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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:

CEJIZA, s.r.o.

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO:

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, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČO: 708 88 337

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 63163

Kontaktní údaje
Kancelář:

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Telefon:

+420 541 654 222

E-mail:

info@cejiza.cz

Internetové stránky:

www.cejiza.cz

Profil zadavatele:

ezak.cejiza.cz

Datová schránka:

i3pi4ha

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Valná hromada
Jediný společník:

Jihomoravský kraj zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem

Statutární orgán
Jednatel:

MUDr. Bořek Semrád

Dozorčí rada
Předseda:

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Členové:

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

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců:

5

3

2

PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

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

prostředků,

2009

jednotlivých zadavatelů.

a

je

ve

stoprocentním

vlastnictví

dosažená

sčítáním

poptávek

Jihomoravského kraje.
Jejím rozhodujícím předmětem činnosti je činnost
centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro
Jihomoravský

kraj

a

příspěvkové

organizace

zřizované Jihomoravským krajem, případně pro
další právnické osoby zřizované nebo ovládané
Jihomoravským krajem.
Centralizované zadávání se využívá především pro
nákup

komodit,

které

jsou

dobře

standar-

dizovatelné, tzn. komodity, u nichž lze definovat
předmět

veřejné

parametrů,

které

zakázky
jsou

s použitím

významné

sady

pro

popis

komodity.
Mezi

komodity,

které

CEJIZA,

s.r.o.

pořizuje

způsobem podle § 3 a) zákona, patří dodávky
elektrické energie a zemního plynu.
Centrálním zadavatelem je veřejný zadavatel, který
provádí centralizované zadávání, spočívající v tom,
že:
a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby,
jež

jsou

následně

předmětem
prodává

veřejných

jiným

zakázek,

zadavatelům

za

které
cenu

nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby
pořízeny, nebo
b)

provádí

zadávací řízení

a

zadává veřejnou

Na účet pověřujících zadavatelů se podle § 3 b)

zakázku na dodávky, služby či stavební práce na

zákona

účet jiných zadavatelů.
Centralizované

zadávání

s nakládáním

např.

telekomunikační

pojištění, kancelářský papír apod.
vede

ke

zvýšení

transparentnosti dané především centralizací aktivit
spojených

pořizují

s veřejnými

prostředky

a k posílení principů 3E - hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti.
Mezi hlavní cíle centralizovaného zadávání patří
úspora nákladů při vynakládání veřejných finančních

4

služby,

3

PROCES ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Centrální veřejné zakázky realizované v roce 2015 vycházejí z plánu práce na rok 2015, který svým usnesením
schválila Rada Jihomoravského kraje. Plán práce vychází ze zkušeností předcházejících let a provedených
analýz nakupovaného materiálu a služeb. Dále pak z požadavků speciálně sestavených pracovních skupin,
jejichž členy jsou převážně ředitelé organizací, kteří se rovněž podílí na specifikaci zadávacích podmínek.
Mezi hlavní procesy při centralizovaném zadávání patří:

•Tvorba a aktualizace plánů veřejných zakázek
•Sběr dat od jednotlivých pověřujících zadavatelů
•Analýza požadavků
•Standardizace komodit
•Příprava zadávacích podmínek
•Realizace zadávacích řízení
•Vyhodnocení veřejných zakázek
•Dohled nad plněním smluv

Před většinou výběrových řízení, která mají být zadávána centralizovaným způsobem, probíhá
podrobný sběr požadavků od jednotlivých pověřujících zadavatelů.
Na základě získaných dat a jejich vyhodnocení se rozhoduje o tom, které komodity jsou požadovány se
stejnými nebo slučitelnými parametry a je možno provádět jejich centralizované zadávání. Mezi další nezbytné
kroky patří posouzení smluvních vztahů, rámcové vyčíslení objemu nákupu u jednotlivých komodit, srovnání
pozitiv a negativ současného stavu a vyčíslení předpokládaného potenciálu úspor.
Pro účely výběrového řízení se poté provádí standardizace komodit, která zajišťuje jejich jednoznačnou
identifikaci a parametrický popis. Vymezení parametrů by mělo splňovat nároky většiny pověřujících
zadavatelů.
Sdružování

poptávky

jednotlivých

pověřujících

zadavatelů

zařazuje

veřejné

zakázky

dle

jejich

výše

předpokládané hodnoty zejména do režimu podlimitních a nadlimitních zakázek, přičemž od tohoto faktu se
odvíjí několik důsledků procesu zadávání centralizovaným způsobem.
Po ukončení veřejné zakázky probíhá její vyhodnocení a stanovuje se výše dosažené úspory. Ze strany
centrálního zadavatele poté dochází ke kontrole kvality a plnění sjednaných smluvních podmínek.
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POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATELÉ

Dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, jsou pořizovány pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, spadající pod
jednotlivé odbory Jihomoravského kraje.
V roce

2015

bylo

prováděno

centralizované

zadávání

pro

celkem

240

pověřujících

zadavatelů

a Jihomoravský kraj.

Rozdělení podle příslušných odborů

11 1 1

Školství

14
Sociálních věcí
28

Zdravotnictví
Regionálního rozvoje
Rozvoje dopravy
186
Jihomoravský kraj

Pověřující zadavatelé se zabývají dle svého zařazení odlišnou činností (např. výchova a vzdělávání, poskytování
zdravotní péče) a na základě toho mají i různé požadavky na poptávané komodity. Z tohoto důvodu se veřejné
zakázky dělí do několika skupin:

VZ, kterých se účastní jen
VZ, kterých se účastní

některé organizace

VZ, kterých se účastní

všechny nebo téměř

spadající pod určitý odbor,

organizace zabývající se

všechny organizace

neboť komodita je společná

stejnou činností

jen pro několik organizací

Elektrická energie

Pečovatelská lůžka a matrace

Kapalný medicinální kyslík

Zemní plyn

Myčky podložních mís

Uzavřené odběrové systémy

Telekomunikační služby

Pračky, sušičky, myčky
a konvektomaty

Kancelářský papír

6
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V roce 2015 bylo vysoutěženo celkem 12 centrálních veřejných zakázek, z toho 11 na dodávky a 1 na služby.

Počet
pověřujících
zadavatelů

Název VZ

Odbor

Předmět

VZ dle výše
předpokládané
hodnoty

Druh
zadávacího
řízení

Dodávka lancet
a glukometrů

7

zdravotnictví

dodávky

podlimitní

otevřené

Uzavřené odběrové
systémy

8

zdravotnictví

dodávky

nadlimitní

otevřené

Dodávky spotřebního
materiálu do tiskáren

204

různé

dodávky

nadlimitní

otevřené

Elektřina

218

různé

dodávky

nadlimitní

JŘBU

Zemní plyn

204

různé

dodávky

nadlimitní

otevřené

Dodávky
kancelářského papíru

215

různé

dodávky

podlimitní

zjednodušené
podlimitní

13

sociálních věcí

dodávky

podlimitní

JŘSU

Dodávky kapalného
medicinálního kyslíku

7

zdravotnictví

dodávky

podlimitní

zjednodušené
podlimitní

Poskytování pevných
TK služeb

236

různé

služby

nadlimitní

otevřené

7

sociálních věcí

dodávky

malého rozsahu

§ 6 zákona č.
137/2006 Sb.

12

sociálních věcí

dodávky

podlimitní

zjednodušené
podlimitní

220

různé

dodávky

nadlimitní

JŘBU

Pečovatelská lůžka
a matrace

Dodávka myček
podložních mís
Dodávka praček,
sušiček, myček
a konvektomatu
Elektřina II

Počet zakázek dle výše předpokládané
hodnoty

1
6

Počet zakázek dle druhu zadávacího
řízení
otevřené

podlimitní

5

1

1

5

JŘBU

3

nadlimitní

2
malého
rozsahu

zjednodušené podlimitní
JŘSU
§ 6 zákona

V roce 2015 převažovaly podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. Nejčastěji
používaný druh zadávacího řízení bylo otevřené řízení podle § 27 zákona.

7

6

VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY ROKU 2015

Předpokládaná spotřeba: 167 598 MWh
Vysoutěžená cena: 605 Kč/MWh
Předpokládaná úspora: 16 039 133 Kč

Předpokládaná spotřeba: 45 218 MWh
Vysoutěžená cena: 865 Kč/MWh
Předpokládaná úspora: 5 815 754 Kč

Počet přípojek: 682
Počet hovorových kanálů: 1 343
Předpokládaná úspora: 7 500 000 Kč
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DOKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2014
A DŘÍVE

7.1

Dodávka lancet, bezpečnostních lancet,
glukometry a glukometrů 2014-2015

testovacích

proužků

pro

Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky lancet, bezpečnostních lancet, testovacích proužků pro
glukometry a glukometrů.

Druh

podlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

7

Doba plnění

1. 1. 2014-31. 12. 2015

Předpokládaná hodnota

2 500 000 Kč

Datum zahájení

15. 11. 2013

Evidenční číslo ve VVZ

363885

Lhůta pro podání nabídek

3. 12. 2013

Počet uchazečů

5

Dne 9. 4. 2014 podal uchazeč VŘ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh proti úkonům
zadavatele dle ustanovení § 114 zákona a návrh na nařízení předběžného opatření dle ustanovení § 117
zákona. Dne 14. 4. 2014 bylo doručeno zadavateli od ÚOHS oznámení o zahájení správního řízení. Rozhodnutím
ÚOHS ze dne 5. 5. 2014 Č. j.: ÚOHS-S362/2014/VZ-9263/2014/523/MSc, byl uložen zákaz zadavateli uzavřít
smlouvu a ÚOHS zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky uchazeče. Dne 18. 9. 2015 bylo ÚOHS
zasláno sdělení, že rozhodnutí č. j. ÚOHSS362/2014/VZ-11631/2014/523/MSc ze dne 2. 6. 2014, jež bylo
potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R206/2014/VZ-26671/2015/322/DRu ze dne 8. 9. 2015,
nabylo právní moci dne 10. 9. 2015.
Centrální zadavatel tak přistoupil k přerušenému výběrovému řízení znovu ve fázi hodnocení nabídek a provedl
nové posouzení a hodnocení nabídek dne 2. 10. 2015. Ze tří uchazečů byl jeden vyloučen z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Vítězným uchazečem se stala ELEKTA, s.r.o., se
sídlem Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany.

7.2

Uzavřené odběrové systémy

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zdravotnických prostředků pro odběr krve.

