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Poskytnutí informace
Vážení,
dne 31. 5. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena
Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vámi požadovaným informacím sdělujeme následující:
Veřejné zakázky:
1. Plzeňský kraj má schválená interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek
(včetně úpravy zadávání zakázek malého rozsahu), a to Směrnici Rady
Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek č. 1/2014.
2. Směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek č. 1/2014 je
závazná pro zřízené organizace i pro obchodní společnosti, v nichž má Plzeňský
kraj většinový podíl.
3. 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.
4. Plzeňský kraj a jeho organizace a obchodní společnosti povinně soutěží
dodavatele od předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky a služby od
200 tisíc Kč bez DPH a stavební práce od 500 tisíc Kč bez DPH.
5. Plzeňský kraj zřizuje Centrální nákup, příspěvkovou organizaci, která zajišťuje
a realizuje centrální zadávání některých dodávek a služeb pro potřeby
Plzeňského kraje a jím zřízené příspěvkové organizace a obchodní společnosti,
v nichž má kraj většinový podíl. Nově tato organizace poskytuje v případě zájmu
i služby v oblasti zadávání veřejných zakázek také obcím na území Plzeňského
kraje.
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Hospodaření s majetkem kraje:
1. Plzeňský kraj v rámci plnění povinností dle ustanovení § 18 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, postupuje u všech zveřejňovaných záměrů obdobně,
tj. zveřejňuje záměr prodat, směnit, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit
nemovitou věc po dobu 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje
vyvěšením na úřední desce kraje, též na elektronické úřední desce. Současně je
záměr ke zveřejnění zasílán na městský/obecní úřad lokality, kde se nemovitost
nachází. Z hlediska problematiky zveřejňování záměru dle ustanovení § 18
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, je hodnota nemovitého majetku nerozhodná.
Plzeňský kraj při prodeji nemovitostí rovněž často využívá služby realitních
společností. V takových případech je pak informace o záměru prodeje
zveřejněna prostřednictví realitních serverů.
2. Plzeňský kraj se při hospodaření s nemovitým majetkem řídí mimo zákonných
norem i normami podzákonnými; z vnitřních předpisů se jedná o Směrnici Rady
Plzeňského kraje č. 2/2015 o nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem
Plzeňského kraje.
3. Pravidla pro hospodaření s movitým majetkem jsou určena Směrnicí Krajského
úřadu Plzeňského kraje č. S – 3/2012/OEK-002 Evidence, oceňování a účtování
o dlouhodobém majetku Plzeňského kraje (účinnost od 1. 8. 2014.
4. Shora uvedená Směrnice RPK č. 2/2015 obsahuje ustanovení, které jako způsob
nabytí nemovitého majetku uvádí i veřejnou dražbu. Analogicky pak tento způsob
uvádí i jako způsob pozbytí nemovitého majetku. Veřejná soutěž o nejvhodnější
nabídku je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vnitřní
směrnice Plzeňského kraje její použití nevylučuje; jedná se toliko o formu výběru
nejvhodnějšího smluvního partnera, nikoli o samotné právní jednání představující
vlastní majetkovou dispozici (uzavření smlouvy).
5. Oficiální webová stránka Plzeňského kraje dotazovaný přehled nemovitého
majetku kraje neobsahuje. Nemovitý majetek je evidován veřejným seznamem
spravovaným státem – katastr nemovitostí. V případě nemovitého majetku je
prostřednictvím katastru nemovitostí seznatelný i způsob využití majetku, neboť
je z údaje o subjektu hospodařícím s nemovitým majetkem (příspěvkové
organizace kraje) zřejmé, k jakému účelu nemovitosti slouží. Krajský úřad dále
k evidenci nemovitého majetku využívá vnitřní (neveřejné) služby (evidenční
databáze, mapové služby apod.).
