím, důvody. 

V případě zájmu o realizaci veřejné zakázky nechť zájemce v níže uvedené lhůtě a místě pro podání 
nabídek podá nabídku. Termín posledního možného jednání je zároveň lhůtou pro doručení odpovědi na 
výše uvedené dotazy. 

� Lhůta pro zaslání odpovědi na výše uvedené dotazy uplynula 11.09.2013 v 15:00 h. 

� Lhůta pro podání nabídek uplynula 19.9.2013 v 10:30 h. 

� Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 nabídky.  

� Jednání Komise pro otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 19.9.2013 v 11:00 h v zasedací 
místnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. 

� Jednání Hodnotící komise se uskutečnilo 1.10.2013 v 11:05 h v zasedací místnosti společnosti CEJIZA, 
s.r.o. Při posouzení kvalifikace byla vyřazena nabídka uchazeče č. 1. Posuzovány byly dále nabídky 
uchazeče č. 2 a č. 3. 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. Centrální zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky 
nejnižší nabídkovou cenu. Hodnotící komise provedla hodnocení v souladu s ustanovením §79 odst. 4 
zákona prostým seřazením nabídek dle jejich nabídkové ceny. Komise vyhodnotila shora uvedeným 
způsobem nabídku uchazeče č. 1 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  

� Zadavatel CEJIZA, s.r.o. rozhodl dne 2.10.2013 na základě posouzení a hodnocení nabídek  
o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podlimitní VZ s názvem „Dodávky kapalného 
medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2013-2014“ a vybral nabídku uchazeče  č.1 
jako nejvhodnější. Po uplynutí zákonných lhůt byl vítězný uchazeč osloven se žádostí o spolupráci při 
podpisu smluv s pověřujícími zadavateli.  
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3.2.6 Konzultant zadávacího řízení veřejné zakázky na centrální dodávku 
elektrické energie a centrální dodávku zemního plynu pro Jihomoravský kraj a 
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další 
právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem 

Dne 4.10.2013 byla zahájena VZ malého rozsahu na konzultanta zadávacího řízení na centrální dodávku 

elektrické energie a zemního plynu přímým oslovením potencionálních dodavatelů a uveřejněním výzvy 

k podání nabídek na profilu zadavatele.  

Průběh veřejné zakázky: 

� Termín pro podání nabídek byl stanoven na 15.10.2013, téhož dne se uskutečnilo jednání komise pro 
otevírání obálek s nabídkami.  

� Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 2 nabídky.  

� Jednání Hodnotící komise se uskutečnilo dne 24.10.2013 v 10:00 h v zasedací místnosti  společnosti 
CEJIZA, s.r.o. 

� Uchazeč. 2 neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem v odst. 6.6. 
zadávací dokumentace výběrového řízení, neboť z uchazečem předložených dokladů nevyplývalo 
splnění žádného ze zadavatelem požadovaných technických kvalifikačních předpokladů. Komise tak po 
provedeném posouzení kvalifikace uchazečů posoudila zbylou nabídku. Komise neprováděla hodnocení 
nabídek, neboť by hodnotila nabídku pouze jediného uchazeče 

� Zadavatel CEJIZA, s.r.o. rozhodl dne 25.10.2013 na základě závěrů Hodnotící komise o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení VZMR s názvem: „Konzultant zadávacího řízení veřejné zakázky 
na centrální dodávku elektrické energie a centrální dodávku zemního plynu pro Jihomoravský kraj  
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby 
zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem“ a vybral nabídku uchazeče č. 1 jako nejvhodnější.  

� Smlouva s vítězným uchazečem VŘ byla podepsána dne 12.11.2013, a tím bylo zahájeno plnění dotčené 
VZMR. 

3.2.7 Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti obyvatel Jihomoravského 
kraje s kvalitou služeb a dostupností zdravotnické péče u jednotlivých 
zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem  

Na základě požadavků nemocnic zpracovala CEJIZA, s.r.o. zakázku malého rozsahu. Termín podání nabídek 

uplynul 24.9.2013, bylo podáno 6 nabídek. Zadavatel v souladu s ustanovením 14.8 písm. e) dokumentace 

výběrového řízení rozhodl o zrušení dotčeného výběrového řízení. 

3.2.8 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: 
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� 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.  

� Výběrové řízení v r. 2013 nebylo ukončeno. 

3.2.9 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 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: 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

 

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. 

� Výběrové řízení v r. 2013 nebylo ukončeno. 

3.2.10 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 jsou průběžné dodávky kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací 

zřizovaných Jihomoravským krajem v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, tj. na základě 

jejich požadavků. Dodávky kancelářského papíru budou realizovány na základě objednávek jednotlivých 

organizací. 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to od 01.04.2014 do 31.03.2015. Hodnocení 

nabídek proběhne v souladu s § 96 a § 97 zákona formou elektronické aukce. 

Předpokládaná 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 bude 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. 
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� 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 veřejné zakázky č. 1, neboť ve stanovené 
lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel v části č. 1 pouze jednu nabídku. Jednání Hodnotící komise 
se uskutečnilo 29.1.2014 v 11:00 h. 

� Výběrové řízení v r. 2013 nebylo ukončeno. 

3.2.11 Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro 
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další 
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“ 

Průběh veřejné zakázky: 

� Dne 24. 01. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno Oznámení o zakázce. Oznámení bylo 
zároveň uveřejněno na profilu zadavatele CEJIZA.  

� Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 12. 04. 2013 v 12:00 h. 

� Komise pro otevírání obálek se konala dne 12.4.2013 ve 14:00 h. Do VŘ byly podány 2 nabídky 
uchazečů. 

� Komise pro posouzení a předběžné hodnocení nabídek se konala dne 3.5.2013 v 9:00 h. Elektronická 
aukce se konala 10.5.2013 ve 13:00 h.  

� Hodnotící komise na základě výsledků elektronické aukce vyhodnotila nabídku uchazeče č. 1 jako 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Dne 10.6.2013 byla podepsána s dodavatelem Smlouva  
o sdružených službách dodávky elektřiny.  

3.2.12 Centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované 
Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované 
Jihomoravským krajem 

Průběh veřejné zakázky: 

� Dne 24. 01. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno Oznámení o zakázce.  Oznámení bylo 
zároveň uveřejněno na profilu zadavatele CEJIZA. 

� Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 12. 04. 2013 v 12:00 h.  

� Dne 30.1.2013 byla advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři doručena 1. žádost o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám VZ na dodávky zemního plynu. Dodatečné informace byly 
zadavatelem uveřejněny na profilu zadavatele dne 4.2.2013. Advokátní kanceláři Fiala, Tejkal  
a partneři přijala dne 17.02.2013 další dotazy a upozornění dodavatele k zadávacím podmínkám VZ na 
dodávky zemního plynu. Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 20.2.2013.  

� Do VŘ byly podány 4 nabídky. Komise pro otevírání obálek se konala dne 12.4.2013 v 10:30 h. 