Druh

nadlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

8

Doba plnění

do 30. 6. 2018

Předpokládaná hodnota

15 000 000 Kč

Datum zahájení

16. 12. 2014

Evidenční číslo ve VVZ

401056

Lhůta pro podání nabídek

24. 3. 2015

Počet uchazečů

3

9

Na základě sběru dat z nemocnic JMK byla zpracována analýza otevřených a uzavřených odběrových systémů.
Data byla vyhodnocena se závěrem vhodnosti centralizovaného zadávání pouze pro uzavřené odběrové
systémy, které tvoří převážnou část finančních nákladů.
Původní

lhůta

pro

podání

nabídek

ze

dne

3. 2. 2015

byla

prodloužena

na

základě

žádostí

o dodatečné informace do 24. 3. 2015. Ze tří uchazečů byl jeden ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu
nedovolené změny smlouvy a nenabídnutí celého předmětu plnění. Vítězným uchazečem se stala PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s. se sídlem Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6.
Předpokládaná hodnota

Vysoutěžená hodnota

Úspora

15 000 000 Kč

8 754 603 Kč

6 245 397 Kč

Vyhodnocení VZ
15 000 000
12 000 000
9 000 000
6 000 000
3 000 000
0
Předpokládaná hodnota

7.3

Vysoutěžená hodnota

Úspora

Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje
2015-2017

Předmětem veřejné zakázky byly průběžné dodávky inkontinenčních pomůcek, a to v nepřetržitém režimu po
celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zdravotnických
zařízení. Inkontinenčními pomůckami se rozumí inkontinenční pomůcky určené pro použití ve zdravotnických
zařízeních, coby zdravotnické prostředky, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich distribuci
a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. Podle způsobu použití jsou rozděleny na dvě skupiny:
1) plenkové kalhotky
2) absorpční podložky.
V rámci shora uvedených skupin byly inkontinenční pomůcky rozděleny podle velikosti a minimální savosti.
Ze dvou uchazečů byl jeden uchazeč

Druh

nadlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

8

Doba plnění

3 roky

podmínkách

Předpokládaná hodnota

15 000 000 Kč

nesplnění

Datum zahájení

30. 10. 2014

Evidenční číslo ve VVZ

489738

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2014

Počet uchazečů

2

vyloučen z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele

uvedených
a

v

druhý

technických

zadávacích
z

důvodu

kvalifikačních

předpokladů.
Zadavatel proto dne 22. 1. 2015 rozhodl
o

zrušení

zadávacího
dodavatelé.
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zadávacího

řízení,

řízení

vyloučeni

byli

neboť

ze

všichni

7.4

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních
zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Z analýzy spotřeby tiskových kazet, která byla zpracována na základě sběru dat, kdy měly organizace doplnit
v připravených tabulkách spotřebu originálních, alternativních a repasovaných tiskových kazet za rok 2013
a období 06/2014 – 05/2016 včetně celkových nákladů, vyplynuly níže uvedené skutečnosti:

Druh

Spotřeba za 2 roky v ks

Předpokládaná hodnota za 2 roky bez DPH

Originální

13 883

15 659 244 Kč

Alternativní

12 144

9 025 677 Kč

Repasované

4 682

2 771 194 Kč

Vzhledem k tomu, že se u repasovaných kazet jedná o služby, byly do veřejné zakázky na dodávky zahrnuty
pouze originální a alternativní tonery a zakázka byla rozdělena na 2 části. Do veřejné zakázky byly zahrnuty
pouze položky, které se vyskytovaly v množství 10 a více ks, popřípadě položky, které s jednotlivými tiskárnami
souvisí, ale nedosahují uvedeného celkového počtu ks.
Porovnání počtu používaných a soutěžených typů
1 000
775

800

Celkový počet typů používaných
v organizacích

600
385

400

396

Počet typů použitých ve VZ

182

200
0
Originální

Alternativní

Nadlimitní otevřené řízení

část 1 originální

část 2 alternativní

Počet pověřujících
zadavatelů

172

77

Doba plnění

do 28. 2. 2017

do 28. 2. 2017

Předpokládaná hodnota

13 130 000 Kč

8 370 000 Kč

Datum zahájení

19. 11. 2014

19. 11. 2014

Evidenční číslo ve VVZ

497973

497973

Lhůta pro podání nabídek

6. 1. 2015

6. 1. 2015

Počet uchazečů

2

4

Vítězným uchazečem v části 1 – Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích
a multifunkčních zařízení se stal C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno. Vítězným
uchazečem v části 2 – Dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních
zařízení se stal Renot s.r.o., se sídlem B. Němcové 1051, 588 13 Polná.

Originální
Alternativní

Předpokládaná hodnota

Vysoutěžená hodnota

Úspora

13 130 000 Kč

12 500 000 Kč

630 000 Kč

8 370 000 Kč

3 098 287 Kč

5 271 713 Kč
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8

NOVÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2015

8.1

Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem

Na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací byla shromážděna data o spotřebě xerografického
papíru. Po jejich vyhodnocení byla připravena podlimitní veřejná zakázka na dodávky rozdělená na 2 části - bez
požadavku na poskytování náhradního plnění a s požadavkem na poskytování náhradního plnění. Předmětem
VZ byly průběžné dodávky papíru A3-A6 v různých kvalitách a barevnosti a 100% recyklovaný papír A4.
Zjednodušené podlimitní řízení

část 1 - bez NP

část 2 - s NP

Počet pověřujících zadavatelů

119

96

Doba plnění

do 30. 6. 2016

do 30. 6. 2016

Předpokládaná hodnota

2 467 400 Kč

1 765 200 Kč

Datum zahájení

12. 5. 2015

12. 5. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

520197

520197

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2015

2. 6. 2015

Počet uchazečů

4

4

Hodnocení nabídek bylo realizováno v souladu s § 96 a § 97 zákona formou elektronické aukce, která se konala
dne 16. 7. 2015. Vítězným uchazečem u obou částí zakázky se stala První chráněná dílna s.r.o., se sídlem
Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem.
V rámci tohoto výběrového řízení nebylo dosaženo předpokládané úspory, resp. u nejpoužívanějších položek
papíru je výsledná cena za balení o cca 12 - 15 % vyšší než v rámci minulé soutěže, třebaže je cena
srovnatelná s výsledky soutěže jiných krajů ČR. Při elektronické aukci nevzniklo konkurenční prostředí, které by
umožnilo snížit jednotkové ceny papíru, protože pouze jediný uchazeč naplnil podmínky pro hodnocení
nabídkové ceny dle § 101 odst. 4, neboť v nabídce předložil potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu
práce (§ 101 odst. 6 zákona) ve vztahu ke každému ze čtyř předcházejících kalendářních čtvrtletí přede dnem
zahájení zadávacího řízení (§ 101 odst. 5 zákona). Výchozí hodnoty pro potřeby hodnocení v elektronické aukci,
tj. uchazečem nabídnuté hodnoty jednotkových cen za požadovaná balení kancelářského papíru, byly v souladu
s § 101 odst. 4 zákona sníženy o 15 % za účelem provedení hodnocení prostřednictvím elektronické aukce. Tím
pádem došlo i k příslušnému snížení celkové ceny za papír v Kč bez DPH, tj. nabídkové ceny uchazeče.
Jednotkové ceny nabídnuté vítězným uchazečem v elektronické aukci byly pro účely uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku přepočítány na skutečné jednotkové ceny, tj. zvýšeny o 15 %. V návaznosti na zadávací
podmínky veřejné zakázky tak bude CEJIZA, s.r.o. akceptovat odůvodněné žádosti pověřujících zadavatelů na
nákup kancelářského papíru u jiného, resp. levnějšího dodavatele a naplní tak povinnost hospodárnosti při
vynakládání veřejných finančních prostředků.
Porovnání počtu ks dle náhradního plnění
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000

Bez NP

3 000

S NP

0
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8.2

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro
další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem

Druh

nadlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

236

Doba plnění

do 31. 7. 2018

Předpokládaná hodnota

20 000 000 Kč

Datum zahájení

23. 2. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

402716

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2015

Počet uchazečů

1

Původní lhůta pro podání nabídek byla prodloužena na základě žádostí o dodatečné informace do 10. 4. 2015.
Zadavatel rozhodl dne 11. 5. 2015 v souladu s § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění do 5. 3. 2015, o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, protože ve výběrovém řízení
obdržel pouze 1 nabídku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla veřejná zakázka opětovně se stejným
názvem realizována.

Datum zahájení

9. 7. 2015

Počet pověřujících zadavatelů

236

Evidenční číslo ve VVZ

517860

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2015

Počet uchazečů

1

Vítězným uchazečem se stal O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.
Vyhodnocení VZ
Očekávaná úspora bez DPH

Realizovaná úspora bez DPH
dle výběrového řízení

Stávající fakturace za měsíc bez DPH

630 000 Kč

630 000 Kč

Fakturace za měsíc bez DPH

472 500 Kč

442 786,30 Kč

25 %

29,7 %

157 500 Kč

187 213,70 Kč

Stávající fakturace za 36 měsíců bez
DPH

22 680 000 Kč

22 680 000 Kč

Fakturace za 36 měsíců bez DPH

17 010 000 Kč

15 940 307 Kč

5 670 000 Kč

6 739 693 Kč

Úspora
Úspora za měsíc bez DPH

Úspora za 36 měsíců bez DPH

Elektronická aukce se konala dne 13. 10. 2015. Vstupní nabídková cena uchazeče do elektronické aukce činila
33 963 456,- Kč bez DPH. Aukční hodnota nabídnutá uchazečem v elektronické aukci činila 15 940 307,- Kč bez
DPH. Realizovaná úspora prostřednictvím e-aukce činí 46,9 %, tj. 18 023 149,- Kč bez DPH za 36 měsíců.
Reálná úspora, které bude dosaženo díky realizované soutěži, vychází ze srovnání skutečné fakturace před
soutěží, což je 22 680 000,- Kč bez DPH za období 36 měsíců a vysoutěžené hodnotě 15 940 307,- Kč bez DPH,
která bude ještě snížena o dalších 750 000,- Kč díky nově zavedené službě VPN (volání zdarma mezi
organizacemi JMK). Celková reálná úspora tedy činí téměř 7 500 000,- Kč bez DPH, což je 33 %.
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8.3

Pečovatelská lůžka, matrace a stolky 2015

Předmětem veřejné zakázky byla koupě pečovatelských lůžek, matrací, nočních a jídelních stolků pro zařízení
sociálních služeb Jihomoravského kraje.
Druh

podlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

13

Doba plnění

dle lhůt ve smlouvě

Předpokládaná hodnota

4 500 000 Kč

Datum zahájení

29. 6. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

513678

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2015

Počet uchazečů

2

Oba uchazeči byli vyloučeni z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách. Zadavatel v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušil dne 14. 9. 2015 zadávací
řízení veřejné zakázky, neboť z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé.
Na základě výše uvedených skutečností připravil centrální zadavatel opakované výběrové řízení centrální
veřejné zakázky s novým názvem: „Pečovatelská lůžka, matrace a stolky 2015 - JŘSU“.

