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O D B O R  K A N C E L Á Ř  H E J T M A N A   

* KUCBX00KGHSJ* 
KUCBX00KGHSJ 

 

Oživení, o. s. 

Muchova 13 

160 00 Praha 6 

ID DS: ntauv78 

 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 31. 5. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31. 5. 2016, následujícího znění, do kterého 

připojujeme naši odpověď: 

 

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací týkajících se veřejných zakázek: 

1. Má kraj schválena interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (včetně veřejných zakázek malého rozsahu)? 

V případě existence žádáme o poskytnutí pravidel.  

Odpověď: Ano, jedná se o směrnici SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodním společnostmi (příloha č. 1). 

2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené příspěvkové organizace a obchodní 

společnosti? 

Odpověď: Pro krajem zřizované organizace je směrnice č. 18 závazná, pro obchodní společnosti pak doporučující. 

3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací podmínky, smluvní podmínky apod. 

v rámci interních předpisů pro své veřejné zakázky?  

Odpověď: Jihočeský kraj nemá schváleny takové závazné standardy směrnicí pro veřejné zakázky. Při uzavírání smluv 

pak využívá schválené vzorové smlouvy se standardizovanými smluvními podmínkami.  

4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky? 

Odpověď: Od 100 tis. Kč bez DPH. 

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)? 

Odpověď: Centrální nákup byl uskutečněn při nákupu energií. 

 

Dále žádáme o poskytnutí těchto informací týkajících se hospodaření s majetkem kraje: 

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? 

číslo jednací: KUJCK 82595/2016 
spisový znak: KHEJ 75575/2016/kakr/3 

 datum: 15.06.2016  vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  telefon: 386 720 225 
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Odpověď: Kraj zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu dle zákona č. 129/2000Sb., §18 a následujících. Zveřejnění je i na 

úřední desce úřadu dle místa nemovitostí. Pravidelně nejsou záměry zveřejňovány na realitních serverech. Pro 

zveřejnění na realitních serverech není rozhodná hodnota majetku. V případě neprojeveného zájmu po zveřejnění 

záměru prodeje či pronájmu na úřední desce kraje, je opakováno zveřejnění navíc i v regionálních či celostátních 

denících.  

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

Odpověď: Kraj má stanovena pravidla pro hospodaření s majetkem. Majetek kraje je svěřen k hospodaření 

příspěvkovým organizacím kraje, kde v příloze ke zřizovací listině jsou vymezena práva a povinnosti ke svěřenému 

movitému i nemovitému majetku dané zřizovatelským odborem (oblast školství - 126 PO, oblast kultury - 13 PO, oblast 

sociální a zdravotní - 19 PO, oblast dopravy, krajských komunikací - 1 PO). Je vydaná interní směrnice pro PO: 

SM/112/RK- Evidence, inventarizace a odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem 

(příloha č. 2). 

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

Odpověď: Stejné znění odpovědi jako u otázky č. 2. 

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)? 

Odpověď: Dražby dle § 1771 občanského zákoníku se procesně provádějí podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku podle § 1772 OZ, Jihočeský kraj 

neprovádí. Jihočeský kraj zpeněžuje svůj majetek vedle přímého prodeje i tzv. obálkovou metodou při stanovení 

výběrových kritérií, minimální nabídkové ceny, způsobu a termínu podávání nabídek a způsobu otevírání obálek.  

5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého majetku kraje (databáze) 

s uvedením jeho současného využití? 

Odpověď: Ucelený seznam nemovitého majetku kraje s uvedením současného využití není dostupný na webových 

stránkách 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.) 

Odpověď: Na krajském úřadě existuje mechanismus, který řeší problematiku škod způsobených na majetku kraje. Je 

ustanovena škodní komise pro projednávání škod způsobených zaměstnanci krajského úřadu a statutárním 

zástupcem zřizované organizace. Statut škodní komise, který upravuje podmínky pro jednání komise, postup řízení 

o náhradě škody a pravidla spolupráce s ostatními orgány a samosprávou je v příloze č. 3. 
 

Dále žádáme o poskytnutí informací týkajících se příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí 

kraje: 

1. Má kraj stanovena pravidla pro nominace zástupců kraje do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí kraje? 

Odpověď: Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno v souladu s § 35 odst. 2 písm. m) zákona o krajích navrhovat zástupce 

kraje do ostatních orgánů (představenstvo, dozorčí rada) obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, 

a navrhovat jejich odvolání. Volit členy těchto orgánů přísluší radě kraje vykonávající působnost valné hromady 

obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). 