� Komise pro posouzení a předběžné hodnocení nabídek se konala 3.5.2013 v 10:00 h. Uchazeč  
č. 1 a č. 4 neprokázali splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů a nebyli dále 
posuzováni.  

� Dne 10.5.2013 ve 14:00 h byla zahájena elektronická aukce. Hodnotící komise na základě výsledků 
elektronické aukce vyhodnotila nabídku uchazeče č. 2 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Dne 
10.6.2013 byla podepsána s vítězným dodavatelem Smlouva o sdružených službách dodávky zemního 
plynu.  

Od 1.7.2013 bylo zahájeno plnění obou centrálních veřejných zakázek na elektrickou energii  

a zemní plyn vítězným dodavatelem výběrového řízení. 
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3.2.12.1 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky elektrické energie 

Doba plnění veřejné zakázky:   1.7.2013 - 30.6.2014 

Předpokládaná spotřeba elektřiny: 47 652 MWh / rok 

Vysoutěžený dodavatel:  E. ON Energie, a.s. 

 

Elektronickou aukcí, která se konala dne 10.5.2013, byla vysoutěžena cena za 1 MWh 1 064,00 Kč. Při výše 

uvedené předpokládané spotřebě elektřiny bude činit celková úspora 30 830 844,00 Kč za dobu plnění 

veřejné zakázky, viz tabulka č. 1. Ceny za 1 MWh od 1.7.2010, vysoutěžené v předcházející VZ, ceny 

konkurence ve stejném období a nově vysoutěžená cena jsou uvedeny v tabulce č. 2 a graficky znázorněny 

v grafu č. 1. 

Ekonomické vyhodnocení 
ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Kč / MWh 
Předpokládaná 

spotřeba v MWh / rok 
Celkem za dodávku v Kč 

Dodávka silové elektřiny v r. 2013 1 711,00 47 652 81 532 572,00 

Vysoutěžená cena za dodávku 1 064,00 47 652 50 701 728,00 

ÚSPORA (37,81 %) 
  

30 830 844,00 

Tabulka č. 1 

Vývoj cen za dodávku elektrické energie 2010-2013 

Rok Cena CEJIZA 
Cena Bohemia 

Energy 
Cena Centropol 

Energy 
E.ON Energie 

2010 1 406,00 Kč 1 711,00 Kč 1 849,00 Kč 1 990,00 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 
Tabulka č. 2 

Graf č. 1 

3.2.12.2 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky zemního plynu 

Doba plnění veřejné zakázky:  1.7.2013 - 30.6.2014 

Předpokládaná spotřeba plynu:  188 058 MWh / rok 

Vysoutěžený dodavatel:  E. ON Energie, a.s. 
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Elektronickou aukcí, která se konala dne 10.5.2013, byla vysoutěžena cena za 1 MWh 716,00 Kč. Při výše 

uvedené předpokládané spotřebě ZP bude činit celková úspora 51 453 969,00 Kč za dobu plnění veřejné 

zakázky, viz tabulka č. 3. Ceny za 1 MWh od 1.7.2010, vysoutěžené v předcházející VZ, ceny konkurence ve 

stejném období a nově vysoutěžená cena jsou uvedeny v tabulce č. 4 a graficky znázorněny v grafu č. 2. 

 

Ekonomické vyhodnocení  
ZEMNÍ PLYN 

Kč / 
MWh 

Předpokládaná 
spotřeba v MWh / rok 

Celkem za 
dodávku v Kč 

Dodávka zemního plynu v r. 2013 VO* 979,09 63 585 62 255 437,65 

Dodávka zemního plynu v r. 2013 SO* 990,57 76 623 75 900 445,11 

Dodávka zemního plynu v r. 2013 MO* 1 002,04 47 850 47 947 614,00 

Vysoutěžená cena za dodávku - všechny kategorie 716,00 188 058 134 649 528,00 

ÚSPORA (27,65 %) 
  

51 453 969,00 
(* údaje z 05/2013) Tabulka č. 3 

Vývoj cen za dodávku zemního plynu 2010-2013 

Tabulka č. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 

Období Cena CEJIZA Cena RWE 

červenec 2010 699,94 782,85 

leden 2011 663,82 807,60 

červen 2011 776,69 916,76 

prosinec 2011 951,52 1 112,21 

březen 2012 1 020,33 1 112,21 

listopad 2012 1 074,49 1 112,21 

květen 2013 1 002,04 994,01 

červen 2013 1 024,80 994,01 

červenec 2013 - červen 2014 716,00 994,01 
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3.3 PODPORA PŘI SPRÁVĚ TELEKOMUNIKACÍ A POJIŠTĚNÍ 

3.3.1 Podpora plnění 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.  

 Telefónica  Czech Republic, a.s. dne 1. 11. 2011 na 36 měsíců. 

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 16. 11. 2011 zohledňuje změny v právním statusu příspěvkových 

organizací pro správné nastavení organizací v systému poskytovatele služby 

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě ze dne 13. 8. 2012: 

1. zohledňuje změny v právním statusu organizací s účinností od 1. 9. 2012 

2. obsahuje změny v ceníku SMS, aktivačních SIM a roamingu, kdy stávající Příloha č. 3 Smlouvy Ceník se 
oproti standardním obchodním podmínkám upravuje a doplňuje. 

Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě ze dne 20. 6. 2013 upravuje položku v ceníku  - neomezený hlasový tarif – 

v návaznosti na snížení cen neomezených tarifů na trhu v roce 2013. 

Podpora plnění VZ za rok 2013: 

Rok 2013 byl z hlediska přeportace mobilních čísel příspěvkových organizací vyhodnocen jako klíčový.  

U většiny organizací byly v průběhu roku ukončeny dvouleté smlouvy se stávajícími operátory vázané na 

dotované telefony a měsíční paušály, a tudíž se již mohly vyvázat ze smluvních vztahů bez penalizací  

a realizovat přepojení všech mobilních čísel k centrálnímu operátorovi. Došlo tak již téměř k cílenému 

sjednocení poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro PO JMK jedním centrálním operátorem. 

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

souvisejících záležitostí při fungování mobilních čísel stejně jako komunikaci s poskytovatelem ohledně 

optimalizace a kontinuální fungování poskytované služby:   

� předání požadavků ze strany příspěvkových organizací na centrálního operátora, 

� konzultace veškeré problematiky poskytování TK služeb, 

� kontrolu plnění požadavků organizací, případné urgence, 

� zajištění změny plátce DPH, změna 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 – zajišťování požadavků na změny on-line prostřednictvím 
nového elektronického portálu, 

� elektronické zasílání smluv a ceníků na vyžádání. 

V rámci plnění CVZ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb bylo přepojeno již 226 z celkového 

počtu 241 příspěvkových organizací a zároveň přeportováno cca 5 100 SIM karet, z toho 1 500 v roce 2013. 