Druh

podlimitní JŘSU

Datum zahájení

5. 10. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

529251

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2015

Počet uchazečů

2

Centrální zadavatel se rozhodl využít možnosti upravené v § 22 odst. 2 zákona a zadal veřejnou zakázku
v jednacím řízení s uveřejněním. Výzvu k jednání a podání nabídek centrální zadavatel zaslal všem uchazečům,
kteří v původním zadávacím řízení podali nabídky, které splňovaly formální požadavky dle § 69 odst. 5 zákona.
Vyzvaní zájemci byli povinni upravit nabídky v části týkající se zpracování nabídkové ceny a odstranit tak
nedostatky uvedené v rozhodnutí centrálního zadavatele o jejich vyloučení z účasti v původním zadávacím
řízení. Jeden uchazeč byl z důvodu neprokázání splnění kvalifikace vyloučen. Vítězným uchazečem se stal LINET
spol. s r.o., se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný.
Ve výběrovém řízení 2015 bylo dosaženo srovnatelných cen za kus předmětu VZ (pečovatelské lůžko, matrace,
noční a jídelní stolek) v Kč bez DPH s rokem 2014.

PL typ 1

PL typ 2

M typ I

M typ II

Noční stolek

Jídelní stolek

MOVITA

SENTIDA

EFECTA

PREMA

Pacientský stolek

SOLIDO

2014

21 165,63 Kč

32 162,81 Kč

1 900 Kč

3 300 Kč

5 599,78 Kč

4 730 Kč

2015

21 205 Kč

32 191,23 Kč

1 900 Kč

3 600 Kč

5 599,78 Kč

3 960 Kč

rozdíl

39,37 Kč

28,42 Kč

0 Kč

300 Kč

0 Kč

-770 Kč

Rok
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8.4

Dodávka myček podložních mís pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje

Předmětem této veřejné zakázky byla koupě 10 kusů myček podložních mís pro zařízení sociálních služeb
Jihomoravského kraje.
Druh

Hodnocení

malého rozsahu

podle

nabídek

bylo

hodnotícího

provedeno

kritéria

nejnižší

Počet pověřujících zadavatelů

7

Doba plnění

dle lhůt ve smlouvě

Předpokládaná hodnota

1 500 000 Kč

Datum zahájení

4. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2015

1 250 000,- Kč. Celková úspora tedy činí

Počet uchazečů

2

250 000,- Kč bez DPH, což je 15 %.

nabídková cena.
Vítězným uchazečem se stal HOSPIMED,
spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51,
130

00

Praha

3

s nabídkovou

cenou

Vyhodnocení VZ
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Předpokládaná hodnota

8.5

Vysoutěžená hodnota

Úspora

Dodávka praček, sušiček, myček a konvektomatu pro zařízení sociálních
služeb Jihomoravského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zabezpečení dodávek praček, sušiček, myček a konvektomatu
zařízením sociálních služeb. Centrální zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 98 zákona na dvě části:
část č. 1 – Dodávka praček a bubnových sušičů, část č. 2 – Dodávky myček a konvektomatu.
Zjednodušené podlimitní řízení

část 1

část 2

Počet pověřujících zadavatelů

12

4

Předpokládaná hodnota

2 300 000 Kč

550 000 Kč

Datum zahájení

1. 9. 2015

1. 9. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

525918

525918

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2015

21. 9. 2015

Počet uchazečů

1

3

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Vítězným uchazečem
v části 1 veřejné zakázky se stala První chráněná dílna s.r.o., se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
s nabídkovou cenou 1 733 665,- Kč bez DPH. Celková úspora tedy činí 566 335,- Kč bez DPH, což je 25 %.
Zadavatel v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušil dne 19. 10. 2015 zadávací řízení uvedené části
2 veřejné zakázky, neboť z účasti v zadávacím řízení pro část 2 veřejné zakázky byli vyloučeni všichni
dodavatelé.
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8.6

Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského
kraje 2015 – 2016

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka medicinálního kyslíku, včetně zajištění servisu, případně pronájmu
zásobníků. Medicinálním kyslíkem se rozumí kapalný (hluboce zchlazený na -180 °C) medicinální kyslík
(Oxygenium, O2), coby léčivý přípravek registrovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který musí
splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních
předpisů.
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící

Druh

zjednodušené podlimitní

Počet pověřujících zadavatelů

7

Doba plnění

1 rok

Předpokládaná hodnota

4 500 000 Kč

Datum zahájení

2. 9. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

518399

uchazeče. Vítězným uchazečem se stal Linde

Lhůta pro podání nabídek

22. 9. 2015

Gas, a.s., se sídlem U Technoplynu 1324,

Počet uchazečů

1

198 00 Praha 9.

8.7

kriterium pro zadání veřejné zakázky
nejnižší nabídkovou cenu.
Komise v souladu s § 79 odst. 6 zákona
neprovedla hodnocení nabídek, neboť by
měla

hodnotit

nabídku

pouze

jednoho

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

8.7.1 Elektrická energie (1. 7. 2015 – 30. 6. 2015)
Vzhledem k ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny k datu 30. 6. 2015 bylo na 89. schůzi
RJMK konané dne 29. 1. 2015 předloženo stanovisko odborného konzultanta, týkající se „Ekonomicky
optimálního řešení dodávek elektřiny“ pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. RJMK svým
usnesením 5814/15/R89 toto stanovisko vzala na vědomí a zároveň vyslovila souhlas se základními parametry
výběru dodavatele.

Druh

nadlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

218

Doba plnění

1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

Předpokládaná hodnota

44 100 000 Kč

Datum zahájení

20. 2. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

505400

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2015

Počet uchazečů

1

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze jednu nabídku od uchazeče E. ON Energie, a.s., IČO:
26078201, sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, a byl tak nucen toto zadávací řízení
svým rozhodnutím ze dne 7. 5. 2015 zrušit, a to na základě ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 5. 3. 2015.
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8.7.2 Elektrická energie (1. 7. 2015 – 31. 12. 2015)
Pro zahájení nového otevřeného řízení ve smyslu § 27 zákona již neměl zadavatel dostatek času a byl tak
nucen zvolit jiný druh řízení, přičemž s ohledem na časové souvislosti byl jediným možným a využitelným
druhem zadávacího řízení jednací řízení bez uveřejnění. S ohledem na průběh a výsledek původního zadávacího
řízení měl proto zadavatel za to, že byly naplněny podmínky pro použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. b)
zákona. RJMK dne 22. 5. 2015 rozhodla o realizaci centrálního nákupu elektrické energie formou jednacího
řízení bez uveřejnění na období od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015.
Zájemce o veřejnou zakázku, s nímž

Druh

nadlimitní JŘBU

Počet pověřujících zadavatelů

218

Doba plnění

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Předpokládaná hodnota

21 400 000 Kč

Datum zahájení

27. 5. 2015

nestanovuje, neboť zakázka je zadávána

Evidenční číslo ve VVZ

516330

jedinému zájemci. Uchazeč E. ON Energie,

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2015

Počet uchazečů

1

Předpokládaná spotřeba

21 622,381 MWh

bylo jednáno: E. ON Energie, a.s., IČO:
26078201
Centrální

zadavatel

hodnotící

kritéria

v souladu s § 34 odst. 2 písm. i) zákona

a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49

České

Budějovice,

předložil

dle

jednacího řízení bez uveřejnění nabídkovou
cenu 949,- Kč/MWh.

Při výše uvedené předpokládané spotřebě elektřiny bude činit absolutní úspora oproti stávající ceně elektrické
energie 1 848 713,- Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky.

Období
1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

Cena za MWh

Předpokládaná spotřeba
v MWh za období 7-12/2015

Celkem

1 034,50 Kč

21 622,381

22 368 353 Kč

949 Kč

21 622,381

20 519 640 Kč

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Absolutní úspora

1 848 713 Kč

Historické srovnání jednotkových cen v Kč za 1 MWh
1 050
1 020
990
960

1 035

930

949

900
1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Cena za 1 MWh

8.7.3 Elektrická energie (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)
Na své 122. schůzi konané dne 12.11.12015 schválila RJMK realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro
Jihomoravský kraj a organizace zřizované Jihomoravským krajem na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 formou zadání centrálním zadavatelem prostřednictvím společnosti CEJIZA, s.r.o., dle ustanovení
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§ 3 odst. 1 písm. a) zákona, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona,
nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno, prostřednictvím vybraného dohodce, společnosti
FINservis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 264 39 573, na základě smlouvy
o zprostředkování burzovních komoditních obchodů.

Druh

nadlimitní JŘBU

Počet pověřujících zadavatelů

220

Doba plnění

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Datum zahájení

3. 12. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

528171

Předpokládaná spotřeba NN

17 366,57 MWh

Předpokládaná spotřeba VN

27 851,53 MWh

V rámci přihlášky aukce byla zvolena poptávková aukce s klesající cenou, vyvolávací cena byla zvolena ve výši
920,- Kč/MWh. Obchodování elektřiny se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 3. 12. 2015 formou
elektronických poptávkových aukcí v době od 9:00 (nízké napětí) a 10:00 h (vysoké napětí). V aukci, jejímž
předmětem byla dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého
napětí, nabídl nejnižší cenu dodavatel E. ON Energie, a.s., a to jednotkovou cenu za silovou elektřinu
865,- Kč/MWh. V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí, nabídl nejnižší cenu dodavatel E. ON Energie, a.s., a to
jednotkovou cenu za silovou elektřinu 865,- Kč/MWh.

Historické srovnání jednotkových cen v Kč za 1 MWh
960
930
900
949

870
840

865

810
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Cena za 1 MWh
Vyhodnocení veřejné zakázky

Období
1. 1. 2015 - 30. 6. 2015
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Cena za MWh

Předpokládaná spotřeba
v MWh za období

Celkem

1 034,50 Kč

23 595,719

24 409 771 Kč

949 Kč

21 622,381

20 519 640 Kč

865 Kč

45 218,100

39 113 657 Kč

Absolutní úspora

5 815 754 Kč
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Historické srovnání jednotkových cen v Kč za 1 MWh
1 050
1 000
950
900

1 034,50

850

949
865

800
750
1. 1. 2015 - 30. 6. 2015

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Cena za 1 MWh

8.8

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

Vzhledem k ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu k datu 30. 6. 2015 bylo na
89. schůzi RJMK konané dne 29. 1. 2015 předloženo stanovisko odborného konzultanta, týkající se „Ekonomicky
optimálního řešení dodávek zemního plynu“ pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem,
případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. RJMK svým usnesením 5814/15/R89 toto
stanovisko vzala na vědomí a zároveň vyslovila souhlas se základními parametry výběru dodavatele centrální
dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem – doba kontraktu 1 rok a nákup prostřednictvím pražské
komoditní burzy PXE v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 písm. c) zákona.
RJMK na své 93. schůzi konané dne 5. 3. 2015 rozhodla o zrušení příslušné části usnesení 5814/15/R89 a dále
pak rozhodla o realizaci centrálního nákupu zemního plynu pro organizace zřizované Jihomoravským krajem na
období jednoho roku, a to prostřednictvím centrálního zadavatele, společnosti CEJIZA, s.r.o., postupem podle
ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona.

