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Odpověď na žádost o informace doručenou dne 31.05.2016
Vážení,
dne 31.05.2016 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
(dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí níže specifikovaných informací, cit:
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.
2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené
příspěvkové organizace a obchodní společnosti?
3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací
podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro své veřejné
zakázky?
4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky?
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)?
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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?
2. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (Pokud
ano, prosíme o poskytnutí.)
3. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (Pokud
ano, prosíme o poskytnutí.)
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)?
5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého
majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití?
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.)
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?
2. Má kraj 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?
Dále žádáme o poskytnutí informací ve věci dotací a grantů:
1. Má kraj schváleny a zveřejněny interní směrnice pro dotační řízení?
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.)
2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů?
3. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných
k odevzdání majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele?
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?
5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu?
(Pokud ano, o jaký orgán jde?)
6. Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy
porušení kodexu?
7. Má kraj schválen etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
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8. Je etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy publikován na webových
stránkách kraje?
9. Má kraj vytvořen etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje?
10. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje publikován na webových
stránkách kraje?
11. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců krajského
úřadu?
12. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců
příspěvkových organizací?
13. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
zaměstnance (existuje možnost oznámit protiprávní jednání)?
14. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?
15. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je
přímo nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?
16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím
protiprávní jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)?
17. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
širokou veřejnost (existuje možnost oznámit protiprávní jednání) s následným
sledováním vyřízení podnětu?
18. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?
19. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců
samosprávy?
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?
2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný
obdobný strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo?
3. Je na oficiální webové stránce kraje uveřejňováno plnění programové prohlášení
rady či jiného obdobného strategického dokumentu?
Dále žádáme 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.)
2. Má kraj schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií (tisk, TV,
rozhlas, sociální sítě)?
3. Obsahuje interní předpis povinnost objektivně a vyváženě informovat o dění v kraji?
4. Obsahuje interní předpis pravidla pro uveřejňování názorů a sdělení zastupitelů v
médiích?
5. Má kraj zřízen dohledový orgán (redakční rada, výbor, komise) pro provoz médií?
6. Má redakční rada statut odpovídající zákonu o krajích (komise rady/výbor
zastupitelstva)?
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7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva?
8. Je v redakční radě zastoupen alespoň jeden člen opozice?
9. Je členství v redakční radě neslučitelné s funkcí hejtmana, radního, ředitele nebo
zaměstnance KÚ?
10. Činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání/relace/postu… odpovědný
redaktor?
11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě?
Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod č.j. KUKHK-IZ-80/VZ/2016, posoudil ji
a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné
náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.
O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu:
odbor investic, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, odbor kancelář hejtmana, odbor
vnitra a krajský živnostenský úřad, které se Vaší žádostí podrobně zabývaly a k Vámi
požadovaným informacím sdělují následující.
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.
Královéhradecký kraj má schválena pravidla ve Směrnici, kterou se stanovuje postup
Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, jež byla schválena
usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/7/387/2014 ze dne 24.3.2014.
Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dokumentu.
2. Jsou interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek platná také pro zřízené
příspěvkové organizace a obchodní společnosti?
Interní pravidla jsou závazná pro zřízené příspěvkové organizace.
3. Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro zadávací
podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro své veřejné
zakázky?
Vlastní schválené standardy Královéhradecký kraj nemá, při zadávání veřejných
zakázek postupuje zadavatel podle katalogu vzorových zadávacích dokumentací
na dodávky, služby a stavební práce uveřejněné ministerstvem pro místní rozvoj, který
byl vzat na vědomí usnesením vlády ČR č. 771 ze dne 17. října 2012. Zadavatel
postupuje při zadávacím řízení veřejné zakázky vždy v souladu se zákonem o veřejných
zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění., směrnicí a je povinen zajistit soulad
jednotlivých operací při zadávacím řízení s právními předpisy při dodržení optimálního
vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností jednotlivých operací podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných
právních předpisů ČR.