Zbývající PO nejsou přepojeny buď z důvodu dlouhodobých smluvních vazeb, slabého signálu nebo 

nevyužívají mobilních služeb. 
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3.3.2 Podpora plnění centrální veřejné zakázky „Poskytování pevných 
telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace 
zřizované Jihomoravským krajem“ 

Rámcová smlouva o poskytování pevných 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 19. 7. 2012 na 36 měsíců. 

Dodatek č. 1 ze dne 19. 7. 2012 zohledňuje změny právního statusu organizací v rámci slučování  

k 1. 7. 2012.  

Dodatek č. 2 ze dne 13. 8. 2012 zohledňuje změny právního statusu organizací k 1. 9. 2012. 

Na základě  Rámcové smlouvy o poskytování pevných TK služeb bylo realizováno k datu 19.8.2012 nastavení 

nového ceníku  za služby v systému nového centrálního poskytovatele u všech dotčených příspěvkových 

organizací. 

Lze konstatovat, že v průběhu roku 2013 je většina PO JMK již přepojena k centrálnímu operátorovi, a byly 

tak sjednoceny poskytované služby. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi je bezproblémová. 

Z celkového počtu 241 PO JMK proběhly v roce 2013 postupné portace (případně zrušení CPS)   

u dalších 50 PO (většinou z důvodu několika měsíční výpovědi u alternativního operátora), 35 PO nevyužívá 

pevné linky a nebude využívat z různých technických důvodů. Celkem nyní využívá poskytování pevných 

telekomunikačních služeb 206 PO JMK na cca 500 pevných linkách. Postupně tak došlo k přepojení  

u organizací, u kterých bylo systémově identifikováno zapojení přesměrování alternativního operátora tzv. 

CPS v návaznosti na probíhající výpovědi stávajících smluv. 

Podpora plnění VZ za rok 2013: 

� 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. 

3.3.3 Podpora plnění 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 2013 znamenal druhý rok plnění centrální veřejné zakázky pro pojištění PO JMK, kdy CEJIZA, s.r.o. plní 

funkci konzultační, podpůrnou a kontrolní v rámci problematiky pojištění. 

Plnění VZ probíhalo bez problémů v návaznosti na aktualizaci dat či změny v majetku PO JMK. Podpora 

CEJIZY spočívá 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. 

Podpora plnění centrální veřejné zakázky společností CEJIZA, s.r.o.: 

� úzká 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, 
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� konzultace rozporů v pojistném plnění, 

� urgence řešení likvidace PU, 

� možnosti při řešení PU, 

� konzultace zabezpečení 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 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, 

� řešení dotazů, souvisejících se zabezpečením majetku, 

� konzultace pojistných událostí motorových vozidel, 

� konzultace 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. 

 

Aktuální přehled stavu pojistných událostí 2013 ve srovnání s r. 2012: 

 

Pojistná smlouva - číslo: Rok Počet PU Uzavřené PU Neuzavřené PU 
Pojistné 

plnění 
Rezerva  

Obecná odpovědnost 2012 1250 1219 31 3 581 031 3 698 101 

7720626453 2013 809 721 88 2 129 784 2 626 390 

Pojištění majetku 2012 214 203 11 4 800 031 5 041 523 

7720626442 2013 171 148 23 1 942 837 3 014 575 

Profesní odpovědnost 2012 11 0 11 0   

7720626475 2013 17 0 17 0 5 496 714 

Nemajetková újma 2012 6 0 6 0   

772626464 2013 8 6 2 0 4 050 000 

Dodatková pojištění 
vozidel 

2012 25 25 0 152 096 152 096 

2060004508 2013 24 19 5 118 274 168 274 

Havarijní pojištění 2012 44 42 2 2 020 252 2 080 252 

2268685599 2013 39 23 16 823 180 1 183 180 

Povinné ručení 2012 71 71 0 457 545 1 409 341 

6980525996 2013 48 48 0 173 784 783 784 

Cestovní pojištění 2012 3 3 0 7 944 7 944 

504507910710 2013 5 1 4 8 750 39 270 

 CELKEM 
 

2 728 2529 199 16 215 508 29 751 444 
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3.4 ANALÝZY INTERNÍ 

Na základě požadavku statutárních zástupců 27 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 

poskytujících sociální péči na analýzu možností úspor finančních nákladů prostřednictvím centralizovaného 

zadávání, byla sestavena Pracovní skupina zástupců dotčených organizací, která na společném jednání 

s centrálním zadavatelem navrhla jako možností úspor finančních nákladů centralizaci dodávek 

dezinfekčních přípravků, pracích prostředků a čistících a úklidových prostředků do dotčených organizací. 

Pro posouzení vhodnosti centrálního zadávání a efektivnosti úspor v této oblasti byl navržen sběr dat 

k daným komoditám s následnou analýzou konkrétního stavu spotřeby dotčených komodit v jednotlivých 

kategoriích včetně specifikace. 

V návaznosti na výše uvedený požadavek byla společností CEJIZA, s.r.o. provedena analýza: 

� spotřeby dezinfekčních přípravků, 

� spotřeby pracích prostředků, 

� spotřeby čistících a úklidových prostředků. 

v příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje poskytujících sociální péči. Všechny PO byly osloveny 

s žádostí o vyplnění vzorové tabulky. 

Cílem sběru dat bylo zejména analyzovat současný stav dodávek či nákupu jmenovaných komodit 

příspěvkovými organizacemi, a to zejména s ohledem na finanční náklady, výhodnosti smluv či nákupu, 

posouzení výhodnosti cen za balení, jakož i možnost úspory finančních nákladů prostřednictvím 

centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Sběr dat proběhl za období r. 2012. 

3.4.1 Analýza spotřeby dezinfekčních přípravků v příspěvkových organizacích 
poskytujících sociální péči 

Doba provádění analýzy: 04-05/2013 s požadavkem zaslání dat za období 01-12/2012. 

Rozsah prováděné analýzy:  

Analýza spotřeby pracích prostředků v jednotlivých PO JMK byla provedena z hlediska:  

� dezinfekčních řádů organizací, 

� skupin použití dezinfekčních přípravků, 

� specifikace - barevnosti, účinné látky, koncentrace pracovního roztoku, expozice, spektra účinku, 

� velikosti balení, 

� průměrné ceny za balení a počtu balení celkem, 

� celkových nákladů za rok 2012, 

� dodavatelů (vázanost smluv, spokojenost). 
 

Způsob provádění analýzy:  

Analýza dezinfekčních přípravků byla provedena následujícím způsobem:  

� zpracování sběru dat, tzn. souborů zaslaných tabulek z jednotlivých PO, 

� analýza tržních podmínek ve stejné kategorii komodit, 

� analýza z pohledu zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, 

� do analýzy byly zahrnuty dezinfekční přípravky rozdělené do skupin 1-7 podle způsobu použití. 

 

Celkové náklady na všechny skupiny dezinfekčních přípravků činily v roce 2012 u všech 27 PO JMK 983 

888,59 Kč bez DPH. 
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Analýzy dezinfekčních přípravků se zúčastnilo všech 27 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 

poskytujících sociální péči. Data byla zaslána elektronicky prostřednictvím vzorových tabulek za rok 2012. 

