
 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
 
 
 

V Praze dne 3. prosince 2013 
 

Věc:  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme 
požádat o níže specifikované informace, které využijeme pro vyhotovení srovnávací analýzy všech krajských samospráv v ČR. 
Analýza je vyhotovována v rámci projektu hodnocenikraju.cz společně s aktualizací veřejně přístupných dat uvedených na 
portálu. Záměrem portálu je přinášení informací veřejnosti a novinářské obci o transparentnosti správy vybraných oblastí v 
kompetenci krajských samospráv. Kompletnost odpovědí ovlivní závěry analýzy a doporučení pro krajské zastupitelství. 
Za součinnost vám předem děkujeme. 
 
 
Veřejné zakázky 

 
1) Postup při stanovení odhadované ceny pro veřejné zakázky z následujícího seznamu a podklady, na jejichž základě se dospělo ke 

stanovení odhadované ceny: 
 

Evidenční číslo 
zakázky 

URL zakázky ve VVZ 

 

343151 
 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/381706   
 
 
 

2) Kopie veškerých interních předpisů Úřadu, které vymezují postup při zadávání veřejných zakázek, kontrole jejich realizace a 
vypořádání všech smluvních vztahů s dodavateli zakázek a seznam obdobných předpisů, které sú aplikované podřízenými 
organizacemi kraje a obchodními společnostmi ovládanými krajem s uvedením seznamu dotčených organizací a společností.  
 
 

3) Počet hodnocených nabídek pro veřejné zakázky z následujícího seznamu: 
 

Evidenční číslo 
zakázky 

 

 
URL zakázky ve VVZ 

Evidenční číslo 
zakázky 

 
URL zakázky ve VVZ 

212196  
60057117 

241556 
210410 
229731 
224896 
216818 
212415  
222882 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369009  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333643  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/404939  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/347796  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/377366  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/390923  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360944  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367755  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343501  

226440 
205619 
 236582 

60065786 
220269 
230610 
226831 
103658 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349294  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340166  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367586  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340436  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339762  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/356208  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349973  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/341603  

 
 

 
4) Jména členů hodnotících komisí pro všechny zakázky zadané Karlovarským krajem z následujícího seznamu: 

 
Evidenční číslo 

zakázky 
URL zakázky ve VVZ Evidenční číslo 

zakázky 
URL zakázky ve VVZ 

 

212196 
60057117 

241556 
210410 
229731 
224896 
209164 
211135 
216818 
205780 
212415 

 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369009  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333643  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/404939  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/347796  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/377366  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/390923  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/338268  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/344791  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360944  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/326575  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367755  
 

 

222882 
226440 
212186 
205619 
236582 

60065786 
220269 
230610 
226831 
103658 

 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343501  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349294  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369035  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340166  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367586  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340436  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339762  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/356208  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349973  
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/341603  

 

 

http://www.hodnocenikraju.cz/
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/381706
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369009
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333643
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/404939
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/347796
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/377366
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/390923
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360944
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367755
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343501
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349294
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340166
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367586
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340436
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339762
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/356208
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349973
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/341603
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369009
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333643
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/404939
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/347796
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/377366
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/390923
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/338268
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/344791
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360944
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/326575
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367755
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343501
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349294
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369035
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340166
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/367586
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/340436
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339762
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/356208
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349973
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/341603


 

 

 

5) Jsou útvary, vyčleněné v organizační struktuře kraje, odpovědné za přípravu veřejných zakázek a za kontrolu realizace veřejných 
zakázek odlišné? Stačí stručná jednoslovná odpověď (ano / ne). 
 

6) V kolika případech bylo krajem od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 použito pro zadávání veřejných zakázek elektronické aukce? Identifikujte 
prosím předmětné zakázky podle evidenčního čísla zakázek uvedeného ve Věstníku veřejných zakázek; 
 

7) Využíval kraj v minulém volebním období pro zadávání veřejných zakázek systému e-aukce? Stačí stručná jednoslovná odpověď (ano / 
ne). 
 

8) Kolika správních deliktů dle ust. § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se kraj dopustil v souvislosti s veřejnými 
zakázkami zadanými ode dne 8. 6. 2012 do 14. 11. 2013? 
 

9) Od jaké hodnoty (bez DPH) zveřejňuje kraj na profilu zadavatele/internetových stránkách veřejné zakázky? 
 

