ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 16061/2012 KHEJ/3

datum: 29. 6. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUJCP00SGNE9*
*KUJCP00SGNE9*

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

Dobrý den,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 6. 2012, Vám sdělujeme následující:
1. Má kraj implementována pravidla pro jmenování krajských zastupitelů do dozorčích orgánů obchodních společností?
Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie dokumentu, který uvedená pravidla stanoví.
Nemá.
2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování zástupců kraje v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí
kraje? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie dokumentu, který uvedená pravidla stanoví.
Vnitřní pravidla (předpis) pro odměňování zástupců kraje v orgánech obchodních společností kraj stanovena nemá.
Odměňování členů orgánů obchodních společností je obecně upraveno jejich stanovami a rozhoduje o něm valná hromada,
jejíž působnost vykonává rada kraje, při respektování ust. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Např. u nemocnic spočívá stanovení pravidel pro odměňování zástupců kraje v představenstvech obchodních společností
s majetkovou účastí kraje (SMÚK) ve schválení čl. IV. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva valnou hromadou
SMÚK. Níže připojujeme jeho aktuální znění:
IV.
Odměna za výkon funkce
1.

Člen představenstva má právo na odměnu za výkon funkce stanovenou rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře o podmínkách, výši a způsobu výplaty odměny
je přílohou této smlouvy. Rozhodnutí jediného akcionáře stanoví odměnu za výkon funkce ve struktuře:
pevná roční (měsíční) odměna,
pohyblivá roční odměna,
mimořádná odměna.
Pevná roční odměna se vyplácí každý měsíc ve výši 1/12 ve výplatním termínu společnosti, a to až do okamžiku
nového stanovení jiné výše této odměny dalším rozhodnutím jediného akcionáře. Do konce měsíce, v němž došlo
k novému rozhodnutí o výši pevné měsíční odměny, náleží členovi představenstva původní výše pevné měsíční
odměny na základě předchozího rozhodnutí, nevyplývá-li z rozhodnutí jediného akcionáře něco jiného.
Výplata pohyblivé roční odměny je vázána na splnění kriterií stanovených pro daný kalendářní rok rozhodnutím
jediného akcionáře. Mimořádnou odměnu přiznává valná hromada na základě svého rozhodnutí při dosažení takových
úspěšných výsledků, které nebyly obsaženy v stanovených hodnotících kriteriích, nebo při zlepšeném splnění
stanovených hodnotících kriterií.
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Pohyblivá roční odměna a mimořádná odměna se vyplácí jednorázově do 30 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o
výši této odměny.
2.
3.

Pevná složka odměny členovi představenstva nenáleží v případě, že řádně nevykonává funkci po dobu nejméně dvou
měsíců, a to počínaje měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém byla podmínka nečinnosti splněna.
Společnost je povinna před výplatou odměny za výkon funkce odvést z odměny příslušné srážky a odvody v souladu
s platnými právními předpisy.

Konkrétní výše pevné roční odměny stejně tak, konkrétní výše pohyblivé složky roční odměny členů představenstva a výčet
ukazatelů stanovených pro její výplatu jsou obsahem neveřejné přílohy materiálu pro jednání valné hromady, který OSVZ
pouze administruje v programu iUSNESENÍ. Obdobným způsobem OSVZ administruje i materiál připravený společností
Jihočeské Nemocnice, a.s. pro valnou hromadu SMÚK Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva a schválení doplatku roční odměny.
Stanovení pravidel pro odměňování zástupců kraje v dozorčích radách SMÚK dále spočívá ve schválení čl. 4 smlouvy
o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou SMÚK. Níže připojujeme jeho aktuální znění:
Článek 4
Odměna člena dozorčí rady
4.1 Členovi DR, který je ve funkci předsedy DR, přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře o výši odměny je přílohou
této smlouvy.
4.2 Odměna člena dozorčí rady je splatná měsíčně pozadu vždy ke každému 25. dni následujícího měsíce.
4.3 Člen DR je povinen hradit příslušnou část pojistného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem funkce
člena DR, která činí 1/14 pojistného, a to jednorázově nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy na účet
společnosti.
4.4 Členovi dozorčí rady bude dále poskytnuto potřebné vybavení a cestovní náhrady prokazatelně potřebné k řádnému
výkonu jeho funkce v souladu s příslušnými předpisy.
Jihočeský kraj, resp. nemocnice - akciové společnosti založené Jihočeským krajem, neposkytují uvolněným členům
zastupitelstva za výkon funkce člena dozorčí rady žádné odměny.

3. Seznam krajských zastupitelů, kteří jsou statutárními orgány právnických osob zřízených krajem, založených krajem, či
právnických osob, v nichž má kraj majetkovou účast.
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Ing. František Štangl, Ing. Jaromír Slíva, Ing. Václav Král

RERA a.s.

Ing. Jaromír Slíva, JUDr. Ondřej Veselý

4. Mají obchodní společnosti ovládané krajem možnost vytvářet či kupovat dceřiné společnosti?
Podle stanov obchodních společností založených (ovládaných) krajem mohou tyto společnosti rozhodovat o jejich účasti na
jiných akciových společnostech, když rozhodnutí o této účasti náleží valné hromadě, jejíž působnost vykonává rada kraje.
5. Seznam všech obchodních společností s majetkovým podílem kraje obsahující následující informace: firma, IČ, právní
forma, míra účasti kraje jakožto společníka na čistém obchodním majetku společnosti (vyjádřeno v procentech).
obchodní firma

IČO

výše podílu v %

Nemocnice České Budějovice, a.s.

26068877

100 %

Jihočeské nemocnice, a.s.