Pravidla nominace členů dozorčích rad nejsou schvalována jako samostatný dokument, kraj vychází z praxí 

prověřeného způsobu nominace, kdy na základě doporučení rady kraje navrhuje zastupitelstvo kraje zástupce kraje 

do představenstva nebo dozorčí rady obchodní společnosti a doporučuje radě kraje vykonávající působnost valné 

hromady obchodní společnosti zvolit tohoto zástupce členem. Rada kraje vykonávající působnost valné hromady 

obchodní společnosti následně volí tohoto navrženého zástupce členem. Je tak zajištěna kontrola nad obsazováním 
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pozic v orgánech obchodních společností, které slouží k obchodnímu vedení a kontrole procesů uvnitř obchodních 

společností, kde je kraj jediným akcionářem. Výše uvedený postup nominace se týká zástupců kraje. U nominace do 

dozorčí rady obchodní společnosti, která má nad 50 zaměstnanců je samozřejmě respektováno ZOK vymezené právo 

zaměstnanců obchodní společnosti volit 1/3 členů.  

 

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

společností s majetkovou účastí kraje? 

Odpověď: Pravidla odměňování členů představenstev a dozorčích rad nejsou schvalována jako samostatný dokument, 

jsou v rámci procesu popsaného v bodě 1 formulována smlouvou o výkonu funkce, schvalovanou radou kraje 

vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti, kde jsou definovány podmínky, po jejichž splnění má 

člen nárok na odměnu. Zde je například vymezeno, že odměna členovi DR nenáleží po dobu, po kterou byl člen DR 

osobou uvedenou v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, popřípadě v § 16 odst. 3 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, nebo je zde vymezena povinnost člena 

bezodkladně informovat o takových skutečnostech společnost apod. Primárně je respektováno ustanovení zákona 

o střetu zájmů, že „veřejnému funkcionáři, který zastupuje kraj v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech 

podnikající právnické osoby, pokud v ní má kraj podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna“. 

Konkrétní výše odměn členů jsou pak schvalovány radou kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní 

společnosti v každém jednotlivém případě jmenování. 

 

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

Odpověď: Na základě návrhu představenstva obchodní společnosti předkládá rada kraje vykonávající působnost valné 

hromady obchodní společnosti zastupitelstvu kraje změnu stanov ke schválení (zastupitelstvo kraje si tuto kompetenci 

vymezilo usneseními, jimiž založilo obchodní společnosti). Následně je tento proces dokončen schválením změny 

stanov radou kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti a jejich doručením obchodnímu 

rejstříku. 

 

Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci dotací a grantů: 

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

Odpověď: Jihočeský kraj má schváleny „Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory“, které 

jsou zveřejněny na webových stránkách kraje. 

 

Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci etického kodexu, prevence střetu zájmů a ochrany oznamovatelů 

protiprávního jednání: 

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

Odpověď: Ano (příloha č. 4). 

2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů? 

Odpověď: Ano. 

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

na neuvolněné zastupitele? 

Odpověď: Ne. 

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? 

Odpověď: Ne. 
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5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu? (Pokud ano, o jaký orgán jde?) 

Odpověď: Ne. 

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

Odpověď: Ne. 

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

Odpověď: Ano (příloha č. 5). 

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

Odpověď: Ano; na internetových stránkách kraje v sekci Kanceláře ředitele. 

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

Odpověď: Z úrovně zřizovatele-Jihočeského kraje etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací vydán nebyl. 

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

Odpověď: Ne. 

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

Odpověď: Ano, Etický kodex navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců uvedená v zákoníku práce a v pracovním 

řádu, jeho zásadní porušování  bude posuzováno jako porušování zákoníku práce resp. pracovního řádu se všemi 

z toho vyplývajícími důsledky.  Pracovní smlouvou se zaměstnanec zavazuje průběžně seznamovat s  aktuálními 

platnými vnitřními předpisy souvisejícími s pracovním poměrem (tzn. i Kodex etiky zaměstnance Jihočeského kraje). 

Podle Pracovního řádu KÚ Jihočeského kraje při nástupu do zaměstnání seznámí zaměstnavatel zaměstnance 

s pracovním řádem, kolektivní smlouvou, etickým kodexem a ostatními právními předpisy, které musí v práci 

dodržovat; o seznámení s uvedenými předpisy je proveden záznam s podpisem zaměstnance. 

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

Odpověď: Z celkového počtu více než 170 příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem byl etický kodex 

zaměstnance přijat rámcově u 50-ti těchto organizací. 

Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro zaměstnance (existuje možnost oznámit 

protiprávní jednání)?  

