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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:

Údolní 532/76, 602 00 Brno

Telefon:

+420 530 506 206

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:

JUDr. Jan Navrátil
Milan Vojta, MBA, M.A.
Ing. Kateřina Kalinová
Mgr. Martin Maleček
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
Ing. Jiří Horák
Mgr. Petr Novotný

Předseda:

Ing. Jiří Horák

*Stav platný k datu 31. 12. 2020
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2

PROFIL SPOLEČNOSTI

2.1

Přehled činnosti

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla v roce 2009 založena Jihomoravským krajem, jakožto jediným společníkem.
Podstatná část provozních prostředků společnosti byla v roce 2020 hrazena z dotace poskytované
Jihomoravským krajem (dále též jen „JMK“).
Hlavním předmětem činnosti společnosti je:
1.

zadávání centrálních veřejných zakázek pro JMK a příspěvkové organizace JMK

2.

administrace veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK

3.

činnost v oblasti energetiky pro JMK a příspěvkové organizace JMK

Podstatnou částí 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 (dále jen „ZZVZ“),
pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické
osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem. V roce 2020 společnost realizovala centralizované
zadávací řízení pro celkem 240 pověřujících zadavatelů.
Pří zadávání centrálních veřejných zakázek zohledňuje společnost CEJIZA, s.r.o. potřeby organizací
Jihomoravského kraje a dodržuje zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Vedle toho je snahou efektivně, účelně a hospodárně nakládat s prostředky Jihomoravského kraje.
Díky centralizovanému zadávání vybraných komodit se dosahují úspory a jsou sjednoceny smluvní vztahy napříč
organizacemi Jihomoravského kraje.
Od roku 2019 rozšířila společnost svou činnost o administraci veřejných zakázek pro příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, kterou v roce 2020 dále rozvíjela. Na základě požadavků jednotlivých
příspěvkových organizací působí CEJIZA, s.r.o. jako zástupce zadavatele: zpracuje zadávací dokumentaci (zejména
obecné zadávací podmínky, předlohu smlouvy, vzory čestného prohlášení) a provede zadávací řízení (vyjma
rozhodnutí o výběru dodavatele či vyloučení dodavatele). Služba je příspěvkovým organizacím poskytována
bezplatně.
V roce 2020 CEJIZA, s.r.o. zastupovala zadavatele při zadávání veřejných zakázek např. na rekonstrukci datové
sítě, rekonstrukci vzduchotechniky čistých prostor, dodávky software, na kácení a ošetření stromů, nákup
koncertního křídla, dodávky vozidel, dodávky nábytkového a technického vybavení prostor.
Další významnou částí činnosti společnosti je oblast energetiky. V roce 2020 společnost CEJIZA, s.r.o. v této
prováděla 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 2020 činil 1 049,
z toho je 613 odběrných míst elektrické energie a 436 odběrných míst zemního plynu.
Od roku 2019 působí ve společnosti CEJIZA, s.r.o.
krajský energetický manažer. V souvislosti s tím
společnost spolupracovala s JMK např. při posouzení
možností zavedení projektů EPC, aktivně komunikovala
s JMK v souvislosti s přípravou na implementaci
nového software pro správu energetické databáze.
Taktéž i v roce 2020 společnost CEJIZA provedla
pro příspěvkové organizace, které spravují odběrná
místa elektrické energie v hladině vysokého napětí,
posouzení stávajícího nastavení rezervovaného
příkonu, simulaci možností a výsledků jeho vhodného
nastavení a pomoc při jeho nastavení na další období.
Vhodným nastavením rezervovaného příkonu lze
přitom dosáhnout finančních úspor.
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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 současně 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 2020 proběhlo v únoru 2021, přičemž celková spokojenost s fungováním systému
spolupráce byla vyjádřena 91 % (z maximálně možných 100 %).

2.2

Organizační struktura

Organizační struktura společnosti CEJIZA, s.r.o. byla v roce 2020 tvořena takto:

2.3

Zaměstnanci

V průběhu roku 2020 došlo k několika změnám na postech jednotlivých profesí. Na začátku roku ukončili pracovní
poměr 2 právníci, a naopak v průběhu roku nastoupili 2 noví. Od měsíce května byla posílena sekce ekonomiky
o novou pracovní sílu na pozici účetní a v závěru roku nastoupila další zaměstnankyně do sekce energetiky.
Dlouhodobým problémům při obsazování pracovních míst se společnost CEJIZA, s.r.o. rozhodla čelit
mj. i umožněním práce na zkrácený úvazek. Tímto způsobem společnost nejen zohledňuje moderní trendy,
ale též vyšla vstříc potřebám některých zaměstnanců, a to s ohledem na jejich další vzdělávání či z důvodu péče
o dítě.
2020
FTE*
zaměstnanci – stálý PP
DPP a DPČ
Celkem

31.1.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

průměr za rok

8,7

7,8

10,05

10,7

10,55

9,73

0

0,22

0,09

0,08

0,51

0,2

8,7

8,02

10,14

10,78

11,06

9,93

* FTE = Ekvivalent plného pracovního úvazku, často zkracovaný FTE (z anglického označení full time equivalent),
je ukazatel spotřeby lidské práce používaný v ekonomii. Počítá se jako počet odpracovaných hodin v nějaké
oblasti či organizaci za určité období vydělený počtem hodin, které by za stejné období odpracoval jeden pracovník
na plný pracovní úvazek
Sekce

FTE

veřejné zakázky

3,89

energetika

2,36

provoz a ekonomika

3,50
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3

CENTRÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1

Proces zadávání centrálních veřejných zakázek

Centrální veřejné zakázky realizované v roce 2020 vycházely z plánu práce na rok 2020, 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 příspěvkových organizací.

1. Tvorba a aktualizace plánů
veřejných zakázek

2. Sběr dat od jednotlivých
pověřujících zadavatelů

3. Analýza požadavků

Na základě aktuální potřeby
příspěvkových organizací

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

Na základě získaných dat se určují
požadavky se stejnými nebo
slučitelnými parametry, u kterých je
možné provést centralizované
zadávání.

4. Standardizace komodit

5. Příprava zadávacích podmínek

6. Realizace zadávacích řízení

Vymezení parametrů by mělo
splňovat nároky většiny pověřujích
zadavatelů.

Na základě získaných požadavků od
příspěvkových organizací a
vymezených parametrů.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, případně
dle příslušných směrnic.

7. Uzavírání a uveřejňování smluv

8. Vyhodnocení zadávacího řízení

Uzavření smlouvy s vítězným
dodavatelem a následné
uveřejnění smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb,
o registru smluv.

Vyhodnocení průběhu a výsledku
zadávacího řízení

9. Dohled nad plněním smluv

Kontrola kvality a plnění sjednaných
smluvních podmínek ze strany
centrálního zadavatele.
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3.2

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 2020 bylo prováděno centralizované zadávání pro celkem
240 pověřujících zadavatelů a Jihomoravská kraj.
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

Náplň činnosti jednotlivých pověřujících zadavatelů se různí (jedná se např. o poskytování zdravotní péče,
poskytování sociálních služeb, výchovu, vzdělávání či kulturu). V závislosti na odborném zaměření činnosti
pověřujících zadavatelů se různí také požadavky na poptávané komodity.

Rozdělení veřejných zakázek podle účasti organizací

Zemní plyn
Elektrická energie
Pojištění
Dodávky ICT vybavení
Kancelářský papír

Medicinální kyslík
Evakuační podložky
Komplexní prádelenský servis
Nemocniční a pečovatelská lůžka

všechny/většina organizací

stejně/obdobně zaměřené organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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3.3

Centralizovaná zadávací řízení připravovaná / realizovaná v roce 2020

V roce 2020 byla realizována nebo připravována zadávací řízení těchto centrálních veřejných zakázek:
Název veřejné zakázky /
zadávacího řízení
Centrální dodávka
elektrické energie na rok
2021 pro Jihomoravský
kraj a právnické osoby
zřizované Jihomoravským
krajem
Centrální dodávka
zemního plynu na rok
2021 a 2022
pro Jihomoravský kraj a
právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem

Druh
zadávacího
řízení / režim
VZ

Odbor, pod
Počet
který spadají Předpokládaná
pověř.
pověřující
hodnota VZ
zadavatelů
zadavatelé

Stav k 31. 12. 2020

nadlimitní
JŘBU

218

různé

58 048 208,00

zadáno

nadlimitní
JŘBU

207

různé

101 378 356,00

zadáno

Centrální mobilní
telekomunikační služby
pro Jihomoravský kraj a
právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem

otevřené
nadlimitní
řízení

234

různé

50 000 000,00

Rozhodnuto o výběru
dodavatele. Probíhá
správní řízení u ÚOHS
(na základě návrhu
dodavatele, který se
umístil jako 2. v pořadí)

Pojištění Jihomoravského
kraje a krajem zřízených
PO na období 2021 - 2025

nadlimitní JŘSU

237

různé

300 000 000,00

zadáno

12 809 000,00

DNS zaveden (dodavatelé
mohou podávat žádosti
o účast po celou dobu
trvání DNS)

84

1 255 195,00

zadáno

49

712 790,00

zadáno

63

630 500,00

zadáno

41

280 000,00

zadáno

60

480 000,00

zadáno

37

657 048,00

zadáno

79

570 000,00

zadáno

41

239 000,00

zadáno

Dynamický nákupní
systém na dodávky
kancelářského papíru 2019
- 2021
DNS 01 - Dodávka
kancelářského papíru bez
náhradního plnění
DNS 02 - Dodávka
kancelářského papíru s
náhradním plněním
DNS 03 - Dodávka
kancelářského papíru bez
náhradního plnění
DNS 04 - Dodávka
kancelářského papíru s
náhradním plněním
DNS 05 - Dodávka
kancelářského papíru bez
náhradního plnění
DNS 06 - Dodávka
kancelářského papíru s
náhradním plněním
DNS 07 - Dodávka
kancelářského papíru bez
náhradního plnění
DNS 08 - Dodávka
kancelářského papíru s
náhradním plněním

DNS-zavedení

-

DNS-dílčí VZ

různé

různé
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9

Název veřejné zakázky /
zadávacího řízení

Druh
zadávacího
řízení / režim
VZ

DNS 09 - Dodávka
kancelářského papíru bez
náhradního plnění
DNS 10 - Dodávka
kancelářského papíru s
náhradním plněním

Odbor, pod
Počet
který spadají Předpokládaná
pověř.
pověřující
hodnota VZ
zadavatelů
zadavatelé

Stav k 31. 12. 2020

79

1 143 182,00

Příprava zadávací
dokumentace

57

514 249,00

Příprava zadávací
dokumentace

11 000 000,00

DNS zaveden v r. 2019
(dodavatelé oprávnění
podávat žádosti o účast
po celou dobu trvání DNS)

Dynamický nákupní systém
na dodávky ICT vybavení
(zaveden 2019)
DNS ICT 17 – Notebooky

1

290 000,00

zadáno

DNS ICT 18 - Počítače,
monitory

1

27 000,00

zadáno

DNS ICT 01 - PC SESTAVY

1

1 900 000,00

DNS zaveden (dodavatelé
oprávněni podávat žádosti
o účast po celou dobu
trvání DNS)
zadáno

DNS ICT 02 - Počítače,
monitory, notebooky,
tablety

5

926 000,00

zadáno

DNS ICT 03 – Tiskárny

2

6 000,00

zadáno

DNS ICT 04 - Počítače,
monitory, notebooky,
tablety, dataprojektor

3

159 000,00

zadáno

DNS ICT 05 - Notebooky,
dataprojektor

1

120 000,00

zadáno

3

770 000,00

zadáno

DNS ICT 07 - Notebooky,
tablety, interaktivní panel

1

317 000,00

zadáno

DNS ICT 08 - Tiskárny

1

85 000,00

zrušeno

DNS ICT 09 - ICT vybavení
Purkyňova

1

1 443 400,00

zadáno

DNS ICT 10 - Počítače,
monitory, notebooky

4

504 000,00

zadáno

DNS ICT 11 - vybavení IT
2020 – OA Brno

1

318 200,00

zadáno

DNS ICT 12 - Tiskárny

2

106 000,00

zrušeno

Dynamický nákupní
systém na dodávky ICT
vybavení (zaveden 2020)

DNS ICT 06 - Počítače,
monitory, notebooky,
dataprojektor

25 000 000,00

DNS-dílčí VZ

různé
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Název veřejné zakázky /
zadávacího řízení

Druh
zadávacího
řízení / režim
VZ

Odbor, pod
Počet
který spadají Předpokládaná
pověř.
pověřující
hodnota VZ
zadavatelů
zadavatelé

