
 

 

Smlouva o úpravě některých dalších 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 

Zastoupen: 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. Smluvní strany v souvislosti se snahou o zvýšení efektivity fungování pověřujícího 

zadavatele a snahou o zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek uzavřely 

Smlouvu 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“ (dále též jen a „smlouva o úpravě práv a povinností 

v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky“). 

 



 

2. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou upravují některá další práva a povinnosti 

související s centralizovaným zadáváním příslušné veřejné zakázky. 

 

II. 

                                  Předmět smlouvy a vzájemná komunikace 

1. Centrální zadavatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou, smlouvou o úpravě práv  

a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky a příslušnými 

právními předpisy provádět zadávací řízení a zadávat veřejnou zakázku na účet 

pověřujícího zadavatele. 

2. Pověřující zadavatel se zavazuje respektovat výsledky zadávacího řízení realizovaného 

centrálním zadavatelem. 

3. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost, a to 

zejména pokud se jedná o poskytování a výměnu relevantních dokumentů, podávání 

vysvětlení, písemných stanovisek a účasti na potřebných jednáních. Za tímto účelem 

smluvní strany stanoví tyto kontaktní osoby.  

Centrální zadavatel: 

MUDr. Bořek Semrád, jednatel 

tel.:  

GSM:  

e-mail:  

Pověřující zadavatel: 

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

tel.:  

e-mail:  

Případnou nemožnost kontaktních osob vykonávat činnosti předvídané touto smlouvou je 

příslušná smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně a v takovém případě 

ustanovit osobu jinou.  

4. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení  

s dodržováním zákonných či dohodnutých termínů.  

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně připraveny k vzájemné součinnosti  

a poskytování všech informací nezbytných pro řádné naplnění této smlouvy.  

 

III. 

Úhrada nákladů 

1. Centrální zadavatel má právo na náhradu nákladů vynaložených na zadávací řízení veřejné 

zakázky realizované dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Náhrada nákladů 

vynaložených centrálním zadavatelem na zadávací řízení veřejné zakázky byla dohodou 

smluvních stran sjednána ve výši 230.000,-- Kč včetně DPH, přičemž sazba DPH je 21%.  

2. Náklady dle odst. 1 budou pověřujícímu zadavateli přeúčtovány po skončení zadávacího 

řízení (tj. po zrušení zadávacího řízení či po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem), 

a to na základě písemného vyúčtování poskytnutého ze strany centrálního zadavatele.  

 

 



 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení zadávacího řízení veřejné 

zakázky.  

2. Pro režim zániku závazků z této smlouvy platí úprava obsažená v čl. VI. Smlouvy o úpravě 

práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Zánikem závazků z této 

smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z článku III. této smlouvy (tj. 

povinnost pověřujícího zadavatele uhradit centrálnímu zadavateli fakturovanou náhradu 

nákladů), jakož i odpovědnost centrálního zadavatele ve smyslu § 9 odst. 2 zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

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

k centrálnímu zadávání výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem.  

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

vzestupně číslovanými dodatky. 

5. 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 

 

 

 


