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Žádost o poskytnutí informace týkající se obchodních společností, rozpočtu a etického
kodexu
Vážení,
k Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
která nám byla doručena dne 15. 8. 2016 týkající se dotazů v oblasti obchodních společností,
rozpočtu a etického kodexu, Vám sdělujeme:
Ke kategorii obchodních společností kraje:
1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných
krajem?
Změny stanov obchodních společností schvaluje valná hromada, jejíž působnost
v souladu se zákonem o krajích vykonává Rada kraje v působnosti jediného společníka.
2. 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.
Obchodní společnosti nemají ve svých společenských smlouvách výslovně uvedeno, že
jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách
a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či
kupovat jiné společnosti?
Obchodní společnosti takovéto ustanovení ve svých stanovách nemají obsaženo.
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)?
Nemá.
Ke kategorii rozpočet:
1. Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových
opatření provedených v roce 2016?
Všechna schválená rozpočtová opatření provedená v roce 2016 jsou součástí usnesení
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rady případně zastupitelstva zveřejněná na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/radazastupitelstvo/usneseni.aspx vždy pod názvem „Rozpočtové změny“.
Ke kategorii etický kodex a ochrana whistleblowerů:
V předchozí žádosti jste na otázku „Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému
orgánu či osobě nežli je přímo nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?“ odpověděli:
"Ano."
1. Je možné specifikovat komu konkrétnímu, kromě přímo nadřízeného zaměstnance, může
zaměstnanec krajského úřadu podat oznámení o protiprávním jednání? Základním
předpisem, který upravuje podávání oznámení o protiprávním jednání je zákon č.
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů,
který v § 16 stanoví, že
(1) Úředník je povinen
d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li
úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to
bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li
nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy,
dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn
ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného
správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně
oznámit vedoucímu úřadu,
Tato oblast je ošetřena také ve vnitřním předpisu Krajského úřadu Karlovarského
kraje s názvem Pracovní řád (R 01/2009), ve kterém je uvedeno, že:
-má-li zaměstnanec za to, že pokyn vydaný příslušným nadřízeným je v rozporu s
právními předpisy, je povinen na to upozornit nadřízeného na vyšším stupni řízení,
Dále mají zaměstnanci možnost obrátit se přímo na ředitelku krajského úřadu, a to
formou osobní schůzky, písemně nebo formou vhození podnětu do „schránek důvěry“,
které se nacházejí v budovách KÚ. Ředitelka krajského úřadu se bude zabývat jak
podnětem, který je podepsán, ale rovněž podnětem, který je anonymní.

S pozdravem

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vedoucí odboru legislativního a právního
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