JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích 27. května 2009
Č.j.: KUJCK 32589/KHEJ/2008
Vyřizuje: Mgr. Veronika Królová
Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 20.11.2008 týkající se
veřejných zakázek a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vám sdělujeme následující:
1.

Zveřejňování veřejných zakázek na internetových stránkách kraje nebo jím zřízených
organizací bylo zavedeno změnou č.10 Směrnice SM/18/RK, která vstoupila v platnost dne
2.7.2007. Byla schválena radou kraje usnesením č. 643/2007/RK ze dne 19.6. 2007.

2.

Zveřejňování veřejných zakázek na internetových stránkách kraje bylo zrušeno na základě
doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterému se nelíbilo omezení pěti dalších
zájemců, kteří se mohli přihlásit na internet. Zákon č. 137/2006 Sb. neukládá povinnost
zadavatelům zveřejňovat zadání zakázek malého rozsahu na internetu. Zrušení zveřejňování
veřejných zakázek na internetových stránkách
bylo schváleno radou kraje usnesením
č. 562/2008/RK ze dne 13.5. 2008. Změna č. 14 Směrnice SM/18/RK vstoupila v platnost
13.5.2008.

3.

Následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u zřizovaných příspěvkových organizací
(kromě školství), provádí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje
dle plánu kontrol schváleného radou kraje. Průběžný dohled nad činností a hospodařením Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje (dále jen SÚS JčK) provádí odbor dopravy a silničního
hospodářství – oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě. V období 2007 až
2008 byly na SÚS JčK provedeny 2 následné veřejnosprávní kontroly na místě – v roce 2007
kontrola zaměřená na správu a vymáhání pohledávek a v roce 2008 kontrola zaměřená na
zadávání veřejných zakázek. Kontroly byly provedeny zaměstnanci oddělení interního auditu
a kontroly. Výsledky kontrol není kontrolní orgán oprávněn sdělovat, neboť dle ustanovení § 12
odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1992 Sb., o státní kontrole jsou kontrolní pracovníci povinni
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly. Kontroly
neodhalily žádné zásadní nedostatky a s jejich závěry byli seznámeni ředitel krajského úřadu,
odpovědný člen zastupitelstva a kontrolní výbor zastupitelstva.

4.

Kvalifikační předpoklady zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem řeší
následující právní předpisy: zákon č. 143/1992 Sb., o platu (do 31.12.2006), zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 469/2002 Sb., č. 330/2002 Sb.(do 31.12.2006) a 564/2007
Sb. Celkové kvalifikační předpoklady pro výkon funkce určuje zaměstnavatel (u ředitele
příspěvkové organizace zřizovatel). Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací
zařazených do jednotlivých platových tříd vymezuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v § 2
(do 31.12. 2006 NV č. 469/2002 Sb. v § 4). Tato nařízení též stanovují výjimky, na základě
kterých může zaměstnavatel zařadit zaměstnance, kteří nesplňují potřebné vzdělání (viz. § 3 odst.
3 a 4 NV č. 330/2002 Sb. a § 3 odst. 3 NV č. 564/2006 Sb.). Současný ředitel SÚS JčK
absolvoval Střední průmyslovou školu dopravní a od ukončení této školy pracoval na různých
pozicích Správy a údržby silnic. Prokázané kvalifikační předpoklady odpovídaly požadavkům
stanoveným ve vyhlášení výběrového řízení. Jeho kvalifikace pro výkon funkce ředitele SÚS JčK
je tedy zcela dostatečná a vyhovující a zároveň v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

5.

Přihlášky do výběrového řízení podalo v termínu do 23.7.2003 5 uchazečů.
Ing. Pavel Hajný ( byl vyřazen pro nekompletnost přihlášky)
Ing. Tomáš Kohout
Luboš Krejčí
Ing. Roman Kubíček
Miloslav Ouředník
Pro výběrové řízení byla radou kraje ustanovena (jmenována) komise ve složení:
- Ing. Jiří Klása
- Radislav Kolibík
- Václav Kučera
- Ing. arch. Robin Schinko
- Mgr. Ivana Stráská
- RNDr. Jan Zahradník
Členové výběrové komise hodnotili plnění kvalifikace uchazečů o funkci ředitele organizace
ze všech hledisek a zprávu s jejich výsledným posouzením (hodnocením) předali radě kraje. Rada
kraje v rámci své zřizovatelské funkce podle § 59, odst.1 písm.i) zákona č.129/2000 Sb. o krajích
(krajské zřízení) jmenovala do funkce ředitele SÚS JčK pana Miloslava Ouředníka. Rozhodnutí
rady kraje o jmenování nového ředitele zřizované organizace je zakotveno v usnesení z jejího
zasedání dne 24.8.2004 pod číslem 642/2004/RK. Jmenování je platné od 1.9.2004.
-

6.