Každá z organizací rovněž zaslala svůj Dezinfekční řád. Srovnáním nákupu dezinfekčních přípravků PO JMK  

v oblasti sociálních služeb s cenami dezinfekčních přípravků dle cen centrální VZ vysoutěžené pro 

nemocnice JMK lze jednoznačně vyvodit závěr, podporující centrální nákup dezinfekčních přípravků nejen 

pro nemocnice, ale i pro dotčených 27 organizací poskytující sociální péči. 

Centralizovaným zadáním veřejné zakázky na dodávky dezinfekčních přípravků pro 27 dotčených organizací 

by proto mohlo dojít k úspoře finančních nákladů ve výši 15-20% z celkového objemu, lze ho proto 

jednoznačně doporučit. Vzhledem k celkovému finančnímu objemu a možné úspoře centrální zadavatel 

navrhuje centrální nákup vázaný na 2-3 roky, podobně, jak je tomu u dodávek do nemocnic. Centralizací by 

rovněž došlo ke sjednocení dezinfekčních řádů, a tím i ke kontrole dodržení všech právních předpisů, norem 

a vyhlášek. Účelem centrální veřejné zakázky by bylo v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 195/2005 Sb., 

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na 

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

dezinfekčních přípravků, pro použití ve zdravotnických zařízeních či ústavech sociální péče, a to dle potřeb  

a požadavků jednotlivých zařízení.  Jednotlivým zařízením by byla po stanovenou dobu zajištěna pravidelná 

a nepřetržitá dodávka dezinfekčních přípravků, a to v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách 

při současných minimálních požadavcích na součinnost z jejich strany. 

Předmětem veřejné zakázky by byly průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v nepřetržitém režimu 

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

tj. na základě jejich požadavků. Dodávky dezinfekčních přípravků by byly realizovány na základě 

objednávek. Dezinfekční přípravky musí dále splňovat veškeré podmínky stanovené vyhláškou č. 195/2005 

Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické 

požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů – 

centrálním nákupem by došlo ke kontrole dodržování vyhlášky. 

SKUPINA 
Celkové náklady na dezinfekční přípravky 

za rok 2012 v Kč bez DPH 
% 

1. DP pro dezinfekci rukou 161 876,41 16,5% 

2. DP pro dezinfekci kůže 35 504,26 3,6% 

3. DP na malé plochy ve spreji 70 751,96 7,2% 

4. DP na nástroje 20 948,67 2,1% 

5. DP pro vyšší stupeň dezinfekce 32 588,50 3,3% 

6. DP na plochy, povrchy a předměty 613 308,82 62,3% 

7. DP na stravovací provoz 48 909,97 5,0% 

CELKEM 983 888,59 100,0% 
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3.4.2 Analýza spotřeby pracích prostředků v příspěvkových organizacích 
poskytujících sociální péči 

Doba provádění analýzy: 04-05/2013 s požadavkem zaslání dat za 01-12/2012. 

Rozsah prováděné analýzy:  

Analýza spotřeby pracích prostředků v PO JMK byla provedena z hlediska:  

� kategorií a obchodního názvu PP, 

� druhu použití na prádlo (bílé, barevné…), 

� velikosti balení, 

� počtu pracích dávek nebo automatické dávkování, 

� průměrné ceny za balení a počtu balení celkem, 

� celkových nákladů za rok 2012, 

� dodavatelů (vázanost smluv, spokojenost). 
 

Způsob provádění analýzy:  

Analýza pracích prostředků byla provedena následujícím způsobem:  

� zpracování sběru dat, tzn. souborů zaslaných tabulek z jednotlivých PO, 

� analýza tržních podmínek ve stejné kategorii komodit, 

� analýza z pohledu zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.  

 

Do analýzy byly zahrnuty tyto prací prostředky: 

1. PP do průmyslových praček 
2. Tekuté PP -  gely 
3. Prací prášky 
4. Gelové kapsle/tablety 
5. Namáčecí prostředky 
6. Avivážní prostředky/škroby 
s  požadavkem na vyjádření PO ke specifikaci praní: 

 

Účinnost praní 

mastné skvrny 

pigmentové skvrny 

škrobové skvrny 

rostlinné skvrny 

bílkovinné skvrny 

Vliv na tkaniny 

bělicí efekt 

zachování barev 

zamezení inkrustace 

Ostatní 

bezfosfátové PP 

neutralizační PP 

biocidní bělicí prostředky 

bioekologické prostředky 

vratné obaly 

snášenlivost složek pracích prostř. pro BIO ČOV 

dobrá manipulace 

 
Celkové náklady na všechny kategorie pracích prostředků činily v roce 2012 u všech 27 PO JMK 

3 147 538,58 Kč bez DPH. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzy pracích prostředků se zúčastnilo všech 27 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 

poskytujících sociální péči. Data byla zaslána prostřednictvím vzorových tabulek za rok 2012. Celkem 18 z 27 

organizací používá prací prostředky do průmyslových praček s automatickým dávkováním. Z analyzovaných 

dat proto jednoznačně vyplynulo potvrzení trendu nákupu pracích prostředků do průmyslových praček 

s automatickým dávkováním s výhodami:     

� vysoká prací schopnost ve spojení s optimálním automatickým dávkováním pracích prostředků, 

� vhodnost jak na běžné ložní prádlo, tak i na extrémně znečištěné oděvy a biologicky znečištěné prádlo, 

� vysoká bělící účinnost bez chemického poškození textilií, 

� zajištění chemodezinfekce již od 50°C a termodezinfekce při vyšších teplotách, 

� nízká pěnivost a rychlá rozpustnost pracích prostředků, 

� neutralizace prádla, která podporuje prodloužení životnosti prádla a zamezení alergických reakcí 
uživatelů prádla, 

� minimalizace vzniku vápenných úsad na prádle, v pračkách a v potrubí odpadních vod, 

� jednoduchost ovládání systému pro obsluhu, který zcela vylučuje nechtěnou možnost zásahu lidského 
faktoru do dávkování pracích prostředků, 

� šetří životní prostředí, neobsahuje fosfáty, silikáty a zeolity. 

Prací prostředky do průmyslových praček nahrazují běžné prací prostředky, jako jsou prášky, gely, aviváže 

z důvodu obsahu složek: 

� tenzidová prací přísada s vysokým účinkem vůči všem nečistotám, 

� alkalická a sekvestrační přísada určená pro stabilizaci tvrdosti vody - bělící prostředek na bázi peroxidu 
vodíku, teploty 70°C a vyšší, 

� tenzidová prací přísada s enzymy, odstraňuje bio cestou tukové a bílkovinové nečistoty, 

� enzymatická přísada na skvrny a odmašťování, 

� kyselý prostředek k neutralizaci alkalinity, 

� neutralizační prostředek alkálií s aviváží,parfemuje,zabraňuje vzniku náboje, 

� koncentrovaná a parfemovaná aviváž. 

