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Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Dne 6. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 5. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

spočívající ve sdělení, jaká protikorupční opatření či jiné bezpečnostní systémy má Krajský úřad Jihočeský kraj
zavedeny, aby bylo možné účinně předcházet a bránit korupčnímu jednání úředních osob v rámci výkonu
přenesené působnosti, zejména ve vztahu k Městskému úřadu v Písku.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad nemá přijat a zaveden žádný zvláštní dokument, který by odpovídal dokumentu dle Vašeho dotazu.
V rámci své činnosti se však krajský úřad řídí zákonem, ze kterých některá protikorupční opatření plynou. Lze
zmínit zejména instituty plynoucí z procesních předpisů, jako je například možnost vyloučení úřední osoby
z rozhodování s ohledem na její podjatost k věci, anebo celý systém opravných prostředků (řádných,
mimořádných, ale také přezkum činnosti povinného subjektu jako správního orgánu správním soudnictvím),
který brání tomu, aby rozhodování o konkrétní věci náleželo pouze jedné jediné osobě. Ostatně otázka vlivu na
možné korupční jednání je pečlivě analyzována v rámci podkladových dokumentů, které doprovázejí
připravované návrhy zákonů, v rámci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA). Povinnosti plynoucí z právních
předpisů aplikuje krajský úřad při své činnosti vždy, bez ohledu na to, jakého města, resp. městského úřadu se
projednávaná věc týká. Nastavení fungování opatření mimo zákonné předpisy si nastavuje každý úřad sám a je
věcí tajemníka úřadu, aby je nastavil tak, aby se důsledně předcházelo korupčnímu jednání. Pokud by bylo
prokázáno, že byl vzat úplatek, je to jednak problém zaměstnavatele, který ho musí řešit, protože byl porušen
mimo jiné zákon o úřednících, jednak trestního řízení. Stále ovšem platí, že krajský úřad není oprávněn zasahovat
do pracovněprávních otázek jednotlivých měst, ani není oprávněn zasahovat do činnosti orgánů činných
v trestním řízení.
Dále nám dovolte doplnit, že systém veřejné správy v České republice je založen na tzv. spojeném modelu, kdy
územní samosprávné celky vykonávají jak své právo na samosprávu (samostatná působnost), tak vykonávají
i část státní správy (přenesené působnosti), která na ně byla přenesena státem na základě zákona. Aby došlo
k oddělení výkonu příslušných pravomocí, platí, že přenesenou působnost vykonává zásadně obecní či krajský
úřad, a rozhodování v oblasti samostatné působnosti je svěřeno orgánům samosprávy (zastupitelstvo nebo
rada). Úřad také plní funkci podpůrného orgánu pro činnosti samosprávy. Také platí, že byla-li zřízena funkce
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tajemníka městského úřadu (která se povinně zřizuje v obcích II. a III. stupně, přičemž město Písek je obcí III.
stupně), působí tento jako spojka mezi představiteli samosprávy a městským úřadem. Představitelé samosprávy
nadto nejsou oprávněni zasahovat do probíhajících správních řízení. Dodržování zákonných povinností
napomáhá také systém dozoru a kontroly jak nad oblastí samostatné, tak i přenesené působnosti obcí. Dozor
a kontrola nad přenesenou působností obcí náleží krajskému úřadu, dozor a kontrola nad samostatnou
působností náleží Ministerstvu vnitra. Činnost obcí tak podléhá pravidelné kontrole nad rámec individuálního
přezkumu v rámci opravných prostředků, neboť v rámci kontrolní činnosti jsou kontrolovány i ty případy, kdy
opravný prostředek nebyl ze stran účastníků řízení podán.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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