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

Vážený pane,
na základě Vaší doplňující žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla
odeslána e-mailem dne 23.12.2008 v 15:13 hodin a jako doručená na krajský úřad zaevidována
spisovou službou 29.12.2008, týkající se zadávání veřejných zakázek a Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, Vám sdělujeme následující:
1.

Materiál ,,Návrh na změnu Směrnice č. 18/RK“ byl předložen Radě Jihočeského kraje
na jednání dne 13.05.2008. Jako zpracovatel je uveden vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ing. Zdeněk Černý, jako předkladatel materiálu ředitel krajského úřadu JUDr. Luboš Průša.
Materiál byl připraven na základě rozhodnutí porady vedení Jihočeského kraje ze dne
12.05.2008.

2.

Jihočeský kraj nemá žádné speciální kompetence k provádění opatření proti korupci
a pletichám ve veřejných zakázkách. Kraj činí některá opatření k eliminaci rizika
korupčních rizik a pletich ,např. odbory úřadu mají povinnost radu kraje informovat 1krát
za půl roku o veškerých zadávaných veřejných zakázkách malého rozsahu, veřejné zakázky
o objemu větším než 2 mil. Kč (u stavebních větší než 6 mil. Kč bez DPH) pro zřizované
příspěvkové organizace včetně Správy a údržby silnic Jihočeského kraje rozhoduje rada
kraje sama, v komisích pro hodnocení nabídek jsou povinně vždy zastoupeni členové
zastupitelstva kraje. Jsou vykonávány též periodické a mimořádné kontroly zadávání
veřejných zakázek, a to jak ze strany oddělení interního auditu krajského úřadu, tak např. i
ze strany kontrolního výboru zastupitelstva kraje. Kraj je zapojen do aktivit tzv.
protikorupční linky Ministerstva vnitra České republiky. Výsledky výběrových řízení i u
zakázek malého rozsahu a u zřizovaných organizací jsou povinně zveřejňovány na
internetových stránkách. Podlimitní zakázky jsou zveřejňovány vždy na internetových
stránkách pro neomezený okruh uchazečů.
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3.

Z výsledků provedené kontroly v roce 2008 zmíněné v naší odpovědi ze dne 16.12.2008 pod
bodem 3. jsme nezjistili, že by Správa a údržba silnic Jihočeského kraje oslovovala stále
stejné uchazeče, ani jiné diskriminační praktiky. Systém oslovování uchazečů při vypisování
veřejných zakázek ze strany Správy a údržby silnic Jihočeského kraje je popsán také již
v odpovědi ze dne 16.12.2008 pod bodem č. 9.

S pozdravem