Druh

nadlimitní otevřené řízení

Počet pověřujících zadavatelů

204

Doba plnění

1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

Předpokládaná hodnota

110 300 000 Kč

Datum zahájení

20. 2. 2015

Evidenční číslo ve VVZ

505397

Lhůta pro podání nabídek

28. 5. 2015

Počet uchazečů

2

Předpokládaná spotřeba

167 598,045 MWh

Elektronickou aukcí byla vysoutěžena cena 605,- Kč/MWh. Při předpokládané spotřebě zemního plynu
167 598,045 MWh / rok bude činit celková úspora oproti stávající ceně zemního plynu 16 039 133,- Kč bez DPH
za dobu plnění veřejné zakázky, tj. 13,66 %.
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Vyhodnocení veřejné zakázky

Cena za MWh

Předpokládaná spotřeba
v MWh za období

Celkem

1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

700,70 Kč

167 598,045

117 435 950 Kč

1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

605 Kč

167 598,045

101 396 817 Kč

Období

Absolutní úspora

16 039 133 Kč

Historické srovnání jednotkových cen v Kč za 1 MWh
720
690
660
630

700,70 Kč

600
605 Kč

570
540
1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

1. 7. 2015 - 30. 6. 2016
Cena za 1 MWh
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PODPORA PŘI SPRÁVĚ TELEKOMUNIKACÍ A POJIŠTĚNÍ

9.1

Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na
poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Rámcová

smlouva

o

poskytování

mobilních

telekomunikačních

služeb

pro

Jihomoravský

kraj

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem byla podepsána mezi společností CEJIZA, s.r.o.
a O2 Czech Republic, a.s. dne 9. 10. 2014 na období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017. Dodatek č. 1 k rámcové
smlouvě byl podepsán 23. 7. 2015, dodatek č. 2 k rámcové smlouvě byl podepsán 15. 12. 2015. Dodatky
zohledňují změny v právním statusu příspěvkových organizací, jejich slučování a úpravu či doplnění ceníku,
resp. snížení ceny v některých kategoriích.
Období 1. 1. 201531. 10. 2015 lze u centrálního poskytování mobilních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace vyhodnotit jako plynulé plnění veřejné zakázky. U téměř všech organizací již proběhla
přeportace mobilních čísel v návaznosti na ukončení stávajících smluv s konkurenčními operátory, výjimkou
jsou pouze organizace v lokalitách s nedostatečným pokrytím signálu. Mobilní telekomunikační služby byly
kvalitně a plynule poskytovány ve stanoveném rozsahu ze strany centrálního operátora a optimálně využívány
Jihomoravským krajem a příspěvkovými organizacemi dle jejich požadavků. Vzájemná spolupráce všech
zúčastněných stran byla bezproblémová.
Pro samostatnou non-stop obslužnost v rámci nastavení mobilních služeb, byly pro příspěvkové organizace
zřízeny uvedené kontaktní kanály dle priorit:

Portál

Portál

firemnitelefony.cz

www.moje.o2.cz

Primární kanál – objednání
nových SIM, převody služeb
mezi IČ z RČ, výměna SIM,
objednání telefonů.

Elektronické vyúčtování
služeb, blokace SIM, změny
některých služeb.

Zákaznická linka
800 203 203

Obchodní zástupce

e-mail: firmy@o2.cz

Lze řešit změny tarifů,
reklamace, poruchy,
nastavení služeb.

Nestandardní požadavky,
nabídky veškerých dalších TK
služeb, migrace větších počtu
čísel + asistence při práci
s portály.

CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení všech
záležitostí souvisejících s fungováním mobilních čísel stejně jako komunikaci s poskytovatelem ohledně
optimalizace a kontinuálního fungování poskytované služby:
implementace nových tarifů a dalších možností využití služeb mobilního operátora,
předání požadavků ze strany příspěvkových organizací na centrálního operátora,
konzultace veškeré problematiky poskytování telekomunikačních služeb,
kontrola plnění požadavků organizací, případné urgence,
zajištění změny plátce DPH, sídla, názvu a jiných fakturačních údajů organizací,
konzultace nákupu levnějších mobilů, zajištění nových SIM karet, zrušení starých,
konzultace výpovědí stávajících poskytovatelů služeb,
konzultace nastavení optimálních tarifů, konzultace a aktivace služby VPN u organizací,
zajištění aktualizace oprávněných osob u PO, posílení signálu v některých lokalitách,
využití nové služby centrálního operátora – na základě přístupových práv pro non-stop využívání správy
jednotlivých účtů příspěvkových organizací prostřednictvím dvou internetových portálů,
elektronické zasílání smluv a ceníků na vyžádání, nastavení pouze elektronického zasílání faktur či možnost
stahování faktur prostřednictvím internetového portálu, postupný přechod na plnou elektronickou
komunikaci s centrálním operátorem.
V rámci plnění veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb bylo přepojeno 206
z celkového počtu 240 příspěvkových organizací a zároveň přeportováno cca 6 586 SIM karet. Zbývající
organizace nejsou připojeny buď z důvodu slabého signálu, využívají pouze předplacených karet operátora,
využívají služeb jiného operátora nebo nevyužívají mobilních služeb vůbec.
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9.2

Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na
poskytování pevných telekomunikačních služeb

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem bylo v roce 2015 realizováno na základě dvou rámcových smluv – dobíhající smlouvy
dle původního VŘ mezi společností CEJIZA, s.r.o. a Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19. 7. 2012 a dvou
dodatků - dodatek č. 1 ze dne 19. 7. 2012 a dodatek č. 2 ze dne 13. 8. 2012 platných do 30. 11. 2015 a na
základě navazujícího výběrového řízení - rámcové smlouvy mezi společností CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech
Republic, a.s. ze dne 19. 10. 2015 a dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2015.
Na základě nové rámcové smlouvy o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro další období 36 měsíců
bylo realizováno nastavení nového ceníku za služby v systému centrálního poskytovatele již u všech dotčených
příspěvkových organizací.
V roce 2015 je již většina organizací přepojena k centrálnímu operátorovi a byly tak sjednoceny poskytované
služby. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi je bezproblémová. Z celkového počtu 240 proběhly u dalších
10 organizací v roce 2015 postupné portace. Došlo tak k přepojení u všech organizací, u kterých bylo
systémově identifikováno zapojení přesměrování alternativního operátora, tzv. CPS.
Níže uvedené grafy znázorňují strukturu využívaných typů linek a počtu provolaných minut za měsíc.

Využívané typy linek

Hovorné podle typu linek - minuty/měsíc
60 000

6% 2%

Místní

50 000

Dálkový
52%

40%

40 000

Mobilní sítě
Neveřejné sítě

30 000

Bílá linka
20 000

Modrá linka
VPN FIX

10 000
HTS

ISDN2 A

ISDN2 D

ISDN30

VPN mobil
0
Hovorné HTS

Hovorné ISDN30

Hovorné ISDN2

V současnosti využívá pevné telekomunikační služby 190 organizací, z různých technických důvodů je
nevyužívá a nebude využívat 41 organizací. Z důvodu přechodu k poskytování mobilních telekomunikačních
služeb došlo u některých organizací k úplnému zrušení pevných linek.
CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení všech
záležitostí

souvisejících

s fungováním

pevných

telekomunikačních

služeb,

stejně

jako

komunikaci

s poskytovatelem ohledně optimalizace a kontinuálního fungování poskytovaných služeb:
kontrola maximální dostupnosti a spolehlivosti služby,
zajištění přepojení pevných linek na základě požadavku PO v návaznosti na výpověď stávajícího operátora,
konzultace a řešení výpovědí konkurenčních operátorů,
kontrola plnění požadavků, případná urgence řešení přepojení,
nastavení možností detailních výpisů volání u PO JMK,
konzultace fakturace služby,
možnosti zřízení a změny telefonních ústředen organizací,
u nově vzniklých PO JMK součinnost při přepojení od stávajících operátorů.
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9.3

Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na
pojišťovací služby

Dle výsledků výběrového řízení byly dne 9. 12. 2014 na základě usnesení RJMK podepsány pojistné smlouvy
Jihomoravského kraje. Následně byly dne 10. 12. 2015 podepsány dodatky č. 1 a dne 30. 11. 2015 podepsány
dodatky č. 2 k pojistným smlouvám.
V návaznosti na výsledek výběrového řízení, kdy se vítězným pojistitelem stala opětovně společnost
Kooperativa pojišťovna, a.s., byl od 1. 1. 2015 zahájen další 3letý cyklus centrální veřejné zakázky pro zajištění
pojistného programu Jihomoravského kraje a organizací JMK. Pojistitel ustanovil správcem společnost RESPECT,
a.s. CEJIZA, s.r.o. zajišťovala podporu v rámci implementace nových pojistných podmínek dle výběrového
řízení, dále plnila konzultační, podpůrnou a kontrolní funkci v rámci problematiky pojištění.
Plnění VZ probíhalo v roce 2015 plynule dle manuálu správy pojištění v návaznosti na požadavky PO na
aktualizaci dat či změny v majetku PO JMK. Podpora CEJIZA, s.r.o. spočívala nejen v řešení pojistných událostí,
ale i v součinnosti pojištění nestandardních či časově omezených požadavků na specifické typy pojištění:
koordinace

spolupráce

s organizacemi,

následně

pak

se

správcem

a

pojistitelem,

případně

i likvidátorem pojistných událostí,
součinnost s majetkovým odborem JMK jako správcem pojištění za Jihomoravský kraj,
spolupráce při sjednání dodatků k pojistným smlouvám,
konzultace řešení všech druhů pojistných událostí, předání požadavků na správce pojištění či pojistitele,
konzultace rozporů v pojistném plnění,
urgence řešení likvidace PU, možnosti při řešení problematických PU,
konzultace zabezpečení majetku PO v návaznosti na požadavky pojistitele,
konzultace možností úprav a nastavení limitů v pojistných smlouvách s pojistitelem,
aktualizace dat v pojistných smlouvách,
nastavení a kontrola čerpání pojistného plnění v návaznosti na výši limitů v pojištění profesní odpovědnosti
zdravotnických zařízení,
konzultace pojistných událostí motorových vozidel, ukončení leasingových smluv u motorových vozidel,
součinnost při vystavení certifikátů jako dokladů o pojištění různých projektů či majetku nabytého z dotace,
konzultace kvality spolupráce správce a likvidátora pojištění s vazbou na pojistitele.
Přehled stavu pojistných událostí za rok 2015:
Pojistník