6. Problematiku řešení škod způsobených na majetku kraje upravuje Směrnice
Krajského úřadu Plzeňského kraje S 5/2008 Řešení škodních případů (účinnost
od 15. 12. 2008). Řešení škod zaměstnanců kraje zařazených do krajského
úřadu se zabývá škodní komise jako poradní orgán ředitele Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Tato komise je 5 členná, navrhne řediteli KÚPK řešení a
ředitel úřadu návrh potvrdí či nikoliv. Řešení škod je stanoveno ve směrnici
KÚPK. Případné škody zastupitelů by řešila Rada kraje, ale za celé volební
období nemusel kraj řešit škody u členů zastupitelstva.
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Příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje:
1. Plzeňský kraj má určitá pravidla nominace zástupců do obchodních společností
kraje – předseda představenstva akciové společnosti nebo jednatel společnosti
s ručením omezeným je nominován vždy na základě výběrového řízení.
2. Plzeňský kraj má pravidla odměňování zástupců kraje v obchodních
společnostech. Jednotně jsou stanovené odměny pro členy orgánů obchodních
společností. U předsedů představenstev akciových společností nebo u jednatelů
společnosti s ručením omezeným v oblasti zdravotnictví (což jsou téměř všechny
obchodní společnosti Plzeňského kraje) je pak cca 40 % jejich roční odměny
vázáno na splnění předem stanovených úkolů a dle kritérií, která jsou rovněž
předem stanovena. Splnění těchto úkolů vyhodnocuje Zdravotnický holding
Plzeňského kraje dvakrát ročně. Kritéria hodnocení se týkají především
ekonomické stability obchodních společností. Zaměstnanci Krajského úřadu
Plzeňského kraje nebo uvolnění členové zastupitelstva Plzeňského kraje pak
nepobírají žádnou odměnu za svoji funkci v orgánech společností, jsou-li jejich
členy.
3. Ano, stanovy obchodních společností nebo jejich změny jsou vždy schvalovány
Zastupitelstvem Plzeňského kraje a před jejich schválením bývají zpravidla
projednány v poradních orgánech rady i zastupitelstva.
Dotace a granty:
1. Plzeňský kraj má Radou PK schválenu směrnici Metodika pro poskytování dotací
a darů z rozpočtu Plzeňského kraje. Na dotačním portále http://dotace.plzenskykraj.cz jsou v jednoduché a přehledné formě zveřejněny všechny informace
o poskytování dotací Plzeňským krajem. Zde se veřejnost může seznámit
s připravovanými i již vyhlášenými dotačními tituly (programy) včetně všech
potřebných informací o schválených pravidlech poskytnutí dotace (účelu
dotačního titulu, podmínek poskytnutí, profilu potencionálního žadatele, celkové
alokace finančních prostředků na vyhlášený titul, termíny pro podání žádosti,
apod.) – vše v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Etický kodex, prevence střetu zájmů a ochrany oznamovatelů protiprávního
jednání:
1. Zastupitelé Plzeňského kraje mají schválen Etický kodex člena Zastupitelstva
Plzeňského kraje (dále jen kodex), který je zveřejněn na webových stránkách
kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/eticky-kodex-clena-zastupitelstvaplzenskeho-kraje.
2. Ano, kodex obsahuje pravidla pro přijímání darů – čl. 4 kodexu.
3. Zastupitelé, kteří se přihlásili ke kodexu, mají povinnost podávat čestná
prohlášení jako uvolnění členové zastupitelstva, čestná prohlášení se podávají
řediteli KÚPK.
4. Vzhledem k tomu, že neuvolnění členové zastupitelstva podávají majetková
přiznání, jsou výše odměn součástí čestného prohlášení, tedy jsou uváděny.
5. Není zřízen zvláštní orgán, ale kontrolou dodržování kodexu je pověřen Kontrolní
výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje.
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6. Kontrolní výbor ZPK pravidelně podává zprávu o dodržování kodexu
zastupitelům a bod je veřejně projednáván na zasedání ZPK.
7. Etický kodex zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje
existuje, kodex je zveřejněn na webových stránkách PK – http://www.plzenskykraj.cz/cs/kategorie/o-krajskem-uradu.
