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Poskytnutí informací na žádost ze dne 15. 8. 2016 

Vážený pane předsedo, 

Moravskoslezský kraj obdržel dne 15. 8. 2016 prostřednictvím informačního systému datových schránek Vaši 

žádost o poskytnutí doplňujících informací ke sběru dat v rámci Vašeho projektu týkajícího se hodnocení krajů. 

K jednotlivým dotazům Vám sdělujeme následující: 

 Kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje 

1. Žádost o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastní kraje, včetně výše 

majetkového podílu. 

 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Bílovecká nemocnice, a.s., Letiště Ostrava, a.s., Moravian 

Silesian Tourism, s.r.o., Sanatorium Jablunkov, a.s. (vše 100 %); Koordinátor ODIS s.r.o. (50 %), 

KIC Odpady, a.s. (34 %), VaK Bruntál a.s. (0,003 %). 

2. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem? 

 Rada kraje v působnosti valné hromady. 

3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská 

listina apod.) explicitně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb? 

 Explicitně ne. 

4. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách a dalších 

zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti? 

 Ne (zakládaní dceřiných společností či nabývání majetkové účasti v jiných společnostech je však 

podmíněno souhlasem dozorčí rady či valné hromady). 

5. Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní společnosti (existence strategických 

dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností, existence výkonnostních indikátorů 

hospodaření)? 

 Pro některé ano. 

Váš dopis zn.:   
Oživení, o. s. 
Mgr. Martin Kameník 
předseda sdružení 
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 Kategorie rozpočet 

Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových opatření 

provedených v roce 2016? 

 Ano. 

 Kategorie etický kodex a ochrana whistleblowerů 

1. Je možné specifikovat podobu či fungování toho mechanismu prevence protiprávního jednání 

pro zaměstnance? 

 Ano (viz čl. 2 odst. 4 Etického kodexu). 

2. Je možné specifikovat podobu anonymního oznamování? 

 Ano (viz čl. 2 odst. 6 Etického kodexu). 

3. Je možné specifikovat komu konkrétnímu, kromě přímo nadřízeného zaměstnance, může zaměstnanec 

krajského úřadu podat oznámení o protiprávním jednání? 

 Ano (viz čl. 2 odst. 6 Etického kodexu). 

Podávám Vám tyto informace. 

S pozdravem 

„otisk razítka“ 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

vedoucí odboru právního a organizačního 

 


	Text1
	Text2
	Text3
	Text4
	Text5
	Text9
	Text7

		2016-08-29T09:59:19+0000
	Not specified