Jihomoravský kraj

Typ

Počet škod
45

1 830 478 Kč

121 330 Kč

Povinné ručení

25

344 656 Kč

10 000 Kč

Odpovědnost za škodu

724

4 637 224 Kč

168 810 Kč

Majetkové pojištění

110

3 171 195 Kč

648 120 Kč

6

9 570 Kč

0 Kč

Celkem JMK

910

9 993 123 Kč

948 260 Kč

Havarijní pojištění

13

169 191 Kč

45 000 Kč

Povinné ručení

12

167 480 Kč

0 Kč

Odpovědnost za škodu

14

146 771 Kč

0 Kč

Celkem SÚS

39

483 442 Kč

45 000 Kč

Havarijní pojištění

58

1 999 669 Kč

166 330 Kč

Povinné ručení
Celkem JMK a SÚS

Rezerva

Havarijní pojištění

Cestovní pojištění

Správa a údržba silnic

Plnění

37

512 136 Kč

10 000 Kč

Odpovědnost za škodu

738

4 783 995 Kč

168 810 Kč

Majetkové pojištění

110

3 171 195 Kč

648 120 Kč

Cestovní pojištění
Celkem JMK a SÚS
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6

9 570 Kč

0 Kč

949

10 476 565 Kč

993 260 Kč
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STÁVAJÍCÍ
PLYNU

DODÁVKY

ELEKTRICKÉ

ENERGIE

A

ZEMNÍHO

Elektrická energie a zemní plyn jsou komodity, které se pořizují způsobem podle § 3 a) zákona, tzn., že jsou
prodávány pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny. Díky přefakturaci
dodávek elektřiny a zemního plynu eviduje CEJIZA všechny potřebné údaje o nákladech, spotřebách
a technických parametrech všech odběrných míst pověřujících zadavatelů.

10.1 Fakturace energií
V roce 2015 bylo vystaveno celkem 8867 faktur za elektrickou energii a zemní plyn v celkové hodnotě
303 638 026,55 Kč.

Druh

Počet faktur

Elektrická energie - měsíční

Celkem v Kč vč. DPH

1854

78 944 533,56

Elektrická energie - periodické a mimořádné

526

5 708 122,71

Elektrická energie - opravné daňové doklady

24

73 435,00

2271

55 152 600,00

Zemní plyn - měsíční

787

54 560 012,30

Zemní plyn - periodické a mimořádné

583

14 552 547,98

Zemní plyn - opravné daňové doklady

16

-405 965,00

Zemní plyn - zálohové faktury

2806

95 052 740,00

ELEKTRICKÁ ENERGIE CELKEM

4675

139 878 691,27

ZEMNÍ PLYN CELKEM

4192

163 759 335,28

CELKEM

8867

303 638 026,55

Elektrická energie - zálohové faktury

% podíl fakturace EE a ZP

54%

46%

ELEKTRICKÁ ENERGIE

ZEMNÍ PLYN

Mezi největší odběratele energií patří nemocnice - Nemocnice Znojmo, Nemocnice Břeclav, Nemocnice Vyškov,
Nemocnice Kyjov a Nemocnice TGM Hodonín. Dále pak Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a ze škol
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec a Střední škola Brno, Charbulova.
Z fakturovaných údajů se dále získávají data pro správu a aktualizaci energetických databází, technickou
podporu, kterou centrální zadavatel poskytuje pověřujícím zadavatelům a energetický management. Před
zasláním faktur do organizací probíhá jejich kontrola.
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10.2 Správa a aktualizace energetických databází
Energetická databáze odběrných míst elektrické energie a zemního plynu je neustále aktualizována. Jsou
zařazována nově

zřízená odběrná místa,

vyřazují se odběrná místa z objektů, které

Zastupitelstvo

Jihomoravského kraje schválilo jako nepotřebný majetek k prodeji. Dalším zdrojem pro aktualizaci odběrných
míst jsou také slučování příspěvkových organizací a vynětí majetku z hospodaření jedné organizace a jeho
svěření do užívání jiné organizace. Změny v zařazení odběrných míst do kategorií jsou vyvolány i distributory.
Distributor elektrické energie E. ON Energie, a.s. vyzývá vybrané odběratele k úpravě odběrných míst a po
provedení úpravy elektroměrových rozvaděčů přeřazuje odběrná místa z typu měření C na průběhový typ
měření B. Distributor plynu RWE GasNet, s.r.o. sleduje dosažené roční spotřeby za poslední 3 roky a není-li
dosažen spodní limit pro kategorii SO, iniciuje přeřazení dotčených OM do kategorie MO.
Změny v technických parametrech odběrných míst jsou požadovány také koncovými odběrateli. Na základě
projektových dokumentací zpracovaných pro

rekonstrukce objektů dochází k objektivizaci technických

parametrů, např. hodnoty hlavních jističů, slučování dvou odběrných míst do jednoho, v jiných případech
naopak dojde z organizačních důvodů z původního jednoho odběrného místa k vytvoření 2, apod.

Kategorie

Aktuální počet odběrných míst v komoditě EE

kategorie VN

58

kategorie NN, měření B (MOP průběh)

155

kategorie NN, měření C

406

Celkem

619

Aktuální počet odběrných míst
v komoditě EE
VN
58
NN C
406

Kategorie

Aktuální počet odběrných míst
v komoditě ZP
VO
5

NN B
155

SO
64

MO
369

Aktuální počet odběrných míst v komoditě ZP

kategorie VO

5

kategorie SO

64

kategorie MO

369

Celkem

438

10.3 Správa energetických kalkulátorů pro odběratele
U odběrných míst kategorie maloodběratel jsou periodické odečty a následná fakturace prováděny ze zákona
pouze 1x ročně a dále pak ke dni ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu
a to formou mimořádných odečtů. Na základě požadavků příspěvkových organizací, které potřebují znát
náklady za energie i v průběhu roku, zpracoval dodavatel obou komodit kalkulačky pro jejich orientační
výpočet. Pomocí těchto kalkulaček si dokážou organizace samy spočítat náklady za energie ještě před
obdržením faktur od dodavatelů. Kalkulačky jsou zpracovány pro univerzální použití pro jakákoli odběrná místa
s měřením typu C. Lze je použít pro odběrná místa s libovolnými technickými parametry a jakoukoli spotřebou.
Kalkulátory pro obě komodity obsahují vysoutěžené ceny za dodávku médií a regulované ceny za distribuci.
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10.4 Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci
Dlouhodobou kontrolou všech podkladů, které centrální zadavatel obdrží od dodavatele energií, se podařilo
výrazným způsobem minimalizovat případné neshody. Mezi kontrolované položky patří u rozpisů záloh aktuální
stavy odběrných míst, správné adresy, technické parametry, odběry v předchozích obdobích a správná výše
předepsaných záloh na následující období. U vyúčtovacích faktur jsou kontrolovány v závislosti na typu odběru
především ceny za dodávku, fakturovaná výše roční a měsíční rezervované kapacity, hodnoty hlavního jističe,
sazby distribuce, platby za příkon a za související služby. Dále u plynu také platby za distribuci, jednotkové
ceny pro výpočet denní rezervované pevné kapacity dle koeficientů cenového vzorce, pevné ceny za odebraný
plyn, apod.
V komoditě elektrické energie bylo řešeno minimum reklamací, u zemního plynu celkem 10. Většina neshod
byla zachycena ještě před vlastním vystavením faktur. Jednalo se o již tradičně chybně nahlášené samoodečty
od organizací, které nenavazovaly na stavy dle historie spotřeby na daných odběrných místech. Ve všech
oprávněných případech reklamací vystavil dodavatel elektrické energie i zemního plynu opravné daňové
doklady. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že z důvodu důsledných a pravidelných kontrol veškerých
technických parametrů odběrných míst, včetně cen za jednotlivé fakturované položky, se počty reklamací
i nadále snižují.
Srovnání počtu reklamací
25
22
20
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16

15
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Elektřina

11

10

10

10

5

Zemní plyn

4

0
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rok 2015

10.5 Energetický management a správa call centra
Služba energetického managementu a správa call centra, které společnost CEJIZA, s.r.o. provádí pro
příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, představují komplexní služby související s dodávkami energií pro
všechna odběrná místa zařazená v systému centrálních dodávek elektrické energie a zemního plynu.
S energetiky a správci budov se pravidelně konzultují plány odběru zemního plynu a elektrické energie. Jsou
informováni o výši dosažených hodnot v uplynulých letech a na základě zohlednění těchto hodnot
a realizovaných stavebních úprav objektů (zateplení, výměny oken) nebo změn v instalovaných plynových
spotřebičích (výměny za účinnější a úspornější kotle) se sjednávají optimální výše parametrů. Z důvodu změny
legislativy, týkající se odběrných míst tzv. falešné B, která vstupuje v platnost ke dni 1. 10. 2016, se řeší
převod odběrných míst kategorie VN. Na základě provedené analýzy byla vyhodnocena odběrná místa, kde
bude realizována výstavba vlastních odběratelských trafostanic.
V rámci správy call centra se řeší denně řada dotazů týkajících se např. postupů při změnách technických
parametrů odběrných míst, sloučení odběrných míst, změn zákazníků, dále údajů na fakturách, správného
používání kalkulátorů nákladů apod. Další část agendy představuje součinnost při předávání požadavků
distributora na organizace, mezi které patří oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie,
změny smluv o připojení, úprava odběrných míst, odstranění závad zjištěných při kontrolách apod.
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11

INTERNÍ ANALÝZY

Pro posouzení vhodnosti centrálního zadávání je prováděn sběr dat vybraných komodit, ze kterých se následně
zpracovávají analýzy, které byly součástí plánu práce na rok 2015. Analýza dat, případně příprava výběrového
řízení nebo návrh systémového řešení softwarového a hardwarového vybavení zdravotnických a sociálních
zařízení byla součástí plánu práce na rok 2015 společnosti CEJIZA, s.r.o., který schválila Rada JMK.

11.1 Analýza softwarového vybavení nemocnic Jihomoravského kraje
Jako první byl proveden sběr dat týkající se softwaru - informačních systémů (IS) 9 nemocnic zřizovaných
Jihomoravským krajem. Podkladem pro vypracování analýzy byly tabulky vyplněné nemocnicemi. Sběr dat byl
zaměřen na nemocniční a ostatní IS.
Nemocniční informační systémy se používají k ukládání lékařských dat. Fungují jako elektronická zdravotnická
dokumentace, obsahují údaje o pacientovi, vyšetření, průběh hospitalizace, zabezpečují vyúčtování zdravotním
pojišťovnám apod. Nejčastěji se využívají moduly pro ambulance, lůžková oddělení a laboratoře. Nemocnice
využívají převážně systémy 3 největších dodavatelů. Laboratorní IS umožňuje efektivně řídit laboratorní
procesy.

