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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážený pane Kameníku,
obdržela jsem Vaši žádost ze dne 27. 5. 2016 o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
Konkrétně žádáte 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.
Olomoucký kraj má schválena interní pravidla. Pravidla jsou upravena Směrnicí Olomouckého
kraje ze dne 28. 12. 2015 č. 11/2015 – Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého
kraje a Vnitřním předpisem č. 1/2016, který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje
stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 11/2015 „Postup pro zadávání veřejných
zakázek Olomouckého kraje“ (dále jen „směrnice“) schválené Radou Olomouckého kraje
dne 28. 12. 2015 usnesením č. UR/85/8/2015. Směrnice a vnitřní předpis je dostupný na webu
Olomouckého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl3077.html.
2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené
příspěvkové organizace a obchodní společnosti?
Interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro zřízené příspěvkové organizace jsou
stanovena na základě směrnice: Směrnice Olomouckého kraje ze dne 28. 12. 2015 č. 10/2015,
ZÁSADY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM.
Nejsou formulována interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná pro Nemocnici
Olomouckého kraje, a.s., jejímž je Olomoucký kraj jediným akcionářem.
3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací
podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro své veřejné zakázky?
Olomoucký kraj nemá schváleny obecné závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro
zadávací podmínky, smluvní podmínky. Každá veřejná zakázka je jedinečná a nelze stanovit
závazné standardy pro všechny veřejné zakázky. Směrnice a vnitřní předpis obsahuje minimální
požadavky na zadávací dokumentaci, pro veřejné zakázky na stavební práce má Olomoucký kraj
schváleny obchodní podmínky.
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4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky?
Olomoucký kraj soutěží dodavatele od 200 000 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)?
Olomoucký kraj zadává centrální nákupy pro své potřeby a potřeby příspěvkových organizací.
Olomoucký kraj neorganizuje centrální nákupy pro potřeby Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,
jejímž je jediným akcionářem.
Dále žádáte o poskytnutí 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?
Olomoucký kraj zveřejňuje všechny své záměry rovněž na úředních deskách obcí, v jejichž
územním obvodu se nemovitost nachází. Olomoucký kraj některé své záměry (i ty pod 1 mil. Kč)
zveřejňuje v měsíčníku „Olomoucký kraj“. U některých odprodejů nemovitého majetku
zprostředkovávají realitní kanceláře pro Olomoucký kraj vyhledání zájemce o tento převod a tyto
kanceláře zveřejňují nabídky odprodeje na realitních serverech.
2. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem obsahují následující interní pravidla:
 Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
https://www.kr-olomoucky.cz/nemovity-majetek-cl-114.html;
 Zřizovací listiny příspěvkových organizací Olomouckého kraje
https://www.kr-olomoucky.cz/organizace-zrizovane-olomouckym-krajem-cl-11.html;
 Směrnice č. 10/2015 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem
https://www.kr-olomoucky.cz/organizace-zrizovane-olomouckym-krajem-cl-11.html;
 Směrnice č. 8/2015 Postup pro odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem
https://www.kr-olomoucky.cz/organizace-zrizovane-olomouckym-krajem-cl-11.html;
 Směrnice č. 4/2013 Evidence, inventarizace a vyřazování majetku Olomouckého kraje
užívaného Krajským úřadem Olomouckého kraje (viz příloha);
 Vnitřní předpis č. 10/2012 Oběh účetních dokladů (viz příloha);
 Vnitřní předpis č. 8/2013 Inventarizace majetku a závazků Olomouckého kraje (viz příloha);
 Vnitřní předpis č. 8/2014 Postup při řešení škody vzniklé na majetku OK užívaném KÚOK
(viz příloha);
 Vnitřní předpis č. 1/2015 Provozní řád prostor a majetku používaného pro činnost KÚOK
(viz příloha).
3. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Pravidla pro hospodaření se svěřeným majetkem jsou ošetřena ve:
 Zřizovacích listinách příspěvkových organizací Olomouckého kraje;
 Směrnici č. 10/2015 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem;
 Směrnici č. 8/2015 Postup pro odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem.
Všechny uvedené dokumenty jsou veřejně přístupné na webu OK v sekci Organizace zřizované
Olomouckým krajem (zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/organizace-zrizovane-olomouckymkrajem-cl-11.html).

