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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Název:     CEJIZA, s.r.o. 

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

IČO, DIČ:      283 53 242, CZ28353242  

Předmět činnosti:    činnost centrálního zadavatele 

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

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:    1 000 000 Kč 

Jediný společník:  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 

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

Kontaktní údaje    

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

Telefon:     +420 541 654 222 

E-mail:     info@cejiza.cz 

Internetové stránky:   www.cejiza.cz 

Profil zadavatele:    ezak.cejiza.cz 

Datová schránka:    i3pi4ha 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Valná hromada      

Jediný společník:    Jihomoravský kraj 

Statutární orgán     

Jednatel: Mgr. Libuše Podolová   

Dozorčí rada   

Členové:  do 14. 5. 2018 od 26. 6. 2018 

Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D. Ing. Jiří Horák  

 JUDr. Jan Navrátil JUDr. Jan Navrátil  

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. 

Ing. Kateřina Kalinová Ing. Kateřina Kalinová  

Milan Vojta, MBA, M.A. Milan Vojta, MBA, M.A.   

Mgr. Martin Maleček Mgr. Martin Maleček  

Ing. Jindřich Zuziak Ing. Jindřich Zuziak  

Předseda: do 14. 5. 2018 od 15. 5. 2018 

 Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D. Ing. Jiří Horák 

Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců:    4 - stav k 31.12.2018 
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A PŘEHLED JEJÍ ČINNOSTI 

 

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla v roce 2009 založena 

Jihomoravským krajem, jakožto jediným společníkem. 

Podstatná část provozních prostředků společnosti byla  

v roce 2018 hrazena z dotace poskytované Jihomoravským 

krajem (dále též jen „JMK“). 

Stěžejním předmětem činnosti společnosti je činnost 

centrálního zadavatele vykonávaná v souladu s § 9 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, pro Jihomoravský kraj  

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským 

krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo 

ovládané Jihomoravským krajem. V roce 2018 společnost 

realizovala centralizované zadávací řízení pro celkem  

239 pověřujících zadavatelů. 

Na základě dlouholetých zkušeností máme za to,  

že centralizovaným zadáváním lze nejlepších výsledků 

dosáhnout v případech nákupu takových komodit, které je 

možné standardizovat, tzn. komodit, u nichž lze definovat 

předmět veřejné zakázky s použitím zobecňující sady 

parametrů, které jsou pro definici komodity zásadní. 

Výjimky z obecné specifikace mají totiž nepříznivý dopad 

nejen na cenu zadávané centrální veřejné zakázky, nýbrž  

i na okruh možných dodavatelů. 

Pro celý proces centralizovaného zadávání je zcela 

nezbytná spolupráce s odborníky v dané oblasti, většinou 

v pozici externích konzultantů, a to nejen při přípravě 

věcné specifikace veřejné zakázky, ale i v průběhu 

zadávacího řízení. Ani zapojení těchto odborníků však 

nemůže nahradit úzkou kooperaci s pověřujícími 

zadavateli a zpětnou vazbu, kterou společnosti poskytují. 

Této spolupráce si velmi vážíme a rádi bychom ji dále 

rozvíjeli a společně nacházeli optimální přístup 

k centrálním nákupům do budoucna. 

 

Další významná část činnosti společnosti se týká oblasti 

energetiky, kdy provádíme zejména správu energetické 

databáze odběrných míst elektrické energie i zemního 

plynu, (pře)fakturaci energií, výpočty nákladů jednotlivých 

příspěvkových organizací na elektrickou energii i zemní 

plyn ještě před obdržením faktur od dodavatelů energií. 

Celkový počet odběrných míst přitom v roce 2018 činil 

1 044, z toho je 608 odběrných míst elektrické energie  

a 436 odběrných míst zemního plynu. 

Spolupráce se společností CEJIZA, s.r.o. je každoročně 

hodnocena řediteli krajských nemocnic. Ředitelé nejprve 

provedou své hodnocení formou vyplnění dotazníku, který 

se týká podstatných částí vzájemné spolupráce a zároveň 

poskytuje prostor pro návrhy na zlepšení do budoucna. 

Poté hodnocení pokračuje formou tzv. hodnotících 

rozhovorů, kterých se účastní ředitelé jednotlivých 

nemocnic, příp. jejich zástupci, členové dozorčí rady spol. 

CEJIZA, s.r.o., zástupci Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu JMK a jednatel společnosti CEJIZA, s.r.o. Hodnocení 

za rok 2018 proběhlo v únoru 2019, přičemž celková 

spokojenost s fungováním systému spolupráce byla 

vyjádřena 95 % (z maximálně možných 100 %). 

V roce 2018 společnost provedla analýzu své dosavadní 

činnosti a navrhla Radě Jihomoravského kraje, jakožto 

valné hromadě společnosti, rozšíření činnosti  

o administraci veřejných zakázek pro příspěvkové 

organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně 

pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané 

Jihomoravským krajem. Výkon činnosti administrátora 

v oblasti veřejných zakázek na dodávky a služby 

s předpokládanou hodnotou převyšující 500 tis. Kč bez 

DPH by měl být postupně zahájen v roce 2019 a následně 

rozšiřován.  
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3 PROCES ZADÁVÁNÍ CENTRÁLNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Centrální veřejné zakázky realizované v roce 2018 vycházely z plánu práce na rok 2018, který svým usnesením schválila  

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

materiálu a služeb a požadavků jednotlivých organizací. 

 

 

  

1. Tvorba a aktualizace plánů 
veřejných zakázek

Na základě aktuální potřeby 
příspěvkových organizací

2. Sběr dat od jednotlivých 

pověřujících zadavatelů

Před centralizovaným zadáváním 
probíhá podrobný sběr dat s 
přesnými specifikacemi od 
jednotlivých pověřujících 

zadavatelů

3. Analýza požadavků

Na základě získaných dat se určují 
požadavky se stejnými nebo 

slučitelnými parametry, u kterých je 
možné provést centralizované 

zadávání.

4. Standardizace komodit

Vymezení parametrů by mělo 
splňovat nároky většiny pověřujích 

zadavatelů.

5. Příprava zadávacích podmínek

Na základě  získaných požadavků od 
příspěvkových organizací a 

vymezených parametrů.

6. Realizace zadávacích řízení

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, případně dle 
příslušných směrnic.

7. Uzavírání a uveřejňování smluv

Uzavření smlouvy s vítězným 
dodavatelem a následné 

uveřejnění smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb, 

o registru smluv.

8. Vyhodnocení zadávacího řízení

Vyhodnocení a stanovení výše 
dosažené úspory.

9. Dohled nad plněním smluv

Kontrola kvality a plnění sjednaných 
smluvních podmínek ze strany 

centrálního zadavatele.
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4 POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATELÉ 

Dodávky či služby, jež jsou předmětem centrálních 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 2018 bylo prováděno centralizované zadávání pro celkem 239 pověřujících zadavatelů  

a Jihomoravská kraj. 

 

 

Náplň činnosti jednotlivých pověřujících zadavatelů se různí (jedná se např. o poskytování zdravotní péče, poskytování 

sociálních služeb, výchova a vzdělávání). V závislosti na odborném zaměření činnosti pověřujících zadavatelů se různí také 

požadavky na poptávané komodity. 

Rozdělení veřejných zakázek podle účasti organizací 

Odbor/Kraj 
Počet pověřujících 

zadavatelů 

školství 184 

sociálních věcí 28 

zdravotnictví 14 

kultury a 
památkové péče 

10 

dopravy 1 

vnějších vztahů 1 

regionálního 
rozvoje 

1 

Jihomoravský 
kraj 

1 

CELKEM 240 

Zemní plyn

Elektrická energie

Pevné telekomunikační služby

Tonery

PC, monitory, NTB a tiskárny

Kancelářský papír

všechny/většina organizací 

Medicinální kyslík

Dezinfekční přípravky

Evakuační podložky

Prádelenské služby

Nákup léků

stejně/obdobně zaměřené organizace
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5 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V roce 2018 bylo připraveno a realizováno centralizované zadávací řízení na 8 centrálních veřejných zakázek na dodávky  

a služby, které jsou uvedeny v tabulce níže. Poslední tři centrální veřejné zakázky uvedené v tabulce níže byly v roce 2018 

připravovány a budou dokončeny v roce 2019. 

Název VZ 
Počet pověřujících 

zadavatelů 
Odbor Předmět 

VZ dle výše 

předpokládané hodnoty 
Stav 

Dezinfekční přípravky 28 sociálních věcí dodávky podlimitní zadáno 

Zemní plyn 207 různé dodávky nadlimitní zadáno 

PC, monitory, NTB  

a tiskárny 
35 různé dodávky nadlimitní zadáno 

Pevné linky 225 různé služby nadlimitní zadáno 

Dodávky kapalného 

medicinálního kyslíku 
6 zdravotnictví dodávky podlimitní zadáno 

Evakuační podložky 12 
sociálních věcí 

zdravotnictví 
dodávky VZMR zadáno 

Dodávky 

kancelářského papíru 
208 různé dodávky podlimitní zadáno 

Elektrická energie 218 různé dodávky nadlimitní zadáno 

Tonery 198 různé dodávky nadlimitní příprava 

Prádelenské služby 4 zdravotnictví služby nadlimitní příprava 

Nákup léků 10 zdravotnictví dodávky nadlimitní příprava 

V roce 2018 převažovaly podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. 
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6 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ NEBO PŘIPRAVOVANÁ V ROCE 2018 

6.1 Dezinfekční přípravky pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje  

2018-2020 

 

 

 

 

 

Druh  
zjednodušené 

podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 28 

Datum zahájení zadávacího 
řízení 

1. 8. 2018 

Doba plnění do 31. 12. 2020 

Předpokládaná hodnota  3 500 000 Kč 

Počet účastníků 2 

Hodnota vítězné nabídky 3 060 347,50 Kč 

6.2 Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové 

organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby 

zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na základě plánu práce na rok 2018 bylo společností 

CEJIZA, s.r.o. realizováno centrální zadávací řízení  

na veřejnou zakázku na dodávku dezinfekčních přípravků 

pro všech 28 zařízení sociálních služeb. Předpokládaná 

hodnota ve výši 3 500 000 Kč bez DPH byla stanovena  

na základě cen vysoutěžených v centrálním zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku za předchozí období.  

