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Poskytnutí informace 
 
 
Vážení, 
 
dne 31. 5. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. K této 
Vám sdělujeme následující informace. 
 
Veřejné zakázky 

1. Má kraj schválena interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (včetně veřejných 
zakázek malého rozsahu)? V případě existence žádáme o poskytnutí pravidel.  
Ano, kraj má schválena interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (včetně 
veřejných zakázek malého rozsahu). Jde o vnitřní normu VN/11/2013 (viz příloha č. 1) 

2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené 
příspěvkové organizace a obchodní společnosti? 
Ne, vnitřní norma VN/11/2013 není platná pro zřízené příspěvkové organizace a 
obchodní společnosti, a to vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace a obchodní 
společnosti jsou subjekty s právní subjektivitou. Pro zadávání zakázek malého rozsahu 
příspěvkovými organizacemi pak zpracoval Pardubický kraj Metodický pokyn o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VN/12/2014), který pro tuto oblast stanoví 
doporučující postup. (viz příloha č. 2). Pokud jde o nemovitý majetek, je tento velkou 
většinou ve vlastnictví Pardubického kraje, příspěvkové organizace a obchodní 
společnosti tedy v tomto případě nejsou zadavateli veřejných zakázek. Viz vnitřní 
norma VN/2/2016 Systém provádění investorské činnosti pro orgány Pardubického 
kraje a krajem založené a zřízené organizace (příloha č. 3). 

3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací podmínky, 
smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro své veřejné zakázky?  
Ano – viz VN/11/2013, vzorová smlouva o dílo a obchodní podmínky pro stavební 
zakázky (schváleno Radou Pardubického kraje - R/795/13 – viz příloha č. 4) 

4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky? 
Od 100 tis. Kč bez DPH – viz VN/11/2013 

5. Organizuje kraj centrální nákupy pro potřeby své, resp. pro potřeby dalších subjektů (např. 
příspěvkové organizace kraje, obce v územním obvodu kraje, obchodní společnosti 
s majetkovou účastí kraje)? 
Ano. Energie, telefony, kancelářské potřeby. Pardubický kraj nakupuje od roku 2012 
energie (plyn a elektrickou energii) pravidelně každoročně na komoditní burze. 
Konkrétně na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím vysoutěženého 
dohodce. Jedná se o centrální nákup na všechna odběrná místa, která jsou v majetku 
Pardubického kraje. Čas nákupu určuje Pardubický kraj po konzultacích s dohodcem 
dle pohybu cen energií na burze. Od roku 2013 pak centrálně zadává zakázku na 
dodavatele telefonních služeb, od roku 2015 na dodavatele kancelářských potřeb. 
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Hospodaření s majetkem 

1. Zveřejňuje kraj záměr prodeje či pronájmu nemovitého majetku v hodnotě vyšší než jeden 

milion korun také jinak než pouze na úřední desce a její elektronické verzi (např. na realitních 

serverech)? Pokud ano, jak? 

Záměr prodeje či pronájmu nemovitého majetku Pardubického kraje zveřejňuje kraj 
vždy na elektronické úřední desce Pardubického kraje, na svých webových stránkách a 
dále na úřední desce obce, v jejímž katastrálním území se předmětná nemovitá věc 
nachází. Při vyšší hodnotě majetku je tento majetek nabízen prostřednictvím realitní 
kanceláře, kde je vždy podmínkou zveřejňovat nabídku prodeje nemovité věci 
opakovaně nejméně ve třech významných celostátních inzertních internetových 
portálech, v regionálním tisku a regionálních internetových portálech a inzertních 
novinách, které budou distribuovány přímo do domácností, na webových stránkách 
realitní kanceláře a vývěskách a jiným obvyklým způsobem.  

2. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (Pokud ano, 

prosíme o poskytnutí.) 

Pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem kraje jsou stanovena ve směrnici 

„Hospodaření s majetkem Pardubického kraje“ (viz příloha č. 5). Dále jsou pravidla ve 

vztahu k nakládání s majetkem kraje stanovena pro příspěvkové organizace ve 

zřizovací listině v čl. VIII. (viz příloha č. 6) 

3. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (Pokud ano, 

prosíme o poskytnutí.) 

Pravidla pro hospodaření s movitým majetkem kraje jsou stanovena ve směrnici 

„Hospodaření s majetkem Pardubického kraje“ (viz příloha č. 5) Dále jsou pravidla ve 

vztahu k nakládání s majetkem kraje stanovena pro příspěvkové organizace ve 

zřizovací listině v čl. VIII. (viz příloha č. 6) 

4. Obsahují interní pravidla kraje pro nakládání s majetkem (prodej, pronájem, pacht atd.) i 

použití dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, resp. veřejné nabídky (ve smyslu § 

1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)? 