Příspěvková organizace SÚS JčK má k 30.11.2008 802 zaměstnanců.

7.

Vymezení toho, co je považováno za střet zájmu a neslučitelnost funkcí ve veřejné správě
řeší zákon č. 159/2006 Sb. Ředitel SÚS JčK nevykonává žádné činnosti, které by dle tohoto
zákona byly považovány za střet zájmů. Při prověřování zadávání veřejných zakázek za období
2006 – 2007 nebylo kontrolou shledáno, že by SÚS JčK zadala veřejnou zakázku subjektu, jehož
zástupci by byli prokazatelně v příbuzenském nebo jiném blízkém vztahu k řediteli SÚS JčK.

8.

Jihočeský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky v souladu
se zákonem č.137/2006 Sb. v platném znění a v souladu se schválenou vnitřní směrnicí
č. SM/18/RK v platném znění – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím
zřízenými a založenými organizacemi.

9.

Jihočeský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a v souladu se schválenou vnitřní směrnicí
č. SM/18/RK v platném znění – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím

zřízenými a založenými organizacemi. SÚS JčK postupuje v souladu s vlastními zásadami
schválenými radou kraje dne 1.7.2008 usnesením č.775/08/RK.
Ve vnitřní směrnici č. SM/18/RK změna č. 10 bylo v čl. 4 , odst.13) uvedeno, že …
„v případě zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy je zadavatelem nebo je zadáním
pověřen Jihočeský kraj, zveřejní se informace o zadávacím řízení a písemná výzva na
internetových stránkách Jihočeského kraje. Přihlášky nad rámec obeslaných uchazečů a zadávací
dokumentace bude poskytnuta maximálně 5 dalším zájemcům v pořadí elektronického
přihlášení.“
Na základě doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže toto bylo zrušeno, aby
nedocházelo k omezování pěti dalších zájemců a tím i k obcházení § 6 zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění. Zrušení zveřejňování veřejných zakázek na internetových stránkách bylo
schváleno radou kraje usnesením č. 562/2008/RK ze dne 13.5.2008. Změna č.14 Směrnice
SM/18/RK vstoupila v platnost 13.5.2008. Oslovování případných uchazečů při vypisováni
veřejných zakázek SÚS JčK je plně v kompetenci ředitele organizace dle zřizovací listiny ze dne
14.12.2007 ve znění změny č. 5 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 431/2007/ZK. SÚS
JčK je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a v návaznosti na toto provádí každoročně
hodnocení dodavatelů. Hodnotícími kritérii je kvalita dodávek/prací, cena, plnění termínů
a úroveň spolupráce. Hodnocení provádí jednotlivé závody SÚS JčK dle zkušeností s dodavateli
a po celkovém vyhodnocení daných kritérií je vytvořen seznam osvědčených dodavatelů, který
je využíván k oslovování při dalších zakázkových řízení na zakázky malého rozsahu. V případě
zájmu nových dodavatelů je i těmto umožněno se řízení zúčastnit.
10. – 14. a 15. (podotázka č. 1 a 2) – S těmito otázkami z Vaší žádosti se prosím obraťte přímo
na Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, která je na základě zřizovací listiny právnickou
osobou se samostatnou právní subjektivitou a je kompetentní k podání odpovědi.
15.
Podotázka 3 – Aby bylo dodržováno ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., upravil
Jihočeský kraj na základě doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svou vnitřní
směrnici č. SM/18/RK tím, že zrušil zveřejňování veřejných zakázek na internetových stránkách.
Toto bylo schváleno radou kraje usnesením č. 562/2008/RK ze dne 13.5. 2008. Změna č. 14
Směrnice SM/18/RK vstoupila v platnost 13.5.2008.
15.
Podotázka č. 4 – Tato zásada je jednou za základních zásad hospodaření s veřejnými
prostředky a nutnost jejího dodržování se promítá ve zřizovací listině příspěvkové organizace.
Je průběžně kontrolována orgány kraje. Hlavním cílem je dosažení nákupu kvalitní služby nebo
zboží za přijatelnou cenu.

S pozdravem