 

V zadávacím řízení byly podány 2 nabídky. Zadavatel 

rozhodl dne 3. 9. 2018 o výběru nejvýhodnější nabídky 

účastníka PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., IČO: 25099019, 

se sídlem: Juárezova 1071/17, Bubeneč 160 00, Praha 6. 

S vybraným dodavatelem společnost CEJIZA, s.r.o.  

na základě plných mocí od pověřujících zadavatelů, 

následně podepsala rámcovou dohodu.  

 

Na základě plánu práce na rok 2018 společnosti 

CEJIZA, s.r.o. bylo realizováno centralizované zadávací 

řízení na dodávky zemního plynu pro 207 pověřujících 

zadavatelů. V zadávacím řízení byly podány 2 nabídky, 

a to od dodavatelů E.ON Energie, a.s. a Pražská 

plynárenská, a.s. 

Celková (původní) nabídková cena společnosti E.ON 

Energie, a.s. činila celkem 134 234 669,85 Kč bez DPH (tzn. 

850 Kč bez DPH/1MWh). Celková (původní) nabídková 

cena společnosti Pražská plynárenská, a.s. činila celkem 

118 442 355,75 Kč bez DPH (tzn. 750 Kč bez DPH/1MWh). 

S cílem dosáhnout snížení nabídnutých cen centrální 

zadavatel provedl 3 elektronické aukce. 

Dne 25. 9. 2018 se se konala 1. elektronická aukce, ve které 

nedošlo ke snížení původně nabídnutých cen. 

 

Druhá elektronická aukce se konala dne 4.10.2018. 

Celková nabídková cena se po elektronické aukci 

u společnosti E.ON Energie, a.s. nezměnila. Společnost 

Pražská plynárenská, a.s. svoji původní celkovou 

nabídkovou cenu snížila na 117 850 143,97 Kč bez DPH 

(jednotková cena za 1MWh = 746,25 Kč bez DPH). 

S ohledem na posouzení výše nabídkové ceny a po pečlivé 

analýze aktuální situace na trhu s energiemi bylo 

vyhodnoceno opakování elektronické aukce.  

Třetí elektronická aukce proběhla dne 31. 11. 2018; při 

této aukci došlo ke snížení cen takto: 

1. E.ON Energie, a.s. 

- nabídková cena: 110 862 044,98 Kč bez DPH 

(702,00 Kč/MWh) 

2. Pražská plynárenská, a.s. 

- nabídková cena: 114 857 500,45 Kč bez DPH 

(727,30 Kč/MWh) 
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6.3 Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh – nadlimitní otevřené řízení část 1 – PC a monitory Část 2 - Notebooky část 3 - Tiskárny 

Počet pověřujících zadavatelů 31 18 14 

Datum zahájení zadávacího řízení 1. 8. 2018 1. 8. 2018 1. 8. 2018 

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

Předpokládaná hodnota  4 310 500 Kč 1 166 000 Kč 140 600 Kč 

Počet účastníků 3 3 1 

Hodnota vítězné nabídky 2 575 902 Kč 750 742 Kč 83 246 Kč 

Na základě plánu práce na rok 2018 společnosti 

CEJIZA, s.r.o. bylo realizováno centralizované zadávací 

řízení na veřejnou zakázku „Počítače, monitory, notebooky  

a tiskárny 2018“, a to pro 31 pověřujících zadavatelů.  

Veřejná zakázka byla rozdělena na 3 části, kdy předmětem 

plnění na část 1 veřejné zakázky byly dodávky počítačů  

a monitorů, na část 2 veřejné zakázky dodávky notebooků 

a na část 3 veřejné zakázky dodávky tiskáren.  

Celková předpokládaná hodnota ve výši 5 617 100 Kč 

bez DPH vycházela z informací získaných průzkumem trhu. 

Centralizované zadávací řízení bylo zahájeno dne 1. 8. 2018 

odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek  

 

 

a TEDu. Následně byla zadávací dokumentace uveřejněna 

na profilu zadavatele. 

V zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek 

podány celkem 3 nabídky na část 1 veřejné zakázky, 

3 nabídky na část 2 veřejné zakázky a 1 nabídka na část 

3 veřejné zakázky.  

Hodnocení nabídek bylo u všech části veřejné zakázky 

provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek,  

a to na základě nejnižší nabídkové ceny. Dne 21. 9. 2018 

zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, a to společnosti  

C SYSTEM CZ, a.s. pro všechny 3 části zadávacího řízení. 

 

Druh  
nadlimitní 

otevření řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 207 

Datum zahájení zadávacího 
řízení 

1. 8. 2018 

Doba plnění do 31. 12. 2019 

Předpokládaná hodnota  88 436 959 Kč  

Počet účastníků 2 

Hodnota vítězné nabídky 110 862 044,98 Kč 

 

 

 

 

 

 

S vybraným dodavatelem společnost CEJIZA, s.r.o. 

uzavřela Smlouvu o sdružených dodávkách zemního 

plynu. 

Oproti ceně dodávky zemního plynu platné pro období 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, která činila pro všechny 

kategorie 494,- Kč/MWh, znamená nová cena platná 

pro rok 2019 navýšení. Nárůst byl způsoben vývojem cen 

zemního plynu na energetickém trhu, kdy jeho cena 

v roce 2018 výrazně rostla. Tento cenový nárůst byl 

vyvolán řadou faktorů. Patří mezi ně změny ceny ropy, 

ceny uhlí i cen elektrické energie, která v roce 2018 též 

zaznamenala razantní nárůst. Cenu zemního plynu také 

nepříznivě ovlivnila geopolitická situace. 
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6.4 Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj  

a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další 

právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 

2018–2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh  
zjednodušené 

podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 6 

Datum zahájení zadávacího 
řízení 

11. 9. 2018 

Doba plnění Do 23. 11. 2019 

Předpokládaná hodnota  4 500 000 Kč 

Počet účastníků 1 

Hodnota vítězné nabídky 4 557 200 Kč 

Zadávací řízení na centrální veřejnou zakázku  

na poskytování pevných telekomunikačních služeb bylo 

zahájeno dne 8. 8. 2018 odesláním oznámení do Věstníku 

veřejných zakázek a TEDu. Následně byla zadávací 

dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele. Celková 

předpokládaná hodnota ve výši 13 000 000 Kč bez DPH 

byla stanovena na základě vysoutěžených cen v předchozí 

centrální veřejné zakázce. 

V zadávacím řízení byla podána pouze 1 nabídka,  

a to od společnosti O2 Czech Republic a.s. Původní 

nabídková cena činila 15 140 703,72 Kč bez DPH,  

po elektronické aukci bylo dosaženo její snížení  

na 14 187 711,72 Kč bez DPH. S výše uvedeným 

dodavatelem byla následně na základě rozhodnutí 

zadavatele podepsána rámcová dohoda. 

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení na centrální veřejnou 

zakázku s názvem „Dodávky kapalného medicinálního 

kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2018–2019“ 

bylo zahájeno dne 1. 8. 2018 uveřejněním výzvy k podání 

nabídek na profilu zadavatele.  

Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení nebyla podána 

žádná nabídka, centrální zadavatel rozhodl o zrušení 

tohoto zadávací řízení. 

V návaznosti na zrušení výše uvedeného zadávacího řízení 

bylo připraveno opakované zadávací řízení. Centrální 

veřejná zakázka byla realizována na dodávku kapalného 

medicinálního kyslíku pro 6 nemocnic Jihomoravského 

kraje.  

Předpokládaná hodnota ve výši 4 500 000 Kč bez DPH byla 

stanovena na základě cen vysoutěžených v centrální 

veřejné zakázce na předchozí období. 

Předmětem zadávacího řízení byla dodávka medicinálního 

kapalného kyslíku, servis zásobníků na medicinální kapalný 

kyslík a pronájem zásobníků pro nemocnici Znojmo.  

V zadávacím řízení byla podána 1 nabídka, a to od 

společnosti Linde Gas a.s. S výše uvedeným dodavatelem 

byly následně uzavřeny smlouvy (rámcové dohody, 

servisní smlouvy a nájemní smlouva pro Nemocnici 

Znojmo). 