Interní pravidla kraje pro nakládání s majetkem neobsahují přímo speciální úpravu o 

použití dražby, příp. veřejné soutěže, ale to nebrání uskutečnit prodej majetku touto 

formou v případě vhodnosti. Pardubický kraj a neprodává žádný lukrativní majetek. 

Jedná se ve většině případů o části pozemků zaplocených či zastavěných stavbou 

jiného vlastníka a tím pádem o narovnání majetkoprávních vztahů dle skutečného 

užívání. Využívána je např. i obálková metoda (nejvyšší nabídce). 

5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého 

majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití? 

Odbor majetkový, stavebního řádu a investic vyvěšuje na Portále Pardubického kraje 
(https://www.pardubickykraj.cz/prehled-nemoviteho-majetku) stav nemovitého majetku 
ve vlastnictví Pardubického kraje vždy k 31. 12. daného roku na základě inventarizace 
provedené dle operativní evidence nemovitého majetku vedeného v informačním 
systému FaMa+.  
V přehledu je uveden celkový počet a účetní cena nemovitého majetku ve vlastnictví 
Pardubického kraje včetně přírůstků a úbytků nemovitého majetku v účetní ceně za 
předešlý rok, konkrétně je uveden počet a účetní hodnota nemovitého majetku, se 
kterým hospodaří organizace Pk,  počet a účetní hodnota nemovitého majetku, se 
kterým hospodaří příspěvková organizace Pk Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje, počet a hodnota nemovitého majetku pro vlastní činnost Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 

6. Existuje v kraji mechanismus, který by řešil problematiku řešení škod způsobených na majetku 

kraje (např. vnitřní pravidla či škodní komise). (Pokud ano, prosíme o poskytnutí či 

specifikaci.) 

Ano, kraj má zřízenu škodní komisi. Statut škodní komise poskytujeme (viz příloha č. 7) 
 

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje 

1. Má kraj stanovena pravidla pro nominace zástupců kraje do orgánů obchodních společností 

s majetkovou účastí kraje? 

Obecná pravidla stanovena nejsou, rozhoduje ad hoc rada a zastupitelstvo. 

2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování osob pověřených krajem k výkonu činností 

v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje? 
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Obecná pravidla stanovena nejsou, rozhoduje ad hoc rada ve funkci valné hromady u 

stoprocentně vlastněných společností. Pravidla jsou však nastavena zákonem č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů,  podle něhož uvolněnému zastupiteli, který zastupuje kraj 

v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby (pokud 

v ní kraj má podíl nebo hlasovací práva) nenáleží za tuto činnost odměna. 

3. Jsou změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem schvalovány pouze 

zastupitelstvem kraje?  

Stanovy jsou schvalovány postupem - rada návrh pro zastupitelstvo – zastupitelstvo 

schvaluje za kraj – rada schvaluje ve funkci valné hromady.  

 

Dotace a granty 

1. Má kraj schváleny a zveřejněny interní směrnice pro dotační řízení? 

Pardubický kraj přijal směrnici VN/13/2015 Zásady poskytování programových dotací, která je 

uveřejněna a dostupná na https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace 

 

Etický kodex, prevence střetu zájmů, ochrana oznamovatelů protiprávního jednání 

1. Mají zastupitelé kraje schválen svůj etický kodex? (Pokud ano, prosíme o poskytnutí.) 

Ne, zastupitelé nemají schválen etický kodex. Jejich povinnosti v tomto směru jsou 

dostatečně formulovány v zákonech (zákon o obcích- § 69 odst. 2, zákon o střetu zájmů - § 

83 odst. 2, občanský zákoník - § 159 odst.1, trestní zákoník) a zastupitelé kraje jsou v tomto 

smyslu dostatečně poučeni. Zastupitelům rovněž schválený Jednací a volební řád 

Zastupitelstva Pardubického kraje (VN/4/2013) v čl. 7 bod 12 ukládá hlásit každý střet 

zájmů. (viz příloha č. 8) 

2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů?  

Etický kodex zastupitelů nebyl přijat.  

3. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných k odevzdání 

majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele?  

Etický kodex zastupitelů nebyl přijat. Nadto se u tohoto bodu domníváme, že nelze ukládat 

povinnost k odevzdávání majetkového přiznání nad rámec zákona o střetu zájmů. 

4. Má kraj v etickém kodexu zastupitele stanovenu povinnost pro neuvolněné zastupitele 

nominované do orgánů organizací s majetkovou účastí kraje a státu informovat o výši odměn 

a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech?  

Etický kodex zastupitelů nebyl přijat. 

5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu? (Pokud ano, 

o jaký orgán jde?)  

Etický kodex nebyl přijat. 

6. Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy porušení 

kodexu?  

Etický kodex nebyl přijat. 

7. Má kraj schválen etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy? (Pokud ano, prosíme 

o poskytnutí.) 

Ano – viz příloha č. 9 

8. Je etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy publikován na webových stránkách 

kraje? 

