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Vážení,
dne 31. 05. 2016 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, v níž požadujete informace týkající se projektu Hodnocení transparentnosti
krajů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme předmětné informace, rozčleněné
do jednotlivých dílčí oblastí, tak jak následuje.
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.
Středočeský kraj má směrnice schválené usnesením Rady Středočeského kraje a
je závazné pro členy Rady Středočeského kraje, ředitele krajského úřadu a
zaměstnance Středočeského kraje zařazené do krajského úřadu, týkající se
zadávání veřejných zakázek, které jsou měněny opatřeními, které rovněž
schvaluje Rada Středočeského kraje. Jedná se o následující dokumenty:
- Směrnice č. 103 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem (viz
příloha č. 1).
- Směrnice č. 113 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským
krajem (viz příloha č. 2).
2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené
příspěvkové organizace a obchodní společnosti?
Pro příspěvkové organizace platí směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje. Tato směrnice je závazná pro
členy Rady Středočeského kraje a ředitele krajského úřadu, ředitele
příspěvkových organizací Středočeského kraje a zaměstnance Středočeského
kraje zařazené do krajského úřadu.
3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací
podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro své veřejné
zakázky?
Středočeský kraj má vzory pro zadávací dokumentaci a vzorové návrhy smluv,
které jsou upravovány podle předmětu veřejné zakázky a výše předpokládané
hodnoty. Zadávací dokumentaci a návrh smlouvy ke každé veřejné zakázce
schvaluje Rada Středočeského kraje ve svém usnesení, které je veřejně přístupné
na internetových stránkách kraje.
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4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky?
Zakázky na dodávky, služby a stavební práce jsou v souladu se směrnicí č. 113 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem soutěženy od
hodnoty nad 500 000,- 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)?
Středočeský kraj zajišťuje centrální nákup především při zajišťování energii
např. centralizovaný nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní
burze pro objekty v majetku Středočeského kraje a krajských nemocnic.
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?
Záměry prodeje se kromě úředních desek Středočeského kraje a obcí, na jejichž
území se nemovitost nachází, v případě zbytného nemovitého majetku (tj.
majetku primárně pro Středočeský kraj nevyužitelného a určeného k prodeji)
zveřejňují v Časopisu Středočech v papírové i elektronické podobě a
prostřednictvím bannerů na samotných nemovitostech (na bannerech je nově
umísťován i QR kód s podrobnými informacemi). V současné době probíhá
průzkum trhu na realitní servery, abychom mohli rozšířit zveřejňování záměrů
prodeje i na další způsoby.

2. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (Pokud
ano, prosíme o poskytnutí.)
Interní pravidla nakládání s nemovitým i movitým majetkem kraje (vč. majetku
příspěvkových organizací) upravuje v podrobnostech směrnice č. 127 o majetku
Středočeského kraje a o majetku příspěvkových organizací (viz příloha č. 3).
3. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (Pokud
ano, prosíme o poskytnutí.)
Interní pravidla nakládání s nemovitým i movitým majetkem kraje (vč. majetku
příspěvkových organizací) upravuje v podrobnostech směrnice č. 127 o majetku
Středočeského kraje a o majetku příspěvkových organizací (viz příloha č. 3).
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)?
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Směrnice č. 127 stanovuje limity nakládání s majetkem pro příspěvkové
organizace, nad takto stanovené limity o způsobu nakládání s majetkem
rozhoduje buď Rada Středočeského kraje (pronájmy, výpůjčky) nebo přímo
Zastupitelstvo Středočeského kraje (majetkové převody). Veřejné dražby se
používají v některých případech nákupu médií (např. el. energie, plyn). Při
prodeji nemovitostí se většinou používá metoda veřejné soutěže o nejvyšší
nabídkovou cenu (tzv. obálková metoda), přičemž nejnižší požadovaná
nabídková cena se odvíjí od znaleckého posudku, případně od cen, za které se
v dané oblasti obdobné nemovitosti obchodují, jsou-li tyto ceny vyšší než cena
podle znaleckého posudku.
5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam
nemovitého majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití?
Přehled nemovitého majetku na webové stránce není, neboť Středočeský kraj
má nemovitosti téměř ve všech katastrálních územích Středočeského kraje a dále
některé nemovitosti (většinou bývalá nebo současná rekreační nebo školicí
zařízení) i mimo území kraje. Řádově se jedná cca o 100 tisíc položek a navíc se
tento seznam neustále mění, neboť po každém jednání Zastupitelstva
Středočeského kraje je část nemovitostí převáděna novým vlastníkům a
Středočeský kraj nemovitosti do vlastnictví nabývá. Změny navíc ovlivňuje i
probíhající řízení ve věci změny katastrálního operátu, který provádějí
jednotlivé katastrální úřady.
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.)
Řešení škod obecně obsahuje Směrnice č. 127 a v podrobnostech Jednací řád
škodní komise ze dne 27. 12. 2005, účinný od 1. 1. 2006 (viz příloha č. 4).