 

Druh  
nadlimitní otevření 

řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 225 

Datum zahájení zadávacího 
řízení 

8. 8. 2018 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  13 000 000 Kč 

Počet účastníků 1 

Hodnota vítězné nabídky 14 187 711,72 Kč 

. 
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6.6 Evakuační podložky 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace 

zřizované Jihomoravským krajem 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nad rámec plánu práce na rok 2018 společnost 

CEJIZA, s.r.o. realizovala zadávací řízení na dodávky 

evakuačních podložek do zařízení sociálních služeb 

a zdravotnických zařízení. Veřejná zakázka malého rozsahu 

byla realizována pro 12 příspěvkových organizací 

spadajících pod Odbor zdravotnictví a Odbor sociálních 

věcí KrÚ JMK. Výběrové řízení na předmětnou veřejnou 

zakázku malého rozsahu bylo společností CEJIZA, s.r.o. 

zahájeno dne 27. 9. 2018 odesláním výzvy k podání 

nabídek vybraným dodavatelům a uveřejněním výzvy 

na profilu zadavatele. 

Předpokládaná hodnota ve výši 500 000 Kč byla stanovena 

na základě cen vysoutěžených v centrální veřejné zakázce 

za předchozí období. Na základě provedeného hodnocení 

zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, a to společností 

PROLIFE s.r.o. s nabídkovou cenou 403 380 Kč bez DPH. 

 

 

Na základě plánu práce na rok 2018 společnost 

CEJIZA, s.r.o. připravila a zahájila zjednodušené podlimitní 

řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda  

na dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové 

organizace zřizované Jihomoravským krajem 2018–2019“. 

Zadávací řízení bylo rozděleno na 2 části (část 1 dodávky 

kancelářského papíru bez náhradního plnění, část 2 

dodávky kancelářského papíru s náhradním plněním). 

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek 

byla na část 1 podána pouze 1 nabídka a na část 2 žádná 

nabídka, centrální zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího 

řízení. 

V návaznosti na zrušení výše uvedeného zadávacího řízení 

bylo připraveno nové centralizované zadávací řízení. 

I tomto případě bylo rozděleno na 2 části: část 1 dodávky 

kancelářského papíru bez náhradního plnění, část  

2 dodávky kancelářského papíru s náhradním plněním. 

 

Předpokládaná hodnota v celkové ve výši 4 813 000 Kč bez 

DPH za obě části, byla stanovena na základě cen 

vysoutěžených v centrální veřejné zakázce za předchozí 

období. Na část 1 zadávacího řízení byly podány 2 nabídky. 

K uzavření rámcové dohody na část 1 byl zadavatelem 

vybrán dodavatel LAW CZ s.r.o. 

Druh – 
zjednodušené 
podlimitní řízení 

Část 1 –  
bez náhradního 

plnění 

Část 2 –  
s náhradním 

plněním 

Počet pověřujících 
zadavatelů 

125 89 

Datum zahájení 
zadávacího řízení 

27. 9. 2018 27. 9. 2018 

Doba plnění do 11. 12. 2019 11. 12. 2019 

Předpokládaná 
hodnota  

2 980 000 Kč 1 833 000 Kč 

Počet účastníků 2 0 

Hodnota vítězné 
nabídky 

3 415 263 Kč - 

 

Druh  VZMR 

Počet pověřujících 
zadavatelů 

12 

Datum zahájení 
zadávacího řízení 

27. 9. 2018 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  500 000 Kč 

Počet účastníků 2 

Hodnota vítězné nabídky 403 380 Kč 

 



12  

6.8 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 

 

 

 

 

Datum 

elektronické aukce 

E.ON Energie, a.s.  Amper Market a.s.  

2019 

(Kč/MWh) 

2020 

(Kč/MWh) 

Celkem  

(Kč bez DPH) 

2019 

(Kč/MWh) 

2020 

(Kč/MWh) 

Celkem  

(Kč bez DPH) 

19.09.2018 1 733,00 1 633,00 157 348 439,62 2 800,00 2 600,00 252 430 651,80 

04.10.2018 1 733,00 1 633,00 157 348 439,62 2 600,00 2 400,00 233 732 085,00 

31.10.2018 1 733,00 1 633,00 157 348 439,62 1 738,00 1 627,00 157 301 693,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S výše uvedenými dodavateli byly ke každé části uzavřeny 

závěrkové listy, které při obchodování na ČMKB nahrazují 

kupní smlouvu. 

Nákupem na ČMBK bylo dosaženo nižších cen elektrické 

energie, než jakých bylo dosaženo elektronickými aukcemi 

realizovanými v otevřeném řízení. 

Přesto představují ceny pro rok 2019–2020 navýšení oproti 

ceně dodávky elektřiny platné pro období od 1. 1. 2018  

do 31. 12. 2018, která činila pro obě kategorie napětí 

1 051,50 Kč/MWh. 

Při porovnání cen dodávek elektrické energie je však 

potřeba přihlédnout k vývoji cen elektrické energie  

na energetickém trhu, kdy v roce 2018 došlo k razantnímu 

nárůstu cen. Na cenu (silové) elektrické energie  

pro konečné zákazníky měly vliv dva základní faktory,  

a to velkoobchodní cena elektrické energie, která je 

ovlivňována např. cenou černého uhlí, cenou emisních 

povolenek a dalších energetických komodit. Dalším 

faktorem je pak kurz CZK/EUR. Emisní povolenky  

od začátku roku zaznamenaly nárůst o 70 %. Taktéž 

vzrostla cena černého uhlí. 

Druh řízení nadlimitní otevřené  

Počet pověřujících zadavatelů 218 

Datum uskutečnění obchodu  27. 11. 2018 

Doba plnění do 31. 12. 2020 

Předpokládaná hodnota  114 528 721 Kč 

Počet účastníků nelze určit 

Hodnota vítězné nabídky 150 940 220 Kč 

 

 

 

Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2018 

bylo dne 1. 8. 2018 zahájeno otevřené řízení  

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Centrální dodávka 

elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové 

organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně 

pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem 

na rok 2019 a rok 2020“.  

 

V předmětném zadávacím řízení byly podány 2 nabídky,  

a to od dodavatele E.ON Energie, a.s. a dodavatele Amper 

Market a.s. Po provedeném posouzení splnění podmínek 

účasti a hodnocení nabídek byly postupně provedeny 

3 elektronické aukce s těmito výsledky:  

 

Ceny elektrické energie však i po poslední uskutečněné 

elektronické aukci převyšovaly ceny, kterých bylo v dané 

době dosahováno při nákupu na komoditních burzách. 

Z tohoto důvodu bylo centrálním zadavatelem rozhodnuto 

o zrušení zadávacího řízení. 

 V návaznosti na zrušení výše uvedeného otevřeného 

řízení centrální zadavatel, po odsouhlasení Radou 

Jihomoravského kraje dne 5. 11. 2018, rozhodl, že nákup 

dodávek elektrické energie proběhne formou jednacího 

řízení bez uveřejnění nákupem na Českomoravské 

komoditní burze Kladno. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky 

elektrické energie na období dvou let stanovená 

zadavatelem podle ustanovení § 16 a násl. zákona činila 

114 528 721,- Kč bez DPH (předpokládaná hodnota 

zahrnuje pouze cenu silové elektřiny, tj. nezahrnuje 

regulované ceny – související služby v elektroenergetice  

a daň z elektřiny). 

Centrální veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části 

s těmito výsledky: 

- Část 1 – Dodávka elektřiny v rámci sdružených 

služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině 

nízkého napětí 

o Vybraný dodavatel: E.ON Energie, a.s. 

o Cena: 1 575,00 Kč/MWh 

- Část 2 – Dodávka elektřiny v rámci sdružených 

služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině 

vysokého napětí   

o Vybraný dodavatel: Veolia Komodity ČR, 

s.r.o. 

o Cena: 1 642,00 Kč/MWh 
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6.9 Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích  

a multifunkčních zařízení 2019–2020  

 

 

 

 

 

 

6.10 Prádelenské služby pro nemocnice Jihomoravského kraje 

 

 

 

 

 

 

6.11 Centrální nákup léků 

 

 

 

 

 

 

  

V souladu s plánem práce na rok 2018 společnosti CEJIZA, 

s.r.o. proběhl sběr dat a příprava zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění veřejné zakázky budou průběžné 

dodávky originálního a alternativního spotřebního 

materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních 

zařízení pro příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem. Centrální veřejná zakázka je 

připravována pro 198 příspěvkových organizací 

zřizovaných Jihomoravským krajem. 

 

 

 

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 

1. „Dodávky originálního spotřebního materiálu 

do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních 

zařízení“ 

2. „Dodávky alternativního spotřebního materiálu 

do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních 

zařízení“ 

Předpokládaná hodnota předmětu zadávacího řízení 

stanovená zadavatelem činí 25 600 000 Kč bez DPH. 

 

Na základě plánu práce na rok 2018 společnosti CEJIZA, s.r.o. 

a na základě pracovní schůzky společnosti CEJIZA, s.r.o.  

se zástupci jednotlivých nemocnic, vedené za účelem 

vyjasnění požadavků nemocnic a jejich promítnutí  

do zadávacích podmínek byl zpracován návrh zadávací 

dokumentace. Rovněž byla uzavřena Smlouva o odborné 

pomoci s Textilním zkušebním ústavem, s.p. Předmětem 

této smlouvy je odborná pomoc při přípravě zadávacího 

řízení a poté při hodnocení nabídek.  