26093804

100 %

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

26093545

50 %

RERA a.s.

25187937

30 %

Nemocnice Písek, a.s.

26095190

100 %
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Nemocnice Strakonice, a.s.

26095181

100 %

Nemocnice Prachatice, a.s.

26095165

100 %

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

26095149

100 %

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

26095157

100 %

Nemocnice Tábor, a.s.

26095203

100 %

Nemocnice Dačice, a.s.

28113195

100 %

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

28080581

100 %

JIKORD s.r.o.

28117018

100%

6. Má kraj vytvořený etický kodex zastupitelů? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.
Nemá.
7. Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců samosprávy? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.
Ano, zasíláme v příloze č. 1.
8. Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie
tohoto dokumentu.
Nemá, centrálně nebyl vytvářen.
9. V kolika případech podal ředitel krajského úřadu, jakožto evidenční orgánů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
podnět k zahájení přestupkového řízení v souvislosti s oznámeními dle ust. § 9 až 11 zákona o střetu zájmů podanými za
rok 2010?
V 0 případech.
10. Má kraj v etickém kodexu či jiném interním předpisu dopadajících na zastupitele stanovena pravidla pro přijímání darů
krajskými zastupiteli?
Nemá.
11. Má kraj v etickém kodexu zastupitele stanovenu povinnost pro 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?
Nemá.
12. Poskytuje kraj zaměstnancům jinou formu ohlášení korupčního chování než prostřednictvím svého nadřízeného? Pokud
ano, jakou?
Kraj jinou formu neposkytuje.
13. Poskytuje a garantuje kraj zaměstnancům nahlašujícím porušení etického kodexu zvláštní ochranu? Pokud ano, jakou?
Dle ustanovení pracovního řádu může oznámit takovou záležitost řediteli cestou kanceláře ředitele, tzn. nejen cestou svého
přímého nadřízeného.
14. Jsou informace o všech připravovaných změnách a doplněních zásad územního rozvoje zveřejňované jinde než na
webových stránkách kraje? Pokud ano, kde a jakým způsobem?
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Aktualizace zásad územního rozvoje se projednává způsobem stanoveným správním řádem a stavebním zákonem,
veškeré kroky, kde to zákon předpokládá, jsou zveřejňovány na úředních deskách obcí Jihočeského kraje a krajského
úřadu. Informace o připravovaných aktualizacích a fázi jejich přípravy jsou pravidelně poskytovány starostům a tajemníkům
obcí Jihočeského kraje na pravidelných poradách a jsou zveřejňovány v aktualitách na stránkách Jihočeského kraje.
Informace o projednání návrhu jsou zveřejňovány i v tisku.
15. Jsou všechna hlasování na zasedáních zastupitelstva zaznamenávána jmenovitě a zveřejňována? Pokud ano, jakým
způsobem a kde? Eventuálně prosím uveďte odkaz na příslušnou stránku.
Ano. Jsou přiložena k zápisu a zveřejňována na webových stránkách kraje – Samospráva/Zastupitelstvo.
16. Jsou zasedání všech výborů zastupitelstva kraje volně přístupná veřejnosti?
Ano.
17. Má veřejnost možnost vystoupit na jednání zastupitelstva k libovolnému bodu před tím, než je o něm zastupitelstvem
hlasováno a to bez předcházejícího schválení členy zastupitelstva?
Ano.
18. Jakým způsobem kraj oznamuje občanským sdružením, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, zahájení
řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny?
Krajský úřad (nikoli kraj) postupuje v této věci dle ust. § 70 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále též zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že souběžně při oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení
dle ust. § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, informuje občanská sdružení, která
u krajského úřadu uplatnila požadavek na informování dle § 70 odst. 2) zákona a zároveň je poučí o osmidenní lhůtě, ve
které mohou uplatnit požadavek na účastenství v řízení. V případě, že tento požadavek je v zákonné lhůtě občanským
sdružením vznesen, má občanské sdružení postavení účastníka řízení.
19. Je na internetových stránkách kraje zveřejněn ucelený seznam všech krajských interních předpisů, směrnic a nařízení?
Pokud ano, uveďte prosím odkaz na příslušnou stránku.
Ucelený seznam všech krajských interních předpisů zveřejněn není. Zveřejněny jsou pouze ty předpisy, které mají přesah
k veřejnosti. http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=88&par[lang]=CS
20. Jsou oznámení o budoucích jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na oficiálních stránkách
a úřední desce? Pokud ano, jak?
Ano, prostřednictvím tisku a pozvánka je zasílána obcím Jihočeského kraje se žádostí o umístění na úřední desce.
21. Nachází se na internetových stránkách kraje ucelený přehled docházky jednotlivých zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva? Pokud ano, uveďte prosím odkaz na příslušnou stránku.
Ne.
22. Mají zastupitelé možnost získat podklady pro jednání rady před jejím zasedáním, pakliže si o ně požádají?
Ano.
23. Který orgán kraje je příslušný k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku? Pakliže se o tuto pravomoc dělí orgánů více, specifikujte prosím,
o zveřejnění jakých záměrů pro zmíněné majetkové úkony jednotlivé orgány rozhodují.
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- zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek – Zastupitelstvo Jihočeského kraje
- zveřejnění záměru pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku – Rada Jihočeského kraje
U svěřeného majetku může „krátkodobě“ pronajmout nebo vypůjčit přímo příspěvková organizace dle zmocnění ve
zřizovacích listinách (zřizovací listinu schvaluje zastupitelstvo).
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana



1x příloha:

příloha č. 1.pdf – Etický kodex zaměstnanců samosprávy
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