KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ředitelka
Mgr. Lucie Štěpánková
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 888
fax: +420 585 508 851
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

viz rozdělovník

Váš dopis č.j./Ze dne
KUOK 84366/2016
19. 8. 2016

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 86727/2016
KÚOK/54464/2016/Ř/7713

Vyřizuje/Tel
Hedencová
/585 508 877

Olomouc
2. 9. 2016

Námitky k výsledkům projektu Hodnocení transparentnosti krajů – krajské volby
2016
Vážený pane předsedo, vážený pane magistře,
obdržela jsem Váš dopis ze dne 19. 8. 2016 s výsledky projektu Hodnocení
transparentnosti krajů – krajské volby 2016.
Prosím o zapracování námitek k jednotlivým částem hodnocení.
 Kat_I_přístup k informacím – Je na oficiální webové stránce kraje zveřejněn vzor
žádosti o poskytnutí informací?
o Dosažené skóre – 0.
o Námitka: Součástí Směrnice Olomouckého kraje ze dne 9. 5. 2013 č. 3/2013,
kterou se vydává Postup Olomouckého kraje při poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dostupné
z https://www.kr-olomoucky.cz/9-zadosti-o-informace-cl-305.html) je Příloha č. 1,
což je vzor žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
o Doporučujeme tedy opravit hodnocení otázky na „ANO“.
 Kat_II_veřejné zakázky – Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická
pravidla) např. pro zadávací podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních
předpisů pro své veřejné zakázky?
o Dosažené skóre – 0.
o Námitka: Olomoucký kraj má nově schválena interní pravidla. Pravidla jsou
upravena Směrnicí Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 –
Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a Vnitřním
předpisem č. 11/2016, který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého
kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 2/2016 „Postup pro
zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje“ (dále jen „směrnice“)
schválené Radou Olomouckého kraje dne 16. 6. 2016 usnesením
č. UR/98/16/2016. Směrnice a vnitřní předpis je dostupný na webu
Olomouckého
kraje
https://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-

olomouckeho-kraje-cl-3077.html. V těchto dokumentech jsou uvedeny
minimální požadavky – závazné standardy pro zadávací podmínky.
Olomoucký kraj má současně schválené vzory smluv odborem OMPSČ
(odbor majetkový, právní a správních činností) a také používá schválené
vzory dokumentů v certifikovaném nástroji TENDERARENA (profil
zadavatele).
o Doporučujeme tedy opravit hodnocení na „ANO - Kraj má přijaty konkrétní
závazné standardy pro své veřejné zakázky“.

 Kat_III_hospodaření s majetkem – 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)?
o Dosažené skóre – 0.
o Olomoucký kraj v praxi nevyužívá dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku, resp. veřejné nabídky (ve smyslu § 1771 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a tedy tato problematika není v jeho
pravidlech řešena.
o Doporučujeme objektivní posouzení, tzn. nehodnotit.
 Kat_IV_příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje – Je na oficiální
webové stránce kraje zveřejněn kompletní seznam obchodních společností
s majetkovou účastí kraje včetně výše majetkového podílu?
o Dosažené skóre – 0,5.
o Námitka: Ve zdůvodnění hodnocení je sděleno: „Není uvedena výše podílu“.
Po čtyřech proklicích z internetového odkazu, který v hodnocení sami
uvádíte, se dostanete na požadovaný údaj z Obchodního rejstříku.
o Očekáváme úpravu dosaženého skóre.
 Kat_IV_příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje – Mají obchodní
společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách
a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné
společnosti či kupovat jiné společnosti?
o Dosažené skóre – 0.
o Námitka:
Tak
jak
bylo
uvedeno
v dokumentu
pod č. j. KUOK 84562/2016/OKŘ ze dne 26. 8. 2016 – Kompetenci k tomuto
rozhodování (zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti) má
valná hromada, tj. Rada Olomouckého kraje, ale u majetkových změn
(zakládání dceřiných společností, nákup společností) v souladu se zákonem
o krajích rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Zakládací dokumenty
NOK nevylučují možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné
společnosti, ale s podmínkou schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
o Očekáváme úpravu dosaženého skóre.
 Kat_VII_etický kodex a ochrana WB – Má kraj vytvořen etický kodex zaměstnanců
příspěvkových organizací kraje?
o Hodnocení otázky – NE.
o Námitka: V případě příspěvkových organizací v sociální oblasti Rada
Olomouckého kraje usnesením UR/82/81/2015 ze dne 26. 11. 2015 schválila
znění hlavních etických principů pro pracovníky příspěvkových organizací
Olomouckého kraje poskytujících sociální služby a současně uložila
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaným Olomouckým krajem