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? Ne
2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování osob pověřených krajem k výkonu
činností v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje?
Osoby vyslané do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí kraje,
kteří jsou zaměstnanci krajského úřadu ze zákona nemohou pobírat žádnou
odměnu a ani nepobírají. U ostatních osob rozhodne Rada Středočeského kraje
při výkonu působnosti valné hromady v souladu se zákonem o obchodních
korporacích.
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3. Jsou změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem schvalovány
pouze zastupitelstvem kraje?
Tato pravomoc náleží ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, do působnosti Rady Středočeského kraje.
Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci dotací a grantů:
1. Má kraj schváleny a zveřejněny interní směrnice pro dotační řízení?
Dotace jsou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve
znění pozdějších předpisů, přidělovány v rámci Zastupitelstvem Středočeského
kraje schválených dotačních titulů.
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.)
Ne
2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů? Ne
3. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných
k odevzdání majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele? 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? Ne
5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu?
(Pokud ano, o jaký orgán jde?) Ne
6. Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy
porušení kodexu? Ne
7. Má kraj schválen etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Ne, v současné době v jednání se Základní organizací Oborového svazu státních
orgánů a organizací Krajského úřadu Středočeského kraje.
8. Je etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy publikován na webových
stránkách kraje? Ne
9. Má kraj vytvořen etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje? Ne
10. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje publikován na
webových stránkách kraje? Ne
11. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců krajského
úřadu? Ne
12. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců
příspěvkových organizací? Ne
13. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
zaměstnance (existuje možnost oznámit protiprávní jednání)?
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Ne a možnost existuje v souladu s obecnými právními předpisy.
14. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?
Ano, možnost existuje v souladu s obecnými právními předpisy.
15. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je
přímo nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?
Ano, možnost existuje v souladu s obecnými právními předpisy.
16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím
protiprávní jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)? Ne
17. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
širokou veřejnost (existuje možnost oznámit protiprávní jednání) s následným
sledováním vyřízení podnětu?
Ano, možnost existuje v souladu s obecnými právními předpisy.
18. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?
Ano, možnost existuje v souladu s obecnými právními předpisy.
19. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců
samosprávy? Ne
Transparentnosti rozhodování:
1. Jsou oznámení o jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na
oficiální webové stránce kraje a úřední desce? Pokud ano, jak? Ne
2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný
obdobný strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo? Ne
3. Je na oficiální webové stránce kraje uveřejňováno plnění programové prohlášení rady
či jiného obdobného strategického dokumentu? Ano, průběžně.
Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci „mediální politiky“ kraje:
1. Provozuje kraj některé z těchto médií?
- tištěné periodikum (zpravodaj) – Ano, „Středočech“ (Zpravodaj Středočeského
kraje)
- TV vysílání (kabel, stream – např. Youtube kanál) - Ne
- rozhlas - Ne
- sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)- Ano, Facebook
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2. Má kraj schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií (tisk, TV,
rozhlas, sociální sítě)? Ne
3. Obsahuje interní předpis povinnost objektivně a vyváženě informovat o dění v kraji?
Ne
4. Obsahuje interní předpis pravidla pro uveřejňování názorů a sdělení zastupitelů v
médiích? Ne
5. Má kraj zřízen dohledový orgán (redakční rada, výbor, komise) pro provoz médií?
Ano, redakční radu.
6. Má redakční rada statut odpovídající zákonu o krajích (komise rady/výbor
zastupitelstva)? Ne
7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva? Ne
8. Je v redakční radě zastoupen alespoň jeden člen opozice?
Ne, redakční rada je tvořena výlučně zaměstnanci krajského úřadu.
9. Je členství v redakční radě neslučitelné s funkcí hejtmana, radního, ředitele nebo
zaměstnance KÚ? Ne
10. Činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání/relace/postu… odpovědný
redaktor? Ne, odpovědný je šéfredaktor.
11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě? Šéfredaktor se zodpovídá
redakční radě.

S pozdravem

Mgr. Aleš Růžička
zástupce ředitele pro oblast veřejné správy
(podepsáno elektronicky)

Příloha:
1. Směrnice č. 103- o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem
2. Směrnice č. 113 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem
3. Směrnice č. 127 o majetku Středočeského kraje a o majetku příspěvkových organizací
4. Jednací řád škodní komise ze dne 27. 12. 2005, účinný od 1. 1. 2006
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