Stav k 31. 12. 2020

DNS ICT 13 - Počítače,
monitory, notebooky

3

573 000,00

zadáno

DNS ICT 14 - Počítače,
monitory, notebooky

3

530 000,00

zadáno

DNS ICT 15 -Tiskárny

3

80 000,00

zrušeno

DNS ICT 16 - Nemocnice
Znojmo - serverovna

1

4 145 000,00

zadáno

4

865 800,00

zrušeno

1

128 000,00

zadáno

7

1 655 000,00

zrušeno

1

348 100,00

zadáno

4

620 000,00

zrušeno

1

80 000,00

zrušeno

3

760 000,00

zadáno

9

1 056 000,00

zadáno

9

124 200,00

zrušeno

4

1 031 000,00

zadáno

3

604 500,00

zadáno

1

165 289,00

zadáno

6

755 000,00

zadáno

3

185 000,00

zrušeno

DNS ICT 31 - Tiskárny

1

30 000,00

zrušeno

DNS ICT 32 - Znojmo - IT
příslušenství

1

307 000,00

zadávací řízení (běh lhůty
pro podání nabídek)

DNS ICT 33 - Počítače,
monitory

1

300 826,00

zadávací řízení (běh lhůty
pro podání nabídek)

16 000 000,00

DNS zaveden (dodavatelé
oprávnění podávat žádosti
o účast po celou dobu
trvání DNS)

4 249 895,00

zadáno

DNS ICT 17 - Počítače,
monitory, notebooky
DNS ICT 18 - OA Brno server
DNS ICT 19 - Notebooky,
počítače, monitory
DNS ICT 20 - vybavení
učebny ICT
DNS ICT 21 - Počítače,
monitory, notebooky,
dataprojektory, tablety
DNS ICT 22 - Notebooky
DNS ICT 23 - Počítače,
monitory, dataprojektory
DNS ICT 24 - Počítače,
monitory, vizualizéry,
tablety
DNS ICT 25 - Tiskárny
DNS ICT 26 - Počítače,
monitory, dataprojektory,
tablety
DNS ICT 27 - Počítače,
monitory
DNS ICT 28 - server (SPŠ
stavební)
DNS ICT 29 - Počítače,
monitory, dataprojektor
DNS ICT 30 - Počítače,
monitory, tablety

Dynamický nákupní
systém na dodávku lůžek,
matrací a stolků pro
příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským
krajem
DNS 01 - Pečovatelská
lůžka, matrace a stolky

DNS-zavedení

-

DNS-dílčí VZ

14

sociálních
věcí
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Název veřejné zakázky /
zadávacího řízení

Druh
zadávacího
řízení / režim
VZ

DNS 02 - Nemocniční
lůžka, matrace a stolky
(Nemocnice Znojmo)
DNS 03 - Pečovatelská
lůžka
DNS 04 - Dětská
nemocniční lůžka a
matrace

Odbor, pod
Počet
který spadají Předpokládaná
pověř.
pověřující
hodnota VZ
zadavatelů
zadavatelé

Stav k 31. 12. 2020

1

zdravotnictví

450 000,00

zadáno

6

sociálních
věcí

720 000,00

zadáno

1

zdravotnictví

153 000,00

zrušeno

8

sociálních
věcí

470 000,00

zadáno

1

zdravotnictví

440 000,00

zadáno

1

zdravotnictví

145 000,00

zadáno

1

zdravotnictví

690 000,00

zadáno

DNS 09 - Pečovatelská
lůžka a matrace

1

sociálních
věcí

1 000 000,00

zrušeno

DNS 10 - Pečovatelská
lůžka a matrace

1

sociálních
věcí

405 000,00

zadáno

1

sociálních
věcí

1 000 000,00

zadáno

VZMR

zatím není
známo

různé

není známo
(k 31.12.2020)

Příprava zadávací
dokumentace

otevřené
nadlimitní
řízení

6

zdravotnictví

10 450 000,00

zadáno

4

zdravotnictví

82 548 772,00

zadáno

DNS 05 - Matrace
DNS 06 - Nemocniční
lůžka, matrace a stolky
DNS 07 – Aktivní
antidekubitní matrace
DNS 08 - Nemocniční
lůžka, matrace a stolky

DNS 11 - Pečovatelská
lůžka a matrace
Servis a opravy trafostanic
pro příspěvkové
organizace zřizované
Jihomoravským krajem
Dodávky kapalného
medicinálního kyslíku pro
organizace
Jihomoravského kraje
2020-2022
Komplexní prádelenské
služby pro nemocnice JMK
Servis a opravy výtahů
2020 - 2023
Servis a opravy výtahů
2020 - 2023
Evakuační podložky 2020
Dodávky elektrické energie
2022
Informační značky
k turisticky významným
cílům

Lůžkoviny - DNS

Otevřené
nadlimitní
řízení
Zjednodušené
podlimitní
řízení
Zjednodušené
podlimitní
řízení

26

VZMR

9

Nadlimitní
JŘBU

218

VZMR

9

DNS-zavedení

-

zdravotnictví
/ sociálních
věcí
zdravotnictví
/ sociálních
věcí
zdravotnictví
/ sociálních
věcí

zadáno
3 997 605,00
zadáno
130 745,00

zadáno

různé

65 419 324,60

zadáno

kultury

670 000,00

Příprava zadávací
dokumentace

20 000 000,00

DNS zaveden (dodavatelé
oprávněni podávat žádosti
o účast po celou dobu
trvání DNS)

různé
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Název veřejné zakázky /
zadávacího řízení
DNS Lůžkoviny 01

3.3.1

Druh
zadávacího
řízení / režim
VZ

Odbor, pod
Počet
který spadají Předpokládaná
pověř.
pověřující
hodnota VZ
zadavatelů
zadavatelé

DNS-dílčí VZ

5

sociálních
věcí/školství

75 455,00

Stav k 31. 12. 2020
Příprava zadávací
dokumentace

Centrální dodávka elektrické energie na rok 2021 pro Jihomoravský kraj a právnické
osoby zřizované Jihomoravským krajem

Na základě schváleného plánu práce na rok 2020 realizovala společnost CEJIZA, s.r.o. zadávací řízení centrální
veřejné zakázky pro nákup elektrické energie na rok 2021 a na rok 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem.
Realizaci centrálního nákupu elektrické
energie pro Jihomoravský kraj a právnické
osoby zřizované Jihomoravským krajem
na období 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021 dle ust.
§ 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ, a to formou
jednacího řízení bez uveřejnění podle
ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ prostřednictvím
centrálního zadavatele – společnosti CEJIZA,
s.r.o., schválila RJMK na své 127. schůzi
konané dne 16. 12. 2019 usnesením
č. 9013/19/R127.
Nákup elektrické energie pro rok 2021 byl
realizován na Českomoravské komoditní
burze Kladno (dále jen „ČMKBK“). Jednotková
cena za dodávku byla stanovena formou postupné fixace ceny („PFC“) prostřednictvím fixačního koeficientu.
Fixovaná cena 1 MWh silové elektřiny pro fixované množství elektřiny ve fixačním kroku se rovná součinu ceny
fixačního produktu v EUR/MWh, hodnoty kurzu CZK/EUR a hodnoty (vysoutěženého) násobícího fixačního
koeficientu.
Metoda nákupu formou postupné fixace ceny klade na centrálního zadavatele vysoké nároky s velkou mírou
odpovědnosti. Jedná se o metodu pracnější a složitější než jednorázová aukce, jejímž předmětem je soutěž
pevných jednotkových cen. Při postupné fixaci je nezbytné průběžně sledovat situaci na trhu energií, získané
informace pečlivě vyhodnocovat a pokusit se predikovat budoucí vývoj a podle toho volit co nejvhodnější dobu
pro fixaci ceny (tzv. tranše). Nespornou výhodou metody postupné fixace ceny (dále jen „PFC“) je však rozložení
okamžiku stanovení výsledné ceny do delšího časového období, čímž dochází k diverzifikaci rizika nevhodného
načasování nákupu. PFC přináší v době rozkolísaných cen rozložení rizika v čase. Metoda dlouhodobého průměru
nebo předem stanovených okamžiků fixace mohou odběrateli zajistit poměrně solidní cenovou diverzifikaci.
Před samotnou soutěží je nutné určit, jakým způsobem a v kolika krocích (tzv. tranších) bude počítána výsledná
smluvní cena dodávky. Soutěž mezi dodavateli se následně odehrává nikoli o nejnižší cenu, ale o nejnižší
hodnotu koeficientu. S vítězným dodavatelem je uzavřena smlouva a následně realizovány postupné nákupy
tzv. „tranše“, resp. přesněji řečeno postupné fixování ceny. Počet fixací je zvolen podle přání odběratele, přičemž
je třeba zohlednit poptávaný objem energií.
Obchody na komoditní burze uzavírají nečlenové burzy (tedy např. CEJIZA, s.r.o.) prostřednictvím dohodce.
Na burze se obchoduje v obchodních dnech, a to aukčním způsobem elektronicky. Po uzavření burzovního
obchodu vytvoří burza závěrkový list, který kromě jiného obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního
obchodu, popis komodity, cenové, platební a obchodní podmínky. Podepsaný závěrkový list nahrazuje smluvním
stranám kupní smlouvu.
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Při nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno musí tedy být zadavatel zastoupen dohodcem. Společnost
CEJIZA, s.r.o. proto vybrala (ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu) k poskytování služeb
dohodce společnost FIN-Servis, a.s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 26439573,
se kterým byla uzavřena dne 28. 11. 2019 smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů,
jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb dohodce při zastupování zadavatele při burzovních obchodech
(elektrické energie) na období 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno a při všech
úkonech s tím souvisejících. Taktéž byly s dohodcem projednány podmínky závěrkových listů a příkazů
k obchodování elektrické energie pro v napěťové hladině vysokého napětí a v hladině nízkého napětí.
Dohodce zpracoval Příkazy k obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, a to:
a)

Příkaz k obchodování elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
vysokého napětí s limitní hodnotou násobícího fixačního koeficientu 112 %
Způsob sjednání: Postupná fixace ceny – násobící koeficient

b)

Příkaz k obchodování elektrické energie v rámci sdružených dodávky elektřiny v napěťovhé hladině nízkého
napětí s limitní hodnotou násobícího fixačního koeficientu 112 %
Způsob sjednání: Postupná fixace ceny – násobící koeficient

Obchodování elektřiny se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 30. 01. 2020 formou elektronických
poptávkových aukcí v době od 10:40 hodin do 10:53 hodin v napěťové hladině nízkého napětí, č. aukce
EL- 20200130-1712-1, a v době od 11:00 hodin do 11:20 v napěťové hladině vysokého napětí, č. aukce
EL- 20200130-1713-1.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie
v hladině nízkého napětí nabídl nejnižší hodnotu násobící fixačního koeficientu dodavatel Lumius, spol. s.r.o.,
a to ve výši 109,9%.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie
v hladině vysokého napětí nabídl nejnižší hodnotu násobící fixačního koeficientu dodavatel Lumius, spol., s.r.o.,
a to ve výši 108,5%.
Fixovány byly postupně ceny pro 100 % z celkového množství dodávky pro rok 2021, které v celkovém součtu
činilo 46 881 MWh:
Nízké napětí (NN)

Vysoké napětí (VN)

Datum fixačního
kroku

%

Fixované
množství
(MWh)

06.02.2020

20%

3 700

1230,59

05.02.2020

20%

5 800

1193,33

11.02.2020

20%

3 700

1203,23

11.02.2020

20%

5 800

1187,91

18.02.2020

20%

3 700

1273,65

18.02.2020

20%

5 800

1257,43

18.03.2020

10%

1 800

1164,70

18.03.2020

10%

2 900

1149,86

19.03.2020

10%

1 800

1183,18

19.03.2020

10%

2 900

1168,11

14.05.2020

10%

1 800

1218,50

14.05.2020

10%

2 900

1202,98

23.10.2020

10%

1 676

1240,12

23.10.2020

10%

18 176

1222,00

Celkem

Cena v Kč

Datum
fixačního kroku

%

Fixované
množství
(MWh)

Cena v Kč

Celkem

2 605

1224,33

28 705

1202,00

Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedeným uzavřeným burzovním obchodům Závěrkové listy,
které při obchodování na ČMKBK nahrazují kupní smlouvu.
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Průběhy, porovnání nákupů EE pro rok 2021 na burze ČMKBK a nákupů CEJIZA, s.r.o
Vysoké napětí