Ne. Jedná se o vnitřní normu, která je přístupná na Portále úředníka.  

9. Má kraj vytvořen etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje? 

Ne. Příspěvkové organizace jsou subjekty s vlastní právní subjektivitou. 

10. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje publikován na webových 

stránkách kraje? 

Ne. 
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11. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců krajského úřadu? 

Ano, etický kodex je součástí pracovního řádu zaměstnanců krajského úřadu a je tak pro 

všechny zaměstnance právně závazný. 

12. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců příspěvkových 

organizací? 

Příspěvkové organizace jsou samostatnými subjekty, případné schválení etického kodexu je 

v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. Např. pro příspěvkové organizace v oblasti 

sociálních služeb je však řada povinností týkajících se etického chování stanovena přímo 

zákonem  (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

13. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro zaměstnance 

(existuje možnost oznámit protiprávní jednání)?  

Ano – viz čl. 7 Etického kodexu 

14. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?  

Podání anonymního oznámení není výslovně uvedeno, ale není ani vyloučeno.  

15. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je přímo 

nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)? 

Ano – viz čl. 7 odst. 4 Etického kodexu a obecně platné právní předpisy.  

16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní 

jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)? 

Ano – viz čl. 14 odst. 2 Etického kodexu. 

17. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro širokou 

veřejnost (existuje možnost oznámit protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení 

podnětu?  

Ano. Např. v rámci vyřizování stížnosti dle směrnice pro přijímání a vyřizování petic a 

stížností. 

18. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?  

Ano, v případě anonymních stížností (podnětů) o jejich vyřízení rozhoduje v samostatné 

působnosti hejtman kraje, v přenesené působnosti ředitel úřadu. 

19. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců 

samosprávy? 

Ne, jedná se o interní právní předpis.  

 

Transparentnost rozhodování 

1. Jsou oznámení o jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na oficiální 

webové stránce kraje a úřední desce? Pokud ano, jak? 

Ne, nejsou. 

2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný obdobný 

strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo? 

Ano. 

3. Je na oficiální webové stránce kraje uveřejňováno plnění programové prohlášení rady či 

jiného obdobného strategického dokumentu? 

Ne, ale na webových stránkách Pk jsou uváděny aktuální informace o aktivitách 

Pardubického kraje, na základě kterých je možné sledovat plnění programového 

prohlášení.  

 

Mediální politika 

1. Provozuje kraj některé z těchto médií? 

 - tištěné periodikum (zpravodaj) 



 



 - TV vysílání (kabel, stream – např. Youtube kanál) 
 - rozhlas 
- sociální sítě (Facebook, Twitter apod.) 

  Pardubický kraj v současné době nevydává žádné tištěné periodikum. Od této praxe 

před lety ustoupil. Pardubický kraj rovněž nevysílá své zpravodajství na žádném televizním 

kanálu, ani žádný takový kanál neprovozuje. Provozováno není ani rozhlasové vysílání. Na 

sociálních sítích je Pardubický kraj aktivní, má zřizenu oficiální stránku na sociální síti 

Facebook, na které informuje především o společensko-kulturním dění, zajímavých 

událostech či radách pro občany. 

2. Má kraj schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií (tisk, TV, rozhlas, 

sociální sítě)? 

S ohledem na výše uvedené kraj nemá schválen takový interní předpis.  

3. Obsahuje interní předpis povinnost objektivně a vyváženě informovat o dění v kraji?  

S ohledem na výše uvedené kraj nemá schválen takový interní předpis. 

4. Obsahuje interní předpis pravidla pro uveřejňování názorů a sdělení zastupitelů v médiích?  

S ohledem na výše uvedené kraj nemá schválen takový interní předpis. 

5. Má kraj zřízen dohledový orgán (redakční rada, výbor, komise) pro provoz médií?  

S ohledem na výše uvedené kraj nemá zřízen dohledový orgán. 

6. Má redakční rada statut odpovídající zákonu o krajích (komise rady/výbor zastupitelstva)? 

S ohledem na výše uvedené statut není. 

7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva? 

S ohledem na výše uvedené kraj nezřizuje redakční radu.  

8. Je v redakční radě zastoupen alespoň jeden člen opozice? 

S ohledem na výše uvedené kraj nemá redakční radu. 

9. Je členství v redakční radě neslučitelné s funkcí hejtmana, radního, ředitele nebo 

zaměstnance KÚ? 

S ohledem na výše uvedené kraj nemá redakční radu. 

10. Činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání/relace/postu… odpovědný redaktor?  

S ohledem na výše uvedené ne. 

11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě?  

S ohledem na výše uvedené kraj nemá redakční radu. 

 

 

 
 
S pozdravem 
  
         JUDr. Miroslav Mocek, MPA v. r. 
     vedoucí odboru organizačního a právního 
 a krajského živnostenského úřadu 
  
 
 
Přílohy: dle textu 
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