Zadávací řízení bude realizováno v roce 2019. 

 

 

 

Na základě plánu práce pro rok 2018 společnosti 

CEJIZA, s.r.o. byla zahájena příprava centrální veřejné 

zakázky na nákup léků. 

V roce 2018 proběhl sběr dat od jednotlivých 

zdravotnických zařízení, kdy po jejich kompletaci 

a posouzení byly odbornou konzultantkou doporučeny 

vhodné komodity k zařazení do centrální veřejné zakázky. 

Realizace zadávacího řízení by měla proběhnout v roce 

2019. 
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7 PŘÍPRAVA ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA NOVOU ÚPRAVU 

OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj a společnost CEJIZA, s.r.o. uzavřeli dne 

7. 3. 2018 Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž účelem je 

zajištění přípravy odpovědných osob jednotlivých 

organizací zřizovaných nebo zakládaných Jihomoravským 

krajem (dále jen „organizace“) na novou právní úpravu 

ochrany osobních údajů. 

K zajištění odpovídající přípravy jednotlivých organizací 

společnost CEJIZA, s.r.o. uzavřela dne 12. 3. 2018 Smlouvu 

o poskytnutí služeb – přípravy organizací Jihomoravského 

kraje na novou úpravu ochrany osobních údajů  

se společností I3 Consultants s.r.o., K Trninám 645/34, 

163 00 Praha, IČO: 27921344. 

 

Následně společnost CEJIZA, s.r.o. oslovila jednotlivé 

organizace s nabídkou účasti na skupinových konzultacích. 

S ohledem na velký zájem o účast bylo vytvořeno 6 skupin 

posluchačů, a to dle druhu činností vykonávaných 

jednotlivými organizacemi tak, aby byly skupinové 

konzultace co nejvíce přizpůsobeny specifickým 

podmínkám jednotlivých organizací. 

I. etapa skupinových konzultací se uskutečnila ve dnech 

22., 28. a 29. března 2018. Tuto etapu absolvovalo celkem 

200 účastníků z organizací a 10 účastníků z řad 

zaměstnanců KrÚ JMK.  

II. etapa skupinových konzultací se uskutečnila ve dnech 

23., 26. a 27. dubna 2018. Druhou etapu skupinových 

konzultací absolvovalo celkem 164 účastníků z organizací 

a 10 účastníků z řad zaměstnanců KrÚ JMK. 

Následně byly posluchačům elektronicky poskytnuty 

vzorové dokumenty zpracované (se zohledněním specifik 

jednotlivých skupin zařízení) pro školy a školská zařízení, 

pro kulturní zařízení a pro sociální a zdravotnická zařízení. 

Vzorové dokumenty zahrnovaly: 

1. soubor typové dokumentace k GDPR; 

2. vyhodnocený dotazník pro příslušnou skupinu 

organizace; 

3. vyhodnocené nedostatky typické pro příslušnou 

skupinu organizace; 

4. prezentaci k typové dokumentaci a dotazníkům. 
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8 DOZOR NAD IMPLEMENTACÍ A KONTROLA KVALITY POSKYTOVANÝCH 

SLUŽEB – TELEKOMUNIKACE A POJIŠTĚNÍ 

8.1 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky  

na poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hlasový tarif 
Počet SIM 

karet 
Tarif Internet v 

mobilu 
Počet SIM 

karet 
Datový tarif – mobilní 

internet 
Počet SIM 

karet 

Profil 1 2 693 S 284 M 49 

Profil 2 1 499 M 1 890 L 12 

Profil 3 3 L 453 XL 127 

Neomezený 3 404 XL 786 XXL 1 

  XXL 17 O2 Car Control Basic 3 

  Unlimited 1   

Dne 1. 11. 2017 byla uzavřena rámcová dohoda  

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb  

pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem, případně pro další právnické 

osoby zřizované Jihomoravským krajem, mezi společností 

CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech Republic, a.s. na období  

od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.  Plnění veřejné zakázky je 

realizováno na základě uzavřené Rámcové dohody  

a Dodatku č. 1, jehož platnost skončila 31. 3. 2018. 

Do plnění veřejné zakázky je zapojeno 210 příspěvkových 

organizací s aktivní mobilní službou s celkovým počtem 

7 599 hlasových SIM karet a celkovým počtem 193 

datových SIM karet. Zbývající organizace nejsou připojeny 

buď z toho důvodu, že využívají pouze předplacených karet 

operátora, využívají služeb jiného operátora nebo 

nevyužívají mobilních služeb vůbec.  

Od 1. 4. 2018 (skončením platnosti Dodatku č. 1 k Rámcové 

dohodě) došlo ke zpoplatnění cen telekomunikačních 

služeb dle ceníku Rámcové dohody. Fakticky tak došlo  

ke zvýšení cen oproti období platnosti Dodatku č. 1.  

Z důvodu zvýšení cen za poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb bylo příspěvkovým organizacím 

doporučeno prověřit a optimalizovat nastavení tarifů 

mobilních služeb.  

 

V návaznosti na ukončení platnosti Dodatku č. 1  

k 31. 3. 2018 došlo také ke změně nabízených tarifů a jejich 

cen. 

Došlo např. k zrušení datového tarifu „Internet  

v mobilu S (FUP ≥ 200 MB)“ s cenou 49,- Kč bez DPH.  

V případě, že by organizace nadále trvala na tomto tarifu 

přešel by tak pod ceník dle Veřejných všeobecných 

obchodních podmínek za 125,- Kč bez DPH. V tomto 

případě bylo organizacím doporučeno zvážit přechod  

na tarif „Internet v mobilu M (FUP ≥ 1,5 GB)“ dle ceníku 

Rámcové dohody za cenu 101 Kč bez DPH. 

Současně se s ukončením platnosti Dodatku č. 1 

nahromadilo několik reklamací, které byly způsobené 

přenastavením tarifů před ukončením platnosti 

zmíněného Dodatku č. 1 a s tím spojeného rozdílu  

ve fakturaci. CEJIZA, s.r.o. byla při všech těchto 

reklamacích příspěvkovým organizacím nápomocna,  

kdy společnost O2 Czech Republic, a.s. všechny tyto 

reklamace akceptovala.  

S výjimkou výše uvedených nesrovnalostí lze poskytování 

telekomunikačních služeb v období od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2018 hodnotit jako plynulé a řádné v rámci 

3letého cyklu veřejné zakázky.  
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Změny či optimalizace tarifů příspěvkových organizací lze svépomocí a non-stop učinit prostřednictvím těchto míst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky  

na poskytování pevných telekomunikačních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pevné linky Počet 

Přípojka 194 

ISDN2A 171 

ISDN2D 118 

ISDN30 11 

Portál 
firemnitelefony.cz

Primární kanál – nové 
SIM, převody služeb, 

výměny SIM.

Portál 

www.moje.o2.cz

Elektronické vyúčtování 
služeb, blokace SIM, 

změny některých služeb.

Zákaznická linka 

800 203 203

e-mail: firmy@o2.cz

Změny tarifů, reklamace, 
poruchy, nastavení služeb.

Obchodní zástupce 

Nestandardní požadavky, 
asistence při práci 

s portály.

Poskytování pevných telekomunikačních služeb  

pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem bylo v roce 2018 realizováno  

na základě výběrového řízení – Rámcové smlouvy mezi 

společností CEJIZA a O2 Czech Republic, a.s. ze dne  

19. 10. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2015.  

Na základě rámcové smlouvy o poskytování pevných 

telekomunikačních služeb pro období 36 měsíců 

probíhalo v roce 2018 plnění centrální veřejné zakázky 

plynule a bezproblémově u všech dotčených 

příspěvkových organizací. 

Spolupráce s příspěvkovými organizacemi je 

bezproblémová. Z celkového počtu 239 organizací, které 

jsou zařazeny pod rámcovou smlouvou, využívá  

 

v současné době aktivní fixní službu 191 organizací  

s celkovým počtem 194 přípojek. 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 záležitostí 

souvisejících s fungováním mobilních čísel stejně jako 

komunikaci s poskytovatelem ohledně optimalizace  

a kontinuálního fungování poskytované služby:   

- implementace nových tarifů a dalších možností 

využití služeb mobilního operátora; 

- předání požadavků ze strany příspěvkových 

organizací na centrálního operátora; 

- konzultace veškeré problematiky poskytování 

telekomunikačních služeb; 

- kontrola plnění požadavků organizací, případné 

urgence; 

- zajištění změny plátce DPH, sídla, názvu a jiných 

fakturačních údajů organizací; 

- konzultace nákupu levnějších mobilů, zajištění 

nových SIM karet, zrušení starých; 

 

 

- zajištění kontroly dostupnosti signálu, doporučení 

postupu, v případě odůvodněné žádosti PO 

vyjednání zesílení signálu v dané lokalitě  

u operátora; 

- konzultace nastavení optimálních tarifů, 

konzultace a aktivace služby VPN u organizací; 

- zajištění aktualizace oprávněných osob u PO, 

posílení signálu v některých lokalitách; 

- využití nové služby centrálního operátora – na 

základě přístupových práv pro non-stop využívání 

správy jednotlivých účtů příspěvkových organizací 

prostřednictvím dvou internetových portálů; 

- elektronické zasílání smluv a ceníků na vyžádání, 

nastavení pouze elektronického zasílání faktur  

či možnost stahování faktur prostřednictvím 

internetového portálu, postupný přechod na plnou 

elektronickou komunikaci s centrálním 

operátorem. 
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8.3 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na pojišťovací 

služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V návaznosti na výsledek zadávacího řízení, kdy  

se vítězným pojistitelem stala společnost Kooperativa 

pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, byly dne  

20. 12. 2017 podepsány pojistné smlouvy a od 1. 1. 2018 

byl zahájen 3letý cyklus realizace centrální veřejné zakázky  

pro zajištění pojistného programu Jihomoravského kraje  

a všech příspěvkových organizací JMK. Pojistitel ustanovil 

správcem pojistných smluv společnost RENOMIA, a.s.,  

kdy této společnosti byla předána veškerá agenda včetně 

nedořešených pojistných událostí od předchozího správce, 

a to společnosti Respect a.s. 

