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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 29. 9. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 9. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
jakým způsobem (zejména prostřednictvím jakých elektronických informačních systémů) Váš kraj zajišťuje vedení účetnictví
v příspěvkových organizacích kraje, plnění rozpočtu, vykazování údajů vůči centrální evidenci účetních informací státu (dále
jen „ekonomické řízení příspěvkových organizací“). Pokud Váš kraj zajišťuje ekonomické řízení příspěvkových organizací
pomocí centrálně pořízeného elektronického informačního systému, prosím zašlete rovněž
− kopii dokumentace podle § 155 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k pořízení elektronického
informačního systému v posledním výběrovém řízení, včetně uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem; pokud nebylo poslední
výběrové řízení otevřené, zašlete prosím rovněž dokumentaci k prvnímu řízení, kde byl tento systém vysoutěžen,
− souhrnnou informaci zahrnující název dodavatele systému, datum nasazení systému vysoutěženého v posledním výběrovém
řízení, počet příspěvkových organizací evidovaných v systému anebo jej využívajících, celkové výdaje na systém (které uhradil
kraj nebo jím ovládané či řízené osoby) v rozdělení na kapitálové a provozní výdaje.
Pokud v kraji nebyl centrálně pořízen elektronický informační systém pro ekonomické řízení příspěvkových organizací, zašlete
výše uvedené informace o systému pro ekonomické řízení té příspěvkové organizace Vašeho kraje, která má největší příjmy
z rozpočtu Vašeho kraje.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

V souladu s ustanovením § 5 odst. 6 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil Krajský úřad Jihočeského kraje pro příspěvkové organizace v jeho
územní působnosti předání účetních záznamů přímo do CSÚIS, tedy nikoliv prostřednictvím kraje. Přitom je v kompetenci
každé příspěvkové organizace zvolit si konkrétní účetní informační systém. Jeho výstupy však musí splňovat podmínky dané
vyhláškou. Z pozice krajského úřadu je následně prováděna kontrola předaných účetních záznamů příspěvkových organizací
v systému CSÚIS a vyhodnocena jejich úplnost a správnost. Jihočeský kraj nemá centrálně pořízen elektronický informační
systém pro ekonomické řízení krajem zřizovaných příspěvkových organizací.
Největší objem prostředků z vlastních zdrojů zřizovatele je poskytován příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641. Dodavatelem systému pro ekonomické řízení Správy a údržby Silnic Jihočeského kraje je
firma SOFT – PC s. r. o., Nad Dubinkou 1631, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 27539491. Smlouva o užívání a aktualizaci
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všech poskytovaných programů byla podepsána na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2009 dne 28. 12. 2008 z důvodu
převodu firmy Bohumír Cens, IČO 10503684 na firmu SOFT - PC.
Původní smlouva o užívání a aktualizaci všech poskytnutých programů, jejichž dodavatelem byl p. Bohumír Cens nebyla
uzavřena na základě výběrového řízení, programy byly organizaci převedeny při převodu příspěvkové organizace státu zřízené
Ministerstvem dopravy a spojů ČR do zřizovatelské působnosti Jihočeského kraje od 1. 7. 2002.
Užívané programy odpovídají všem požadavkům daným:
1.

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

2.

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů pro některé vybrané jednotky

3.

českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, č. 701710

4.

zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění

5.

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), v platném znění

6.

vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu

a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů

(technická vyhláška o účetních záznamech) v platném znění a dalších předpisů a jsou pravidelně aktualizovány při
každé změně zákonů a vyhlášek.

Od roku 2009 činí roční provozní výdaje na systém 508 200,-- Kč bez DPH pro celou organizaci. Cena zahrnuje užití,
aktualizaci a update software kompletních programů pro vedení účetnictví (finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví,
banka, dodavatelé, odběratelé, pokladna, elektronické platby) dále evidenci skladového hospodářství, mzdovou agendu,
personalistiku, rozúčtování mezd, evidenci dlouhodobého i drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, evidenci
OOPP, střediskový deník, dopravu, evidenci smluv a objednávek.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 1x příloha:

Smlouva SOFT – PC.pfd
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