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Sdělení
Vážený pane,
z pověření ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiřího Leščinského
reagujeme na Vaše „Výsledky projektu Hodnocení transparentnosti krajů – krajské
volby 2016“, které byly Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručeny dne 19. 8. 2016.
Po řádném prostudování Vámi doručené tabulky reagujeme na některé nepřesnosti,
které se v tabulce objevují.
List I. přístup k informacím
Webové stránky Plzeňského kraje fungují tak, že pokud se přihlásíte na
www.plzensky-kraj.cz je bezpodmínečně nutné, abyste „klikl“ na jednu ze záložek
„Články“, „Plzeňský kraj“ nebo „Krajský úřad“. Po „rozkliknutí“ se zde vpravo pod
„Kontakty“ objeví rychlý odkaz mj. na úřední desku a povinnou strukturu dle vyhlášky.
Strukturu dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. lze najít v rychlém odkazu, viz příloha č. 1 –
Foto. Výroční zprávy dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. jsou uvedeny
v této struktuře (bod 17). Taktéž vzory žádostí o poskytnutí informací jsou zde
uvedeny (bod 9).
K archivu úřední desky uvádíme, že krajský úřad tento archiv nevede, ovšem
kdykoliv se na nás někdo obrátí s potřebou vyhledat nějaký dokument z archivu
úřední desky, vždy mu vycházíme vstříc a dokument urychleně poskytujeme. Archiv
úřední desky není veden z důvodu přehlednosti úřední desky. Kdyby byly veškeré
historické dokumenty zveřejněny v archivu úřední desky, nebylo by pro jedince
snadné dohledat určitý potřebný dokument, proto dohledání dokumentu provádíme
my.
Navrhujeme tedy v bodě I. přístup k informacím zvýšit bodové ohodnocení na 7,55
bodu.
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List II. – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
bod 4 - Vymezují interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek jasnou
osobní odpovědnost za proces zadání zakázky a výběr dodavatele?
Tato odpovědnost není ve směrnici o zadávání veřejných zakázek přímo uvedena,
ale plyne přímo z interního nastavení každé organizace.
bod 6 - Má kraj schváleny závazné standardy (parametrická pravidla) např. pro
zadávací podmínky, smluvní podmínky apod. v rámci interních předpisů pro
své veřejné zakázky?
V rámci Směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek č. 1/2014
jsou schváleny i některé parametry pro tvorbu zadávací dokumentace – např.
ohledně hodnotících kritérií. Součástí směrnice jsou i přílohy – vzory dokumentů pro
zadávání veřejných zakázek. Dokumentace podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek všech organizací a obchodních společností je pak kontrolována
a sjednocována Centrálním nákupem, příspěvkovou organizací, kdy tato organizace
je v drtivé většině případů i administrátorem podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek v rámci Plzeňského kraje a jeho organizací nebo obchodních společností.
List IV. – PŘÍSPĚVKOVÉ A OBCHODNÍ SPOL.
bod 5 - Jsou v obchodním rejstříku u obchodních společností ovládaných
krajem zveřejněny všechny povinné informace, tak jak požaduje zákon (účetní
závěrky, změny stanov a zakládajících dokumentů atd.)?
Například u společností POVED s. r. o., Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.,
Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o., Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice,
a.s., Domažlická nemocnice, a.s. či Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
schází výroční zprávy (popř. účetní závěrky) za rok 2015.
Toto tvrzení bylo ověřeno ve veřejném rejstříku:
 Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. – výroční zpráva je ve veřejném
rejstříku, na soud došla 15. 6. 2016, založena do sbírky listin 24. 8. 2016
 Klatovská nemocnice, a.s. - výroční zpráva je ve veřejném rejstříku, na soud
došla 9. 6. 2016, založena do sbírky listin 24. 8. 2016
 Stodská nemocnice, a.s. – účetní závěrka, zpráva o vztazích je ve veřejném
rejstříku, na soud došla 25. 8. 2016, založena do sbírky listin 26. 8. 2016
 Domažlická nemocnice, a.s. - výroční zpráva, účetní závěrka, ovládací
smlouva a zpráva auditora jsou ve veřejném rejstříku, na soud došly 26. 5.
2016, založena do sbírky listin 22. 8. 2016
 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. – dosud nezveřejněno
 POVED s. r. o. – dosud nezveřejněno
 Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o – dosud nezveřejněno
bod 10 - 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 ovládané krajem nemají ve svých společenských smlouvách
(stanovy, zakladatelská listina apod.) výslovně uvedeno, že jsou povinným subjektem
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dle zákona č. 106/1999 Sb. Bylo by to také nadbytečné, protože okruh povinných
subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb. je stanoven přímo zákonem a ustanovení
obsažená ve společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) by
nemohla tento okruh změnit.
bod 12 - Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní
společnosti (existence strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých
obchodních společností, existence výkonnostních indikátorů hospodaření)?
Vlastnická politika je pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. definována již
samotnou strukturou, ovládacími smlouvami a akciemi, které vlastní Plzeňský kraj.
Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s., má zpracované a realizované
následující dokumenty a postupy:
 Strategický plán Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje 2014, poslání,
vize, cíle, strategie - v návaznosti na tento dokument mají nemocnice
zpracované dokumenty Strategický plán nemocnice – poslání, vize, cíle,
strategie
 Metodika Hodnocení předsedů představenstev/jednatelů nemocnic Skupiny
ZHPK
 Každoroční stanovení finančního plánu a kontrola jeho dodržování
Pro POVED s.r.o. kraj nemá zpracovánu vlastnickou politiku jakožto strategický
dokument k řízení a rozvoji společnosti, společnost je vázána směrnicemi rady kraje
a ostatními vnitřními předpisy kraje. Stejně tak nemá výkonnostní indikátory
hospodaření, neboť společnost je spoluvlastněna Městem Plzní a vytvořena za
účelem provádění servisních služeb a koordinace veřejné dopravy, tj. poskytování
veřejné služby, nikoliv za účelem tvorby zisku. Financování je prováděno pomocí 6
příkazních smluv a jejich dodatků, kterými je vymezena činnost pro jednotlivé roky.
Dozorčí rada vykonává dohled nad výkonem působnosti jednatelky a chodem
společnosti. Zastupitelstvo kraje schvaluje program a scénář valné hromady, jedním
z bodů je i zpráva o činnosti společnosti.
U uvedených bodů navrhujeme zvýšit bodové ohodnocení.
Děkuji.
S pozdravem

Mgr. Drahomíra Janoušková
pověřena zastupováním vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností
elektronicky podepsáno

Na vědomí:


Ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiří Leščinský



Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs
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