Všechny příspěvkové organizace JMK byly písemně 

informovány o uzavření pojistných smluv, pojistných 

podmínkách a novém správci pojištění. Zároveň byl 

rozeslán „Manuál správy pojištění“ včetně kontaktů, 

postupů a souvisejících formulářů pro hlášení pojistných 

událostí, prohlášení o změně v majetku či zařazení nového 

vozidla do centrálního pojistného programu. 

Plnění VZ probíhalo v roce 2018 plynule dle manuálu 

správy pojištění v návaznosti na požadavky příspěvkových 

organizací či změny majetku. 

CEJIZA, s.r.o. v roce 2018 zajišťovala: 

- koordinaci spolupráce s organizacemi, následně 

pak se správcem a pojistitelem, případně 

likvidátorem pojistných událostí; 

 

- součinnost s Majetkovým odborem KrÚ JMK 

jako správcem pojištění za Jihomoravský kraj; 

- předání požadavků na správce pojištění  

či pojistitele; 

- urgence řešení likvidace PU, možnosti při řešení 

problematických PU; 

- konzultace možnosti 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; 

31. 7. 2018 došlo k schůzce se zástupcem společnosti 

D.A.S., na které byly získány základní informace k pojištění 

právní ochrany, které doposud nebylo a aktuálně není 

součástí uzavřené rámcové dohody. Následně bylo 

provedeno srovnání cenové nabídky D.A.S. s podmínkami, 

které již byly sjednány na základě existujících pojistných 

smluv pro JMK a jeho příspěvkové organizace. 

Dále bylo provedeno zjištění počtu případů, na které  

by teoreticky v uplynulých letech bylo možné uplatnit 

pojištění právní ochrany a kalkulace ceny pojištění právní 

ochrany pro příspěvkové organizace v sociální oblasti.  

V návaznosti na zjištění, nízké pravděpodobnosti rizika, 

resp. minimálního počtu případů, na které by bylo 

teoreticky možné uplatnit pojištění právní ochrany, nebylo 

k tomuto pojištění přistoupeno. 

CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou 

podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení 

záležitostí souvisejících s fungováním pevných 

telekomunikačních služeb, stejně jako komunikaci  

s poskytovatelem ohledně optimalizace a kontinuálního 

fungování poskytovaných služeb:  

- kontrola maximální dostupnosti a spolehlivosti 

služby; 

- zajištění přepojení pevných linek na základě 

požadavku PO v návaznosti na výpověď 

stávajícího operátora; 

- konzultace a řešení výpovědí konkurenčních 

operátorů; 

- kontrola plnění požadavků, případná urgence 

řešení přepojení; 

- nastavení možností detailních výpisů volání u PO 

JMK; 

- konzultace fakturace služby; 

- možnosti zřízení a změny telefonních ústředen 

organizací; 

- u nově vzniklých PO JMK součinnost při přepojení 

od stávajících operátorů. 
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Přehled stavu pojistných událostí za rok 2018 

*dle podkladů od správce pojistných smluv – společnost RENOMIA, a.s. 

 

Pojistník Typ Počet škod Rezerva Plnění 

Jihomoravský kraj (JMK) 

Havarijní pojištění 98 448 864 Kč 1 546 013 Kč 

Povinné ručení 144 726 629 Kč 1 227 341 Kč 

Odpovědnost za škodu 1064 13 181 441 Kč 10 115 673 Kč 

Majetkové pojištění 73 1 077 998 Kč 1 739 424 Kč 

Krádež a vandalismus 30 360 000 Kč 136 499 Kč 

Cestovní pojištění 1 0 Kč 591 Kč 

CELKEM JMK 1410 15 794 932 Kč 14 765 541 Kč 
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9 DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU V ROCE 2018 

 

 

 

 

9.1 Fakturace energií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh 
Počet vystavených 

dokladů 

Celkem v Kč 

vč. DPH 

Elektrická energie – měsíční 1 943 76 125 149 

Elektrická energie – periodické a mimořádné 358 3 973 407 

Elektrická energie – opravné daňové doklady 21 -89 791 

Elektrická energie – zálohové faktury 2 205 67 905 840 

Elektrická energie – daňové doklady 

k zálohovým fakturám 
2 205 - 

ELEKTRICKÁ ENERGIE CELKEM 6 732 147 914 605 

   

Zemní plyn – měsíční 768 13 205 919 

Zemní plyn – periodické a mimořádné 452 6 988 375 

Zemní plyn – opravné daňové doklady 13 -799 351 

Zemní plyn – zálohové faktury 2 826 108 140 200 

Zemní plyn – daňové doklady k zálohovým 

fakturám 
2 826 - 

ZEMNÍ PLYN CELKEM 6 885 127 535 143 

   

CELKEM 13 617 275 449 748 

Za období 2018 bylo vystaveno celkem 13 617 dokladů  

za elektrickou energii a zemní plyn. Z fakturovaných údajů 

se získávají data pro správu a aktualizaci energetických 

databází, technickou podporu, kterou centrální zadavatel 

poskytuje pověřujícím zadavatelům a energetický 

management. Před zasláním faktur do organizací probíhá 

jejich kontrola. 

Mezi největší odběratele energií patří nemocnice – 

Nemocnice Znojmo, Nemocnice Břeclav, Nemocnice 

Vyškov, Nemocnice Kyjov a Nemocnice TGM Hodonín.  

 

 

Dále pak Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

Zdravotnická záchranná služba a ze škol Střední škola 

informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední škola 

gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a Střední škola 

Brno, Charbulova. 

 

 

 

 

53%47%

% podíl fakturace EE a ZP

ELEKTRICKÁ
ENERGIE

ZEMNÍ PLYN

Elektrická energie a zemní plyn jsou komodity, které  

se pořizují způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tzn., 

že jsou prodávány pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv 

vyšší, než za kterou byly pořízeny. 

 

Z fakturovaných údajů se získávají data pro správu  

a aktualizaci energetických databází, technickou podporu, 

kterou centrální zadavatel poskytuje pověřujícím 

zadavatelům a energetický management.   
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9.2 Správa energetických kalkulátorů pro odběratele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Správa a aktualizace energetické databáze odběrných míst 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace energetických databází – nejčastější činnosti 

Činnost EE ZP Celkem OM 

Vyřazování stávajících odběrných míst 6 3 9 

Zařazení nových odběrných míst 10 3 13 

Přeřazování odběrných míst mezi příspěvkovými organizacemi 12 9 21 

Změny technických parametrů 20 3 23 

Změna kategorie odběrných míst 0 5 5 

  

Spotřeba elektrické energie a zemního plynu je pro 

jednotlivá odběrná místa fakturována měsíčně nebo 

ročně, a to v závislosti na zařazení do jednotlivých kategorií 

měření (měření typu C – přímé nebo měření typu  

B – nepřímé). Měsíční fakturace se týká 282 z celkového 

počtu 1 044 odběrných míst, tj. 27,01 %.  

Odběrných míst kategorie maloodběratel, u kterých jsou 

periodické odečty a následná fakturace prováděny  

ze zákona 1x ročně a dále pak ke dni ukončení smlouvy  

o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu,  

a to formou mimořádných odečtů, je celkem 762,  

tj. 72,99 %, z toho 370 odběrných míst zemního plynu  

a 392 odběrných míst elektrické energie. 

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 pro organizace na základě jejich 

potřeb spol. CEJIZA, s.r.o. spočítá náklady za energie ještě 

před obdržením faktur od dodavatelů. Kalkulačky jsou 

zpracovány pro univerzální použití pro jakákoli odběrná 

místa v kategorii nízkého napětí. Lze je použít pro odběrná 

místa s libovolnými technickými parametry a jakoukoliv 

spotřebou.  

Kalkulátory pro obě komodity obsahují vysoutěžené ceny 

za dodávku médií a ceny za distribuci regulované  

dle cenových rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu. Ceny za dodávku jsou ceny fixní a platí po celou 

dobu platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky. 

Ceny za distribuci vyhlašuje Energetický regulační úřad  

a jsou platné pro daný kalendářní rok. 

 

Energetická databáze odběrných míst elektrické energie  

a zemního plynu je neustále aktualizována. Jsou 

zařazována nově zřízená odběrná místa, vyřazují  

se odběrná místa z objektů, které Zastupitelstvo 

Jihomoravského kraje schválilo jako nepotřebný majetek 

k prodeji nebo majetek směnilo. Změny v zařazení 

odběrných míst do kategorií jsou vyvolány i distributory. 

