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 1 Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Organizačně správního institutu, o.p.s jež byl založen za 

účelem zlepšování prostředí v němž působí centrální orgány, kraje, obce, města, společnosti, živnostníci a 

občané. Jako první projekt jsme zvolili projekt společných nákupu energií. Jeho pilotní forma proběhla na 

podzim minulého roku, nákupem prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Přes to že se 

jednalo o první kolo, podařilo se nám spojit obce a města z pěti krajů České republiky a to konkrétně z  

kraje  Jihomoravského,  Jihočeského,  Vysočina,  Moravskoslezského a Olomouckého.  Výsledky nákupu 

prokázaly, že vize společných nákupů má opodstatnění nejen v teoretické rovině, ale zejména praktické. 

Je třeba taktéž říci,  že se potvrdil předpoklad o výhodnosti dosažených cen v daném čase, ale taktéž  

neméně důležitý fakt o narovnání postavení zejména menších obcí vůči velkým dodavatelům. Díky této 

praktické  zkušenosti  můžeme  potvrdit  reálnou  možnost  kultivace  prostředí  českého  trhu  s  využitím 

principu společných nákupů. Jsme rádi že předpoklad spojení obcí a měst přineslo reálné úspory, a to 

všem zůčastněním bez rozdílu velikosti či místa působení a zavdal tím motivaci pro vytvoření dalších 

ještě větších celků. Proto jsme si vytýčili v roce 2014 prověřit propojení centrálního orgánu se skupinou 

obcí, měst a prokázat tím možnost směřování budouci splupráce při centrálních nákupech mezi státem, 

kraji,  obcemi,  městy a v neposlední řadě i společnostmi.  Zároveň se i  v roce nadcházejícím budeme 

věnovat  rozšíření  portfolia  projektů jimž chceme dosáhnout zlepšení fungování prostoru v němž tyto 

subjekty působí.  
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 2 Informace o společnosti

Obchodní název společnosti: Organizačně správní institut, o.p.s.

Sídlo společnosti: Lidická 712/77, 602 00 Brno

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 017 07 060

Datum založení a vzniku společnosti: založena 22. dubna 2013, vznik 27. května 2013

Zápis společnosti:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl O, vložka 610.

Způsob založení a zakladatel:

Společnost  Organizačně  správní  institu,  o.p.s.  byla  založena  jediním zakladatelem -  fyzickou osobou 

Michalem Pummerem,  Dělnická  923,  688  01  Uherský  Brod,  na  základě  zakládací  listiny  ve  formě 

notářského zápisu. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Druh obecně prospěšných služeb:

Podpora,  propagace,  poradenství,  výchova  preventivní  ochrany v  oblastech  energetiky,  bankovnictví, 

farmacie,  telekomunikací,  pojišťovnictví,  marketingu, centrálních nákupů a managementu.  Organizace 

odborných setkání, konferencí a seminářů a poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru.

Vklad zakladatele:

Zakladatel vložil do společnosti peněžitý vklad ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

4



  Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Statutární orgán:

Státutárním orgánem společnosti  je  ředitel.  Ředitele  jmenuje  a  odvolává  správní  rada.  Ředitelem je 

Michal Pummer. Jménem společnosti jedná ředitel.

Správní rada:

Správní rada společnosti má tři členy. 

Předseda správní rady:

Ing. arch. Jaroslav Klaška, trvale bytem Nerudova 1383/21, Šlapanice, PSČ 664 51

Místopředseda správní rady:

Ing. Josef Uhlík, trvale bytem Školní 371, Ratíškovice, PSČ 696 02

Člen správní rady:

Mgr. Jiří Bělěhrádek, trvale bytem Záhumení 597, Velké Opatovice, PSČ 679 63

Dozorčí rada:

Dozorčí rada společnosti má tři členy.

Předseda dozorčí rady:

Mgr. Jiří Mihola, trvale bytem Pospíšilova 12a, Brno, PSČ 613 00

Členové dozorčí rady:

Ing. Zdeněk Nekula, trvale bytem Těšetice 170, Prosimeřice, PSČ 671 61

Ing. Antonín Brtník, trvale bytem Hanácká 11, Vyškov, PSČ 682 01
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Informace o činnosti v roce 2013

Společnost Organizačně správní institut, o. p. s. v roce 2013 nakoupila jako centrální zadavetel el. energii 

a zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno s tímto výsledkem:

 

Výsledky nákupu jsou taktéže uveřejněny na portálu www.vhodne-uverejneni.cz

Společnost se také spolupodílela na pořádání seminářů:  Zvyšování efektivity při přípravě projektu a 

jeho realizaci. Seminář byl zaměřený na přípravu před vlastní realizací projektu, která podporuje jeho 

rychlý, hladký a úspěšný průběh. Seminář byl realizován ve velmi otevřené a interaktivní podobě a jeho 

účastníci obdrželi po dokončení semináře certifikát o jeho absolvování.
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Komodita

Nízké napětí 964
Vysoké napětí 997

Zemní plyn

Maloodběr 704
Maloodběr 795
Velkoodběr 698
Velkoodběr 500 797
Celkem

Nakoupené 
množství 
celkem v 

MWh

Jednotková 
cena v 

Kč/MWh

Elektrická 
energie

15 499
3 639

15 696
1 577

10 089

47 000,00
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 3 Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2013

Údaje o tržbách (v tis. Kč)

Tržby z prodeje služeb: 540

Údaje o nákladech (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy: 167

Služby celkem: 527

Osobní náklady: 61

Ostatní náklady: 6

Ztráta (v tis. Kč): -221

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje neprovádí společnost žádnou činnost a nevykládá tudíž na ně žádné výdaje.

Pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních 

podílů ovládající osoby.

Společnost nevlastní majetkové účasti v jiných obchodních společnostech.

Informace o organizační složce firmy v zahraničí

Společnost neprovozuje žádnou organizační složku v zahraničí.
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 4 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Identifikace propojených osob:

Ovládající osoba: Michal Pummer

Ovládaná osoba: Organizačně správní institut, o. p. s.

Obchodní podíl: 100%

Funkce: ředitel, zakladatel

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Ovládající osoba: Michal Pummer

Ovládaná osoba: Maven Partners s. r. o.

Obchodní podíl: 100%

Funkce: společník, jednatel

Výroční zprávu zpracoval v Brně, dne 2. 6. 2014 Michal Pummer
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 5 Účetní závěrka společnosti
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