Nízké napětí

modrá křivka: obchody na ČMKBK, elektrická energie VN CAL 21,
červené sloupce: fixace ceny spol. CEJIZA, elektrická energie
VN CAL 21 (konečná průměrná cena 1202,00 Kč/MWh)

modrá křivka: obchody na ČMKBK, elektrická energie NN CAL 21
červené sloupce: fixace ceny spol. CEJIZA, elektrická energie
NN CAL 21 (konečná průměrná cena 1222,00 Kč/MWh)

Centrální dodávka elektrické energie na rok 2021 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem – souhrn:
Druh řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění

Elektrická energie – vysoké napětí

Elektrická energie – nízké napětí

Počet pověřujících zadavatelů

43

199

Počet odběrných míst

50

568

Celkové množství dodávky

28 705 MWh

18 176 MWh

Datum uskutečněného obchodu

30. 01. 2020

30. 01. 2020

01. 01. - 31. 12. 2021

01. 01. - 31. 12. 2021

35 364 560 Kč bez DPH

22 683 648 Kč bez DPH

108,50 %

109,90 %

Vítězná jednotková cena

1 202 Kč bez DPH

1 222 Kč bez DPH

Hodnota vítězné nabídky

34 503 410 Kč bez DPH

22 211 072 Kč bez DPH

s ohledem na charakter obchodování
na burze není znám

s ohledem na charakter
obchodování na burze není znám

Uzavřena smlouva

Uzavřena smlouva

Specifikace dodávky

Doba plnění
Předpokládaná hodnota
Hodnota násobícího fixačního
koeficientu

Počet účastníků
Stav k 31. 12. 2020

3.3.2

Centrální dodávka zemního plynu na rok 2021 a 2022 pro Jihomoravský kraj
a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem

Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. pro rok 2020 připravil centrální zadavatel – společnost CEJIZA,
s.r.o. zadávací podmínky, včetně identifikace a technické specifikace jednotlivých odběrných míst (typ odběru,
denní rezervovaná kapacita, odběr v jednotlivých měsících / roční odběr, předpokládaná spotřeba, typ měření).
pro centrální nákup zemního plynu na rok 2021 a 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ.
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Ustanovení § 64 ZZVZ umožňuje použití
jednacího řízení bez uveřejnění
v případě, že jde o dodávky nabízené
a kupované na komoditních burzách.
Podle § 2 zákona č. 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách se burzovním
obchodem rozumí koupě nebo prodej
komodit,
sjednané
na burze
v místnostech a hodinách určených
pro burzovní shromáždění.
ZZVZ přesné podmínky pro průběh
jednacího
řízení
bez uveřejnění
neupravuje, tyto jsou v případě nákupu
na komoditní
burze
stanoveny
burzovními pravidly pro obchodování dané komodity, v tomto případě zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu.
Centrální nákup zemního plynu na rok 2021 a 2022 byl realizován na Českomoravské komoditní burze Kladno
a byl zprostředkován vybraným dohodcem – společností FIN-Servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,
PSČ 272 01, IČO 26439573, se kterým byla uzavřena dne 13. 1. 2020 smlouva o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb dohodce při zastupování zadavatele
při burzovních obchodech (nákup plynu) na období 1.1.2021 – 31.12.2021 na Českomoravské komoditní burze
Kladno a při všech úkonech s tím souvisejících. Dále byl dne 5.2.2020 uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy
o zprostředkování burzovních komoditních obchodů pro účely uzavírání Burzovních obchodů pro (nákup plynu)
s úpravou termínu dodávky nově na období 1.1.2021 – 31.12.2022. Taktéž byly s dohodcem projednány
podmínky závěrkových listů a příkazů k obchodování zemního plynu pro maloodběr i pro velkoodběr.
Dohodce zpracoval Příkazy k obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, a to:
a)

Příkaz k obchodování zemního plynu v rámci sdružených sužeb dodávky zemního plynu pro odběr
do 630 MWh (Plyn – maloodběr) s limitní hodnotou násobícího fixačního koeficientu 111 %
Způsob sjednání: Postupná fixace ceny – násobící koeficient

b)

Příkaz k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (Plyn – velkoodběr) s limitní hodnotou násobícího fixačního koeficientu 111 %
Způsob sjednání: Postupná fixace ceny – násobící koeficient

V roce 2020 byl po vzoru nákupu elektrické energie i v této komoditě nákup uskutečněn prvně formou cenovým
parametrem fixačního koeficientu, kdy je finální cena dodávky zemního plynu stanovována až na základě
zadavatelem provedených tranší a dle vzorce pro výpočet ceny.
Obchodování zemního plynu se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 26. 3. 2020 formou elektronických
poptávkových aukcí v době od 10:40 hodin do 11:00 hodin v kategorii maloodběr (odběr do 630 MWh), č. aukce
PL-20200326-1422-1 a v době od 11:00 hodin do 11:20 hodin v kategorii velkoodběr (odběr nad 630 MWh),
č. PL-20200326-1423-1.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr do 630 MWh (maloodběr) nabídl nejnižší hodnotu násobící fixačního koeficientu dodavatel
Pražská plynárenská, a.s., a to ve výši 107,9%. V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) nabídl nejnižší hodnotu
násobící fixačního koeficientu dodavatel Pražská plynárenská, a.s., a to ve výši 105,2%.
Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedeným uzavřeným burzovním obchodům Závěrkové listy,
které při obchodování na ČMKBK nahrazují kupní smlouvu.
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Fixovány byly postupně ceny pro 100 % z celkového množství dodávky pro rok 2021, které v celkovém součtu
činilo 134 254 MWh:
Velkoodběr (VO)

Maloodběr (MO)
Cena v Kč

Datum
fixačního kroku

%

Fixované
množství
(MWh)

Datum fixačního
kroku

%

Fixované
množství
(MWh)

30.03.2020

10%

4 800

372,01

30.03.2020

10%

8 650

362,7

31.03.2020

10%

4 800

365,29

31.03.2020

10%

8 650

356,15

02.04.2020

10%

4 800

369,61

02.04.2020

10%

8 650

360,36

29.04.2020

20%

9 600

369,19

29.04.2020

20%

17 300

359,96

30.04.2020

10%

4 800

366,58

30.04.2020

10%

8 650

358,27

04.05.2020

10%

4 800

362,3

04.05.2020

10%

8 650

353,23

14.05.2020

10%

4 800

381,53

14.05.2020

10%

8 650

358,8

22.05.2020

10%

4 800

370,97

22.05.2020

10%

8 650

361,69

25.05.2020

10%

4 599

364,29

25.05.2020

10%

47 799

368

Celkem

Celkem

Cena v Kč

8 605

355,18

86 455

358,55

Průběhy, porovnání nákupů zemního plynu pro rok 2021 na burze ČMKBK a fixace cen provedené společností
CEJIZA, s.r.o.
Velkoodběr

Maloodběr

modrá křivka: obchody na ČMKBK, zemní plyn VO CAL 21,
žluté sloupce: fixace ceny spol. CEJIZA, zemní plyn VO CAL 21
(konečná průměrná cena 358,55 Kč/MWh)

modrá křivka: obchody na ČMKBK, zemní plyn MO CAL 21,
žluté sloupce: fixace ceny spol. CEJIZA, zemní plyn
MO CAL 21 (konečná průměrná cena 368,00 Kč/MWh

Fixace zemního plynu na rok 2022 do 31. 12. 2020 neproběhly, vývoj cen této komodity je každodenně sledován.

Centrální dodávka zemního plynu na rok 2021 a 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem – souhrn:
na rok 2021
Jednací řízení bez uveřejnění

na rok 2022
Jednací řízení bez uveřejnění

Zemní plyn
pro odběr do 630 MWh

Zemní plyn
pro odběr nad 630 MWh

Počet pověřujících zadavatelů

175

62

Počet odběrných míst

377

63

Celkové množství dodávky

95 599 MWh

172 910 MWh

Datum uskutečnění obchodu

26. 03. 2020

26. 03. 2020

rok 2021 a 2022

rok 2021 a 2022

36 710 016 Kč

64 668 340 Kč

Druh řízení
Specifikace dodávky

Doba plnění
Předpokládaná hodnota za rok
2021 a 2022
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Hodnota násobícího fixačního
koeficientu

107,9%

105,2%

368,00 Kč/MWh

358,55 Kč/MWh

s ohledem na charakter obchodování
na burze není znám

s ohledem na charakter
obchodování na burze není znám

Hodnota vítězné nabídky pro
rok 2021

17 590 032 Kč

30 998 440 Kč

Hodnota vítězné nabídky pro
rok 2022*

18 354 816 Kč

32 334 170 Kč

uzavřena smlouva

uzavřena smlouva

Vítězná jednotková hodnota pro
rok 2021
Počet účastníků

Stav k 31. 12. 2020

* (Pro účely stanovení hodnoty zakázky je jednotková cena silové elektřiny stanovena dle ceny Fixačního produktu a hodnoty kurzu CZK/EUR
ke dni nákupu a fixačním koeficientem).

3.3.3

Centrální dodávka elektrické energie na rok 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické
osoby zřizované Jihomoravským krajem

Nad rámec schváleného plánu práce na rok 2020 připravila společnost CEJIZA, s.r.o. zadávací podmínky a s nimi
související potřebnou dokumentaci zadávacího řízení na centrální veřejnou zakázku (ve smyslu § 9 odst. 1
písm. a) ZZVZ) na nákup elektrické energie na rok 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem. Zadávací řízení centrální veřejné zakázky bylo připraveno pro zadávání formou jednacího
řízení bez uveřejnění realizovaného podle ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ prostřednictvím centrálního zadavatele
– společnosti CEJIZA, s.r.o. a schválila jej RJMK na své 149. schůzi konané dne 25. 05. 2020 usnesením
č. 9967/20/R149.
Nákup elektřiny na rok 2022 formou postupné fixace ceny
byl poprvé realizován na komoditní burze POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PSČ 110 05 (dále jen „energetická burza
PXE“), se kterou byla uzavřena Smlouva o vzniku
oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXW pro konečné
zákazníky. Taktéž byly s předmětnou burzou projednány
podmínky závěrkových listů pro napěťovou hladinu
vysokého napětí, jakož i pro napěťovou hladinu nízkého
napětí, a to s limitní hodnotou násobícího koeficientu
1,120.
Do závěrkového listu pro burzovní obchody s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého i vysokého napětí společnost CEJIZA, s.r.o. zapracovala rovněž požadavek odboru investic
Krajský úřad JMK, vycházející ze schváleného dokumentu RJMK s názvem „Strategický a odpovědný přístup
Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám“ na dodání tzv. zelené energie, tedy elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů. Požadavek v závěrkovém listu je formulován tak, že množství elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů (tzv. záruka původu) musí dosáhnout alespoň výše odpovídající nejméně 30 % celkové
spotřeby elektřiny v daném roce; splnění tohoto požadavku bude dodavatel povinen dokladovat. Rok výroby
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů bude shodný s rokem dodávky.
Obchodování elektřiny se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 03. 07. 2020 formou elektronických
poptávkových aukcí v době od 13:00 hodin do 13:10 hodin a v napěťové hladině vysokého napětí, č. aukce 871
CEJIZA, s.r.o.
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V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie
v hladině nízkého napětí a v hladině vysokého napětí nabídl nejnižší hodnotu násobící fixačního koeficientu
dodavatel Alpiq Retail CZ s.r.o.a to ve výši 1,095.
Elektrická energie na rok 2022 bude postupně fixována max. v 10 tranších. Výsledná jednotková cena dodávky
komodity pro dodávkové období se vypočte jako aritmetický průměr cen všech kroku fixace (tranší). Cena kroku
fixace je dána jako součin násobícího koeficientu a ceny Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity
zafixována pro daný krok fixace.
Společnost CEJIZA, s.r.o. sleduje vývoj cen této komodity, žádná tranše se ke dni 31. 12. 2020 neuskutečnila.
Druh řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Specifikace dodávky

Elektrická energie – vysoké napětí a nízké napětí

Počet pověřujících zadavatelů

218

Počet odběrných míst

620

Celkové množství dodávky

46 728,089 MWh

Datum uskutečněného obchodu

03. 07. 2020

Doba plnění

01. 01. - 31. 12. 2022

Předpokládaná hodnota*

66 854 371,08 Kč bez DPH

Hodnota násobícího fixačního
koeficientu

1,095

Vítězná jednotková cena

Aktuálně není známa

Počet účastníků

s ohledem na charakter obchodování na burze není znám

Stav k 31. 12. 2020

Uzavřena smlouva

* Předpokládaná hodnota zakázky pro účely uvedení ve Věstníku je spočítána podle kurzů ze dne 3.7.2020 (F PXE CZ BL CAL-22: 49,00
EUR/MWh, Kurz ČNB: 26,665 CZK/EUR)