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 úpravu pro použití dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku,
resp. veřejnou nabídku (ve smyslu § 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
při nakládání s majetkem kraje neobsahují.
5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého
majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití?
Seznam nemovitého majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití na webu kraje
dostupný není.
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.)
Problematiku řeší vnitřní předpis č. 8/2014 Postup při řešení škody vzniklé na majetku
Olomouckého kraje užívaném Krajským úřadem Olomouckého kraje, kterým se mj. ustavuje
škodní komise, jejíž členy jmenuje ředitel krajského úřadu. Postupy při řešení škod na majetku
kraje, který je v hospodaření příspěvkových organizací, si tyto organizace řeší svými vnitřními
předpisy, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací.
Dále žádáte 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?
Olomoucký kraj nemá stanovena pravidla pro nominace zástupců kraje do orgánů obchodních
společností.
2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování osob pověřených krajem k výkonu činností
v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje?
Olomoucký kraj nemá stanovena pravidla pro odměňování osob pověřených krajem k výkonu
činností v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje.
3. Jsou změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem schvalovány pouze
zastupitelstvem kraje?
Změny stanov Nemocnici Olomouckého kraje, a.s., jejímž je Olomoucký kraj jediným akcionářem,
probíhají tak, že Rada Olomouckého kraje předkládá návrh na změnu stanov Zastupitelstvu
Olomouckého kraje a po schválení zastupitelstvem realizuje Rada Olomouckého kraje
s představenstvem akciové společnosti změnu stanov.
Dále žádáte o poskytnutí informací ve věci dotací a grantů:
1. Má kraj schváleny a zveřejněny interní směrnice pro dotační řízení?
Olomoucký kraj má vnitřní předpis pro smlouvy - Vnitřní předpis VP 14/2015 o uzavírání smluv,
jejich evidenci a zveřejňování. Pro žadatele datačních programů jsou informace (podmínky
a pravidla) zveřejněny na webu: https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotace-a-prispevky-2016-cl3322.html.
Pokud by byly myšleny projekty kraje, tak má Krajský úřad Olomouckého kraje vydán Vnitřní
předpis číslo 10/2016 „Strategické plánování a projektové řízení Olomouckého kraje“, který mimo
jiné upravuje postupy projektového řízení projektů Olomouckého kraje.

Dále žádáte 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.)
Zastupitelé nemají schválený etický kodex.
2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů?
Viz odpověď u otázky 1.
3. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných
k odevzdání majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele?
Viz odpověď u otázky 1.
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?
Viz odpověď u otázky 1.
5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu? (Pokud
ano, o jaký orgán jde?)
Viz odpověď u otázky 1.
6. Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy porušení
kodexu?
Viz odpověď u otázky 1.
7. Má kraj schválen etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Olomoucký kraj má schválen Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje (viz: https://www.krolomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html).
8. Je etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy publikován na webových
stránkách kraje?
Etický kodex je publikován na webových stránkách kraje (viz: https://www.krolomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html).
9. Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje?
Olomoucký kraj nemá vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje, není
to jeho kompetence. Jedná se o zaměstnance příspěvkových organizací, nikoli Olomouckého
kraje.
10. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje publikován na webových
stránkách kraje?
Viz odpověď u otázky 9.
11. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců krajského
úřadu?
Etický kodex je samostatný vnitřní předpis č. 5/2014, není součástí pracovní smlouvy ani
pracovního řádu.
12. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců příspěvkových
organizací?
Viz odpověď u otázky 9.

13. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
zaměstnance (existuje možnost oznámit protiprávní jednání)?
Olomoucký kraj má stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
zaměstnance (viz:
https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl3077.html).
14. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?
Mechanismus umožňuje podat anonymní oznámení. (viz str. 9 protikorupčního manuálu).
15. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je přímo
nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?
Oznámení o protiprávním jednání je možné podat jinému orgánu či osobě nežli je přímo nadřízený
zaměstnanec (viz:
https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl3077.html).
16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní
jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)?
Vnitřní předpisy kraje obsahují zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní jednání
(viz str. 7 protikorupční strategie).
17. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro širokou
veřejnost (existuje možnost oznámit protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení
podnětu?
Ano, viz protikorupční manuál.
18. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?
Ano, viz protikorupční manuál.
19. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců
samosprávy?
Pracovní řád zaměstnanců se na internetových stránkách nenachází.
Dále žádáte 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?
Kromě webové stránky zastupitelstva jsou oznámení o jednáních zastupitelstva zveřejněna
na stránce obcí – Veřejná správa https://www.kr-olomoucky.cz/informace-pro-obce-cl-2787.html –
oznámení na starosty všech obcí Olomouckého kraje s žádostí o zveřejnění na úřední desce obcí.
2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný
obdobný strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo?
Programové prohlášení rady je zveřejněno na https://www.kr-olomoucky.cz/programoveprohlaseni-rok-cl-1271.html.
3. Je na oficiální webové stránce kraje uveřejňováno plnění programové prohlášení rady či
jiného obdobného strategického dokumentu?
Ano, viz: https://www.kr-olomoucky.cz/programove-prohlaseni-rok-cl-1271.html.
Dále žádáte o poskytnutí informací ve věci „mediální politiky“ kraje:

1. Provozuje kraj některé z těchto médií?
- tištěné periodikum (zpravodaj)
- TV vysílání (kabel, stream – např. Youtube kanál),
- rozhlas
- sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)
Olomoucký kraj vydává měsíčník Olomouckého kraje, smluvně spolupracuje s TV MORAVA a sítí
kabelových TV v kraji. Olomoucký kraj má dále založeny účty na sociální síti Facebook, Twitter,
Google +.
2. Má kraj schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií (tisk, TV, rozhlas,
sociální sítě)?
Olomoucký kraj nemá schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií.
3. Obsahuje interní předpis povinnost objektivně a vyváženě informovat o dění v kraji?
Viz odpověď u otázky 2.
4. Obsahuje interní předpis pravidla pro uveřejňování názorů a sdělení zastupitelů v médiích?
Viz odpověď u otázky 2.
5. Má kraj zřízen dohledový orgán (redakční rada, výbor, komise) pro provoz médií?
Olomoucký kraj nemá zřízen dohledový orgán pro provoz médií.
6. Má redakční rada statut odpovídající zákonu o krajích (komise rady/výbor zastupitelstva)?
Viz odpověď u otázky 5.
7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva?
Viz odpověď u otázky 5.
8. Je v redakční radě zastoupen alespoň jeden člen opozice?
Viz odpověď u otázky 5.
9. Je členství v redakční radě neslučitelné s funkcí hejtmana, radního, ředitele nebo
zaměstnance KÚ?
Viz odpověď u otázky 5.
10. Činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání/relace/postu… odpovědný redaktor?
Na obsahu každého aktuálního čísla spolupracuje s šéfredaktorem měsíčníku oddělení mediální
komunikace a marketingu, které spadá pod odbor tajemníka hejtmana. Měsíčník je informativním
médiem pro všechny věkové kategorie napříč regionem, stejně tak měsíčníkem občanů kraje.
Možnost podílet se na obsahu mají rovněž krajští zastupitelé.
11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě?
Viz odpověď u otázky 5.

S pozdravem

Mgr. Lucie Štěpánková
Ředitelka Krajského úřadu Olomouckého kraje

Přílohy:
 Provozní řád prostor a majetku používaného pro činnost Krajského úřadu
Olomouckého kraje


Dlouhodobý majetek



SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 25. 7. 2013, č. 4/2013 - Evidence,
inventarizace a vyřazování majetku Olomouckého kraje užívaného Krajským úřadem
Olomouckého kraje.



Vnitřní předpis - Inventarizace majetku a závazků Olomouckého kraje



Vnitřní předpis - Postup při řešení škody vzniklé na majetku Olomouckého kraje
užívaném Krajským úřadem Olomouckého kraje



Vnitřní předpis - Oběh účetních dokladů