Pokrývá

různé

typy

klinických

laboratoří

-

biochemie,

cytologie,

hematologie,

imunologie,

bakteriologie, genetika, apod. IS pro transfer dat slouží pro realizaci vysoce zabezpečeného přenosu dat a zpráv
v prostředí internetu. Mezi ostatní informační systémy zahrnuté do analýzy patří především ekonomické
informační systémy sloužící ke správě účetnictví, mezd, personalistiky nebo skladů a dále systémy pro správu
dokumentů (eDMS).
Nejčastěji využívají nemocnice od stejného dodavatele IS následující moduly:
1) ambulantní, hospitalizační, laboratorní, transfer dat, zpracování dat pro ZP, statistika dodavatelů, stravování
2) účetnictví, operativa, sklady, evidence smluv
3) mzdy, personalistika, docházka
Níže uvedený graf znázorňuje, kolik nemocnic jednotlivé IS využívá.

Počet nemocnic využívajících jednotlivé IS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

9

9
8

8

8

8

8
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6

6
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4

4
3
2

2
1

1

Pro využití z hlediska centrálních nákupů se jeví software, majoritně dodávaný maximálně 2 dodavateli, kde by
bylo vhodné vysoutěžit srovnatelné podmínky u zdravotnických zařízení JMK, eventuelně software, který
využívají zatím jen některá zařízení a pro ostatní soutěžit možnou opci.
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11.2 Analýza softwarového vybavení sociálních zařízení Jihomoravského kraje
Ve druhém kroku byl proveden sběr dat u 27 zařízení sociálních služeb. Analýza měla za cíl zjistit stávající stav
informačních systémů jednotlivých zařízení a definovat softwarové požadavky na cílový stav. Sběr dat byl
zaměřen především na ekonomické informační systémy sloužící ke zpracování účetnictví, mezd, personalistiky
nebo skladů a dále systémy pro správu dokumentů (eDMS).
Ekonomický IS využívá 63 % organizací od stejného dodavatele. Tyto systémy mají několik modulů, které jsou
vzájemně integrované a jsou uzpůsobené k propojení s dalšími specializovanými systémy. Umožňují přehledné
zpracování ekonomických procesů v oblasti účetnictví a rozpočtu. Skladové IS umožňují většinou evidenci
libovolného počtu skladů, export do účetnictví, apod. K vedení skladové evidence používá 67 % organizací
stejný IS. Pro agendu mezd a personalistiky používá většina organizací jeden IS. IS pro stravování usnadňují
poskytovatelům sociálních služeb vedení stravovacího provozu. Slouží pro sestavování jídelníčků, kalkulaci jídel,
evidenci počtu jídel a plateb jednotlivých strávníků nebo tisk stravenek. Stejný IS používá 81 % organizací.
Organizace využívají dále IS pro sociální zařízení - mezi tyto IS patří především moduly určené pro evidenci
žadatelů a klientů sociálních zařízení, sledování péče, přehledy provedených úkonů, vyúčtování klientů apod.
Nejčastěji využívají organizace moduly od stejného dodavatele IS pro následující úkony:
1) účetnictví, mzdy, personalistika
2) sklady, docházka, pojišťovny, stravování, IS pro sociální zařízení
Nejvíce modulů, které se dají vzájemně propojit, nabízí u nás na trhu 3 dodavatelé.
Pro využití z hlediska centrálních nákupů se jeví software, majoritně dodávaný maximálně 2 dodavateli, kde by
bylo vhodné vysoutěžit srovnatelné podmínky u sociálních zařízení JMK, případně software, který využívají
zatím jen některá zařízení a pro ostatní soutěžit možnou opci. Sjednocení jednotlivých softwarů by poskytovalo
zřizovateli prostřednictvím nadstavbového manažerského modulu přímý přístup k analytickým informacím
a umožňovalo tak jak řešení aktuálních problémů, tak i optimalizaci strategického rozhodování a plánování.

11.3 Analýza pobočkových
moravského kraje

telefonních

ústředen

sociálních

zařízení

Jiho-

Další částí byla analýza pobočkových telefonních ústředen (PABX) jednotlivých sociálních zařízení, která měla za
cíl zjistit stávající stav a náklady související s provozem ústředen. Sběru dat, který byl zaměřen na výrobce
PABX, pořizovací ceny, počet a typ vstupních linek a vnitřních poboček, rozsah provolby a servis, se účastnilo
27 organizací.
Pobočková telefonní ústředna (zkráceně PABX - Private automatic branch exchange), je zařízení, které se
používá pro realizaci místních hovorů uvnitř organizace a pro distribuci vnějších hovorů jednotlivým
účastníkům. Pobočkové ústředny jsou většinou stavebnicového typu. To znamená, že kapacitu vstupních linek
a vnitřních poboček lze přizpůsobit prostřednictvím rozšiřujících modulů. Pobočkové ústředny lze rozdělit na
digitální a analogové. Pro stanovení ceny ústředny je nutné znát především následující parametry:
1) Počet a typ vstupních linek (HTS nebo také PSTN - standardní analogová telefonní přípojka, ISDN 2 digitální dvoukanálová přípojka a

ISDN 30 - digitální třicetikanálová přípojka)

2) Počet a typ vnitřních poboček (analogová, digitální, ISDN nebo bezdrátová DECT)
3) Způsob distribuce příchozích hovorů (přepojení operátorem, provolba, hlasová brána)
4) Požadované služby a funkce (hlasová pošta, tarifikace, VoIP, call centrum)
Pobočkovou telefonní ústřednu vlastní celkem 26 organizací z 27 oslovených. 37 % organizací má ústřednu od
stejného výrobce. Nejnovější ústředna je z roku 2015, nejvíce jich bylo pořízeno v letech 2007 a 2011. Cena je
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závislá na konfiguraci pobočkové ústředny, zejména na počtu vnitřních poboček a technických vlastností
ústředny. Cena organizacemi pořízených ústředen se pohybuje v rozmezí 20 000,- až 200 000,- Kč.
Celkový počet vstupních linek u jednotlivých organizací se pohybuje v rozmezí 1-12. Pro uživatele je výhodnější
přípojka ISDN 2, která obsahuje dva hovorové kanály. Kapacitně tedy představuje dvě běžné analogové linky
HTS. Cenově odpovídá měsíční paušál za přípojku ISDN ceně dvou linek HTS. Pro použití v telefonní ústředně je
nejvhodnější typ ISDN2 D. Jedná se o ISDN linku s provolbou. Celkový počet vnitřních poboček u jednotlivých
organizací se pohybuje v rozmezí 12 - 96. Nejčastěji mají organizace 20, 28, 12, 16, 40 a 48 poboček.
Díky provolbě se lze spojit přímo s konkrétní pobočkou telefonní ústředny, pokud zná volající její číslo. Počet
číslic provolby je dán rozsahem ústředny. Převážně se jedná o 2-4místné číslo. Čísla se přidělují v násobcích
desítek, stovek, či tisíců telefonních čísel. Provolbu má celkem 13 organizací v rozsahu 10 - 100 čísel.
Servisní smlouvu mají uzavřenou pouze 2 organizace, z nichž pouze jedna platí paušál 2 490,- Kč za měsíc.
U ostatních organizací se průměrné roční náklady na servis pohybují od 0,- do 19 200,- Kč.
Výsledkem sběru dat u výše uvedených organizací je zjištění, že v některých případech organizace využívají
starší technologii připojení – analogové vstupní linky HTS, jejichž paušál je finančně neefektivní. Právě u těchto
organizací se lze zaměřit na zoptimalizování typu a počtu přípojek pobočkových ústředen. Tímto krokem je
možné zajistit roční úsporu na paušálních platbách až 100 000,- Kč.
Rozdělení vstupní linek u jednotlivých organizací

2

Domov pro seniory Černá Hora
Habrovanský zámek

2

Domov pro seniory Sokolnice
Domov pro seniory Strážnice
Domov na Jarošce
Zelený dům pohody
Domov pro seniory Bažantnice

1

Domov pro seniory Zastávka

8

S - centrum Hodonín
Domov u lesa Tavíkovice

ISDN2 D

8

Zámek Břežany
Srdce v domě

ISDN2 A

1

Sociální služby Vyškov
Sociální služby Vyškov

HTS

1

SENIOR centrum Blansko

4

Domov důchodců Božice

3 2

Emin zámek
Sociální služby Šebetov
Domov Horizont
Centrum služeb pro seniory Kyjov
Domov Hvězda
Domov pro seniory Předklášteří

4 4

Domov pro seniory Skalice
Domov pro seniory Plaveč

1

Domov pro seniory Jevišovice

1

Domov pro seniory Hostim

1

Zámeček Střelice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet linek

Dalšího snížení nákladů, v rozsahu až 50 000,- Kč za rok, by bylo možné dosáhnout revizí stávajících
doplňkových služeb na pevných linkách účtovaných operátorem.
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PREZENTACE SPOLEČNOSTI NA INTERNETU

V roce

2015

byly

spuštěny

nové

webové

stránky společnosti na adrese www.cejiza.cz.
Jejich

nový

uživatelům

vzhled
jednotné

a

obsah
místo

má
pro

poskytnout
uveřejňování

informací k veřejným zakázkám a pro přístup do
dalších
modulu

elektronických
CZVZ

pro

nástrojů

-

Evidenčního

centrálního

zadavatele

a pověřující zadavatele, externího nástroje a profilu
zadavatele E-ZAK a elektronického tržiště veřejné
správy GEMIN.

12.1 www.cejiza.cz
Webové stránky obsahují základní informace o centrálním zadavateli, seznam příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje, aktuality z oblasti veřejného zadávání a již zmíněný přístup do dalších elektronických
nástrojů.
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12.2 https://ezak.cejiza.cz/
Elektronický nástroj E-ZAK je certifikovaný elektronický nástroj, který je určen k realizaci zadávacích řízení
a k uveřejňování veřejných zakázek na Profilu zadavatele. E-ZAK byl vytvořen v souladu se zákonem a je
certifikován dle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu
shody.

12.3 Evidenční modul CZVZ
Evidenční modul je elektronický nástroj určený k evidenci realizovaných veřejných zakázek a pro statistické
a manažerské výstupy nad vloženými daty k realizovaným veřejným zakázkám. V evidenčním modulu jsou již
vytvořeny účty pro jednotlivé pověřující zadavatele - příspěvkové organizace, které následně obdrží přihlašovací
údaje. Během roku budou zadavatelé proškoleni, aby mohl být nástroj plně využíván. Systém je přístupný na
adrese https://czvz.cejiza.cz.
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IMPLEMENTACE SYSTEMATICKÉHO MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Jihomoravský

kraj

zahájil

v roce

implementaci

managementu

2013

Databázi bude využívat také k návrhům na změny

hospodaření

tarifů v jednotlivých příspěvkových organizacích

energií dle ČSN EN ISO 50001 (EnMS).

a ve spolupráci s energetickým manažerem RED1
bude navrhovat opatření pro změny odběrných

Implementace je v souladu s ISO 50001 čl. 4.5

míst.