3.3.4

Centrální mobilní telekomunikační služby pro Jihomoravský kraj a právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem

V souladu s plánem práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2020
a v návaznosti na souhlas RJMK s realizací zadávacího řízení
(usnesení ze 145. schůze RJMK ze dne 20. 04. 2020) připravil
centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o. zadávací dokumentaci
pro realizaci centralizovaného zadávacího řízení uzavření
rámcové dohody, a to v otevřeném řízení dle ustanovení § 56
ZZVZ s názvem „Centrální mobilní telekomunikační služby pro
Jihomoravský
kraj
a právnické
osoby
zřizované
Jihomoravským krajem“.
Zadávací řízení je realizováno pro celkem 238 pověřujících
zadavatelů. Předmětem rámcové dohody je vytvoření
právního rámce pro poskytování telekomunikačních služeb
prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
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Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná
v otevřeném řízení

Počet pověřujících zadavatelů

238

Datum zahájení zadávacího řízení

29. 06. 2020

Předpokládaná hodnota

50 000 000 Kč bez DPH

Stav k 31.12.2020

rozhodnutí o výběru dodavatele napadnuto
námitkami a následně návrhem k ÚOHS,
probíhá řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
před ÚOHS

3.3.5

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021–2025

Předmětem veřejné zakázky byl soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, jakož i další právnické osoby zřizované/založené Jihomoravským krajem.
Pojišťovací služby zahrnují zejména pojištění majetku,
pojištění přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti,
pojištění odpovědnosti v rámci ochrany osobnosti, pojištění
profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb,
pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních
služeb, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidel, havarijní pojištění vozidel
a dodatkové pojištění vozidel, které zahrnuje i pojištění
vlakových jednotek.
Veřejná zakázka byla zadávaná v jednacím řízení
s uveřejněním dle ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
účastníka Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group s nabídkovou cenou 297 054 553 Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná
v jednacím řízení s uveřejněním

Počet pověřujících zadavatelů

237

Datum zahájení zadávacího řízení

29. 06. 2020

Předpokládaná hodnota

300 000 000 Kč bez DPH

Stav k 31.12.2020

VZ zadána

VÝROČNÍ ZPRÁVA

20

3.3.6

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2019 – 2021

Dynamický nákupní systém s názvem: „Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru
2019 - 2021“ úspěšně probíhal i v roce 2020. Počet dodavatelů se neliší od předešlého roku, kdy se účastnilo
celkem 6 dodavatelů (jeden dodavatel se přihlásil do obou kategorií DNS). Předpokládaná hodnota veřejných
zakázek, které mohou být v DNS zadány, určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ, činila
12 809 000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota byla kalkulována na předpokládanou dobu trvání DNS,
a to 2 roky.
Dynamický nákupní systém je zaveden
ve 2 kategoriích:
1.

Dodávka kancelářského papíru bez požadavku
na poskytování náhradního plnění

2.

Dodávka kancelářského papíru s požadavkem
na poskytování náhradního plnění

K 31.12.2020 byli do DNS zařazeni:
-

4 dodavatelé pro kategorii 1. – Dodávka
kancelářského papíru bez požadavku
na poskytování náhradního plnění

-

3 dodavatelé pro kategorii 2. – Dodávka
kancelářského papíru s požadavkem na
poskytování náhradního plnění

Název veřejné zakázky
zadávané v DNS
DNS 01 - Dodávka kancelářského papíru bez náhradního
plnění
DNS 02 - Dodávka kancelářského papíru s náhradním
plněním
DNS 03 - Dodávka kancelářského papíru bez náhradního
plnění
DNS 04 - Dodávka kancelářského papíru s náhradním
plněním
DNS 05 - Dodávka kancelářského papíru s náhradním
plněním
DNS 06 - Dodávka kancelářského papíru s náhradním
plněním
DNS 07 - Dodávka kancelářského papíru bez náhradního
plnění
DNS 08 - Dodávka kancelářského papíru s náhradním
plněním

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
v Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

1 255 195,00

VZ zadána

712 790,00
630 500,00
280 000,00
480 000,00
657 048,00
570 000,00
239 000,00
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3.3.7

Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové
organizace zřizované Jihomoravským krajem

Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem byl zaveden 23. 09. 2019 s tím, že byl rozdělen na dvě kategorie:
1.

Nemocniční lůžka, matrace a stolky

2.

Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které mohou být v DNS zadány, určená zadavatelem postupem podle
ust. § 16 a násl. ZZVZ, činila 16 000 000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota byla kalkulována z předpokládané
doby trvání DNS, a to 2 roky. Do DNS byli zařazeni 2 dodavatelé a v roce 2020 společnost CEJIZA, s.r.o. realizovala
11 dílčích zadávacích řízení v rámci tohoto DNS:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
v Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

DNS 01 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

4 249 895,00

VZ zadána

DNS 02 – Nemocniční lůžka, matrace a stolky

450 000,00

VZ zadána

DNS 03 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

6 000,00

VZ zadána

DNS 04 – Dětská nemocniční lůžka, dětské postýlky
a matrace

153 000,00

ZŘ zrušeno

DNS 05 – Matrace

470 000,00

VZ zadána

DNS 06 – Nemocniční lůžka, matrace a stolky

440 000,00

VZ zadána

DNS 07 – Aktivní antidekubitní matrace

145 000,00

VZ zadána

DNS 08 – Nemocniční lůžka, matrace a stolky

690 000,00

VZ zadána

DNS 09 – Pečovatelská lůžka a matrace

1 000 000,00

ZŘ zrušeno

DNS 10 - Pečovatelská lůžka a matrace

405 000,00

VZ zadána

DNS 11 – Pečovatelská lůžka a matrace

1 000 000,00

VZ zadána

Název veřejné zakázky
zadávané v DNS
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3.3.8

Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení (2020)

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2020 společnost CEJIZA, s.r.o. měla plánem práce stanoveno zadání
centrální veřejné zakázky na nákup výpočetní techniky. S cílem vytvořit podmínky, které umožní
co nejoperativněji reagovat na požadavky jednotlivých příspěvkových organizací, společnost CEJIZA, s.r.o.
připravila a realizovala zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen „DNS“)
na dodávky ICT vybavení. DNS byl zaveden 16. 01. 2020 a bylo do něj v průběhu roku 2020 zařazeno celkem
14 dodavatelů.
Předpokládaná hodnota veřejných zakázek,
které mohou být v DNS zadány, určená
zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl.
ZZVZ, činila 25 000 000 Kč bez DPH.
Poptávka ze strany příspěvkových organizací
po zadávání veřejných zakázek na dodávky ICT
v rámci DNS výrazně vzrostla oproti
předchozímu roku. V průběhu roku 2020 bylo
realizováno či připraveno 33 dílčích zadávacích
řízení v rámci DNS na dodávky ICT vybavení,
kdy předpokládaná hodnota zadávaných
veřejných zakázek činila 20 998 315,00 Kč
bez DPH.

Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení (2020)
Počet pověřujících zadavatelů celkem

58

Předpokládaná hodnota celkem

25 000 000 Kč bez DPH

Součet nabídkových cen vybraných dodavatelů
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS

15 737 750 Kč bez DPH

3.3.9

Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem

V roce 2020 proběhla příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Údržba, servis a revize
trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem“. Předmětem plnění veřejné zakázky
je zabezpečení řádného a nepřetržitého fungování trafostanic a poskytnutí dalších plnění jednotlivým
pověřujícím zadavatelům tak, aby byl zajištěn řádný provoz jednotlivých pověřujících zadavatelů.

3.3.10 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje
V roce 2020 proběhla příprava a realizace zadávacího řízení na centrální veřejnou zakázku na dodávky kapalného
medicinálního kyslíku.
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Společnost CEJIZA, s.r.o. realizovala zadávací řízení pro 6 pověřujících zadavatelů – nemocnic Jihomoravského
kraje, a to:
-

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými zadavateli a vybraným
dodavatelem, na jejichž základě bude dodáván léčivý přípravek kapalný medicinální kyslík jednotlivým dotčeným
nemocnicím. Předmětem zadávacího řízení bylo rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu
zásobníků
na medicinální
kyslík
v jednotlivých nemocnicích a pronájem
zásobníku na medicinální kyslík
v Nemocnici
Znojmo.
Podmínkou
zadávacího řízení bylo, aby rámcové
dohody, smlouvy na zajištění servisu
zásobníků a smlouva na pronájem
zásobníku (v případě Nemocnice
Znojmo)
byly
uzavřeny
s týmž
dodavatelem.
V nadlimitním otevřeném řízení byl
k uzavření smluv vybrán dodavatel
Linde Gas a.s. s nabídkovou cenou
10 953 620 Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná
v otevřeném řízení

Počet pověřujících zadavatelů

6

Datum zahájení zadávacího řízení

30. 06. 2020

Předpokládaná hodnota

10 450 000 Kč bez DPH

Stav k 31.12.2020

uzavřena smlouva

3.3.11 Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje
V roce 2020 bylo dokončeno zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Komplexní servis
zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje“.
V zadávacím řízení byla ve lhůtě pro podání nabídek podána 1 nabídka od společnosti CHRIŠTOF spol. s r.o.
s nabídkovou cenou 81 995 593,60 Kč bez DPH. Se společností CHRIŠTOF spol. s r.o. uzavřeli pověřující zadavatelé
(jimiž jsou nemocnice Kyjov, Ivančice, Hustopeče a Hodonín) smlouvy na komplexní servis zdravotnického prádla
na dobu neurčitou s minimální délkou plnění veřejné zakázky 36 měsíců. Plnění veřejné zakázky probíhá.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

24

3.3.12 Servis a opravy výtahů 2020–2023
Veřejná zakázka na servis a opravy výtahů byla realizována
celkem pro 26 pověřujících zadavatelů z oblasti zdravotnictví
a oblasti sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o 8 nemocnic
a 18 zařízení sociálních věcí. Z tohoto důvodu byla zakázka
rozdělena na 3 části
-

část 1: Brněnsko + Vyškovsko + Blanensko

-

část 2: Znojemsko

-

část 3: Břeclavsko + Hodonínsko

Účelem výše uvedeného rozdělení je umožnění účasti i těm
dodavatelům, kteří by měli zájem pouze o poskytování
služby v určité z uvedených lokalit. Doba plnění pak byla
stanovena rozdílně dle jednotlivých pověřujících zadavatelů,
a to s ohledem na v současné době trvající servisní smlouvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená
zadavatelem podle ustanovení § 16 a násl. ZZVZ činila
3 997 605 Kč bez DPH, z toho:
-

842 885 Kč bez DPH pro část 1.

-

1 395 320 Kč bez DPH pro část 2.

-

1 759 400 Kč bez DPH pro část 3.