8. Odpovězeno již v bodě 7.
9. Jednotný etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací schválen není,
příspěvkové organizace jsou velmi různorodé a své etické kodexy mohou mít
jednotlivé příspěvkové organizace a nemůže tak být zveřejněn na webu PK.
10. Odpovězeno v bodě 9.
11. Etický kodex je součástí Pracovního řádu zaměstnanců kraje zařazených do
KÚPK.
12. Není etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací z důvodu různorodosti
činností příspěvkových organizací.
13. Možnost oznámit protiprávní jednání zaměstnanec má, uvedeno v Etickém
kodexu zaměstnanců.
14. Je možné podat jakékoliv podání, tj. i anonymní podání.
15. Podání je možné podat orgánům činným v trestním řízení, příp. se zaměstnanci
mohou obracet na členy zastupitelstva.
16. Etický kodex zaměstnance obsahuje ochranu zaměstnanci oznamujícímu
protiprávní jednání.
17. Plzeňský kraj má zastupitelstvem schválenu Protikorupční strategii, která je
zveřejněna
na
webových
stránkách
http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-ma-protikorupcni-strategii. Veřejnost může podat
podnět na protikorupční jednání a podnětem by se příp. zabýval Kontrolní výbor
ZPK.
18. Je umožněno podat jakékoliv podání, tj. i anonymní.
19. Pracovní řád zaměstnanců není zveřejněn na webových stránkách, ale je
zveřejněn Etický kodex zaměstnanců, který je přílohou tohoto řádu.
Transparentnost rozhodování:
1. Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (ZPK) jsou
zveřejňována na webových stránkách kraje, na úřední desce a dále jsou zasílána
oznámení o konání zasedání ZPK na jednotlivé obecní úřady s rozšířenou
působností, městu Plzeň a jednotlivé plzeňské městské obvody.
2. Programové prohlášení rady není zveřejněno na webových stránkách, protože
prohlášení rady nebylo vytvořeno. Strategické dokumenty obecně jsou na
webových
stránkách
zveřejňovány:
http://www.plzenskykraj.cz/cs/kategorie/program-rozvoje-kraje.
3. Odpovězeno již v bodě 2.
„Mediální politika“ kraje:
1. Ano – Kraj vydává periodikum Plzeňský kraj – 11 vydání za rok. Neprovozuje TV
vysílání ani rozhlas. V případě sociálních sítí je používán Facebook a Twitter.
2. KÚPK nemá směrnici ani metodický pokyn, který by toto upravoval. Tvorba
obsahu podléhá schválení Radou měsíčníku Plzeňský kraj a z každého jednání
je pořízen zápis. Radou Plzeňského kraje prošla zadání veřejných zakázek na
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redakční činnost, výrobu a distribuci periodika Plzeňský kraj. Dále smlouvy na
redakční činnost, výrobu a distribuci periodika Plzeňský kraj, smlouva na dotisk
periodika Plzeňský kraj a jmenování členů Rady měsíčníku Plzeňský kraj, tj.
redakční rady.
3. Je řešeno v rámci zápisů z jednání Rady měsíčníku Plzeňský kraj.
4. Je řešeno v rámci zápisů z jednání Rady měsíčníku Plzeňský kraj.
5. Ano – Rada měsíčníku Plzeňský kraj.
6. Ne
7. Ne
8. Ano (dva)
9. Ne
10. Ano
11. Ano

Vzhledem k obsahu poskytnutých informací, kdy se jedná také o interní dokumenty
Krajského úřadu Plzeňského kraje, nedáváme souhlas s dalším šířením směrnic
uvedených v příloze. Směrnice jsou pouze pro Vaše interní potřeby.
S pozdravem

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

Přílohy:
 Směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek
 Směrnice Rady Plzeňského kraje O nakládání a hospodaření s nemovitým
majetkem
 Směrnice Krajského úřadu Plzeňského kraje Evidence, oceňování a účtování
o dlouhodobém majetku Plzeňského kraje
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