 
Dotační politika 

 
1) Organizační řád krajského úřadu; 

 
2) Kopie veškerých interních dokumentů týkajících se dotační politiky kraje např. 

a) Interní směrnice (pravidla, podmínky) pro poskytování všech dotací z krajského rozpočtu; 
b) Pravidla pro ustanovování hodnotících komisí k jednotlivým dotačním programům; 
c) Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi programy / fondy s celkovým objemem prostředků 

vyčleněných na dotace z rozpočtu kraje za rok 2012 a plán na rok 2013; 
 

3) Seznam úspěšných žadatelů o dotaci / grant z dotačních řízení krytých z vlastních finančních prostředků Karlovarského kraje v období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s uvedením následujících informací: 
 
IČ a název nebo jméno příjemce dotace, stručná specifikace účelu poskytnutí dotace, celkový objem plánovaných nákladů na projekt, 
schválená výše dotace, konečná vyplacená výše dotace, datum vyhlášení předmětné výzvy, datum oznámení podpořených žadatelů v 
předmětné výzvě a zda byla dotace přidělena v rámci určitého programu / fondu, neboli se jedná o mimořádnou dotaci 
 

4) Seznam neúspěšných žadatelů o dotaci / grant z dotačních řízení krytých z vlastních finančních prostředků Karlovarského kraje v 
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s uvedením následujících informací: 
 
IČ a název nebo jméno příjemce dotace, stručná specifikace účelu poskytnutí dotace, celkový objem plánovaných nákladů na projekt, 
žádaná výška dotace, datum vyhlášení předmětné výzvy, datum oznámení podpořených žadatelů v předmětné výzvě, konečné bodové 
hodnocení projektu nebo důvod vyřazení žádosti ze seznamu hodnocených žádostí, předmětný program / fond 
   

5) Kompletní seznam s rozlišením typu kontrol dotací, které byli krajem přiděleny od data 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Při seznamu kontrol 
prosím uveďte IČ předmětných dotací; 
 

6) Je v rámci vnitřních předpisů regulován možný střet zájmů či eventuální podjatosti osob, (i) které se podílí na tvorbě rozhodnutí o 
přidělení dotací (zejména osoby vyřazující nezpůsobilé žádosti o dotaci, posuzující a navrhující žádosti ke schválení a schvalují dotace), 
(ii) osob, které kontrolují čerpání dotace? Pokud ano, žádáme o znění interních předpisů, které prevenci střetu zájmu implementují; 
 
 

7) Seznam příspěvkových organizací, jichž byl kraj zřizovatelem v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012; 
 

8) Seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně informace o výši podílu kraje v obchodních společnostech, v nichž 
měl kraj majetkovou účast v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

 

 
Hospodaření s majetkem 

 
1) Seznam bank, pokud měl kraj v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 uloženy finanční prostředky v bankách, obsahující název banky, IČ 

banky, rating banky a celkovou výši vkladu nebo vkladů v dané bance, včetně výše úročení. Informace prosím vyplňte do již připravené 
tabulkové struktury v příloze č. 1 této žádosti; 
 



 

 

 

2) Seznam dluhových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 obsahující název 
cenného papíru, ISIN1, rating cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu dluhových cenných papírů daného ISIN a reálnou 
hodnotu těchto cenných papírů k 31. 12. 2012; 
 

3) Seznam majetkových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 obsahující název 
cenného papíru, ISIN, rating emitenta cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu cenných papírů daného ISIN a reálnou hodnotu 
těchto cenných papírů k 31. 12. 2012;  
 

4) Seznam poskytovatelů investičních služeb, pokud těchto služeb kraj v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 využíval, obsahující název, IČ 
a rating poskytovatele, typ poskytované služby a celkový objem finančního majetku svěřeného poskytovateli k obhospodařování, 
úschově nebo správě. V případě, že správce poskytuje kraji pravidelné reporty týkající se výkonnosti portfolia rovněž poslední zprávu 
v této věci. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 2 této žádosti; 
 

5) Kolik poskytovatelů investičních služeb podle bodu 4 žádosti bylo vybráno na základě zadávacího řízení podle ZVZ( 137/2006) vyjma 
jednacího řízení bez uveřejnění viz výjimka ze ZVZ (§18, odst. 2, písm. b)?   
 

6) Účetní závěrka k datu 31. 12. 2012 zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, (dále též „Vyhláška“); 
 

7) Strategie nakládání s finančním majetkem s tím, že je-li plánované zhodnocení majetku alespoň ve výši 1% ročně a u některé 
dlouhodobé majetkové účasti nebylo v roce 2012 tohoto cíle dosaženo, stručné zdůvodnění příčin;  
 

8) Kolikrát použil během posledního volebního období krajský úřad při prodeji majetku elektronické aukce? 
 

9) Zveřejňuje kraj záměr prodeje či pronájmu majetku v hodnotě vyšší než jeden milion korun také jinak než pouze na úřední desce a její 
elektronické verzi? Pokud ano, jak? 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naši 
kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické 
podobě do datové schránky Oživení, o. s., ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu 
marian.kisdurka@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.  
 

                                                                                                 
Oživení, o. s.  
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 

 
 
Informace o žadateli: 
Oživení, o. s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 

                                                        
1 mezinárodní identifikační číslo cenného papíru 


