Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 16. 7. 2018 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) Jmenný seznam vedených funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů
orgánů kraje v aktuálním znění (jméno, příjmení, funkce, datum vzniku, politická
příslušnost, rok narození).
2) Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním
znění (jméno, příjmení, funkce, vznik pracovního poměru, rok narození).
3) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1. 7. 2018, platové
podmínky managementu povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel
kanceláře hejtmana), průměrná měsíční mzda brutto zaměstnanců povinného
subjektu k 1. 7. 2018.
4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů,
soudních exekutorů a bezpečnostní služby k 1. 7. 2018 (název, IČO, sídlo,
odpovědný zástupce, druh externí spolupráce, způsob odměňování, stanovený
limit objemu finančních prostředků na rok 2018, datum ukončení smluvního
vztahu, opce, pověřený zástupce za povinný subjekt).
5) Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu
za rok 2015, 2016, 2017 a k 1. 7. 2018 (druh stížnosti, způsob vyřízení, rozlišení
na oprávněné, částečně oprávněné, nedůvodné).
6) V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na
osoby, jejichž činnost souvisela s plněním úkolů povinného subjektu za rok 2015,
2016, 2017 a k 1. 7. 2018 (oznamovatel, podezřelá osoba, druh činnosti,
výsledek šetření, postavení povinného subjektu v adhezním řízení, aktuální stav).
7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle
typu činnosti (název, IČO, adresa, statutární zástupce, kontakt) v aktuálním
stavu.
8) Popis součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných
osob v rámci působnosti povinného subjektu (název projektu nebo aktivity,
odpovědná osoba, popis činnosti, zástupce Vězeňské služby ČR, objem
finančních prostředků, termíny realizace.
9) Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon
vazby i trestu v rámci kraje.
10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální,
poradenskou i technickou pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí
v aktuálním stavu (název, IČO, sídlo, odpovědné osoba, popis činnosti, kapacita
osob, počet zaměstnanců i externích spolupracovníků, srovnávací tabulka
žadatelů a klientů za rok 2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018).
Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:

ad 1)
V příloze byl žadateli zaslán jmenný seznam členů Zastupitelstva Olomouckého
kraje, Rady Olomouckého kraje a dále údaje o hejtmanovi Olomouckého kraje
(jméno, příjmení, datum vzniku funkce, politická příslušnost).
Poskytnutí informace – částečné poskytnutí roku narození zastupitelů, kteří
udělili s poskytnutím souhlas
Ing. Adam Kalous
- 1979
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. - 1962
Mgr. Stanislav Kaláb
- 1951
ad 2)
V příloze byl žadateli zaslán seznam s požadovanými informacemi o řediteli úřadu
a vedoucích odborů a oddělení – (jméno, příjmení, vznik pracovního poměru a
funkce).
V části bodu 1 a 2 bylo ohledně roku narození vydáno rozhodnutí o odmítnutí
informace u osob, které neudělily souhlas s poskytnutím údaje o roku narození.
ad 3)
Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1. 7. 2018 činí 533
zaměstnanců. Platové podmínky hejtmana a náměstků Olomouckého kraje jsou dány
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Olomoucký kraj nedisponuje pozicí ředitele kanceláře
hejtmana, nicméně existuje v organizační struktuře Olomouckého kraje pracovní
pozice vedoucího odboru kancelář hejtmana, jehož platové podmínky jsou dány
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě. Průměrná měsíční mzda brutto zaměstnanců povinného subjektu
k 1. 7. 2018 činí 35.189 Kč.
V příloze byl připojen výňatek z nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a výňatek z nařízení
vlády č. 341/2017 Sb.
ad 4)
Olomoucký kraj má uzavřenu smlouvu se společníky Advokátní kanceláře RitterŠťastný, se sídlem Olomouc, Riegrova 12, IČ 66202957 ze dne 10. 2. 2005 na dobu
neurčitou, platí se paušální částka 35 000 Kč bez DPH měsíčně, bez ohledu na
faktický rozsah poskytovaných služeb. Advokátní kancelář poskytuje kraji dle jeho
potřeby právní pomoc včetně zastupování kraje v soudních či jiných právních
sporech. Opce není sjednána, odpovědní zástupci nejsou určeni.
Olomoucký kraj rámcově spolupracuje při vymáhání pohledávek se soudním
exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, IČ: 04886674, se sídlem Komenského 38, 750
02 Přerov. Odpovědný zástupce exekutora je JUDr. Lukáš Jícha. Spolupráce je
bezúplatná, nemá tedy žádný dopad na rozpočet Olomouckého kraje a smlouva o
rámcové spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva neobsahuje žádné
ustanovení o opcích. Pověřeným zástupcem za Olomoucký kraj je Mgr. Bc. Zuzana
Punčochářová.
Dále měl Olomoucký kraj k 1. 7. 2018 uzavřeny tyto smlouvy:
Graso a.s., Šantova 656/6, 779 00 Olomouc, IČ: 25883127, Jan Mazurák, fyzická
ostraha, měsíční fakturace, 720 000 Kč na rok 2018, smlouva na dobu neurčitou,
pověřeným zástupcem za Olomoucký kraj je hejtman. Opce nesjednána.