Odpověď V pracovním řádu je stanoveno, že vyskytnou-li se na pracovišti či ve vnitřním chodu KÚ závady může 

předložit svoji záležitost, oznámení, podnět či návrh řediteli krajského úřadu cestou KRED. Zaměstnanec, který 

záležitost či oznámení podával, musí být do 30 dnů informován o výsledku šetření. Rovněž dle etického kodexu: 

Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se  zaměstnanec veřejné správy dozvěděl 

hodnověrným způsobem, je  zaměstnanec veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému 

v trestním řízení. Dále je  zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné 

výhody. 
13. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?  

Odpověď: Ano, oznámení je možno podat i anonymně.  

14. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je přímo nadřízený zaměstnanec (uvnitř či 

vně úřadu)? 

Odpověď: Ano, jak je uvedeno výše, z platného textu Kodexu etiky zaměstnance JčK vyplývá, že oznámení o podezření 

na korupční jednání je možno podat také přímo orgánu činnému v trestním řízení. 

15. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní jednání (např. pozastavení 

účinnosti pracovněprávního úkonu)? 

Odpověď: Zaměstnavatel je povinen v souladu s pracovním řádem zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, poskytování jiných peněžitých plnění, odbornou přípravu. 
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16. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro širokou veřejnost (existuje možnost 

oznámit protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení podnětu? 

Odpověď: Podání občanů mají Radou kraje stanovený postup řešení, o vyřízení podnětu je povinen kraj informovat ve 

stanovených lhůtách. Občané mají zákonné právo podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty; orgány kraje 

je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů. 

17. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?  

Odpověď: Podání anonymního podnětu je možné, ovšem neumožňuje autorovi sledovat jeho vyřízení. Anonymní 

podání jsou šetřena v případě, že obsahují závažné skutečnosti. Jestliže při řešení podání vznikne podezření ze 

spáchání trestního činu, postupuje se podle trestního řádu a věc se oznámí orgánům činným v trestním řízení. 

18. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců samosprávy? 

Odpověď: Ne, pracovní řád je vnitřní dokument zveřejněný na intranetu Krajského úřadu. 

 

Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci „transparentnosti rozhodování“: 

1. Jsou oznámení o jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na oficiální webové stránce kraje a úřední 

desce? Pokud ano, jak? 

Odpověď: Ano, oznámení o jednáních zastupitelstva jsou zasílána také obcím a městům v Jihočeském kraji, které je 

zpravidla vyvěšují na své úřední desce 

2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný obdobný strategický dokument, k jehož 

plnění se vedení kraje zavázalo? 

Odpověď: Ano, obdobný dokument – Koaliční smlouva byla zveřejněna při jejím přijetí a je zveřejněna na webových 

stránkách kraje. Zveřejněny jsou i schválené strategické a koncepční dokumenty. 

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

dokumentu? 

Odpověď: Plnění úkolů vyplývajících z programového prohlášení i schválených strategických a koncepčních 

dokumentů je obsahem usnesení orgánů kraje, která jsou zveřejňována. 

 

Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci „mediální politiky“ kraje:  

1. Provozuje kraj některé z těchto médií? 

 - tištěné periodikum (zpravodaj) - Odpověď: Ne. 

 - TV vysílání (kabel, stream – např. Youtube kanál) - Odpověď: Ano, Jihočeský kraj má Youtube kanál. 

 - rozhlas - Odpověď: Ne. 

- sociální sítě (Facebook, Twitter apod.) - Odpověď: Ano, Jihočeský kraj má facebookový profil. 

Doplnění odpovědi: Jihočeský kraj dále informuje občany kraje prostřednictvím svých internetových stránek. 

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

Odpověď: Ne. 

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

Odpověď: Jihočeský kraj nemá interní předpis. 

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

Odpověď: Jihočeský kraj nemá interní předpis. 

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

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

Odpověď: Jihočeský kraj nemá zřízenou redakční radu. 

7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva? 

Odpověď: Jihočeský kraj nemá zřízenou redakční radu. 

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

Odpověď: Jihočeský kraj nemá zřízenou redakční radu. 

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

Odpověď: Jihočeský kraj nemá zřízenou redakční radu. 

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

Odpověď: Ano. 

11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě? 

Odpověď: Jihočeský kraj nemá zřízenou redakční radu. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Milan Nebesář 

vedoucí Odboru kancelář hejtmana 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

*5x příloha: SM_18_RK_Zásady pro zadávání VZ Jčk a jím zřízenými PO a obchod.společnostmi.doc 

  SM_112_RK Evidence, inventarizace a odepisování majetku u PO zřizovaných Jčk.doc 

  Statut škodní komise.docx 

  etický kodex ZJK 2016.doc 

  RŘ_73_REDI_Kodex etiky zaměstnance Jčk zařazeného do KÚ.doc 
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