4. Od jaké výše předpokládané hodnoty kraj soutěží dodavatele na své veřejné zakázky?
Veřejné zakázky se soutěží od nuly. Při výběru dodavatele kraj postupuje vždy
v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění. To
znamená, že veškeré veřejné zakázky musí být realizovány při dodržení zásad:
transparentnosti, rovného (stejného) zacházení, zákazu diskriminace, vztahu
vzájemného uznávání a proporcionality.
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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)?
Ano, Královéhradecký kraj organizuje centrální nákupy pro potřeby své a příspěvkové
organizace, obchodní společnosti s majetkovou účastí.

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?
Královéhradecký kraj záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo
vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské
zřízení), vždy řádně zveřejňuje své na úřední desce a její elektronické verzi a současně
jej zasílá ke zveřejnění v katastrálním území, kde se nemovitá věc nachází. Jeví-li se
to, vzhledem k povaze nemovité věci, jako účelné, kraj nad rámec výše uvedeného
zveřejňuje svou nabídku také na realitních serverech.
2. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (Pokud
ano, prosíme o poskytnutí.)
Královéhradecký kraj má stanovena interní pravidla pro hospodaření s nemovitým
majetkem kraje, ale v současné době probíhá jejich rozsáhlá aktualizace s vazbou na
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a novelu č. 106 zákona č. 129/2000 Sb.,
zákona o krajích (krajské zřízení). Připravované Zásady upravující hospodaření s
nemovitým majetkem Královéhradeckého kraje budou mimo jiné obsahovat použití
dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Původní Zásady
upravující hospodaření s majetkem kraje byly schváleny Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/10/692/2009 ze dne 2. prosince 2009 a
nabyly účinnosti dnem1. ledna 2010 a poskytujeme je v Příloze č. 2 k tomuto
dokumentu.
3. Má kraj stanovena interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Na hospodaření s movitým majetkem dosud ryze samostatný předpis
Královéhradecký kraj nemá. V současné době jsou platné Zásady zastupitelstva
upravující hospodaření s majetkem Královéhradeckého kraje, které poskytujeme
v Příloze č. 2 k tomuto dokumentu (budou však v dohledné době měněny) a Příkaz č.
3 o oběhu účetních dokladů v podmínkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
(včetně jeho přílohy 1 týkající se odboru školství). Tyto dvě interní normy dopadají
primárně na hospodaření s movitým majetkem a tvoří Přílohy č. 3 a 4 tohoto
dokumentu. Při nakládání s movitým majetkem se použijí i některá ustanovení
z jiných interních norem.
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)?
Viz odpověď na otázku č. 2.
5. Je na oficiální webové stránce kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého
majetku kraje (databáze) s uvedením jeho současného využití?
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Na oficiálních webových stránkách kraje není k dispozici ucelená databáze
nemovitého majetku kraje s uvedením jeho současného využití.
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.)
Ano, problematiku řešení škod způsobených na majetku kraje řeší Škodní a likvidační
komise, jedná se o Statut škodní a likvidační komise, který nabyl účinnosti dnem
1. září 2015 na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/25/1171/2015
ze dne 24. srpna. 2015 – viz Příloha č. 5 tohoto dokumentu.
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?
Nemá.
2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování osob pověřených krajem k výkonu
činností v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje?
Nemá.
3. Jsou změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem schvalovány
pouze zastupitelstvem kraje?
Změny stanov schvaluje rada Královéhradeckého kraje při výkonu funkce valné
hromady.
Dotace a granty:
1. Má kraj schváleny a zveřejněny interní směrnice pro dotační řízení?
Poskytování dotací z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje je upraveno
ve Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásadách pro poskytování
dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Tyto dokumenty byly po
projednání ve věcně příslušných výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a
Radě
Královéhradeckého
kraje
schváleny
usnesením
Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ze dne 14. září 2015, č. ZK/23/1545/2015, a nabyly
účinnosti dne 15. září 2015 a následně zveřejněny na dotačním portálu
Královéhradeckého kraje v části „Dokumenty ke stažení“ dostupného na www:
http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx.
