
 

 

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 

zadáváním veřejné zakázky „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2018-2020“ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  CEJIZA, s.r.o. 

Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

Zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti 

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 

C 63163 

IČ: 283 53 242 

 

(dále jen „centrální zadavatel“) 

  

a 

 

2.  Jihomoravský kraj 

Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje 

IČ:  708 88 337 

 

(dále jen „pověřující zadavatel“)  

 

(dále společně „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“) 

 

 

uzavírají v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Centrální zadavatel byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje  

č. 268/09/Z 7 ze dne 18. 6. 2009 založen pověřujícím zadavatelem za účelem 

centralizovaného zadávání veřejných zakázek, a to pro pověřujícího zadavatele, 

příspěvkové organizace zřizované pověřujícím zadavatelem a další právnické osoby 

zřizované pověřujícím zadavatelem. 

 



 

2. Využití institutu centrálního zadavatele má vést ke zvýšení efektivity fungování nákupů 

osob dle odst. 1, jakož i ke zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.  

3. Z uvedených důvodů smluvní strany hodlají při zadávání veřejných zakázek postupovat 

koordinovaně. 

 

II. 

Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který provede centralizované 

zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj  

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2018-2020“ a spolupráce 

mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem při zadávání uvedené veřejné 

zakázky.  

2. Předmětem veřejné zakázky bude zejména (avšak nikoli jen) pojištění nemovitého, 

movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Jihomoravského kraje 

a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, včetně pojištění 

motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění.   

3. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele 

a pověřujícího zadavatele ve vztahu k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 

s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále též jen 

„veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“). Vzájemná práva a povinnosti účastníků této 

smlouvy jsou dále rovněž upravena ve Smlouvě o úpravě některých dalších práv  

a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváváním, která je souběžně uzavírána 

mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem. 

 

 

III.  

Postup při centralizovaném zadávání  

1. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel bude ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona o zadávání veřejných zakázek provádět zadávací řízení, v němž pověřující 

zadavatel pořizuje dodávky nebo služby, a to v rozsahu vymezeném zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky. Pověřující zadavatel je povinen poskytnout oproti 

předávacímu protokolu všechny potřebné podklady centrálnímu zadavateli. Pro režim 

uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky platí úprava obsažená v čl. III. odst. 6 této 

smlouvy. 

2. Centrální zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle zákona  

o zadávání veřejných zakázek. Centrální zadavatel je oprávněn pro zadávání veřejné 

zakázky použít některý z druhů zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a to s ohledem na charakter veřejné zakázky a zákonné podmínky pro využití 

příslušného druhu zadávacího řízení, popřípadě aplikovat i příslušnou zákonnou výjimku.  

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti související s prováděním 

zadávacího řízení a zadáváním veřejné zakázky bude vykonávat  

v maximálním možném rozsahu centrální zadavatel, tzn., že centrální zadavatel bude 

zajišťovat veškeré úkony a činnosti spojené se  zadáváním veřejné zakázky, včetně (avšak 

nejen) úkonů výslovně uvedených v § 43 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.  



 

Pro odstranění jakýchkoli pochybností ohledně rozsahu jednání centrálního zadavatele 

při provádění zadávacího řízení a zadávání veřejné zakázky se smluvní strany dohodly, že 

ve všech věcech spojených s prováděním zadávacího řízení a zadáváním veřejné zakázky 

jedná vůči třetím osobám, tj. zejména vůči dodavatelům, správci informačního systému 

o veřejných zakázkách a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, výlučně centrální 

zadavatel s tím, že pověřující zadavatel je na žádost centrálního zadavatele povinen 

poskytnout centrálnímu zadavateli vždy včas veškerou nezbytnou součinnost. 

4. Pověřující zadavatel současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že centrální zadavatel je 

oprávněn nechat se při realizaci zadávacího řízení zastoupit jinou osobou v souladu s § 43 

odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5. Centrální zadavatel se zavazuje realizovat zadávací řízení na účet pověřujícího zadavatele. 

6. Nedohodne-li se centrální zadavatel s pověřujícím zadavatelem jinak, uzavírá na základě 

zadávacího řízení pověřující zadavatel smlouvu s vybraným dodavatelem samostatně. 

7. Získá-li centrální zadavatel v souvislosti s prováděním zadávacího řízení a zadáváním 

veřejné zakázky jakékoli finanční prostředky (např. vykoná-li právo z poskytnuté jistoty), 

připadnou tyto prostředky centrálnímu zadavateli. 