Distributor elektrické energie vyzývá vybrané odběratele 

k úpravě odběrných míst v podobě snížení hodnoty 

hlavního jističe nebo změny typu měření z typu měření 

přímého C na nepřímé měření typu B. 

 

Distributor plynu sleduje dosažené roční spotřeby  

za poslední 3 roky a není-li dosažen spodní limit  

pro kategorii SO, iniciuje přeřazení dotčených OM  

do kategorie MO. Změny v technických parametrech 

odběrných míst jsou požadovány také koncovými 

odběrateli. Dochází k objektivizaci technických parametrů, 

např. navýšení rezervovaného příkonu, hodnoty hlavních 

jističů, slučování odběrných míst, změna typu měření 

apod. 
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Aktuální počet odběrných míst 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci 

 

 

 

 

 

 

23
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Změny technických parametrů

Přeřazování odběrných míst mezi
příspěvkovými organizacemi

Zařazování nových odběrných míst

Vyřazování stávajících odběrných
míst

Změna kategorie odběrných míst

Kategorie Elektřina 

Kategorie VN 51 

Kategorie NN, měření B 163 

Kategorie NN, měření C 394 

Celkem 608 

Kategorie  Zemní plyn 

Kategorie VO 6 

Kategorie SO 59 

Kategorie MO 371 

Celkem 436 

Dlouhodobou kontrolou všech podkladů, které centrální 

zadavatel obdrží od dodavatele energií, se podařilo 

výrazným způsobem minimalizovat případné neshody. 

Mezi kontrolované položky patří u rozpisů záloh aktuální 

stavy odběrných míst, správné adresy, technické 

parametry, odběry v předchozích obdobích a správná výše 

předepsaných záloh na následující období. U vyúčtovacích 

faktur jsou kontrolovány v závislosti na typu odběru 

především ceny za dodávku, fakturovaná výše roční  

a měsíční rezervované kapacity, hodnoty hlavního jističe, 

sazby distribuce, platby za příkon a za související služby.  

 

Dále u plynu také platby za distribuci, jednotkové ceny  

pro výpočet denní rezervované pevné kapacity dle 

koeficientů cenového vzorce, pevné ceny za odebraný plyn 

apod.  

Většina neshod je zachycena ještě před vlastním 

vystavením faktur. Jedná se o chybně nahlášené 

samoodečty od organizací, které nenavazují na stavy dle 

historie spotřeby na daných odběrných místech. Chybné 

stavy zjistí distributor zpravidla provedením zákonného 

periodického odečtu. Ve všech ostatních oprávněných 

případech reklamací jsou dodavatelem vystavovány 

opravné daňové doklady. 
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9.5 Energetický management a správa call centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou informováni o výši dosažených hodnot v uplynulých 

letech a na základě zohlednění těchto hodnot  

a realizovaných stavebních úprav objektů (zateplení, 

výměny oken) nebo změn v instalovaných plynových 

spotřebičích (výměny za účinnější a úspornější kotle)  

se sjednávají optimální výše parametrů. Veškeré změny 

jsou prováděny písemnou formou s využitím příslušných 

formulářů dodavatelů a distributorů.  

 

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.  

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 mezi distributorem a organizací, mezi  

které patří oznámení o plánovaném přerušení dodávky 

elektrické energie, změny smluv o připojení, úprava 

odběrných míst, odstranění závad zjištěných při kontrolách 

apod. 

 



23  

10 INTERNÍ ANALÝZY 

Společnost CEJIZA, s.r.o. v rámci posouzení možností centralizovaného zadávání provedla analýzy v oblasti níže uvedených 

komodit a dospěla přitom k závěrům, které v zestručněné podobě uvádíme níže. 

10.1 Analýza možnosti nákupu jednorázových nesterilních rukavic v nemocnicích 

zřizovaných Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ rukavic 
Spotřebované množství 

balení za rok 2017 
Celkové náklady za 

rok 2017 v Kč bez DPH 

Latex bez pudru 13 705 980 791,20 

Latex s pudrem 3 436 250 853,50 

Latex – aloe vera 4 765 381 200,00 

Nitril bez pudru síla 6 N 23 022 2 883 696,26 

Nitril bez pudru síla 9 N 11 868 1 565 932,00 

Nitril bez pudru síla 9 N – 
prodloužené 

18 3 124,00 

Nitril s kolagenem 750 60 750,00 

Vinyl bez pudru 48 2 448,00 

Igelit – polyethylen 590 7 248,85 

Bavlněné 59 22 176,00 

CELKEM 58 261 6 158 219,81 

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

2018, byl proveden sběr dat a analýza možnosti nákupu 

vybraných druhů jednorázových nesterilních rukavic 

v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.  

Sběr dat za období jednoho roku (roku 2017) byl zaměřen 

převážně na následující druhy nesterilních rukavic: 

latexové rukavice, nitrilové rukavice, vinylové rukavice, 

igelitové rukavice, bavlněné rukavice. Sběr dat se týkal  

9 zdravotnických zařízení. 

Celkové roční náklady na jednorázové nesterilní rukavice 

činily 6 158 219,81 Kč, celkem se nakoupilo 58 261 ks 

balení.  

Jako vhodné druhy jednorázových nesterilních rukavic 

k zařazení do předmětu centrální veřejné zakázky byly 

vybrány: 

- latexové rukavice bez pudru; 

- latexové rukavice s pudrem; 

- latexové rukavice s Aloe Vera 

 

 

- nitrilové rukavice o síle 6 N; 

- nitrilové rukavice o síle 9 N. 

Přípravě veřejné zakázky by měla předcházet přesná 

specifikace zadávacích podmínek týkající se kvality 

a funkčnosti rukavic, a to s důrazem na splnění potřebných 

norem, např. 

- normy EN 420; 

- nepropustnost rukavic odpovídající normě  

ČSN EN 455-1; 

- pevnost a odolnost proti protržení dle normy 

ČSN EN 455-2; 

- odolnost proti chemikáliím a mikroorganismům 

dle normy ČSN EN 374; 

- maximální úrovně mikrobiální propustnosti  

do AQL 1,5. 

V případě nedodržení daných minimálních technických 

požadavků na rukavice by mohlo dojít k ohrožení 

zdravotního stavu nejen zdravotnického personálu,  

ale i pacientů a v neposlední řadě také k finanční zátěži 

zdravotnických zařízení, kdy by docházelo k větší spotřebě 

nekvalitních rukavic. 
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10.2 Analýza možnosti nákupu obvazového a fixačního materiálu v nemocnicích 

zřizovaných Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 Popis 
Kompresy z 

gázy 
Buničitá vata 

Obinadla 
elastická 

Tampony 
stáčené gázové 

Tampony 
gázové 

prošívané 
CELKEM 

Spotřebované 
množství MJ 

867 891 11 137 71 197 208 745 89 750 1 248 720 

Celkové 
náklady v Kč 

bez DPH 
1 109 074,17 401 214,11 897 087,20 567 615,98 420 782,50 3 395 773,96 

 

 

 

 

 

 

  

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

2018, byl proveden sběr dat a analýza možnosti nákupu 

vybraných komodit obvazového a fixačního materiálu  

v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.  

Sběr dat za období jednoho roku (roku 2017) se týkal  

9 zdravotnických zařízení a byl zaměřen na: gázové 

kompresy, kompresy z netkaného textilu, gázové 

tampony, buničitou vatu, prošívané gázové tampony, gázy 

a přířezy, hydrofilní a fixační obinadla, elastická obinadla, 

obvazovou vatu, síťové obvazy a trojcípé šátky. 

Celkové roční náklady na obvazový a fixační materiál činily 

7 019 729,32 Kč bez DPH.  

 

Vzhledem k rozdílným cenám nakupovaných komodit  

by centralizovaným zadáváním mohlo dojít k úspoře 

finančních prostředků. Po porovnání cen jednotlivých 

nemocnic byly vybrány komodity, které mají největší podíl 

na nákladech a současně je odebírají alespoň  

4 nemocnice, které se zúčastnily sběru dat. Jedná se o: 

- gázové kompresy; 

- buničitou vatu; 

- elastická obinadla; 

- gázové tampony; 

- prošívané gázové tampony. 
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10.3 Analýza možnosti nákupu jednorázového rouškování v nemocnicích zřizovaných 

Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie 
Roční náklady 

v Kč bez DPH 

Rouškovací sety 6 619 592,69 

Jednorázové operační 

pláště 
1 532 813,94 

Ústenky, čepice a 

ostatní 
1 225 812,50 

Jednorázové roušky 694 263,65 

CELKEM 10 072 482,78 

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

2018, byl proveden sběr dat a analýza možnosti nákupu 

vybraných komodit jednorázového rouškování  

v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem. 

 

 

Sběr dat za období jednoho roku (roku 2017) se týkal  

8 zdravotnických zařízení a byl zaměřen na rouškovací sety, 

ústenky, čepice, jednorázové operační pláště, jednorázové 

roušky. 

Celkové roční náklady za rok 2017 na jednorázové 

rouškování činily 10 072 482,78 Kč bez DPH.  

Největší podíl na nákladech tvoří pro zdravotnická zařízení 

náklady za jednorázové rouškovací sety, a to 6 619 592,69 

Kč. Vzhledem k současné situaci, kdy každé zdravotnické 

zařízení zařazené do sběru dat má odlišné požadavky  

na strukturu jednotlivých jednorázových rouškovacích setů, 

však nelze stanovit vhodnou položku do veřejné zakázky. 