Etický kodex, prevence střetu zájmů a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání:
1. Mají zastupitelé kraje schválen svůj etický kodex? (Pokud ano, prosíme o poskytnutí.)
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje nemá schválen etický kodex. Jednání
zastupitelů plně podléhá příslušným právním předpisům (zákon o krajích apod.), tedy
tuto a níže položené otázky č. 2 až 6 nelze zodpovědět.
2. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů?
3. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných
k odevzdání majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele?
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?
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5. Má krajské zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování et. kodexu?
(Pokud ano, o jaký orgán jde?)
6. Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy
porušení kodexu?
7. Má kraj schválen etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy? (Pokud ano,
prosíme o poskytnutí.)
Ano, daná norma tvoří přílohu č. 24 Pracovního řádu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a tvoří Přílohu č. 6 tohoto dokumentu.
8. Je etický kodex zaměstnanců úřadu krajské samosprávy publikován na webových
stránkách kraje?
Ano, etický kodex je zveřejněn na internetových stránkách Královéhradeckého kraje
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kontakt/kodex-44779/ .
9. Má kraj vytvořen etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje?
Královéhradecký kraj takový dokument centrálně nevydal, tímto ale není bráněno
jednotlivým příspěvkovým organizacím jako samostatným právnickým osobám si
takový kodex vydat.
10. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje publikován na
webových stránkách kraje?
Viz odpověď výše.
11. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců krajského
úřadu?
Ano, viz odpověď na otázku č. 7.
12. Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců
příspěvkových organizací?
Irelevantní, viz odpověď na otázku č. 9.
13. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
zaměstnance (existuje možnost oznámit protiprávní jednání)?
Samostatný mechanismus prevence protiprávního jednání pro zaměstnance
Královéhradecký kraj stanoven nemá. Krajský úřad má zpracované protikorupční
strategie, vize a hodnoty, k řízení kvality používá model CAF a EFQM, průzkumy.
Možnost nahlásit protiprávní jednání určitým způsobem umožňuje čl. 67 Pracovního
řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, určité postupy jsou obsaženy i
v dalších normách kraje, úřadu, např. v etickém kodexu.
14. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?
Výslovné ustanovení o anonymní možnosti nahlášení Pracovní řád neupravuje.
15. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je
přímo nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?
Každý zaměstnanec se může obrátit na nezávislé orgány, jako např. příslušný soud,
veřejný ochránce práv apod.
16. Obsahují vnitřní předpisy kraje zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím
protiprávní jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)?
Ne.
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17. Má kraj stanoven samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro
širokou veřejnost (existuje možnost oznámit protiprávní jednání) s následným
sledováním vyřízení podnětu?
Nemá. Krajský úřad má upraven institut podávání stížností a jejich prošetřování, viz
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zivotni-situace/zivotni-situaceobcan/1-2-18705/
18. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?
Viz odpověď na otázku č. 17.
19. Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců
samosprávy?
Ne.
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?
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je
zveřejňováno na úřední desce a na oficiálních webových stránkách kraje, jiný způsob
zveřejňování Královéhradecký kraj nevyužívá.
2. Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný
obdobný strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo?
ANO, na webových stránkách Královéhradeckého kraje je zveřejněno Programové
prohlášení Rady Královéhradeckého kraje na dané období http://www.krkralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/voleneorgany/rada/PPRKHK_2012_web.pdf
3. Je na oficiální webové stránce kraje uveřejňováno plnění programové prohlášení rady
či jiného obdobného strategického dokumentu?
Není, jednotlivé výsledky lze čerpat z přijatých usnesení Rady a Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.
Dále žádáme 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.)