KATEGORIE 
Celkové náklady na prací prostředky za rok 

2012 v Kč bez DPH 
% 

1. PP do průmyslových praček 2 464 405,96 78,3% 

2. Tekuté PP -  gely 129 955,51 4,1% 

3. Prací prášky 398 707,84 12,7% 

4. Namáčecí prostředky 49 626,51 1,6% 

5. Avivážní prostředky 88 906,15 2,8% 

6. Škroby 15 936,61 0,5% 

CELKEM 3 147 538,58 100,0% 
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Tyto pokrokové produkty a postupy používání speciálních průmyslových pracích prostředků  

s praním v průmyslových pračkách s automatickým dávkováním zahrnují všechny aspekty péče o textilní 

materiály: prací prostředky, vodu, energii, hygienu, textilní materiály, kvalitu a produktivitu s cílem 

optimalizovat provoz prádelny a zvýšit její provozní efektivitu. 

� snížení spotřeby vody na 2,5l / kg, 

� snížení spotřeby energie na 0,15 kWh / kg, 

� praní při nižší teplotě (50-60°C), 

� dokonalejší bělost, 

� vynikající mikrobiologické výsledky, 

� minimální množství dávky pro vynikající výsledky praní, 

� velmi vysoká efektivita nákladů, 

� vhodné pro praní velmi špinavého prádla. 

Cenová hladina nakupovaných pracích prostředků do průmyslových praček se pohybuje  

u organizací cca v rozsahu 10-15 %. 

Vzhledem k možnosti používat tyto prostředky nejen do průmyslových praček, ale i na normální praní, by 

mohly být tyto dodávány i do organizací, kde v současnosti průmyslovou pračku nepoužívají, i když by tato 

možnost představovala efektivní finanční optimalizaci a časovou návratnost investice do pořízení 

průmyslové pračky s automatickým dávkovacím systémem. Sloučení kategorie průmyslových, standardních 

pracích prášků, pracích gelů i aviváží, by celkově představovalo finanční náklady přesahující 3 mil. Kč bez 

DPH, což by z hlediska Zákona o veřejných zakázkách představovalo možnost realizovat v případě soutěže 

na centrálního dodavatele zadání v otevřeném podlimitním řízení. Další finanční úsporu představuje 

případně i nákup balení pracích prostředků po více kg u organizací s vyšší spotřebou. Problematickou 

otázkou se ale jeví omezený okruh dodavatelů těchto prostředků, kteří si udržují monopolní postavení na 

českém trhu. 

Centralizovaným zadáním veřejné zakázky na dodávky průmyslových pracích prostředků určených do 

průmyslových praček pro 27 dotčených organizací by proto mohlo dojít k úspoře finančních nákladů ve výši 

15-20% z celkového objemu, lze ho proto jednoznačně doporučit. Informace i závěry z analýzy pracích 

prostředků budou konzultovány s Pracovní skupinou zástupců příspěvkových organizací a další postup bude 

spolu s nimi navržen s ohledem na jejich požadavky a možnosti optimalizace nákupu pracích prostředků. 

3.4.3 Analýza spotřeby čistících a úklidových prostředků v příspěvkových 
organizacích poskytujících sociální péči 

Doba provádění analýzy: 04-05/2013 s požadavkem zaslání dat za 01-12/2012. 

Rozsah prováděné analýzy:  

Analýza spotřeby ĆÚP v jednotlivých PO JMK byla provedena z hlediska:  

� skupin použití čistících a úklidových prostředků, 

� velikosti balení, 

� průměrné ceny za balení a počtu balení celkem, 

� celkových nákladů za rok 2012, 

� dodavatelů (vázanost smluv, spokojenost). 
 

Způsob provádění analýzy:  

Analýza čistících a úklidových prostředků byla provedena následujícím způsobem:  

� zpracování sběru dat, tzn. souborů zaslaných tabulek z jednotlivých PO, 

� analýza tržních podmínek ve stejné kategorii komodit, 
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� analýza z pohledu zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby,  

� do analýzy byly zahrnuty čistící a úklidové prostředky rozdělené do skupin 1-18 podle způsobu použití.                                                 

 

Celkové náklady na všechny skupiny ČÚP činily v roce 2012 u všech 27 PO JMK 2 760 846,62 Kč bez DPH. 

   

Analýzy dezinfekčních přípravků se zúčastnilo všech 27 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 

poskytujících sociální péči. Data byla zaslána elektronicky prostřednictvím vzorových tabulek za rok 2012. 

Z analyzovaných dat zaslaných organizacemi, byly zjištěny nejvyšší vynaložené náklady na ČÚP  

ve skupině: 

�  prostředky na mytí nádobí do myčky – 18,3 %, tzn. 504 237,- Kč bez DPH, 

SKUPINA 
Celkové náklady na ČÚP  za rok 2012 

v Kč bez DPH 
% 

1. Na úklid koupelen  145 862 5,3% 

2. Na úklid kuchyní  108 077 3,9% 

3. Na nádobí  337 100 12,2% 

4. Prostředky na mytí nádobí do myčky 504 237 18,3% 

5. Na WC 274 120 9,9% 

6. Na nerez 32 160 1,2% 

7. Čističe oken a skla 47 052 1,7% 

8. Tekutý písek  37 140 1,3% 

9. Čisticí písek 68 072 2,5% 

10. Odstraňovače vodního kamene 128 263 4,6% 

11. Čističe odpadních potrubí a sifónů 31 394 1,1% 

12. Chlorové čističe 49 178 1,8% 

13. Univerzální úklidové čističe 61 928 2,2% 

14. Čističe podlah 400 969 14,5% 

15. Osvěžovače vzduchu 332 635 12,0% 

16. Čističe koberců 5 940 0,2% 

17. Autokosmetika 5 987 0,2% 

18. Ostatní 190 732 6,9% 

CELKEM 2 760 847 100,0% 
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�  čističe podlah – 14,5 %, tzn. 400 969,- Kč bez DPH, 

�  osvěžovačů vzduchu - 12% tzn.. 332 635,- Kč bez DPH.  

 

ČÚP jsou organizacemi nakupovány jako běžné prostředky na trhu, je používáno minimum průmyslových či 

speciálních. Hlavní důraz je kladen na cenu – jsou využívány slevové akce běžných obchodníků. U těchto 

běžných prostředků není kladen důraz na speciální vlastnosti či extrémní kvalitu, taktéž šetrnost k životnímu 

prostředí není prioritou k nákupu. 

Nakupována jsou většinou co nejmenší balení prostředků – 0,5 l, 0,7l, 1 l, výjimku tvoří pouze skupina 

prostředků č. 4 – na mytí nádobí do myčky, na kterou jsou vynaloženy nejvyšší finanční náklady z celkového 

objemu – zde jsou nakupována balení minimálně po 25kg.  