Zavádění a provoz rozdělena do dvou částí. Fáze
„zavádění“

i zpracování

Pro další vybrané uživatele RED 1 budou fakturační

dokumentu, který stanoví cíle a zásady hospodaření

zahrnovala

mimo

jiné

data k dispozici pouze pro čtení ve stanoveném

s energií v objektech v majetku kraje a vytvoření

rozsahu.

systematického přístupu ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a informací pro energetické

Vzhledem k potřebě předávání strojově čitelných

řízení.

dat o odběrných místech do systému byla zahájena
a dořešena také otázka zautomatizování evidence
fakturačních podkladů. Ve spolupráci s dodavatelem
energií byl navržen funkční formát přenosu dat
z faktur

za

dodávky

energií

do

energetické

databáze.
Faktury jsou nyní předávány i ve formátu XML
s požadovaným rozsahem dat, která se importují do
systému:

začátek

a

konec

období,

přepočtená

spotřeba za období, celková částka na faktuře bez
Součástí přípravy těchto procesů bylo vytvoření

DPH

nového informačního systému RED 1 (Regionální
energetická

databáze),

umožňujícího

a

s DPH,

měsíční

rezervovaná

kapacita

sjednaná, skutečně dosažená maxima, distribuční

pravidelný

sazba, jalová energie kVAr a poplatek za jalovou

sběr dat o spotřebě energií, nákladech a faktorech

energii.

s významným vlivem na spotřebu energie, jejich
sledování a vyhodnocování.
Všechny příspěvkové organizace JMK byly postupně
seznámeny

se

záměrem

implementace

EnMS

a požadavky na součinnost v rámci EnMS.
Dále proběhl sběr základních energetických dat
a jejich zadání do informačního systému RED 1, a to
zejména

technicko-obchodní

podmínky

dodávek

energií, energetická data o budovách, spotřebičích,
apod.
CEJIZA, která je jedním ze základních zdrojů dat

Při výběru nových dodavatelů energií stanovuje

pro databázi RED 1, bude mít k načteným datům od

CEJIZA, s.r.o. v zadávací dokumentaci doplňující

dodavatelů energie samostatný zabezpečený přístup

podmínky na elektronické předávání dat ve formátu

dle vlastních požadavků.

XML dle potřeb RED 1.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2015 zpracovaná dle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích v platném znění.

14.1 Struktura vztahů mezi propojenými osobami
1. Ovládaná osoba
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163
IČO: 283 53 242
2. Ovládající osoba
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
3. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Název

Sídlo

KORDIS JMK, a. s.

Nové sady 946/30, 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 1

Jihomoravská sportovní - GP Brno, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.

náměstí 9. května 2/a, 680 01 Boskovice

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Vídeňská 55/47, 639 00 Brno

Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace

Vídeňská 264/52, 639 00 Brno

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

Dornych 270/2, 602 00 Brno

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Kounicova 684/16, 602 00 Brno

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno,
příspěvková organizace

Jaselská 190/7, 602 00 Brno
Smetanova 346/8, 602 00 Brno
Smetanova 756/14, 602 00 Brno

Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace

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 2675/11, 669 02 Znojmo

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková
organizace

Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo,
příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace

Sokolská 1277/8, 669 02 Znojmo

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Znojmo, příspěvková organizace
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
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Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo
náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo
Helceletova 234/4, 602 00 Brno

Název

Sídlo

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno,
Kotlářská, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,
příspěvková organizace
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje
Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková
organizace

Kotlářská 263/9, 602 00 Brno
Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Sokolská 366/1, 602 00 Brno
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Lidická 1858/6a, 602 00 Brno

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

třída Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková
organizace
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace

třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno
Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo

Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo

Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace

Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace

Hakenova 716/18, 669 02 Znojmo

Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace

Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav

Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace

Komenského 177/1, 671 72 Miroslav

Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace

Skalice 1, 671 71 Hostěradice

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková
organizace

Žižkova 980/55, 616 00 Brno

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace

Veveří 944/133, 616 00 Brno

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace

Botanická 63/70, 602 00 Brno
Palackého třída 822/70, 612 00 Brno

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Palackého třída 343/68, 612 00 Brno

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková
organizace

Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno

Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Lidická 1880/50, 658 12 Brno

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská,
příspěvková organizace

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Merhautova 590/15, 613 00 Brno
Sekaninova 895/1, 614 00 Brno
Vranovská 842/41, 614 00 Brno
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Elgartova 689/3, 614 00 Brno

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná
instituce
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková
organizace
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková
organizace
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
Husova 537/10, 602 00 Brno
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
Pražská 636/38b, 642 00 Brno
Lipová 233/20, 602 00 Brno

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace

17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice

Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace

náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

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

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace

Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
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Název

Sídlo

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace

Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov

Dětský domov Vranov, příspěvková organizace

Vranov č. p. 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, příspěvková organizace

Tišnovská 15, 679 23 Lomnice

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682
01 Vyškov

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace

Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
Vyškov, příspěvková organizace
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov,
příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov,
příspěvková organizace

Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov
Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov
Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

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

Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Křenová 304/36, 602 00 Brno

Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková
organizace

Charbulova 108/84, 618 00 Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková
organizace

Křižíkova 106/15, 612 00 Brno

Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Nejedlého 375/3, 638 00 Brno

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

Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno

Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace

Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková
organizace
Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková
organizace
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace
Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno,
příspěvková organizace

Hybešova 253/15, 602 00 Brno
Barvičova 45/54, 602 00 Brno
Hybešova 253/15, 602 00 Brno
Vídeňská 244/26, 639 00 Brno
Klášterského 620/4, 617 00 Brno

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace

Slunná 193/11, 617 00 Brno

Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace

Lomená 530/44, 617 00 Brno

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Štolcova 301/16, 618 00 Brno

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

Šmahova 364/110, 627 00 Brno

Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81,
příspěvková organizace
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova
48, příspěvková organizace
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická
škola Elpis Brno, příspěvková organizace
Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková
organizace
Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková
organizace
Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

Trnkova 1784/81, 628 00 Brno
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno
Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno
Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
Černopolní 212/9, 613 00 Brno
Černopolní 212/9, 613 00 Brno
Zeleného 825/51, 616 00 Brno

Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková
organizace
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,
příspěvková organizace
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno,
příspěvková organizace
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Gellnerova 66/1, 637 00 Brno
Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Novoměstská 1887/21, 621 00 Brno

Název

Sídlo

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno,
Kociánka, příspěvková organizace
Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková
organizace
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická
škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková
organizace
Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková
organizace
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice,
příspěvková organizace

Kociánka 2129/6, 612 00 Brno
Vaculíkova 259/14, 638 00 Brno
Ibsenova 114/1, 638 00 Brno
Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
U Školy 386, 664 07 Pozořice
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
Štefánikova 1142/2, 680 01 Boskovice

Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace

Štefánikova 2344/2b, 680 01 Boskovice

Domov Hvězda, příspěvková organizace

Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková
organizace
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková
organizace

Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace

Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace

třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 965/2, 697 33 Kyjov

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22, 697 33 Kyjov

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace

Sokolská 896, 696 42 Vracov

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace

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

náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

Paprsek, příspěvková organizace

K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková
organizace

Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Šebetov 1, 679 35 Šebetov

Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková
organizace

Českobratrská 137/5, 679 61 Letovice

Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 203/29, 679 61 Letovice

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Tyršova 500/6, 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,
příspěvková organizace
Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova,
příspěvková organizace
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Břeclav, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie
Břeclav, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková
organizace

Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín
Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav
Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav
nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

Emin zámek, příspěvková organizace

Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou,
příspěvková organizace

Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad
Jevišovkou

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

Božice 188, 671 64 Božice

36

Název

Sídlo

Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace

Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková
organizace

Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Seifertova 33/13, 678 01 Blansko

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko,
příspěvková organizace

Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace

Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov

Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková
organizace

Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace

Náměstí 23/28, 692 01 Mikulov

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

Komenského 273/7, 692 01 Mikulov

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Zámek 22/1, 692 01 Mikulov

Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace

Školní 184/1, 692 01 Mikulov

Srdce v domě, příspěvková organizace

Klentnice 81, 692 01 Mikulov

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy,
příspěvková organizace

Ostrov u Macochy č. p. 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

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková
organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7,
příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče,
příspěvková organizace

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Hlavní 178/30, 691 06 Velké Pavlovice
Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace

Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče

Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková
organizace

Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace

Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko

Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace

Školní 462, 691 23 Pohořelice

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace

Cvrčovice č. p. 131, 691 23 Cvrčovice

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský
Krumlov, příspěvková organizace
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,
příspěvková organizace

Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov

Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo

náměstí T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský
Krumlov

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková
organizace

Palackého náměstí 1607/27a, 664 91 Ivančice

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Široká 401/16, 664 95 Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice,
příspěvková organizace

Široká 484/42, 664 91 Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

náměstí 13. prosince 144/12, 664 12 Oslavany

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Nádražní 232, 667 01 Židlochovice

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

Mateřská škola a Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková
organizace

Sadová 530, 664 43 Želešice

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

Komenského 702/4, 664 44 Ořechov
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Sídlo

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Sportovní 432, 664 84 Zastávka

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

U Školy 39, 664 84 Zastávka

Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace

Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace

Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim

Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace

nám. Míru 22, 666 25 Tišnov

Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková
organizace

Prostřední 417, 696 17 Dolní Bojanovice

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín

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

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

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

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

Zelený dům pohody, příspěvková organizace

P. Jilemnického 2923/1, 695 03 Hodonín

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková
organizace

P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace

Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice

Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov
Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice č. p. 243, 696 48 Vřesovice

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

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

Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace

Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace

Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková
organizace

Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace

Sídlištní 3969/2, 695 04 Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Radějovská 848, 696 62 Strážnice

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková
organizace

Masarykova 379, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace

Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace

Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

J. Skácela 890, 696 62 Strážnice

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková
organizace
Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková
organizace

Velká nad Veličkou 462, 696 74 Velká nad
Veličkou

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,
příspěvková organizace

Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková
organizace

Součkova 500, 685 01 Bučovice

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Habrovany 1, 683 01 Rousínov

Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Ronovská 281/12, 679 04 Adamov

Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace

Hodonín u Kunštátu č. p. 48, 679 71 Lysice

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková
organizace

Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace

Hradní 642/1, 680 01 Boskovice

Domov pro seniory Újezd u Brna, příspěvková organizace

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
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Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
Bří. Mrštíků 70/2, 691 72 Klobouky u Brna

14.2 Úloha ovládané osoby ve struktuře ovládaných osob
Obchodní společnost CEJIZA, s.r.o. byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje
dne 18. června 2009, je řádně zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 63163. Předmětem její činnosti je činnost centrálního zadavatele podle ustanovení § 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Společnost CEJIZA, s.r.o., byla založena za účelem realizace centrálního nákupu pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další právnické osoby zřizované nebo
ovládané Jihomoravským krajem.