S.O.S. a.s., Holická 557/31U, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ: 43965181, Vlastimil
Klajbl, fyzická ostraha, měsíční fakturace, 1 064 000 Kč na rok 2018, smlouva na
dobu neurčitou, pověřeným zástupcem za Olomoucký kraj je hejtman. Opce
nesjednána.
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO:28360125, Mgr. Jan Tejkal,
Příkazní smlouva - administrace VZ II/447 Strukov – Šternberk, platba na základě
faktury, 85 000 Kč bez DPH, předpokládaná doba ukončení administrace veřejné
zakázky: prosinec 2018, pověřeným zástupcem za Olomoucký kraj je Ing. Svatava
Špalková. Opce nesjednána.
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO:28360125, Mgr. Jan Tejkal,
Příkazní smlouva - administrace VZ „Kybernetická bezpečnost KÚOK“, platba na
základě faktury, 95 000 Kč bez DPH, předpokládaná doba ukončení administrace
veřejné zakázky: březen 2019, pověřeným zástupcem za Olomoucký kraj je Ing.
Svatava Špalková. Opce nesjednána.
ad 5)
Stížnosti na zaměstnance nebo funkcionáře povinného
subjektu
Počet stížností
Důvodné stížnosti
Nedůvodné stížnosti
Druh stížnosti:
Stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob
Stížnosti proti postupu správního orgánu
Stížnosti, kterými dotčené osoby upozorňují na jiné
nedostatky či závady v činnosti orgánů kraje, nejsou-li
upraveny jinými právními předpisy
Způsob vyřízení
ad 6)
Počet případů:
Oznamovatel:
Podezřelá osoba:
Druh činnosti:
Výsledek šetření:
Postavení povinného
subjektu v adhezním
řízení:
Aktuální stav:

K 1.7.

2015

2016

2017

18
3
15

14

7

14

14
1
13

15

1
9

10

7

3

4

4

Stížnosti
sdělením.

byly

2018

7

vyřízeny

1 v roce 2016
ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
ředitel příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
hospodaření příspěvkové organizace
není znám
zřizovatel poškozené příspěvkové organizace
není znám

ad 7)
V příloze byl žadateli zaslán seznam příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem k 6. 8. 2018.
ad 8)

Olomoucký kraj neuzavíral s Vězeňskou službou ČR dohodu, nebo smlouvu určenou
k zaměstnávání vězněných osob, nerealizoval v této oblasti s Vězeňskou službou ČR
žádný projekt.
ad 9)
Olomoucký kraj nespolupracoval na připravenosti pro zřizování vězeňských zařízení
pro výkon vazby i trestu v rámci kraje.
ad 10)
Olomoucký kraj neposkytuje vězněným osobám materiální, poradenskou ani
technickou pomoc.
Informaci zpracoval:
Dne 27. 8. 2018, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 5
Počet listů příloh: 8