Zadávacího řízení se účastnilo celkem 5 dodavatelů, přičemž do části 1 podalo nabídku 5 účastníků, do části 2
3 účastníci a do části 3 celkem 4 účastníci.
Vítězným dodavatelem se stala ve všech 3 částech zadávacího řízení společnost SKYLIFT, s.r.o.
Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Počet pověřujících zadavatelů

26

Datum zahájení zadávacího řízení

24. 04. 2020

Předpokládaná hodnota

3 997 605 Kč bez DPH

Stav k 31.12.2020

Probíhá plnění

3.3.13 Evakuační podložky
Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2020 proběhla příprava a realizace centrálního
zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky evakuačních podložek pro jednotlivé pověřující zadavatele. V rámci
zadávacího řízení byla vybrána dle ekonomické výhodnosti společnost Stamed s.r.o. s nabídkovou cenou
123 360 Kč bez DPH. S vybraným dodavatelem byla dne 15. 05. 2020 uzavřena kupní smlouva.
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Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Počet pověřujících zadavatelů

9

Datum zahájení zadávacího řízení

09. 04. 2020

Předpokládaná hodnota

130 745 Kč bez DPH

Stav k 31.12.2020

VZ zadána

3.3.14 Informační značky k turisticky významným cílům
Nad rámec plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2020 byla zahájena příprava zadávacího řízení centrální
veřejné zakázky na dodávku směrových informačních značek. Příprava zadávacích podmínek bude pokračovat
na počátku roku 2021 po vyjasnění finančních podmínek pro realizaci veřejné zakázky.
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4

DOZOR NAD IMPLEMENTACÍ A KONTROLA KVALITY CENTRÁLNÍCH
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

4.1

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

V roce 2020 pokračovala spolupráce se společností O2 Czech Republic a.s. jako dodavatelem mobilních
telekomunikačních služeb. Rámcová dohoda o poskytování mobilních telekomunikačních služeb byla uzavřena
mezi společností CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech Republic, a.s. již 01. 11. 2017 na období od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2020
pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické
osoby zřizované Jihomoravským krajem, plnění veřejné zakázky je tedy realizováno na základě této uzavřené
Rámcové dohody.
Mobilní telekomunikační služby byly v roce 2020 poskytovány Jihomoravskému kraji a 235 příspěvkovým
organizacím s aktivní mobilní službou v celkovém počtu 7602 hlasových SIM karet a 194 datových SIM karet,
což představuje oproti roku 2020 nárůst v počtu odebíraných služeb. Zbývající organizace nejsou připojeny buď
z toho důvodu, že využívají pouze předplacených karet operátora, využívají služeb jiného operátora nebo
nevyužívají mobilní služby vůbec. Nárust v oblasti datových tarifů jako doplňkové služby k hlasovému tarifu.
Cenové tarify jsou využívány koncovými klienty dle smluvních podmínek stanovených rámcovou dohodou.
Průběžně dochází k optimalizacím jednotlivých služeb dle aktuálních potřeb jednotlivých příspěvkových
organizací.
Hlasový tarif

Počet SIM karet

Datový tarif – mobilní
internet

Počet SIM karet

Profil 1

2939

M

42

Profil 2

1326

L

33

Profil 3

4

XL

95

3333

XXL

14

Profil Neomezený

Změny či optimalizace tarifů příspěvkových organizací lze svépomocí a non-stop učinit prostřednictvím těchto
míst:

Portál firemnitelefony.cz

Portál
www.moje.o2.cz

Zákaznická linka
800 203 203
e-mail: firmy@o2.cz

Obchodní zástupce

Primární kanál – nové
SIM, převody služeb,
výměny SIM.

Elektronické vyúčtování
služeb, blokace SIM,
změny některých služeb.

Změny tarifů, reklamace,
poruchy, nastavení služeb.

Nestandardní
požadavky, asistence při
práci s portály.

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.
Každá příspěvková organizace má k dispozici non-stop specialistu, který je připraven řešit jakékoli požadavky
stran čerpaných služeb.
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-

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;

-

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;

-

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.

4.2

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

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem je sjednáno Rámcovou dohodou mezi společností CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech Republic, a.s.
účinnou od 01. 01. 2019 do 31.12. 2021.
V současné době využívá služeb pevných linek 179/178 subjektů. Těchto 179/178 subjektů využívá celkem
397/402 přípojek. Z důvodu přechodu k poskytování mobilních telekomunikačních služeb dochází postupně
u některých organizací k úplnému rušení pevných linek a optimalizaci čerpaných služeb.

Typ pevné linky

Typ pevné linky

Počet

Přípojka

178

ISDN2A

150

ISDN2 (C a D)

64

ISDN30

10

16%

3%
Přípojka

44%
37%

ISDN2A
ISDN2 (C a
D)
ISDN30

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;
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-

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.

Poskytování pevných telekomunikačních služeb lze v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 hodnotit jako
plynulé, včasné a řádné v rámci 3letého cyklu této veřejné zakázky.
Změny či optimalizace tarifů příspěvkových organizací lze svépomocí a non-stop učinit prostřednictvím těchto
míst:

Portál
firemnitelefony.cz

Portál
www.moje.o2.cz

Zákaznická linka
800 203 203
e-mail: firmy@o2.cz

Primární kanál – nové
SIM, převody služeb,
výměny SIM.

Elektronické vyúčtování
služeb, blokace SIM,
změny některých služeb.

Změny tarifů, reklamace,
poruchy, nastavení služeb.

4.3

Obchodní zástupce

Nestandardní požadavky,
asistence při práci
s portály.

Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na servis
a opravy výtahů

Na základě servisních smluv uzavřených v roce 2017 mezi příspěvkovými organizacemi spadajícími pod odbor
sociálních věcí a pod odbor zdravotnictví Krajského úřadu JMK byli vybraní poskytovatelé povinni provádět:
-

pravidelnou servisní činnost;

-

odstraňování běžných provozních
poruch;

-

zabezpečení provozu technického
dispečinku;

-

zajišťování pohotovosti;

-

odborné zkoušky
provozních rizik

a

posouzení

Společnost CEJIZA řešila několik stížností
ze strany příspěvkových organizací na
kvalitu poskytovaných služeb.
V roce 2020 došlo (na základě zadávacího řízení) k uzavření nových smluv mezi příspěvkovými organizacemi
a vybraným poskytovatelem. I plnění těchto smluv společnost CEJIZA dozoruje.
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5

ADMINISTRACE A METODICKÁ POMOC PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

Na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací společnost CEJIZA, s.r.o. působí jako zástupce
zadavatele. CEJIZA, s.r.o. zpracuje zadávací dokumentaci (zejména obecné zadávací podmínky,
předlohu smlouvy, vzory čestného prohlášení) a provede zadávací řízení (vyjma rozhodnutí o výběru dodavatele
či vyloučení dodavatele). Služba je příspěvkovým organizacím poskytována bezplatně.
V rámci roce 2020 CEJIZA, s.r.o. zastupovala zadavatele při zadávání veřejných zakázek např. na rekonstrukci
datové sítě, rekonstrukci vzduchotechniky čistých prostor, dodávky software, na kácení a ošetření stromů,
nákup koncertního křídla, dodávky vozidel, dodávky nábytkového a technického vybavení prostor a další.

Název VZ
Kácení a torzování poškozených
stromů v zámeckém parku Domova
pro seniory Jevišovice - 1. etapa
(bezodkladné)
Kácení a torzování poškozených
stromů v zámeckém parku Domova
pro seniory Jevišovice - 1. etapa
(bezodkladné) - II

Předpokládaná
hodnota
(v Kč bez DPH)

Stav
zadávacího
řízení
k 31. 12. 2020

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace

363 636,00

zrušeno

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace

400 620,00

zadáno

400 620,00

příprava
výběrového
řízení
pozastavena

1 999 999,00

zadáno

Zadavatel

Restaurování soch v zámeckém
parku Domova pro seniory
Jevišovice

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace

Rekonstrukce expozice Porta coeli a
vstupního prostoru

Muzeum Brněnska, příspěvková
organizace

Památník Mohyla míru – sanace
poškozených omítek – havarijní stav

Muzeum Brněnska, příspěvková
organizace

2 000 000,00

příprava
výběrového
řízení
pozastavena

Autobusová zastávka v prostoru
památníku Mohyly míru

Muzeum Brněnska, příspěvková
organizace

780 000,00

příprava
zadávacích
podmínek

Rekonstrukce čistého prostoru pro
míchání cytostatik

Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace

4 700 000,00

zadáno

Koncertní křídlo pro Konzervatoř
Brno

Konzervatoř Brno, příspěvková
organizace.

3 960 000,00

probíhá
zadávací řízení

Rekonstrukce datových rozvodů

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

710 000,00

zadáno
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Název VZ

Zadavatel

Předpokládaná
hodnota
(v Kč bez DPH)

Stav
zadávacího
řízení
k 31. 12. 2020

Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice – vybavení šaten

Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice, příspěvková organizace

430 000,00

zadáno

Dodávka IT vybavení – notebooky,
tablety, interaktivní panel

Mateřská škola a základní škola
Ivančice, příspěvková organizace

317 000,00

zadáno

Dodávka software

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

525 000,00

zadáno

Nákup osobního automobilu 8+1

Základní škola a praktická škola
Brno, Vídeňská, příspěvková
organizace

661 157,00

zrušeno

Automobil 8 - 9místný
(opakované řízení)

Základní škola a praktická škola
Brno, Vídeňská, příspěvková
organizace

661 157,00

zrušeno

Automobil 8 - 9místný II

Základní škola a praktická škola
Brno, Vídeňská, příspěvková
organizace

661 157,00

probíhá
zadávací řízení

Nákup tranzitu pro obor truhlář

Integrovaná střední škola Slavkov u
Brna, příspěvková organizace

900 000,00

zrušeno

Nákup tranzitu pro obor truhlář II
(opakované řízení)

Integrovaná střední škola Slavkov u
Brna, příspěvková organizace

900 000,00

zadáno

Mycí centrum se sušící zónou –
dvourychlostní posuv zprava doleva,
rohové provedení

Sociální služby Vyškov, příspěvková
organizace

719 835,00

zadáno

Zpracování projektové
dokumentace pro stavbu – Pavilon
magnetické rezonance

Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace

1 500 000,00

zrušeno

Zpracování projektové
dokumentace pro stavbu – Pavilon
magnetické rezonance II

Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace

1 500 000,00

probíhá
zadávací řízení

Centrum pro seniory Kyjov –
pojízdná zvedací hygienická židle a
stavěcí zvedák

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

347 000,00

zadáno

Zpevněná plocha pro dopravní
výuku a volnočasové aktivity

Dům dětí a mládeže Veselí nad
Moravou, příspěvková organizace

950 633,00

příprava
zadávacích
podmínek
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Název VZ

Zadavatel

Předpokládaná
hodnota
(v Kč bez DPH)

Stav
zadávacího
řízení
k 31. 12. 2020

Elektronické segmenty motorových
vozidel, jejich diagnostika a měření

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

1 322 314,00

příprava
zadávacích
podmínek

Sada nářadí

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

495 867,80

probíhá
výběrové řízení

Autobusová doprava

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

1 808 926,00

příprava
zadávacích
podmínek

Chemická laboratoř

Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice, příspěvková organizace

1 800 000,00

příprava
zadávacích
podmínek

Dodávka IT vybavení

Mateřská škola, základní škola
a střední škola Vyškov, příspěvková
organizace

410 000,00

zadáno

Rekonstrukce kotelny

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

2 800 000,00

zadáno

Dodávka IT vybavení

Gymnázium T. G. Masaryka
Hustopeče, příspěvková organizace

410 000,00

zadáno

Dodávka IT vybavení – server + AP
Wifi

Mateřská škola, základní škola
a střední škola Vyškov, příspěvková
organizace

200 000,00

příprava
zadávacích
podmínek

Rekonstrukce datových rozvodů

Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice, příspěvková organizace

628 000,00

příprava
zadávacích
podmínek

Níže uvádíme informace o vybraných veřejných zakázkách, při jejich zadávání působila spol. CEJIZA
v pozici zástupce zadavatele.
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5.1

Rekonstrukce expozice Porta coeli a vstupního prostoru

Na základě požadavku Muzeum Brněnska, příspěvková organizace proběhla příprava a realizace výběrového
řízení na veřejnou zakázku na rekonstrukci expozice Porta coeli a vstupního prostoru Podhoráckého muzea
spočívající v dodávce a montáži interiérového vybavení a provedení rekonstrukčních prací.
Do výběrového řízení bylo podáno celkem 8 nabídek, přičemž tyto byly hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla nabídka s nejnižší cenou. V rámci výběrového řízení tak
byla vybrána nabídka účastníka A – PRINT, spol. s r.o., se sídlem Cejl 107, 602 00 Brno, IČO: 46905545. S vybraným
dodavatelem byla dne 13. 08. 2020 uzavřena smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

1 999 999 Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

VZ zadána

5.2

Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostatik

Na základě požadavku Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace proběhla příprava a realizace
výběrového řízení na veřejnou zakázku na rekonstrukci čistých prostor.
Do výběrového řízení byly podány celkem 3 nabídky, přičemž tyto byly hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla nabídka s nejnižší cenou. V rámci výběrového řízení tak
byla vybrána nabídka účastníka EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO: 45193631. S vybraným dodavatelem byla dne 19.8.2020 uzavřena smlouva o dílo.
Druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

4 700 000 Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

VZ zadána

VÝROČNÍ ZPRÁVA

33

5.3

Koncertní křídlo pro Konzervatoř Brno

Na základě požadavku Konzervatoře Brno proběhla příprava a realizace
zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku koncertního křídla.
Velkou výzvou při přípravě zadávacích podmínek tohoto zadávacího
řízení bylo stanovení kritérií hodnocení. Po řadě diskuzí a úvah bylo
rozhodnuto, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Zadavatel stanovil dvě hodnotící kritéria, nabídkovou cenu
s váhou 30 % a kvalitu nástroje s váhou 70 %. V rámci kvality nástroje
byla hodnocena např. zpěvnost a nosnost tónu, zvuková barevnost,
dynamický rozsah nástroje či celkový komfort hry. Při hodnocení těchto
podkritérií zadavatel spolupracoval s význačnými odborníky.
Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek vybrána nabídka
účastníka Jan Drnek, se sídlem Šafránová 35, Plzeň, IČO: 46808108,
který nabídl nástroj Steinway & Sons.