poskytujícím sociální služby vydat nebo aktualizovat vnitřní předpis
organizace, který zohlední schválené etické principy s termínem
do 31. 1. 2016. V současné době příspěvkové organizace Olomouckého
kraje poskytující sociální služby mají zpracovány etické kodexy ve svých
vnitřních předpisech.
o Očekáváme úpravu dosaženého skóre.
 Kat_VIII_transparentnost rozhodování – Jsou zasedání všech výborů zastupitelstva
kraje volně přístupná veřejnosti?
o Dosažené skóre – 0.
o Námitka: V jednacím řádu výborů zastupitelstva je v čl. 3 odst. 5 uvedeno:
„Zasedání výboru je veřejné, pokud výbor nestanoví jinak.“ Z uvedeného
vyplývá, že pokud by zasedání výboru mělo být neveřejné, musel by
předseda výboru při zahájení jednání nechat výbor hlasovat o neveřejném
zasedání. Ve všech na webu zveřejňovaných zápisech výborů je možné
dohledat, že nikdy k takovému hlasování nedošlo a veřejnost nikdy nebyla
z jednání jakéhokoliv výboru vyloučena. S ohledem na skutečnost, že
pozvánky na všechna zasedání výborů jsou zveřejňována na webu
s předstihem a veřejnost má možnost se zasedání výborů účastnit
(viz zveřejněná oznámení o jednání výborů zastupitelstva), nelze neúčast
veřejnosti na jednáních výborů vztahovat k uvedenému ustanovení
jednacího řádu, protože pravidlo veřejného zasedání výborů je dodržováno
a nikdy nebylo omezeno.
o Doporučujeme tedy opravit hodnocení otázky na „ANO“.
 Kat_VIII_transparentnost rozhodování – Jsou na oficiální webové stránce kraje
zveřejněny podklady pro jednání rady kraje?
o Dosažené skóre – 0.
o Námitka: Na webových stránkách kraje dostupných z https://www.krolomoucky.cz/rada-cl-25.html v části „Aktuality“ je den před jednáním Rady
Olomouckého kraje zveřejněn návrh programu jednání dané rady.
o Doporučujeme tedy opravit hodnocení na „NE – Zveřejňován je pouze
program (dílčí body) zasedání rady“.
Upozorňuji také, že příspěvkové organizace jsou hodnoceny pohromadě s obchodními
společnostmi vlastněnými Olomouckým krajem a pak celkové výsledky vyznívají
neobjektivně a jsou zavádějící.
Dále uvádím, že některé otázky jsou velmi striktní. Je-li v organizaci určitý mechanizmus
nastaven, ale neodpovídá předpokladům tazatele, je hodnocen odpovědí „NE“ bez
přidělení bodů. Jako příklad uvádím dotaz:
 Je etický kodex součástí pracovní smlouvy, pracovního řádu zaměstnanců
krajského úřadu?
 Námitka: I když v odpovědi jsme uvedli, že etický kodex je samostatný vnitřní
předpis č. 5/2014, tazatel hodnotí odpověď jako „NE“ a nebere v úvahu skutečnost,
že podle zákoníku práce, § 37, musí být zaměstnanec při nástupu do práce
seznámen s pracovním řádem a s právními i ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.
Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními
předpisy. Mezi tyto vnitřní předpisy spadá i etický kodex a nový pracovník
podepisuje seznámení se s těmito předpisy a má k nim neomezený přístup
v elektronické podobě.

Závěrem mi dovolte poznamenat, že Vaši činnost vnímám jako zdroj pro zkvalitnění
činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje směrem k občanům a těším se na konkrétní
přínos Vaší náročné práce.
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