Cenová hladina nakupovaných prostředků se pohybuje cca maximálně v 15% rozdílu v závislosti na 

nakupovaném objemu a počtu balení. Případná smluvní vazba na dodavatele není nijak časově omezena, 

smluvní vztahy lze bez prodlev a penalizací v krátkém časovém intervalu ukončit. 

Navrhovaná řešení: 

Srovnáním nákupu ČÚP mezi jednotlivými PO JMK v oblasti sociálních služeb lze vyvodit závěr, podporující 

centrální nákup dotčených komodit, ve srovnání s průměrnými cenami na trhu by mohla úspora finančních 

nákladů dosáhnout 15% z celkového objemu v závislosti na: 

� nakupovaných objemech, 

� nakupovaném počtu balení, 

� nakupované velikosti balení, 

� délce plnění případné centrální veřejné zakázky. 

Vzhledem k velkému množství různých dodavatelů ČÚP na trhu, by mohl být centrální nákup ještě více 

finančně efektivní. 

Účelem centrální veřejné zakázky by bylo zabezpečení dodávek ČÚP pro použití v ústavech sociální péče 

Jihomoravského kraje, a to dle potřeb a požadavků jednotlivých zařízení.  

Jednotlivým zařízením by byla po stanovenou dobu zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka ČÚP, a to 

v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách při současných minimálních požadavcích na 

součinnost z jejich strany. 

Dodávky ČÚP by byly realizovány na základě objednávek.  

Informace i navrhovaná řešení z analýzy čistících a úklidových prostředků budou konzultovány s Pracovní 

skupinou zástupců příspěvkových organizací a další postup bude spolu s nimi navržen s ohledem na jejich 

požadavky a možnosti optimalizace nákupu předmětných komodit. 

3.4.4 Analýza EZS - Elektronických zabezpečovacích systémů 

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy tvoří systém různých elektronických bezpečnostních prvků  

a ovládacího zařízení (ústředny) pro ochranu budov a venkovních prostor. Hlavními ukazateli analýzy byly 

elektronické zabezpečovací systémy a služby, které organizace využívají, spolu s vynaloženými 

ekonomickými náklady, uváděnými v Kč včetně DPH. Souběžně byly sledovány vazby příspěvkových 

organizací na smluvní dodavatele. 

Dotazník týkající se EZS vyplnilo celkem 232 organizací. Z obdržených informací vyplynulo, že celkem 157 

organizací využívá elektronický zabezpečovací systém. Informace o narušení prostoru se přenáší několika 

způsoby - viz níže uvedená tabulka. 
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PŘENOS INFORMACÍ 
POČET ORGANIZACÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH TUTO 

SLUŽBU 

Vrátnice se stálou obsluhou 28 

Akustická signalizace - siréna 123 

Služebna městské policie / PČR 23 

Pult centrální ochrany - telefonní linka 73 

Pult centrální ochrany - radiová síť 28 

Pult centrální ochrany - GSM / GPRS síť 15 

Pult centrální ochrany - internetová síť 0 

Mobilní telefon 61 
 

V rámci všech organizací je zabezpečeno celkem 362 objektů v celém rozsahu. Dále mají některé organizace 

zabezpečeny pouze místnosti, jejichž počet je 832. Službu PCO - pult centrální ochrany využívá celkem 139 

organizací. Měsíční náklady na monitorování narušení prostoru pultem centrální ochrany jsou v rozmezí 

0,00 Kč - 71 064,00 Kč vč. DPH za organizaci. Velký rozdíl v částkách je z několika důvodů: 

� rozsah poskytovaných služeb, 

� velikost a počet monitorovaných objektů, 

� poskytovatel služby - některé organizace mají službu PCO zajištěnou městem, Městskou policí nebo 
Policií ČR, která ji poskytuje buď zdarma, nebo za nízkou cenu. 

Celkové roční náklady na revize EZS za rok 2011 činily 1 105 479,- Kč vč. DPH. Náklady na měsíční paušál za 

používání pultu centrální ochrany činily celkem 254 847,- Kč vč. DPH. Průměrná částka za 1 výjezd 

bezpečnostní agentury / PČR / MP při narušení zabezpečení činí 220,00 Kč vč. DPH. 

Organizace využívají i další zabezpečovací systémy: 

� EPS - Elektronický požární systém  

� CCTV  - Kamerový systém - IP kamery, analogový systém 

� VPCO - Videopult centrální ochrany (monitorování objektů pomocí kamerových systémů) 

� Ochrana objektu fyzickou ostrahou 

Z dotazníků vyplynulo, že celkem 157 organizací využívá elektronický zabezpečovací systém. 139 organizací 

je napojeno na pult centrální ochrany. O připojení na PCO má zájem 18 organizací, z nichž pouze 8 má 

elektronický zabezpečovací systém. Zbylých 10 organizací by si muselo nejprve nainstalovat elektronický 

zabezpečovací systém.  

Navrhovaná řešení: 

V případě, že by organizace měly zájem o dodávku elektronického zabezpečovacího systému nebo využívání 

pultu centrální ochrany, muselo by být provedeno několik kroků: 

� zjištění požadavků - osobní návštěva objektu a konzultace s organizací týkající se rozsahu zabezpečení, 

� zajištění instalace prvků elektronické zabezpečovací signalizace, 

� zajištění připojení na PCO. 

Předmětem veřejné zakázky by tedy mohlo být: 

1) Dodávka a instalace systému elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v rozsahu podle požadavků 

organizací (soupis objektů a jejich specifikace, rozpis potřebných prvků s možností prohlídky míst plnění)   

Úspora: dodávka většího množství prvků a jejich instalace by mohla přinést nižší cenu.  

2) Poskytování služeb připojení na pult centralizované ochrany a fyzické ostrahy (zajištění bezpečnostních 

služeb k ochraně majetku a osob připojením poplachových zabezpečovacích systémů v objektech 

zadavatele na pult centralizované ochrany) - pro organizace, které zatím nemají PCO a pro organizace, které 

nejsou smluvně vázány a mají zájem o úsporu.  

Úspora: nižší měsíční paušál za připojení a cena za 1 výjezd. 
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3.5 SPOLUPRÁCE NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ 
ENERGIÍ 

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. 
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4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU  

 

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

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 zpracovaná dle ust. § 66a odst. 9 zákona  

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

 

Ovládající osoba:      Jihomoravský kraj 

       Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

       IČ: 708 88 337 

 

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

       Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 

       IČ: 283 53 242 

 

4.1 Ostatní ovládané osoby         

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

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální  

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

Thermal Pasohlávky, a. s. 691 22, Pasohlávky 

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

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

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

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

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

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno Kounicova 16, 602 00 Brno 

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

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

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, 

Smetanova 14 
Smetanova 14, 602 00 Brno 

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

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

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

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

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

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, 

Dvořákova 19 
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo 

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

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

Česká 15 
Horní Česká 15, 669 51 Znojmo 

Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská 8, 669 02 Znojmo 

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo 
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Znojmo, Jana Palacha 8 

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

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

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Kotlářská 9, 611 49 Brno 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší 

odborná škola Brno 
Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, 

Sokolská 1 
Sokolská 1, 602 00 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