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota

3 960 000 Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

probíhá zadávací řízení*

* Smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 2. 2. 2021 a koncertní křídlo je již umístěno v koncertním sále Konzervatoře Brno

5.4

Mycí centrum se sušící zónou – dvourychlostní posuv zprava doleva, rohové
provedení

Na základě požadavku Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace proběhla příprava a realizace výběrového
řízení na veřejnou zakázku na dodávku mycího centra.
Do výběrového řízení byly podány celkem 3 nabídky, přičemž tyto byly hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla nabídka s nejnižší cenou. V rámci výběrového řízení tak
byla vybrána nabídka účastníka Bílek Miroslav MB GASTROTECHNIKA, se sídlem Bělohorská 4086/95,
636 00 Brno-Židenice, IČO: 68135122. S vybraným dodavatelem byla dne 25. 11. 2020 uzavřena kupní smlouva.
Druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

619 835 Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

VZ zadána
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5.5

Rekonstrukce kotelny

Na základě požadavku Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
p.o. proběhla příprava a realizace výběrového řízení na veřejnou zakázku na rekonstrukci kotelny na adrese
Hybešova 15, Brno. Účelem rekonstrukce kotelny je zajištění bezproblémového vytápění celého sídla zadavatele.
Do výběrového řízení bylo podáno celkem 9 nabídek, přičemž tyto byly hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla nabídka s nejnižší cenou. V rámci výběrového řízení tak
byla vybrána nabídka účastníka ILASTAN s.r.o., se sídlem Malátova 12, 612 00 Brno, IČO: 01999371. S vybraným
dodavatelem byla dne 20.11.2020 uzavřena smlouva o dílo.
Druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

2 174 000 Kč bez DPH

Stav k 31. 12. 2020

VZ zadána
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6

DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU V ROCE 2020

Elektrická energie a zemní plyn jsou komoditami, které společnost CEJIZA, s.r.o. pořizuje jako centrální zadavatel
způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tzn. že dodávky jsou přefakturovány 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.

6.1

Podpora fakturace

Za období roku 2020 bylo vystaveno celkem
13 804 dokladů za elektrickou energii a zemní
plyn. Z fakturovaných údajů společnost získává
data potřebná pro správu a aktualizaci
energetických databází, pro technickou podporu,
kterou jako centrální zadavatel poskytuje
pověřujícím zadavatelům i pro činnost
energetického managementu.

Procentní podíl fakturace EE a ZP

kategorie EE

kategorie ZP
Mezi největší odběratele energií patří
nemocnice, a to Nemocnice Znojmo, Nemocnice
Břeclav, Nemocnice Vyškov, Nemocnice Kyjov
a Nemocnice TGM Hodonín. Významným
odběretelem energií je též Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná
služba a z příspěvkových organizací v oblasti školství např. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví
Brno, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a Střední škola Brno, Charbulova.

Druh
Elektrická energie - měsíční

Počet
vystavených
dokladů

Celkem v Kč
vč. DPH

1932

76 036 003

Elektrická energie - periodické a mimořádné

436

2 904 144

Elektrická energie - opravné daňové doklady

27

-223 687

Elektrická energie - zálohové faktury

2 239

89 837 592

Elektrická energie - daňové doklady k zálohovým fakturám

2 239

ELEKTRICKÁ ENERGIE CELKEM

6 873

168 554 052

Zemní plyn - měsíční

761

13 537 168

Zemní plyn - periodické a mimořádné

449

3 344 441

Zemní plyn - opravné daňové doklady

11

-707 328

Zemní plyn - zálohové faktury

2 855

106 418 390

Zemní plyn - daňové doklady k zálohovým fakturám

2 855

-

ZEMNÍ PLYN CELKEM

6 931

122 592 671

13 804

291 146 723

CELKEM
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6.2

Správa energetických kalkulátorů pro odběratele

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 276 z celkového počtu 1049 odběrných míst, tj. 26,16 %.
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 v počtu 376 odběrných míst zemního plynu a 403 odběrných míst elektrické
energie, celkem 779 odběrných míst, tj. 73,84 %.
Na základě požadavků příspěvkových organizací, které potřebují znát náklady za energie i v průběhu roku
(např. z důvodu přeúčtování) zpracoval dodavatel obou komodit (v případě el. energie pouze kategorii v hladině
nízkého napětí, v případě zemního plynu pouze kategorii maloodběr) kalkulačky pro jejich orientační výpočet.
Zároveň CEJIZA, s.r.o. zpracovává výpočty pomocí svých kalkulátorů v případě zemního plynu pro kategorii
středního odběru a v případě el. energie pro kategorii vysokého napětí.
Pomocí těchto kalkulátorů spol.
CEJIZA, s.r.o. počítá na základě
požadavků jednotlivých příspěvkových
organizací
jejich
předpokládané
náklady
za energie
ještě
před obdržením faktur od dodavatelů.
Kalkulátory 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.

6.3

Správa a aktualizace energetické databáze odběrných míst

Energetická databáze odběrných míst elektrické energie a zemního plynu je neustále aktualizována.
Jsou zařazována nová odběrná místa vznikající z důvodu výstavby nových či rozšíření stávajících objektů.
Naopak jsou pak vyřazována odběrná místa z objektů, které jsou určeny k prodeji nebo směně na základě
rozhodnutí Jihomoravského kraje. Dochází též k řadě přepisů odběrných míst z důvodů ukončení nájemních
smluv apod. Rovněž je prováděna celá řada technických změn související s pořízením nového vybavení organizací;
prováděny jsou i opravy a nápravy odběrných míst, a to jak na základě požadavků příspěvkových organizací,
tak i na základě požadavků ze strany distributorů energií.
Distributor plynu sleduje dosažené roční spotřeby za poslední 3 roky a není-li dosažen spodní limit pro kategorii
střední odběr, iniciuje přeřazení dotčených odběrných do kategorie maloodběr. 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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Aktualizace energetických databází – přehled nečastějších úkonů
Činnost

EE

ZP

Celkem OM

Ukončení stávajících odběrných míst

5

5

10

Připojení nového odběrného místa

7

3

10

Zřízení nového odběrného místa - (žádost)

15

1

16

Zařazování / Přepis odběrného místa

8

6

14

Změny technických parametrů

21

1

22

Změna kategorie odběrného místa

0

2

2

Přehled činnosti
25

22

Ukončení stávajících OM

20

Připojení nového OM

16

14

15
10

10

Zřízení nového odběrného
místa - (žádost)
Zařazování / Přepis OM

10

5

Změny technických
parametrů
Změna kategorie OM

2

0

Aktuální počet odběrných míst
Kategorie

Elektřina

Kategorie

Zemní plyn

kategorie VN

49

kategorie VO

6

kategorie NN, měření B

162

kategorie SO

58

kategorie NN, měření C

402

kategorie MO

372

Celkem

613

Celkem

436

Kategorie komodit - EE a ZP
5%
35%

kategorie VN

15%

kategorie NN, měření B
kategorie NN, měření C
kategorie VO

6%
1%

38%

kategorie SO
kategorie MO
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6.4

Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci

Dlouhodobou kontrolou všech podkladů, které centrální zadavatel obdrží od dodavatele energií, se podařilo
výrazným způsobem minimalizovat případné neshody. Mezi kontrolované položky patří u rozpisů záloh aktuální
stavy odběrných míst, správné adresy odběrných míst, názvy organizací, 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. V případě
přepisů kontrola správného vyúčtování předaných stavů.
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. Zároveň jsou reklamovány chybně
vyúčtované stavy od distributora, kdy je dokazována průkaznost hodnost.
CEJIZA, s.r.o. v roce 2020 také s distributorem řešila správnost výpočtů nákladů při vyúčtování v případech
technické závady či výměny měřících transformátoru proudu, kdy muselo být vyúčtování dopočítáno na základě
koeficientů či muselo být vyúčtování přepočítáno. Minimálně ve třech případech byly připomínky společnosti
CEJIZA, s.r.o. úspěšné a vedly ke správnému vyúčtování či k zamezení vzniku nákladů za pokutu. CEJIZA, s.r.o.
s distributorem taktéž v jednom případě neoprávněný odběr z důvodu historicky nesprávně evidovaných
odběrných míst a s tím spojenou rekonstrukcí.
V roce 2020 bylo vystaveno celkem 49 opravných daňových dokladů v celkové hodnotě - 1 326 854 Kč. Na výši
vrubopisů u zemního plynu mají největší podíl čtyři opravné daňové doklady u organizace JM_074 Střední škola
André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace v celkové výši 114 716,19 Kč, a v případě dobropisů u zemního
plynu má na výši vliv JM_283 Domov u Františka, příspěvková organizace v celkové výši - 655 420,48 Kč. V případě
el. energie má na výši dobropisů největší podíl JM_039 Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
v celkový výš - 452 379,32 Kč a JM_145 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace. Některé opravné
daňové doklady vystavené v roce 2020 se vztahovaly k nesprávně zadaným samoodečtům ke dni 31. 12. 2019.
Celkem

Počet ODD

v Kč

EE
ZP
Celkem

33
16
49

-754 083
-572 771
-1 326 854

6.5

Z toho
dobropisy
31
13
44

v Kč
-777 604
-765 200
-1 542 804

Z toho
vrubopisy
2
3
5

v Kč
23 521
192 429
215 950

Energetický management a správa call centra

Služby energetického managementu a služby „call centra“, které společnost CEJIZA, s.r.o. provádí
pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, představují komplexní služby a konzultace související
s dodávkami energií pro všechna odběrná místa zařazená v systému centrálních dodávek elektrické energie
a zemního plynu.
V rámci výkonu služeb „call centra“ společnost CEJIZA, s.r.o. denně řeší řadu nejrůznějších dotazů týkajících
se např. technické specifikace a postupů při změnách technických parametrů odběrných míst, zřizovaní nových
odběrných míst, sloučení odběrných míst, změn zákazníků, dále údajů na fakturách, výpočet předpokládaných
nákladů, nebo nastavení měsíčních rezervovaných kapacit v případě el. energie v hladině vysokého napětí, či další
metodické postupy apod.
Další část agendy představuje součinnost při předávání požadavků mezi distributorem a organizací, mezi které
patří oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, výměny nebo kontroly měřidel,
změny smluv o připojení, instalace nových zdrojů, úprava odběrných míst, odstranění závad zjištěných
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při kontrolách, nesoulady názvů organizací, zajištění termínu servisních zakázek na osazení nebo demontáž
měřidel, či metodická pomoc při řešení vzniklých technických problematik apod.
Přehled požadavků příspěvkových organizací řešených společností CEJIZA, s.r.o. v roce 2020
Požadavky

Celkem

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

125

Oznámení o výměně elektroměru / různá oznámení

47

Sjednání rezervované kapacity na rok 2020 / Plánu odběru

39

Žádost o změnu smlouvy

30

Žádost o trvalé připojení OM k distribuční soustavě

16

Žádost o změnu zákazníka (přepis)

14

Připojení OM

10

Žádost o ukončení smlouvy

10

140

Přehled požadavků

125

120
100
80
60

47

40

39

16

20
0

6.6

30

Oznámení o
plánovaném
přerušení
dodávky
elektrické
energie

14

10

Oznámení o
Sjednání Žádost o změnu Žádost o trvalé Žádost o změnu Připojení OM
výměně
rezervované
smlouvy
připojení OM k zákazníka
elektroměru / kapacity na rok
distribuční
(přepis)
různá
2020 / Plánu
soustavě
oznámení
odběru