 

 

V současné době se do nemocnic ve velké míře dodávají  

ne standardizované sety, nýbrž sety vyrobené přímo  

na míru konkrétní nemocnici pro konkrétní typ operace. 

Z tohoto důvodu nedochází k sjednocení jednotlivých 

rouškovacích setů u více zdravotnických zařízení. 

Dále zdravotnická zařízení vynaložila 1 532 813,94 Kč  

za jednorázové operační pláště. Z celkových 15 druhů 

jednorázových operačních plášťů se však ani na jedné 

položce nepodílí více než 3 zdravotnická zařízení. 

Celkový počet tří zdravotnických zařízení se podílí pouze  

na 3 položkách. 

Celkově 1 225 812,50 Kč zdravotnická zařízení vynaložila  

za jednorázové čepice, ústenky a ostatní a nejméně 

nákladů pak zdravotnická zařízení vynaložila  

za jednorázové roušky, a to celkem 694 263,65 Kč. 

Ovšem ani u těchto komodit se zdravotnická zařízení  

v jednotlivých položkách téměř neshodují.  

V návaznosti na výše uvedené informace jsme dospěli 

k závěru, že vzhledem k: 

- různorodosti a specifickému složení rouškovacích 

setů jednotlivých zdravotnických zařízení; 

- malému počtu položek, na kterých se podílí více 

než 3 nemocnice; 

je nákup jednorázového rouškování nevhodný  

pro realizaci v rámci centralizovaného zadávacího řízení, 

kdy nelze ani důvodně předpokládat dosažení finančních 

úspor hromadným nákupem. 
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10.4 Analýza vhodnosti centrálního nákupu pneumatik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

2018, byla pro posouzení vhodnosti centrálního nákupu 

dodávek pneumatik provedena analýza počtu a struktury 

služebních vozidel jednotlivých příspěvkových organizací. 

Služební vozidlo má celkem 143 příspěvkových organizací 

Jihomoravského kraje. Celkový počet vozidel  

k 31. 12. 2017 byl 1704 vozidel. Nejvíce vozidel má Správa 

a údržba silnic Jihomoravského kraje, kdy počet vozidel 

činí 685. tento počet je extrémně vysoký a odpovídá 

účelu a předmětu činnosti dané společnosti. U ostatních 

příspěvkových organizací se počet služebních vozidel 

pohybuje v rozmezí od 97 do 1.  

Dále pak více než 50 % organizací disponuje služebními 

vozidly v počtu od 1 do 3. 

V souladu s dostupnými informacemi a na základě 

osobních konzultací s některými příspěvkovými 

organizacemi a zástupci zřizovatele jsme dospěli 

k názoru, že vzhledem k: 

 

- různorodosti a specifické činnosti jednotlivých 

příspěvkových organizací; 

- velkému počtu organizací, které mají maximálně 

1–3 vozidla; 

- tomu, že řada organizací má smluvně zajištěny 

záruční či pozáruční servis, a to včetně zajištění 

přezutí pneumatik či výměny kol, včetně vyvážení 

kol a diagnostiky; 

považujeme centrální nákup pneumatik za rizikový, ne zcela 

vhodný, s nezaručenými úsporami vzniklými hromadným 

nákupem. 
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10.5 Analýza vhodnosti centrálního servisu a údržby trafostanic ve vybraných 

příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje 

 

  

Souhrnný seznam počtu nevhodných trafostanic  
pro zařazení 

nezájem 2 

majetkoprávní vztah (2 TS legislativní 
problém) 

6 

z důvodu jednání o prodeji 3 

smlouva o provozování s E.ON Servisní, 
případně v jednání, externí údržba 

6 

majetkoprávní vztah a technický stav 1 

jiné důvody: výstavba, napojení na 
novou TS DS, další OM, TS distribuce 

5 

CELKEM 23 

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

2018, byla pro posouzení vhodnosti centrálního servisu  

a údržby trafostanic provedena analýza, která vycházela  

z „Analýzy provozu a údržby trafostanic ve vybraných 

příspěvkových organizacích“ z roku 2017. Z této analýzy 

bylo přijato níže uvedené doporučení: 

CEJIZA, s.r.o. nemůže připravit zadávací dokumentaci, 

pokud nemá jistotu, že objekty zařazené do veřejné 

zakázky jsou ve vlastnictví příspěvkových organizací 

zřizovaných Jihomoravským krajem. 

Pro získání podkladů prokazujících vlastnické vztahy 

k trafostanicím uzavřela CEJIZA, s.r.o. odborným 

konzultantem podle § 75 Zákoníku práce dohodu  

o provedení práce s názvem Odborná konzultační činnost 

při přípravě podkladů pro možné řešení centrálního 

servisu trafostanic. 

Obsahem dohody je kromě stanovení vlastnických vztahů  

i posouzení technického stavu trafostanic, posouzení 

stávající technické dokumentace a analýza vhodnosti 

centrálního provozu a údržby trafostanic. 

 

 

 

 

 

 

Ke každé trafostanici byl vypracován tzv. evidenční list, 

který obsahuje: 

- popis technického stavu; 

- stav technické dokumentace; 

- informace týkající se vlastnictví trafostanice; 

- doporučení pro zařazení do centrální veřejné 

zakázky na servis a údržbu trafostanic; 

- opatření k jednotlivým problematickým bodům; 

- fotodokumentace. 

 

 

 

 

Z celkem 41 odběrných míst v 34 vybraných příspěvkových 

organizacích JMK je možné zařadit do „Centrálního servisu 

a údržby trafostanic“ celkem 18 odběrných míst, které jsou 

rozděleny na dvě kategorie s podmínkou a bez podmínky. 

Odběrná místa s podmínkou celkem v počtu 10 odběrných 

míst mohou být zařazeny do „Centrálního servisu a údržby 

trafostanic“ po skončení platnosti uzavřených servisních 

smluv či jiných uzavřených smluvních závazků zajišťující 

servisní činnost. 

Celkem 23 odběrných míst je nevhodných pro zařazení  

do „Centrálního servisu a údržby trafostanic“.  

U 6 odběrných míst je potřeba, aby organizace, ke kterým 

se vztahuje problematický majetkový vztah k technologii 

trafostanice započaly sami či ve spolupráci s odborně 

technickou konzultační společností jednání o narovnání  

či prodeji s distributorem E.ON Distribuce, a.s.  

U 1 odběrného místa neeviduje distributor, ani organizace 

žádné doklady prokazující vlastnictví. U 2 odběrných míst 

evidujeme nezájem o účast zajištění „Centrálního servisu  

a údržby trafostanic“. 

Dne 28. 11. 2018 byly Evidenční listy jednotlivých 

odběrných míst předány Odboru majetkovému KrÚ JMK 

k vyhodnocení dalšího postupu v případě nevyjasněných 

vlastnických vztahů.  
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11 PREZENTACE SPOLEČNOSTI NA INTERNETU 

Webové stránky společnosti dostupné na adrese www.cejiza.cz 

poskytují uživatelům jednotné místo pro uveřejňování informací 

k veřejným zakázkám a přístup do dalších elektronických nástrojů – 

externí nástroj a profil zadavatele E-ZAK, elektronické tržiště veřejné 

správy GEMIN a Evidenční modul CZVZ pro centrálního zadavatele 

 a pověřující zadavatele. Webové stránky obsahují základní informace  

o centrálním zadavateli, katalog centrálních veřejných zakázek  

na daný rok, aktuality z oblasti veřejného zadávání a přístup  

do dalších elektronických nástrojů. 

Od 1. 3. 2019 budou dostupné nové webové stránky společnosti 

CEJIZA, s.r.o., a to na stejné adrese, která je uvedena výše.   

 
 

Elektronický nástroj E-ZAK přístupný na adrese https://ezak.cejiza.cz 

je certifikovaný elektronický nástroj, který je určen k realizaci 

zadávacích řízení v režimu Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění a k uveřejňování veřejných 

zakázek na Profilu zadavatele. Současně je tento elektronický nástroj 

možné využít také pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu  

či pro tvorbu a odeslání formulářů do Věstníku veřejných zakázek  

a pro realizaci veřejných zakázek v rámci Dynamického nákupního 

systému. E-ZAK byl vytvořen v souladu se zákonem a je certifikován 

dle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky 

týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky  

při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu 

shody.  

 

 

Evidenční modul CZVZ na adrese https://czvz.cejiza.cz  

je elektronickým nástrojem určeným k evidenci realizovaných 

veřejných zakázek. Slouží také pro statistické a manažerské výstupy 

nad vloženými daty k realizovaným veřejným zakázkám. 

 

 

http://www.cejiza.cz/
https://ezak.cejiza.cz/
https://czvz.cejiza.cz/
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12 IMPLEMENTACE SYSTEMATICKÉHO MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ 

ENERGIÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již v říjnu roku 2013 Rada Jihomoravského kraje svým 

usnesením rozhodla o zavedení systému managementu 

hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty 

v majetku Jihomoravského kraje.  

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

předávat data o odběrných místech a spotřebě energie 

v objektech a majetku Jihomoravského kraje a dále pak 

povinnost spolupracovat na přípravě energetické databáze 

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

získávání dat v dalším období provozu sytému 

energetického managementu. 