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

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

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

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno 

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo 
Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 

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

Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo 

Středisko služeb školám Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo 

Střední škola technická Znojmo Uhelná 6, 669 02 Znojmo 

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

Středisko volného času, Miroslav, okres Znojmo Kostelní 202, 671 72 Miroslav 

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

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

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

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

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

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 

třída 70 
Palackého 70, 612 00 Brno 

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních 

technologií Brno 
Purkyňova 97, 612 00 Brno 

Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00 Brno 

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

Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Kudelova 8, 662 51 Brno 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace 
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Brno, Merhautova 15 
Merhautova 15, 613 00 Brno 

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

Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Vranovská 41, 614 00 Brno 
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Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Vranovská 65, 614 00 Brno 

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

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná 

instituce 
Kaloudova 30, 614 00 Brno 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola 

Brno 
Husova 10, 602 00 Brno 

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

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

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 

Lipová 20 
Lipová 20, 602 00 Brno 

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

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

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

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, 

Boskovice, nám. 9. května 2a 
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice 

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

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279, 666 13 Tišnov 

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

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

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

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

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

Střední odborná škola Fortika Tišnovská 15, 679 23 Lomnice 

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

Základní umělecká škola Vyškov Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická 

Vyškov 
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, 

Sochorova 15 
Sochorova 15, 682 01 Vyškov 

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

Osvobození 55 
sídl.Osvobození 55, 682 01 Vyškov 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 

Boskovice, Hybešova 53 
Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová 36, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Charbulova 84, 618 00 Brno 

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

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

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

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

Křižíkova 11 
Křižíkova 11, 612 00 Brno 
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Dům dětí a mládeže Vyškov Brněnská 7, 682 01 Vyškov 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova 15, 602 00 Brno 

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

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno 
Hybešova 15, 602 00 Brno 

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 

26/28 
Vídeňská 26/28, 639 00 Brno 

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

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

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

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

Střední škola grafická Brno Šmahova 110, 627 00 Brno 

Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81 Trnkova 81, 628 00 Brno 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, 628 00 Brno 

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Došlíkova 48, 636 00 Brno 

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

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola 

ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 
Koperníkova 2/4, 615 00 Brno 

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

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

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

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, 

Gellnerova 1 
Gellnerova 1, 637 00 Brno 

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

Mateřská škola a Základní škola  pro sluchově postižené, Brno, 

Novoměstská 21 
Novoměstská 21, 621 00 Brno 

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, 

Kociánka 6 
Kociánka 6, 612 47 Brno 

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Vaculíkova 14, 638 00 Brno 

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 

škola, Brno, Ibsenova 1 
Ibsenova 1, 638 00 Brno 

Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Riegrova 17, 664 51 Šlapanice 

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

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna 

Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková 

organizace 
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, 

Štefánikova 2 
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice 

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

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

p.Bohdalice 

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

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Nádražní 471, 697 01 Kyjov 
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Kyjov, Nádražní 471 

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

Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a 

sociální Kyjov 
Komenského 549, 697 11 Kyjov 

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

Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 

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

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

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

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

Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou 

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad 

Moravou 
Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou 

Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 

1045 
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou 

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

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

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

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

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

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

Masarykova střední škola Letovice Tyršova 500, 679 61 Letovice 

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

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Křetín 12, 679 62 Křetín 

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

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Břeclav, sady 28. října 1 
Sady 28. října 1, 690 21 Břeclav 

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie 

Břeclav 
nábř.Komenského 1, 690 25 Břeclav 

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Bratří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav 

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

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 

zahradnické, Valtice, Sobotní 116 
Sobotní 116, 691 42 Valtice 

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

nad Jevišovkou 

Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 

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

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

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

Střední škola technická a gastronomická Blansko Bezručova 33, 678 01 Blansko 
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Základní umělecká škola Blansko Zámek 3, 678 01 Blansko 

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

Gymnázium Blansko Seifertova 13, 678 01 Blansko 

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

Dům dětí a mládeže Blansko Údolní 2, 678 01 Blansko 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad 

Čertovkou 18 
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko 

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

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

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Mikulov, Komenského 7 
Komenského 7, 692 16 Mikulov 

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

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Komenského 7, 692 01 Mikulov 

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

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

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

Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 Školní 363, 679 14 Ostrov u Macochy 

Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany 

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

Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 Zámek 1, 683 05 Račice 

Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 Vejrostova 2, 635 00 Brno 

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

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

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské nám.7, 693 01 Hustopeče 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, 

Masarykovo nám. 1 
Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče 

Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav Komenského 4, 693 01 Hustopeče 

Základní škola, Hrádek 203 Hrádek 203, 671 27 Hrádek 

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

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

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

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

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

Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice 

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

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

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

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

Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Palackého nám.27, 664 91 Ivančice 

Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Zemědělská 2, 664 91 Ivančice 



36 
 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice 

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

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

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

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

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

Střední zahradnická škola Rajhrad Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 náměstí B. Martinů 5, 695 03 Hodonín 

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

Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, 695 03 Hodonín 

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Jilemnického 2, 695 03 Hodonín 

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

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

Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, 

Vřesovice 243 
Vřesovice 243, 696 48 Ježov 

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

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Hodonín 
Legionářů 1, 695 11 Hodonín 

Základní umělecká škola Hodonín Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 

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

Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 Brandlova 32, 695 01 Hodonín 

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

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

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Sídlištní 2, 695 04 Hodonín 

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

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

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

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

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

Střední škola Strážnice J. Skácela 890, 696 62 Strážnice 
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Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice 

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín Velká nad Veličkou 461, 696 74 Velká nad Veličkou 

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

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

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

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

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

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice 

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

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

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

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

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

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

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

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

zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem. 

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

o veřejných zakázkách.  

 

S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

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 

27.06.2013 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 

23.12.2013 Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním VZ 

"Pojišťovací služby" 

23.12.2013 Smlouva o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 

zadáváním VZ "Pojišťovací služby" 

 

Mezi ovládající a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu nebyly provedeny žádné další právní úkony ani 

jiná opatření v zájmu, nebo na popud propojených osob. Ovládající ani ovládané osobě nevznikla 

z uzavřených smluv žádná újma. 

 

4.3 Vztahy mezi ovládanými osobami a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu  

Společnost CEJIZA, s.r.o., je založena za účelem realizace centrálního nákupu zboží a materiálu pro všechny 

příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem. 

 

S ovládanými osobami jsou uzavřeny následující smlouvy: 

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním 

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

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru plynu 

 

Mezi ovládanými osobami a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu nebyly provedeny žádné další právní 

úkony ani jiná opatření v zájmu, nebo na popud propojených osob. Ovládaným ani ovládané osobě 

nevznikla z uzavřených smluv žádná újma.  

 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou byla sestavena ke dni 31.12.2013. 