10
Žádost o
ukončení
smlouvy

Simulace rezervované kapacity

S cílem nastavení optimálních hodnot rezervovaných kapacit (roční rezervované kapacity a měsíční rezervované
kapacity) na následující období roku 2021 společnost CEJIZA, s.r.o. kontaktovala všechny příspěvkové organizace,
které jsou koncovým odběratelem u odběrných míst kategorie vysoké napění (celkem 49 odběrných míst)
s nabídkou výpomoci při nastavování hodnot u rezervované kapacity. CEJIZA, s.r.o. vytvořila simulaci ve třech
variantách roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity, přičemž vycházela ze skutečného odběru
elektrické energie v roce 2020, 2019 a 2018. CEJIZA, s.r.o. porovnala všechny varianty a vytvořila optimální
variantu, kterou příspěvkové organizaci doporučila k akceptaci. Simulace byly pro kontrolu nastavených hodnot
vytvořeny pro všechny příspěvkové organizace u elektrické energie kategorie vysoké napětí
(tzn. 49 příspěvkových organizací). Po obdržení vyplněných formulářů od jednotlivých příspěvkových organizací
společnost CEJIZA, s.r.o. nastavení zkontrolovala a případně zkorigovala. Po korekci a konzultaci s jednotlivými
příspěvkovými organizacemi CEJIZA, s.r.o. zadala požadované hodnoty rezervovaných kapacit do portálu
dodavatele elektrické energie (Lumius, spol. s.r.o.). Z celkových 49 příspěvkových organizací akceptovalo návrh
kapacit bez výhrad či částečně s malým odklonem od návrhu 19 organizací.
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Příklad skutečnosti a návrhu (simulace) rezervované kapacity:
Krok č. 1 skutečnost roku 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*

RRK (MW)MRK (MW)MRK+RRk (MW)1/4 max. FA (MW) RRK (Kč) MRK (Kč) MRK+RRk (Kč)
0,08
0,03
0,11
0,048
12 659
5 337
17 996
0,08
0
0,08
0,049
12 659
0
12 659
0,08
0
0,08
0,044
12 659
0
12 659
0,08
0
0,08
0,015
12 659
0
12 659
0,08
0,03
0,11
0,027
12 659
5 337
17 996
0,08
0
0,08
0,02
12 659
0
12 659
0,08
0
0,08
0,008
12 659
0
12 659
0,08
0,01
0,09
0,027
12 659
1 779
14 438
0,08
0,025
0,105
0,042
12 659
4 448
17 106
0,08
0,03
0,11
0,04
12 659
5 337
17 996
0,08
0,03
0,11
0,048
12 659
5 337
17 996
0,08
0,03
0,11
0,049
12 659
5 337
17 996
0,08
0,049
184 816
0,008

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

MRK+RRk
(MW)

RRK (MW);
0,08
1/4 max. FA
(MW)

MRK (MW)
1

2

3

1/4 max. FA
(MW); 0,04

4

5

6

7

8

9

10 11 12

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

3

4

5

6

3

4

5

6

RRK – roční rezervovaná kapacita
MRK – měsíční rezervovaná kapacita
MRK+RRK – součet měsíční a roční rezervované kapacity v jednotlivých měsících
¼ max. FA – skutečná kapacita spotřebovaná dle faktur

Krok č. 2 simulace (postupně 1, 2, 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RRK (MW)MRK (MW)MRK+RRk (MW)1/4 max. FA (MW) RRK (Kč) MRK (Kč) MRK+RRk (Kč)
0,04
0,015
0,055
0,048
6 329
2 669
8 998
0,04
0,016
0,056
0,049
6 329
2 846
9 176
0,04
0,013
0,053
0,044
6 329
2 313
8 642
0,04
0
0,04
0,015
6 329
0
6 329
0,04
0
0,04
0,027
6 329
0
6 329
0,04
0
0,04
0,02
6 329
0
6 329
0,04
0
0,04
0,008
6 329
0
6 329
0,04
0
0,04
0,027
6 329
0
6 329
0,04
0,01
0,05
0,042
6 329
1 779
8 108
0,04
0,008
0,048
0,04
6 329
1 423
7 753
0,04
0,015
0,055
0,048
6 329
2 669
8 998
0,04
0,017
0,057
0,049
6 329
3 024
9 354
0,04
92 675
Úspora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,04
0,03
0,02
0,01
0
1

2

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
1

98 676

RRK (MW)MRK (MW)MRK+RRk (MW)1/4 max. FA (MW) RRK (Kč) MRK (Kč) MRK+RRk (Kč)
0,025
0,03
0,055
0,048
3 956
5 337
9 293
0,025
0,031
0,056
0,049
3 956
5 515
9 471
0,025
0,028
0,053
0,044
3 956
4 981
8 937
0,025
0
0,025
0,015
3 956
0
3 956
0,025
0,005
0,03
0,027
3 956
890
4 845
0,025
0
0,025
0,02
3 956
0
3 956
0,025
0
0,025
0,008
3 956
0
3 956
0,025
0,008
0,033
0,027
3 956
1 423
5 379
0,025
0,023
0,048
0,042
3 956
4 092
8 048
0,025
0,021
0,046
0,04
3 956
3 736
7 692
0,025
0,028
0,053
0,048
3 956
4 981
8 937
0,025
0,029
0,054
0,049
3 956
5 159
9 115
0,025
83 584
Úspora

0,05

92 141

RRK (MW)MRK (MW)MRK+RRk (MW)1/4 max. FA (MW) RRK (Kč) MRK (Kč) MRK+RRk (Kč)
0,03
0,025
0,055
0,048
4 747
4 448
9 195
0,03
0,026
0,056
0,049
4 747
4 625
9 372
0,03
0,023
0,053
0,044
4 747
4 092
8 839
0,03
0
0,03
0,015
4 747
0
4 747
0,03
0
0,03
0,027
4 747
0
4 747
0,03
0
0,03
0,02
4 747
0
4 747
0,03
0
0,03
0,008
4 747
0
4 747
0,03
0
0,03
0,027
4 747
0
4 747
0,03
0,02
0,05
0,042
4 747
3 558
8 305
0,03
0,018
0,048
0,04
4 747
3 202
7 949
0,03
0,025
0,055
0,048
4 747
4 448
9 195
0,03
0,027
0,057
0,049
4 747
4 803
9 550
0,03
86 140
Úspora

0,06

2

7

8

9

10 11 12

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
1

2

7

8

9

10 11 12

101 232

Ve třetí verzi je předpokládaná úspora v 101 232 Kč:
Tedy z celkové částky 184 816 Kč, činí úspora 101 232 Kč = 54,77%
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Toto je ještě porovnáno s předchozím rokem 2019/2018 a nejhorší varianta je vždy navržena jako výchozí pro
následující rok tedy 2021.
Krok č. 3 optimalizace simulací
2020
2019
2018
RRK (MW)MRK (MW)
MRK (MW)MRK (MW)MRK - max (MW)MRK+RRk (MW)1/4 max. FA (MW)
0,03
0,025
0,03
0,025
0,03
0,06
0,048
0,03
0,026
0,025
0,02
0,026
0,056
0,049
0,03
0,023
0,025
0,02
0,025
0,055
0,044
0,03
0
0,03
0,02
0,03
0,06
0,015
0,03
0
0,03
0,015
0,03
0,06
0,027
0,03
0
0,02
0,005
0,02
0,05
0,02
0,03
0
0
0
0
0,03
0,008
0,03
0
0,01
0
0,01
0,04
0,027
0,03
0,02
0,025
0,015
0,025
0,055
0,042
0,03
0,018
0,025
0,015
0,025
0,055
0,04
0,03
0,025
0,025
0,02
0,025
0,055
0,048
0,03
0,027
0,025
0,02
0,027
0,057
0,049
0,06
0,048
0,03
0,009
RRK
158233
MRK
177903

RRK (Kč) MRK (Kč) MRK+RRk (Kč)
4 747
5 337
10 084
4 747
4 625
9 372
4 747
4 448
9 195
4 747
5 337
10 084
4 747
5 337
10 084
4 747
3 558
8 305
4 747
0
4 747
4 747
1 779
6 526
4 747
4 448
9 195
4 747
4 448
9 195
4 747
4 448
9 195
4 747
4 803
9 550
105 531
Úspora
OPTIMAL

79 284

0,07
MRK+RRk (MW)

0,06
1/4 max. FA (MW)

0,05

1/4 max. FA (MW)

0,04
0,03
0,02

RRK (MW); 0,03

0,01
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Konečná varianta předpokládá úsporu 79 284 Kč, 42,90%
Z konečné optimalizace simulací je vytvořen formulář pro p.o. a ta odsouhlasí hodnoty.

6.6.1

Činnost krajského energetického manažera

Rozsah služeb energetického managementu, které společnost CEJIZA, s.r.o. provádí pro příspěvkové organizace
Jihomoravského kraje, byla od října 2019 rozšířena o činnosti energetického manažera Jihomoravského kraje.
Jihomoravský kraj vykonává energetický management hospodaření s energií (dále též „EnMS“) v budovách
a zařízeních v majetku kraje. EnMS je zaváděn v souladu s požadavkem § 9 zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií a mezinárodní normou ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. K zajištění
fungování systému energetického managementu byl ustanoven tzv. tým energetického managementu („TEM“).
Do TEM jsou začleněni i 2 zaměstnanci společnosti CEJIZA, s.r.o. Od 01. 11. 2019 je krajským energetickým
manažerem Ing. Vladimír Vopěnka, členem uvedeného týmu je rovněž paní Veronika Vališová.
TEM působí v rozsahu stanoveném Příručkou EnMS (směrnice 77/INA-VOK), která definuje základní nástroje,
metody a postupy, které jsou uplatňovány při řízení energetické náročnosti. Příručka včetně navazujících
dokumentů byla členy TEM v roce 2020 aktualizována v kontextu novelizované normy ČSN EN ISO 50001:2019.
V průběhu roku realizovali členové TEMu interní audity v příspěvkových organizacích v rozsahu dle zák. 406/2000
Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů. Interních auditů bylo provedeno 40. Od října roku
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2020 byl ze strany externího auditora, společnosti QUALIFORM, a.s., prováděny dozorové audity v příspěvkových
organizací pro získání důkazů o shodě se všemi požadavky příslušné normy.
Externím auditorem byl prověřen rovněž celý systém managementu hospodaření s energií Jihomoravského kraje
a jeho příspěvkových a dalších organizací a na konci roku 2020 opětovně auditován. Auditorem bylo
konstatováno, že JMK splnil požadavky normy ČSN EN ISO 50001 a byl tedy úspěšně certifikován (Certifikát
systému managementu č. En 967-1).

6.6.2

Struktura energetického managementu

Jak je zmíněno výše, rozsah služeb energetického managementu, které společnost CEJIZA, s.r.o. provádí
pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, byl od října 2019 rozšířena o činnosti energetického manažera
Jihomoravského kraje.
Struktura energetického managementu v rámci Jihomoravského kraje byla v roce 2020 koncipována takto:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Vrcholové vedení kraje (ZJMK a RJMK)
Představitel vedení EnMS JMK

Tým energetického
managementu
Energetický manažer JMK
Správa systému EnMS

Subjekt č. 1

Subjekt č. 2

Subjekt č. n

Představitel vedení EnMS
Subjektu

Představitel vedení EnMS
Subjektu

Představitel vedení EnMS
Subjektu

Energetický manažer Jihomoravského kraje, v souladu s Příručkou EnMS, odpovídá za funkci odborné části
systému managementu hospodaření s energií jako celku z úrovně kraje. Analyzuje a vyhodnocuje dosaženou
energetickou náročnost jednotlivých subjektů, tj. příspěvkových organizací, připravuje návrhy na snížení
energetické náročnosti pro splnění energetických cílů. Podílí se na provádění interních auditů Subjektů.
Metodicky řídí činnost správy systému energetického managementu. Konkrétně vykonává tyto činností:
-

metodické vedení dotčených osob v oblasti energetiky

-

nastavení a provoz systému plánování, přezkoumávání spotřeby energie, editace krajských zpráv
o spotřebách a plánech

-

kontrola systematického přístupu při sběru, sledování a vyhodnocování dat

-

kontrolu zápisu dat do informačního systému RED, dodržování měřicího plánu analýza a kontrola
věrohodnosti dat uložených v informačním systému RED

-

dohled nad kontrolními procesy (roční zprávy o spotřebách, řešení odchylek a neshod nápravná opatření)

-

dohled nad specifikací ukazatelů energetické náročnosti

-

dohled nad řízením dokumentů a záznamů

-

přípravy návrhů energeticky úsporných opatření a příležitosti pro snížení energetické náročnosti

-

dohled na implementaci energeticky úsporných opatření
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-

zajištění souladu s právními a dalšími požadavky v oblasti hospodaření s energií

-

zajištění podkladových dat pro výběrová řízení centrálního nákupu energií

-

šíření vědomí závažnosti efektivního hospodaření s energiemi v rámci Subjektů

-

plánování a organizace společných školení a výcviků dovedností v EnMS

-

schvaluje Programy interních auditů EnMS

-

sledování nápravných opatření a kontrolu jejich účinnosti
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7

PREZENTACE SPOLEČNOSTI

7.1

Webové stránky

Webové stránky společnosti dostupné na adrese www.cejiza.cz poskytují uživatelům jednotné místo
pro uveřejňování informací o společnosti CEJIZA, s.r.o. a náplni její činnosti. Od roku 2019 mají webové stránky
společnosti nový design. Zároveň jsou připraveny tak, aby umožnily rozšíření okruhu poskytovaných informací.
Webové stránky obsahují základní informace o centrálním zadavateli, plán práce na daný kalendářní rok,
výroční zprávy společnosti i např. link pro přístup na profil zadavatele – společnosti CEJIZA, s.r.o.