K naplnění uloženého úkolu společnost CEJIZA, s.r.o. 

v průběhu roku 2018 spolupracovala s Odborem 

majetkovým KrÚ JMK, na který přešla příslušná agenda. 

Spolupráce spočívala zejména v předávání relevantních 

dat potřebných ke kontrolnímu ověření řádné funkčnosti  

a případným úpravám informačního systému RED JMK 

(regionální energetická databáze Jihomoravského kraje). 

RED JMK má plně podporovat systém managmentu 

hospodářství s energií. Tato databáze má mj. obsahovat 

podklady pro přípravu zadávacích řízení pro centrální 

nákup el. energie a zemního plynu, které mají být 

předávány spol. CEJIZA, s.r.o.  

 

 

V říjnu 2018 proto CEJIZA, s.r.o. oslovila Odbor majetkový 

KrÚ JMK se žádostí o součinnost při finalizaci a kontrole dat 

pro centrální nákup elektrické energie (na období  

2019–2020) a zemního plynu (na období 2019). Potřebná 

data se vztahovala k identifikaci odběrných míst, technické 

specifikaci a předpokládané spotřebě (rovnající  

se skutečné spotřebě za rok 2017). Obdržená data 

společnost CEJIZA, s.r.o. srovnala s informacemi vedenými 

ve vlastní databázi pro odběrná místa kategorie nízkého 

(typ měření C a B) a vysokého napětí elektrické energie  

a kategorie velkoodběr, střední odběr a maloodběr  

u zemního plynu. Porovnáním dat poskytnutých z databáze 

RED JMK s databázemi spol. CEJIZA, s.r.o. byly zjištěny  

ne nepodstatné rozdíly. Spolupráce na dalších úpravách 

databáze mezi spol. CEJIZA, s.r.o. a Odborem majetkovým 

KrÚ JMK budou proto dále pokračovat. 
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13 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

 

13.1 Struktura vztahů mezi propojenými osobami 

1. Ovládaná osoba   

CEJIZA, s.r.o. 

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

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

IČO: 283 53 242 

2. Ovládající osoba 

Jihomoravský kraj  

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

IČO: 708 88 337 

3. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

Název IČO Sídlo 

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

Thermal Pasohlávky a. s. 27714608 691 22 Pasohlávky 1 

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

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

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 00638013 Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

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

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

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

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 00637998 Jaselská 190/7, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace 00400963 Smetanova 346/8, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace 00226441 Smetanova 756/14, 602 00 Brno 

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

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

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

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

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

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

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace 00055301 Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  

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

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

67011748 Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo 

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

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace 70841683 Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 

 

 

 

 

byla zpracovaná dle ustanovení § 82 a násl. zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění.  
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Název IČO Sídlo 

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

00638081 Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo  

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace 49438867 náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo 

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

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

00566772 Kotlářská 263/9, 602 00 Brno 

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

00566381 Kotlářská 263/9, 611 53 Brno 

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

00559415 Sokolská 366/1, 602 00 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 70932581 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

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

44993633 Vídeňská 244/26, 639 00 Brno 

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace 00559032 třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno 

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

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace 44993510 třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno 

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

49438816 Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo 

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

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

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

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

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

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

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

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace 00559008 Žižkova 980/55, 616 00 Brno  

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

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

00567582 Botanická 63/70, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace 62156586 Palackého třída 822/70, 612 00 Brno 

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

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

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace 15530213 Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno 

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

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

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 00559466 Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 00346292 Kamenice 798/1d, 625 00 Brno 

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

00638005 Merhautova 590/15, 613 00 Brno 

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

Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace 62156756 Vranovská 842/41, 614 00 Brno 

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 62157264 Vranovská 1364/65, 614 00 Brno 

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

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce 48511005 Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno 

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

00566756 Husova 537/10, 602 00 Brno 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 00567370 Cihlářská 604/21, 602 00 Brno 
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Název IČO Sídlo 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 00173843 Pražská 636/38b, 642 00 Brno 

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace 

44993447 Lipová 233/20, 602 00 Brno 

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

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

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

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

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 00056324 náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00559270 Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace 70843180 Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková 
organizace 

13692933 Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 70843082 Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov 

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

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

62073516 Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice 

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

Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 44993463 Charbulova 108/84, 618 00 Brno 

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

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 00219321 Křižíkova 106/15, 612 00 Brno 

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

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

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

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace 70843155 Hybešova 253/15, 602 00 Brno 

Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace 64328562 Barvičova 45/54, 602 00 Brno 

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

60555980 Hybešova 253/15, 602 00 Brno 

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

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace 00567396 Klášterského 620/4, 617 00 Brno 

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

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace 00567213 Lomená 530/44, 617 00 Brno 

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

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

44993501 Trnkova 1784/81, 628 00 Brno 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 00380431 Trnkova 2482/113, 628 00 Brno 

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

62156748 Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno 

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková 
organizace 

00226475 Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 

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

62160095 Koperníkova 803/2, 615 00 Brno 

Mateřská a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace 64327809 Černopolní 212/9, 613 00 Brno 

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace 62156578 Černopolní 212/9, 613 00 Brno 

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

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková 
organizace 

00380385 Čichnova 982/23, 624 00 Brno 

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

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

62157655 Gellnerova 66/1, 637 00 Brno 

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace 62157396 Kociánka 2801/6a, 612 00 Brno 

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

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

60555998 Ibsenova 114/1, 638 00 Brno 

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace 49461249 Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice 

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

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 49408381 Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna 

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace 71197770 Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna 

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

62075985 Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice 

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

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

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace 70284849 Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov 

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace 00567043 Školní 3208/51, 697 01 Kyjov 

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

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková 
organizace 

00559148 třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov 

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

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

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

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

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

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

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková 
organizace 

00053155 náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

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

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 70839964 
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad 
Moravou 

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

00566438 Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou 

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 70840385 Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou 

Paprsek, příspěvková organizace 00838420 K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice 
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Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 00840246 Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice 

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

Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace 00839809 Tyršova 1069/25, 679 61 Letovice 

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

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

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

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

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

62075993 Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace 70838771 Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav 

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

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

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

60680342 nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav 

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace 70848858 Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav 

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

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

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

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace 70841721 
Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad 
Jevišovkou 

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

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

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

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 00497126 Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko 

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

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

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

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

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

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková 
organizace 

62073176 Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko 

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

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

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace 60680377 Komenského 273/7, 692 16 Mikulov 

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

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

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

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

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

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace 62076051 
Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14 Ostrov u 
Macochy 

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

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

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 60555211 Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno 
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Název IČO Sídlo 

Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace 70853584 Hlavní 178/30, 691 06 Velké Pavlovice 

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

60680369 Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková 
organizace 

16355474 Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče 

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

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace 70839034 Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče 

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

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace 62076060 Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko 

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

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

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

70841675 Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov 

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

00055166 nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov 

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

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace 44946805 Palackého náměstí 1607/27a, 664 91 Ivančice 

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

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

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

70840661 Široká 484/42, 664 91 Ivančice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace 70838437 Prostřední 417, 696 17 Dolní Bojanovice 

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

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

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

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

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

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace 49939378 P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín 

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

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

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

69651914 Vřesovice č. p. 243, 696 48 Vřesovice 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 00090352 Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín 
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Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Hodonín, příspěvková organizace 

00559130 Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín 

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

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

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace 00559539 Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín 

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

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

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

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

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

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace 61742902 Masarykova 379, 696 62 Strážnice 

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

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

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

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

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 70841373 
Velká nad Veličkou 462, 696 74 Velká nad 
Veličkou 

Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 49939416 Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou 

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace 70851221 Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u Brna 

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

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 00380407 Učiliště 496, 664 52 Sokolnice 

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

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace 00559261 Součkova 500, 685 01 Bučovice 

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

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

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

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

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace 60575514 Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav 

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

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

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

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

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

Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 04689275 Cejl 530/73, 602 00 Brno 

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková 
organizace 

71175938 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

 

13.2 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. 
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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. 

13.3 Způsob a prostředky ovládání 

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

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

valné hromady. 

13.4 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. 

13.5 Přehled vzájemných smluv 

S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

 

 

 

 

Datum uzavření Název 

29. 09. 2009 Smlouva o výpůjčce 

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

29. 09. 2009 Smlouva o nájmu nebytových prostor 

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

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

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

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

25. 06. 2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

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

18. 09. 2017 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – EE a ZP 2018 

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

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

07. 03. 2018 Smlouva o poskytnutí služeb GDPR 

06. 08. 2018 
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislostí s centralizovaným zadáváním – pevné 
telekomunikační služby 

08. 08. 2018 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání - dodávka EE a ZP  

21. 11. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při centralizovaném zadávání 

08. 08. 2018 
Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové 
organizace zřizované Jihomoravským kraje, popř. pro další pr. osoby zřiz. JMK 
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S ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

Datum uzavření Název 

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

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

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

01. 08. 2018 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – EE a ZP 

05. 11. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při centralizovaném zadávání 

14. 12. 2018 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu - 2019 

18. 12. 2018 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v nap. hl. NN 2019-2020 

18. 12. 2018 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v nap. hl. VN 2019-2020 

13.6 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. 

13.7 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. 2018. 

V Brně dne 13. 5. 2019 

Mgr. Libuše Podolová 

jednatelka společnosti 
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14 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
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