 

 

IV. 

Odpovědnost 

1. Odpovědnost za provádění zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky nese centrální 

zadavatel. Centrální zadavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, přičemž § 2432 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) se uplatní obdobně. Dojde-li při provádění zadávacího řízení  

a zadávání veřejné zakázky k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany 

centrálního zadavatele, odpovídá za takové porušení centrální zadavatel (včetně 

případných sankcí ze strany ÚOHS), ledaže k takovému porušení zákona o zadávání 

veřejných zakázek došlo jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele. 

2. Centrální zadavatel je ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných 

zakázek povinen řádně uchovávat dokumentaci související s prováděním zadávacího řízení 

a zadáváním veřejné zakázky; kopii této dokumentace bezodkladně poskytne na požádání 

pověřujícímu zadavateli. 

 

 

V. 

Další práva a povinnost stran 

1. Pověřující zadavatel je v rámci potřebné součinnosti zejména, nikoli však výhradně, 

povinen  

a) předat centrálnímu zadavateli veškeré podklady a informace potřebné pro vypracování 

zadávacích podmínek veřejné zakázky a pro zahájení zadávacího řízení, a to 

v termínech a formách stanovených centrálním zadavatelem (na podkladě předávacího 

protokolu), 

 



 

b) informovat bezodkladně centrálního zadavatele o všech skutečnostech majících možný 

vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost a o veškerých skutečnostech, které 

jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy či smlouvy o úpravě 

některých dalších práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním. 

2. Centrální zadavatel se v rámci součinnosti zejména zavazuje  

a) zahájit přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky bez zbytečného odkladu 

po obdržení požadavku (písemné objednávky) pověřujícího zadavatele, 

b) zohlednit v přípustném rozsahu připomínky či náměty pověřujícího zadavatele 

k zadávacím podmínkám a nemožnost akceptování připomínek pověřujícího 

zadavatele řádně odůvodnit, 

c) v případě, že se nechá v zadávacím řízení zastoupit podle § 43 odst. 1 zákona 

o zadávání veřejných zakázek, vždy sdělit pověřujícímu zadavateli, kdo jej takto 

zastupuje, 

d) průběžně informovat pověřujícího zadavatele o přípravě a průběhu zadávacího řízení, 

zejména o uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele 

o výběru dodavatele, 

e) pozvat zástupce pověřujícího zadavatele na jednání komisí, pokud budou komise 

ustaveny,  

f) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích poskytnutých pověřujícím 

zadavatelem a takové informace využít výhradně pro účely plnění této smlouvy 

a Smlouvy o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti 

s centralizovaným zadáváním. 

 

 

VI. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení jejího účelu, pro který 

byla uzavřena, tj. až do skončení zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou.   

3. Ujednáním obsaženým v předchozím odstavci nejsou dotčeny další možnosti zániku 

závazků z této smlouvy dle obecně závazných právních předpisů. 

4. V důsledku zániku závazků z této smlouvy dochází rovněž k zániku závazků ze Smlouvy 

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

(tj. tato smlouva a Smlouva o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti 

s centralizovaným zadáváním ve vztahu k pověřujícímu zadavateli představují smlouvy 

vzájemně závislé). 

5. Zánikem závazků z této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z čl. III. 

Smlouvy o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 

zadáváním, jakož i odpovědnosti centrálního zadavatele ve smyslu § 9 odst. 2 zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 



 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úpravu vzájemných práv  

a povinností souvisejících s centralizovaným zadáváním ve smyslu § 9 odst. 1 zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že právní vztahy a skutečnosti vzniklé ve vztahu  

k centrálnímu zadávání výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem.  

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody smluvních stran písemnými 

vzestupně číslovanými dodatky.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž centrální 

zadavatel obdrží jeden a pověřující zadavatel druhý stejnopis. 

 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje na její 158. schůzi konané dne 

30.9.2016 usnesením č. 10913/16/R158. 

 

 

 

V Brně dne 3.10.2016 

 

  

 

 

V Brně dne 7.10.2016 

   

 

  

centrální zadavatel 

CEJIZA s.r.o. 

 

 

pověřující zadavatel 

Jihomoravský kraj 

MUDr. Bořek Semrád  JUDr. Michal Hašek 

jednatel společnosti  hejtman Jihomoravského kraje 

 