7.2

Profil zadavatele

Profil
zadavatele
společnosti
CEJIZA, s.r.o. je přístupný na adrese
https://ezak.cejiza.cz
a je certifikovaným elektronickým
nástrojem ve smyslu ZZVZ.
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7.3

Články v odborném tisku

V srpnu 2020 byla jednatelka společnosti oslovena
redakcí odborného časopisu „Veřejné zakázky
v praxi“ se žádostí o exkluzivní rozhovor. Vznikl tak
rozsáhlý článek mapující více než desetiletou činnost
společnosti CEJIZA, s.r.o., obsahující také informace
o současné práci společnosti i úvahy o možnosti
rozvoje v dalších letech. Významná část rozhovoru
byla věnovaná problematice nákupu energií a využití
tzv. postupné fixace ceny, kterou společnost CEJIZA
poprvé využila při zadávání veřejných zakázek
na dodávky elektrické energie a zemního plynu na
rok 2021. Společnost CEJIZA tímto způsobem využila
možnost představit svou činnost i svůj pracovní tým
odborné veřejnosti.
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8

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2020 byla zpracovaná dle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

8.1

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

IČ

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.
CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.

SÍDLO

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno
náměstí 9. května 2/a, 680 01
63481251
Boskovice
03953785

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

00638013 Jílová 164/36 g, 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

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

MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02
Znojmo
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Název

IČ

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

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

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace

44993412 Helceletova 234/4, 602 00 Brno

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, příspěvková organizace

00566772 Pionýrská 254/23, 602 00 Brno

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola
Brno, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková
organizace

SÍDLO

náměstí Komenského 945/4, 669 75
Znojmo

00566381 Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
00559415 Sokolská 366/1, 602 00 Brno
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

70932581

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
Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti,
příspěvková organizace

49438816 Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo
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

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 798/1 d, 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

Slovanské náměstí 1804/7, 612 00
Brno
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Název

IČ

SÍDLO

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

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

00173843 Pražská 636/38 b, 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

Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace

00390348 17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice

Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace

00839680

Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice

náměstí 9. května 951/7, 680 01
Boskovice
náměstí 9. května 2153/2 a, 680 11
00056324
Boskovice

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
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

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

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

00839205 Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

Vyšší odborná škola 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

náměstí Čsl. armády 475/2, VyškovMěsto, 682 01 Vyškov

Sídliště Osvobození 681/55, 682 01
Vyškov
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Název

IČ

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

Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

62157299 Štolcova 301/16, 618 00 Brno

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
Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková
organizace

SÍDLO

62160095 Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
64327809 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
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková
organizace

00380385 Čichnova 982/23, 624 00 Brno
62157655 Gellnerova 66/1, 637 00 Brno

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

62157396 Kociánka 2801/6 a, 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

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

62075985 Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice

Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace

62077465

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

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

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, 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

Malinovského 280, 684 01 Slavkov u
Brna

Štefanikova 2344/2 b, 680 01
Boskovice

třída Komenského 549/23, 697 01
Kyjov
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Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

00053155 náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

00090395

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

SÍDLO

Benátky 32, 698 01 Veselí nad
Moravou
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad
70839964
Moravou
Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad
00566438
Moravou
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad
70840385
Moravou

Paprsek, příspěvková organizace

00838420 K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

00840246

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

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

Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké
Opatovice

Masarykovo náměstí 203/29, 679 61
Letovice

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

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

60680318 Sobotní 116, 691 42 Valtice

Emin zámek, příspěvková organizace

45671826

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace

Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad
Jevišovkou
Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad
70841721
Jevišovkou

Domov Božice, příspěvková organizace

45671877 Božice 188, 671 64 Božice

Základní umělecká škola F. B. Šefčíka 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

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

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01
Blansko

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
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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

Zámek Břežany, příspěvková organizace

45671788 Břežany 1, 671 65 Břežany

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

45671818 Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

60555211 Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno

Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace

70853584 Hlavní 178/30, 691 06 Velké Pavlovice

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace

60680369 Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková
organizace

16355474

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

Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace

70851212 Školní 462, 691 23 Pohořelice

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace

60680300 Cvrčovice 131, 691 23 Pohořelice

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková
organizace
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková
organizace
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace

SÍDLO

Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14
Ostrov u Macochy

Masarykovo nám. 136/1, 693 01
Hustopeče

Nad Čertovkou 2304/17, 678 01
Blansko

70841675 Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský
Krumlov
Smetanova 168, 672 01 Moravský
49438875
Krumlov
Palackého náměstí 1607/27 a, 664 91
44946805
Ivančice
00055166

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

44946902 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

00225827 Široká 16, 664 91 Ivančice

Mateřská škola a základní škola 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

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

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

70838437

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

46937081

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

70284831

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

49939386

Zelený dům pohody, příspěvková organizace

46937170

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace

49939378

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

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

Prostřední 417, 696 17 Dolní
Bojanovice
třída Bří Čapků 3273/1, 695 01
Hodonín
nám. B. Martinů 2952/5, 695 01
Hodonín
nám. B. Martinů 2952/5, 695 01
Hodonín
P. Jilemnického 2923/1, 695 01
Hodonín
P. Jilemnického 2854/2, 695 01
Hodonín

Boženy Hrejsové 1255, 696 62
Strážnice
Velká nad Veličkou 462, 696 74 Velká
70841373
nad Veličkou
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad
49939416
Moravou
Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u
70851221
Brna

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

64480046

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

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

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

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková
organizace

71175938 Cejl 494/3, 602 00 Brno

8.2

SÍDLO

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.
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.

8.3

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.

8.4

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.

8.5

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

29.03.2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

29.09.2009

Smlouva o nájmu nebytových prostor

25.05.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

29.03.2019

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

14.04.2020

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.9.2009

14.04.2020

Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 9. 2009

15.01.2020

Smlouva o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Datum uzavření Název
28.06.2019

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávkách a odběru zemního plynu v režimu maloodběr (na rok 2020)

18.12.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností při dodávkách a odběru zemního plynu ze dne 28.6.2019

27.05.2019

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání (centrální dodávka zemního plynu na rok 2020)

08.08.2018

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání (centrální dodávka EE na roky 2019-2020 a ZP na rok
2019)

16.01.2019

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2019-2020)

16.01.2019

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2019-2020)

17.12.2020

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (na rok 2021)

17.12.2020
01.11.2017
07.05.2020
08.08.2018
05.11.2018

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (na rok
2021)
Rámcová dohoda o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním VZ "Centrální mobilní
telekomunikační služby pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem"
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním (Poskytování pevných
telekomunikačních služeb)
Rámcová dohoda o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové
organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem

09.01.2020

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání (centrální dodávka elektřiny na rok 2021)

05.03.2020

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – centrální dodávka ZP na roky 2021-2022

09.03.2020

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadávání VZ na pojištění majetku, vozidel, a
odpovědnosti Jihomoravského kraje a jim zřízených právnických osob na období 2021-2023

20.04.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400212160580)

18.06.2020

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – centrální dodávka EE na rok 2022

03.07.2020

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na dodávky
kancelářského papíru pro Jihomoravský kraj

26.08.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400220210154)

08.10.2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihomoravského kraje

16.09.2020

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu v roce 2021

26.10.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400220277300)

26.10.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400220277287)

26.10.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400220276983)

26.10.2020

Dohoda o úhradě podílu na oprávněných nákladech (EAN: 859182400220277195)

S ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy
Datum uzavření Název
01.11.2017

20.10.2020

05.11.2018

Rámcová dohoda o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem
Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský
kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem
Rámcová dohoda o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem

27.05.2019

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – dodávka ZP na rok 2020

08.08.2018

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – dodávka EE na roky 2019-2020, ZP na
rok 2019
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Datum uzavření

Název

28.06.2019

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávkách a odběru ZP

18.12.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností při dodávkách a odběru ZP ze dne 28.6.2019

16.01.2019

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině VN 2019-2020

13.01.2020

Smlouva na dodávku papíru bez požadavku na náhradní plnění – DNS 01

09.01.2020

Smlouva na dodávku papíru s požadavkem na náhradní plnění – DNS 02

14.04.2020

Smlouva na dodávku papíru bez požadavku na náhradní plnění – DNS 03

08.04.2020

Smlouva na dodávku papíru s požadavkem na náhradní plnění – DNS 04

16.07.2020

Smlouva na dodávku papíru bez požadavku na náhradní plnění – DNS 05

24.07.2020

Smlouva na dodávku papíru s požadavkem na náhradní plnění (A) - DNS 06

20.10.2020

Smlouva na dodávku papíru bez požadavku na náhradní plnění – DNS 07

29.10.2020

Smlouva na dodávku papíru s požadavkem na náhradní plnění – DNS 08

19.03.2020

Kupní smlouva – DNS 01 – Pečovatelská lůžka, matrace, stolky

05.08.2020

Kupní smlouva – DNS 03 - Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

15.04.2020

Kupní smlouva – DNS 05 Matrace

27.05.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS 02 – Počítače, monitory, notebooky

25.05.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 03 – Tiskárny

01.06.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 04 – Počítače, monitory, notebooky, tablety,
dataprojektor

01.07.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 06 – Počítače, monitory, notebooky, dataprojektor

13.08.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 10 – Počítače, monitory, notebooky,

09.09.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 13 – Počítače, monitory, notebooky

18.09.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 14 – Počítače, monitory, notebooky, tablety

12.11.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 23 – Počítače, monitory, dataprojektory

12.11.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 24 – Počítače, monitory, vizualizéry, tablety

10.11.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 26 – Počítače, monitory, dataprojektory, tablety

10.11.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 27 – Počítače, monitory

20.11.2020

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení – DNS ICT 29 – Počítače, monitory, dataprojektory

31.12.2019

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání („Centrální dodávka elektrické energie
pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro
další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2021“)

17.12.2020

17.12.2020

05.03.2020
26.10.2020

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině nízkého
napětí („Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským
krajem na rok 2021“)
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině vysokého
napět („Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským
krajem na rok 2021“)
Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání („Centrální dodávka zemního plynu na
rok 2021 a 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“)
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu („Centrální dodávka
zemního plynu na rok 2021 a 2022 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským
krajem“)

06.03.2020

Smlouva o administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na pořízení koncertního křídla

17.04.2020

Smlouva o administraci výběrového řízen VZ „Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostatik"

11.05.2020

Smlouva o administraci výběrového řízen VZ „Rekonstrukce datových rozvodů"
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Datum uzavření
27.05.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice –
vybavení šaten“

01.07.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení VZ „Rekonstrukce datových rozvodů"

23.09.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15,
BRNO“

01.10.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení VZ „Nákup osobního automobilu 8+1"

08.10.2020
30.04.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení VZ „Dodávka pojízdné zvedací hygienické židle a stavěcího
zvedáku pro uživatele"
Smlouva o administraci zadávacího řízení VZ „Restaurování soch v zámeckém parku Domova pro
seniory Jevišovice“

11.11.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení na VZ „Dodávka IT vybavení“

02.12.2020

Smlouva o administraci výběrového řízen VZ „Automobil 8 - 9místný"

15.12.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení VZ „Automobil 8 - 9místný II"

15.10.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Nákup tranzitu pro obor truhlář“

05.11.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Chemická laboratoř“

18.09.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Kácení a torzování poškozených provozně
nebezpečných stromů v zámeckém parku Domova pro seniory Jevišovice - 1. etapa (bezodkladné)

15.10.2020
25.11.2020

8.6

Název

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Mycí centrum se sušící zónou –
dvourychlostní posuv zprava doleva, rohové provedení“
Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení – notebooky, tablety
v rámci Šablon 2“

30.06.2020

Smlouva o administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku softwaru

23.11.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Stroje a zařízení“

10.11.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Autobusová doprava“

30.06.2020

Smlouva o administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení – notebooky,
tablety, interaktivní panel“

20.10.2020

Smlouva o administraci zadávacího řízení VZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu –
Pavilon magnetické rezonance“

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.

8.7

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. 2020.
V Brně dne 11.5.2021
Mgr. Libuše Podolová
jednatelka společnosti
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