 

V Brně, 31.3.2014 
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5. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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Příloha k účetní závěrce 
společnosti  CEJIZA, s.r.o.  

k 31.12.2013 
 

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

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

 

1. Popis účetní jednotky  
 

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

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

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

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby 

Bydliště, sídlo 
Sledované účetní 

období 
Minulé účetní období 

podíl tj. % podíl tj. % 

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

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

Funkce  Příjmení  Jméno 

Jednatel MUDr. Semrád Bořek 

Předseda dozorčí rady Ing. Gabrhel Vlastimil 

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 Hanák Roman 
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Soudní spory: 

Společnost žádné soudní spory společnost nevede. 

 

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech  

Majetková spoluúčast vyšší než 20%  - NENÍ.  

 
 
 

Název společnosti Sídlo 

Výše podílu 
na 

základním 
jmění 

Výše vlastního 
jmění 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 

0      

 

 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady  
 
 

 
Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 

 Sled. účetní 
období 

Před. účetní 
období 2012 

Sled. účetní 
období 

Před. účetní 
období 2012 

Průměrný počet zaměstnanců 11* 12* 0 0 

Mzdové náklady 2 879 2 996 0 0 

Odměny členů statutárních orgánů společnosti  1 369 1 354 0 0 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 703 720 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení 1 639 1 689 0 0 

Sociální náklady 35 41 0 0 

 6 625 6 800 0 0 

*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. 2012 
Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2012 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2012 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- 
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Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- 

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

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

Jiné --- --- --- --- --- --- 

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

 
 

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 

Druh plnění statutárních řídících dozorčích 

 Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2012 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2012 

Běžné 
obd. 

Minulé obd. 
2012 

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 
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  

  Reprodukční pořizovací cena nebyla použita. 
 

Druh majetku oceněný ve sledovaném 
účetním období reprodukční pořizovací cenou 

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

--- --- 

 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 
 

Změna Důvod změny 
Peněžní vyjádření změny na 

majetek závazky hosp. výsl. 

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

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

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

 

4. Opravné položky k majetku  
 

 

Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP 

k pohledávkám procentem operativní evidence 

 

 

 

Opravné položky k: 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12. 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

- 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 501 300 – Drobný 
hmotný majetek a je veden v operativní evidenci. 
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6. Přepočet cizích měn na českou měnu  

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

 

7. Odložená daň  
 
V roce 2013 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. 

 

Rok splatnosti Úvěry celkem 

2011 --- 

2012  --- 

2013 a více -- 

CELKEM --- 

 
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 

Neinvestiční náklady – provoz 

společnosti 
Jihomoravský kraj 7 520 9 222 

Investiční náklady na pořízení 

Software 
Jihomoravský kraj 0  0 

2. Významné události po datu účetní závěrky  
 

Po datu účetní závěrky žádné významné události nenastaly. 

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 

3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku  
 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 
  

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

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

Samostatné movité 
věci a soubory 

m.věcí 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Jiný HIM -- --- --- --- --- --- --  

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

 (v tis. Kč) 
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3.2.  Nehmotný investiční majetek   
 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 

běžné 
období 

minulé 
období 

2012 
  

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

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

Výsledky vědecké 
čin. 

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

Jiný NIM -- --- --- --- --- --- --  

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

 (v tis. Kč) 
 
 
 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu   
 

Společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 

Minulé účetní období 2012 

Zahájení Doba trvání Název majetku 
Splátky 
celkem První splátka 

Uhrazené 
splátky 

Neuhrazené splátky splatné 

do 1 roku po 1 roce 

        

 

Běžné účetní období 

Zahájení Doba trvání Název majetku Splátky 
celkem První splátka  Uhrazené 

splátky  
Neuhrazené splátky splatné 

do 1 roku po 1 roce 

        

 
 

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

 
 

Minulé období 2012 

Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné 

    

 

Běžné období 

Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné 
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3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 

Majetek neuvedený v rozvaze společnosti: 
 

Běžné období Minulé období 2012 

Název majetku Pořizovací cena Název majetku Pořizovací cena 

Drobný nehmotný majetek 136 Drobný nehmotný majetek 114 

Drobný hmotný majetek 387 Drobný hmotný majetek 354 

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 

 

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

 

Předchozí období 2012 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      

 
 

Běžné období 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      

 
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

K 31.12.2013  nedošlo k rozdílnému ohodnocení majetku. 
 

Předchozí období 2012 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

   

 

Běžné období 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

   

 

3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti   
 
 

Předchozí období 2012 

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 

-- -- -- -- -- -- -- 
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4. Vlastní kapitál  

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu   
 

 

Běžné období Předchozí 
období 2012 

Základní kapitál 1 000 1 000 

Zákonný rezervní fond 100 100 

Statutární a ostatní fondy 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 -20 -17 

Hospodářský výsledek běžného úč. období -3 - 3 

(v tis. Kč)            
 
4.2. Základní kapitál   
 

Společnost s ručením omezeným. 
 

 

Předchozí období 2012 

Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

Jihomoravský kraj 1 000 --- --- 

 

 

Běžné období 

Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

Jihomoravský kraj 1 000 --- --- 

5. Pohledávky a závazky  
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   
 
 

Počet dnů Sledované období Předchozí období 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 634 -- 3 137 -- 

30 - 60 398 -- 102 -- 

60 – 90 352 -- 84 -- 

90 – 180 73 -- 96 -- 

180 a více 121 -- 96 -- 
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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 2012 

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 2012 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

 

Závazky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2012 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

 

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

Pohledávky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2012 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

Závazky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2012 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

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

 Běžné období Minulé období 2012 

Pohledávky kryté zástavním právem -- -- 

Závazky kryté zástavním právem -- -- 

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  -- -- 
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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 2012 

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

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 2012 

Zálohová daň sražená  0 0 

Daň z příjmu právnických osob   3 

Pojistné na sociální zabezpečení 68* 67* 

Zdravotní pojištění  40* 40* 

* zaplaceno v řádném termínu 

6. Rezervy  
 

 Běžné období Minulé období 2012 

Druh 
rezervy 

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

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

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

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

 

7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) 
 

 Běžné období Minulé období 2012 

 Celkem Tuzem Zahr. Celkem Tuzem Zahr. 

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

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

Tržby z prodeje služeb 326 392 326 392 -- 357 786 357 786 -- 

Čerpání rezerv -- -- -- -- -- -- 

Ostatní provozní výnosy 10 212 10 212 -- 12 100 12 100 -- 

Celkem 336 604 336 604 -- 369 886 369 886 -- 
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8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a 

vývoj  

 
Společnost nevynakládala výdaje na výzkum a vývoj. 

 
Běžné období Minulé období 2012 

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) povinný audit účetní závěrky – 68 970,00 Kč, vč. DPH 
b) zpracování daňového přiznání – 21 780,00 Kč, vč. DPH 

 
 
 
 

 
Sestaveno dne:  

 
 

10.4.2014 
 
 

 
Sestavil: 

 
 

Ing. Alena Oslizlová 

 
Podpis statutárního zástupce: 

 
 

MUDr. Bořek Semrád 
Jednatel společnosti 
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