Ano, Královéhradecký kraj provozuje, či pravidelně využívá následující média:
a) Tištěný zpravodaj „U nás v kraji“,
b) TV vysílání formou youtube kanálu https://www.youtube.com/user/KHKkraj
a/nebo zveřejnění přímo na oficiálních stránkách Královéhradeckého kraje či
facebookovém profilu; dále je zpravodajství o dění v kraji zveřejňováno pomocí
vysílání na monitorech ve veřejných prostorách krajských nemocnic, které kraj za
tímto účelem využívá na smluvním základě (tzv. „Zone TV“),
c) Rozhlasový magazín na radiu Blaník pravidelně jednou týdně (vždy ve čtvrtek od
16:00, dále v repríze), který je věnovaný hlavním událostem a dění v
Královéhradeckém kraji a na krajském úřadě,
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d) Facebookový profil https://www.facebook.com/kralovehradeckykr/
2. Má kraj schválen interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných médií (tisk, TV,
rozhlas, sociální sítě)?
Ne, Královéhradecký kraj nemá interní předpis pro tvorbu obsahu provozovaných
médií.
3. Obsahuje interní předpis povinnost objektivně a vyváženě informovat o dění v kraji?
Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj momentálně žádný takový předpis nemá,
jsou odpovědi na tuto a otázku č. 4 celkem irelevantní. Je možno však upozornit na
aktuální obnovení „stránky zastupitelů“ v tištěném magazínu „U nás v kraji“
(červnové číslo 2016), kde je prostor pro vyjádření zastupitelů, koaličních i
opozičních, a kde může každý zastupitelský klub zveřejnit vždy jeden článek, který
nepodléhá žádné jiné redakční úpravě než jazykové korektuře. Konečně by pak
Královéhradecký kraj chtěl ještě podotknout, že momentálně končí volební období, a
novému zastupitelstvu bude komplexně představeno fungování tištěného média i
dalších kanálů, které kraj využívá, a následně bude na vůli nového zastupitelstva, zda
bude chtít podřídit mediální komunikaci kraje své vyšší kontrole, či si bude přát
ponechat vše při starém.
4. Obsahuje interní předpis pravidla pro uveřejňování názorů a sdělení zastupitelů v
médiích?
Viz odpověď na otázku č. 3.
5. Má kraj zřízen dohledový orgán (redakční rada, výbor, komise) pro provoz médií?
Ne, Královéhradecký kraj momentálně nemá zřízen žádný takovýto dohledový orgán.
Tím jsou zároveň zodpovězeny i otázky č. 6-9 a 11, které dále rozvádějí otázku
ohledně dohledového orgánu pro provoz médií, resp. cílí na jeho status, jeho obsazení
a jeho pravomoci. Resp. otázka č. 11 zní, zda je redaktor odpovědný redakční radě.
Tyto otázky se vzhledem k neexistenci takového orgánu jeví jako irelevantní.
6. Má redakční rada statut odpovídající zákonu o krajích (komise rady/výbor
zastupitelstva)?
Viz odpověď u otázky č. 5.
7. Je redakční rada zřízena jako výbor zastupitelstva?
Viz odpověď u otázky č. 5.
8. Je v redakční radě zastoupen alespoň jeden člen opozice?
Viz odpověď u otázky č. 5.
9. Je členství v redakční radě neslučitelné s funkcí hejtmana, radního, ředitele nebo
zaměstnance KÚ?
Viz odpověď u otázky č. 5.
10. Činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání/relace/postu… odpovědný
redaktor?
V závislosti na typu média a jeho smluvním zakotvení je zpravidla vyžadován souhlas
tiskového oddělení odboru kancelář hejtmana, nevkládá-li či nepublikuje-li ho přímo
tiskové oddělení.
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11. Zodpovídá se redaktor svojí činností redakční radě?
Viz odpověď u otázky č. 5.

S pozdravem
„otisk razítka“
Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad
(dopis je elektronicky podepsán)

Přílohy datové zprávy:
Příloha č. 1 Směrnice k zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 2 Zásady upravující hospodaření s majetkem Královéhradeckého kraje
Příloha č. 3 Příkaz o oběhu účetních dokladů
Příloha č. 4 Příloha k příkazu o oběhu účetních dokladů
Příloha č. 5 Statut škodní a likvidační komise
Příloha č. 6 Etický kodex
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