14.3 Způsob a prostředky ovládání
Společnost CEJIZA, s.r.o. je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeného hejtmanem JUDr. Michalem Haškem. Ovládání je prováděno
prostřednictvím Rady Jihomoravského kraje, která vykonává působnost valné hromady.

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

14.5 Přehled vzájemných smluv
S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy:

Datum uzavření

Název

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

30. 06. 2014

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny

20. 02. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování pevných telekomunikačních služeb

12. 03. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

01. 06. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

30. 06. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování pevných telekomunikačních služeb

30. 06. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny

19. 11. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

30. 12. 2015
30. 12. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině
VN
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině
NN
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S ovládanými osobami jsou uzavřeny následující smlouvy:

Datum uzavření

Název

02. 12. 2009

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním

02. 12. 2009

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

30. 06. 2014

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny

30. 06. 2014

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu

05. 03. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

19. 03. 2015
09. 04. 2015
26. 05. 2015
17. 06. 2015
23. 06. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky zemního
plynu
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
podlimitní veřejné zakázky na dodávky kancelářského papíru
Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny
JŘBU
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování pevných telekomunikačních služeb
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování pevných telekomunikačních služeb

30. 06. 2015

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

30. 06. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu

30. 06. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním

30. 06. 2015

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

12. 11. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním

12. 11. 2015

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

24. 11. 2015

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

30. 12. 2015
30. 12. 2015

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině
VN
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině
NN

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

14.7 Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami
Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi ně lze zařadit
např. finanční úsporu a zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Nevýhody stejně tak jako
případná rizika nejsou.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou byla sestavena ke dni 31. 12. 2015.
V Brně dne 31. 3. 2016
MUDr. Bořek Semrád
jednatel společnosti
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SPOLEČNOSTI CEJIZA, s.r.o.
k 31. 12. 2015

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.
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1 POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Název:

CEJIZA, s.r.o.

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

283 53 242

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%:
Sledované účetní
období

Jméno fyzické osoby,
název právnické
osoby

Bydliště, sídlo

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno

Minulé účetní
období

podíl

tj. %

podíl

tj. %

1 000

100 %

1 000

100 %

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

Příjmení

Jméno

Jednatel

MUDr. Semrád

Bořek

Předseda dozorčí rady

JUDr. Ing. Dufek, PhD.

Zdeněk

Člen dozorčí rady

Chlup

Igor

Člen dozorčí rady

Ing. Macková

Miluše

Člen dozorčí rady

Mgr. Blažík

Pavel

Člen dozorčí rady

Ing. Zemánek

Richard

Člen dozorčí rady

JUDr. Navrátil

Jan

Člen dozorčí rady

Bc. Hanák

Roman

Soudní spory:
Společnost vede správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. j. ÚOHS-R206/2014/VZ-26671/2015/322Dru ze dne 8. 9. 2015.
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2 MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ
V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

SPOLUÚČAST

ÚČETNÍ

JEDNOTKY

Majetková spoluúčast vyšší než 20% - NENÍ.

3 ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY
Zaměstnanci celkem
Sled. účetní
období

Před. účetní
období 2014

Z toho řídících pracovníků
Sled. účetní
období

Před. účetní
období 2014

Průměrný počet
zaměstnanců

12*

11*

0

0

Mzdové náklady

3 140

2 865

0

0

1 405

1 402

0

0

720

716

0

0

1 754

1 652

0

0

45

37

0

0

7064

6 672

0

0

Odměny členů statutárních
orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích
orgánů společnosti
Náklady na sociální
zabezpečení
Sociální náklady
Celkem
*uvedeno včetně 6 členů dozorčí rady

4 POSKYTNUTÁ PENĚŽITÁ ČI JINÁ PLNĚNÍ
Peněžní a naturální plnění stávajícím či bývalým členům orgánů nebylo poskytnuto.

5 POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

OBECNÉ

ÚČETNÍ

ZÁSADY

5.1 Způsob ocenění majetku
5.1.1 Zásoby
Na účtu 121 000 – Nedokončená výroba je uvedena hodnota rozpracované zakázky oceněné ve
výši vlastních nákladů (projektová dokumentace stavebních celků jednotlivých příspěvkových
organizací), která bude po jejím dokončení předána příslušným organizacím.

5.1.2 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.

5.1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.
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5.1.4 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.

5.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena nebyla použita.

5.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Nebyly provedeny žádné změny v oceňování, odpisování a postupech účtování.

5.4 Opravné položky k majetku
Nebylo účtováno o opravných položkách k majetku.

5.5 Odpisování
Společnost nemá majetek, který podléhá odepisování.
Účetní jednotka rozhodla, že drobným nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je
vyšší než 5 000 Kč a menší než 60 000 Kč. Pořízení drobného nehmotného majetku je vyúčtováno
na příslušný účet 518 900 – Drobný nehmotný majetek a je veden v operativní evidenci.
Drobným hmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 4 000 Kč až 40 000 Kč
včetně. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku je vyúčtováno na příslušný účet
501 500 – Drobný hmotný majetek a je veden v operativní evidenci.

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

5.7 Odložená daň
V roce 2015 nevznikl ve společnosti titul pro odloženou daň.

6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
6.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace
společnosti
6.1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Společnost neměla doměřenou daň z příjmů za minulá účetní období.

6.1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
Za celou dobu podnikání společnosti nebyl poskytnutý žádný bankovní úvěr.
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6.1.3 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Důvod dotace

Poskytovatel

Neinvestiční náklady –
provoz společnosti

Jihomoravský kraj

Běžné období

Minulé období

8 239

7 577

6.2 Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky žádné významné události nenastaly.

6.3 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
6.3.1 Hlavní skupiny hmotného investičního majetku
Pořizovací cena
minulé
běžné
období
období
2014

Skupina
majetku
Pozemky
Budovy, haly,
stavby
Samostatné
movité věci a
soubory m. věcí
Jiný HIM

Oprávky
minulé
běžné
období
období
2014

Zůstatková cena
minulé
běžné
období
období
2014

Přírůstky

Úbytky

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--

---

---

---

---

---

---

---

Nedokončený
HIM

(v tis. Kč)

6.3.2 Nehmotný investiční majetek
Společnost nevlastní žádný nehmotný investiční majetek.

6.3.3 Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu.

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

6.3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze společnosti:
Běžné období
Název majetku

Minulé období 2014

Pořizovací cena

Název majetku

Pořizovací cena

Drobný nehmotný
majetek

136

Drobný nehmotný
majetek

136

Drobný hmotný majetek

414

Drobný hmotný
majetek

407

Elektronický nástroj pro
zadávání veř. zakázek

0

Elektronický nástroj pro
zadávání veř. zakázek

* pořízeno z investiční dotace od JMK, vedeno v nulové hodnotě
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1 380*

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

6.3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
K 31. 12. 2015 nedošlo k rozdílnému ohodnocení majetku.

6.3.8 Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry a nemá žádnou majetkovou účast
v jiné společnosti.

6.4 Vlastní kapitál
6.4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Běžné období
Základní kapitál

Předchozí období 2014

1 000

1 000

100

100

1 000

1 000

Emisní ážio

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

0

0

Nerozdělený zisk minulých let

0

0

-27

-24

-2

-3

Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy

Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného účet. období

(v tis. Kč)

6.4.2 Základní kapitál
Společnost s ručením omezeným.

Předchozí období 2014
Společník

Výše podílu

Nesplacený vklad

Lhůta splatnosti

Jihomoravský kraj

1 000

---

---

Běžné období
Společník

Výše podílu

Nesplacený vklad

Lhůta splatnosti

Jihomoravský kraj

1 000

---

---
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6.5 Pohledávky a závazky
6.5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
Sledované období
Počet dnů

Z obchodního
styku

Do 30

Předchozí období 2014
Z obchodního
styku

Ostatní

Ostatní

1 474

---

1 165

---

30 - 60

362

---

61

---

60 – 90

24

---

24

---

90 – 180

73

---

73

---

180 a více

24

---

121

---

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

6.5.2 Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.

6.5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (krátkodobé)
Společnost nemá pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině (krátkodobé).

6.5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (dlouhodobé)
Společnost nemá pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině (dlouhodobé).

6.5.5 Údaje o pohledávkách
a zajišťovacího práva

a

závazcích

z

titulu

uplatnění

zástavního

Společnost nemá pohledávky ani závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

6.5.6 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)
Společnost nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

6.5.7 Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena
rezerva
Společnost nemá žádné další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena
rezerva.
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6.5.8 Daňové závazky ke státu
Běžné období
Zálohová daň sražená

Minulé období 2014

0

0

Daň z příjmu právnických osob

---

---

Pojistné na sociální zabezpečení

74*

67*

Zdravotní pojištění

43*

39*

* zaplaceno v řádném termínu

6.6 Rezervy
Společnost netvořila ani nečerpala žádné rezervy.

6.7 Výnosy z běžné činnosti
Běžné období

Minulé období 2014

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Tržby za prodej zboží

---

---

---

---

---

---

Tržby z prodeje vlast.
výrobků

---

---

---

---

---

---

250 961

250 961

---

252 638

252 638

---

---

---

---

---

---

---

11 243

11 243

---

10 400

10 400

---

262 204

262 204

---

263 038

263 038

---

Tržby z prodeje služeb
Čerpání rezerv
Ostatní provozní
výnosy
Celkem

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

6.9 Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období
Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období činily 93 775,00 Kč včetně
DPH, z toho:
a) audit účetní závěrky – 68 970,00 Kč vč. DPH
b) zpracování daňového přiznání – 21 780,00 Kč vč. DPH
c) ověření výroční zprávy – 3 025,00 Kč vč. DPH

Sestaveno dne:

Sestavil:

27. 4. 2016

Ing. Alena Oslizlová

Podpis statutárního zástupce:

MUDr. Bořek Semrád
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Jednatel společnosti

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ: 283 53 242, DIČ: CZ28353242
Tel.: +420 541 654 222
E-mail: info@cejiza.cz
www.cejiza.cz

Brno, květen 2016
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