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Poskytnutí informace na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane předsedo, 

dne 15. srpna 2016 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

Níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy. 

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje: 
Žádáme vás o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně 

výše majetkového podílu. 

Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje: 

Krajská zdravotní a.s.    100 %    

Regionální rozvojová agentura ÚK a.s.       73 % 

Severočeské divadlo s.r.o.      50 % 

Labská investiční a.s. v likvidaci       3 %         

 

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

- Zastupitelstvo Ústeckého kraje dle ust. 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

zakladatelská listina apod.) explicitně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona  

č. 106/1999Sb.? 

- Ne, není to náležitost stanovená právními předpisy pro obsah zakladatelských 

dokumentů, stejně jako řada jiný povinností, které na tyto organizace kraje dopadají. 
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3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách a 

dalších zakládacích dokumentech) vyloučenou možnost zakládat dceřiné společnosti či 

kupovat jiné společnosti? 

- Ne, obchodní společnosti ovládané krajem nemají ve společenské smlouvě nebo  

ve stanovách vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné 

společnosti. 

 

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

strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností, existence 

výkonnostních indikátorů hospodaření)? 

- Ústecký kraj nemá formulovanou vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní 

společnosti. 

Rozpočet: 
1. Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových 

opatření provedených v roce 2016? 

- Veškerá rozpočtová opatření jsou zveřejněna v rámci usnesení Rady Ústeckého 

kraje. Speciálně vytvořený přehled na webu k dispozici není. 

 

Etický kodex a ochrana whistleblowerů:   
1. Je možné specifikovat komu konkrétnímu, kromě přímo nadřízeného zaměstnance, může 

zaměstnanec krajského úřadu podat oznámení o protiprávním jednání? 

- Při případném podezření na protiprávní jednání může zaměstnanec Krajského úřadu 

Ústeckého kraje podle Etického kodexu zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, jenž je přílohou Pracovního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, jednat 

takto:  

o V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či 

korupční jednání, oznámí tuto skutečnost svým nadřízeným.  

o V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními 

předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, 

oznámí tuto skutečnost řediteli. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Luboš Trojna    
vedoucí odboru kancelář hejtmana    
(podepsáno elektronicky) 
 
 


		2016-08-26T06:39:45+0000
	Trojna Luboš Ing.
	Konverze dokumentu




