Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací týkajících se kategorie
příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje:
Žádáme vás o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí
kraje včetně výše majetkového podílu.
Dále vás žádáme o zodpovězení následujících otázek v předmětné kategorii:
1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností
100% vlastněných krajem?
2. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských
smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) explicitně uvedeno,
že jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb?
3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských
smlouvách (stanovách a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu
možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti?
4. Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní
společnosti (existence strategických dokumentů k řízení a rozvoji
jednotlivých obchodních společností, existence výkonnostních
indikátorů hospodaření)?
Dále vás žádáme o poskytnutí informací týkajících se kategorie rozpočet:
Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených
rozpočtových opatření provedených v roce 2016?
Dále vás žádáme o doplnění informací týkajících se kategorie etický kodex
a ochrana whistleblowerů:
V předchozí žádosti jste na otázku: „Má kraj stanoven samostatný mechanismus
prevence protiprávních jednání pro širokou veřejnost (existuje možnost oznámit
protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení podnětu?, odpověděli: "Ano,
viz protikorupční manuál."
Je možné specifikovat možnost sledování vyřízení podnětu ze strany široké
veřejnosti poukazujícího na protiprávní jednání?

Poskytnuté informace:
Olomoucký kraj má nyní majetkovou účast pouze v jedné obchodní společnosti, a tou
je akciová společnost s Olomouckým krajem, jako jediným akcionářem.
Jedná se o:
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

se sídlem: Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00
IČ: 26873346, vedenou pod sp.zn. B 2957 u Krajského soudu v Ostravě
Podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, účinného
od 1. 1. 2014, se Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (dále NOK) podřídila nové
právní úpravě.
Dle zápisu v obchodním rejstříku je základní kapitál NOK nyní 473 000 000,- Kč a v
této výši je stoprocentně splacen.
Základní kapitál společnosti je nyní nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dále
navyšován na 482 000 000,- Kč, což se promítne následně do znění stanov
společnosti, spočívající ve změně výše základního kapitálu.
1. Změny stanov Nemocnicí Olomouckého kraje, a.s. probíhají tak, že Rada
Olomouckého kraje předloží návrh na změnu stanov Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, zastupitelstvo, po seznámení se s navrženou změnou
stanov, uloží svým usnesením Radě Olomouckého kraje, aby schválila změnu
stanov, následně rada svým usnesením schválí změnu stanov a uloží
představenstvu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., aby změněné stanovy
vyhotovilo.
2. NOK, jediná obchodní společnost ovládaná Olomouckým krajem, nemá ve
svých společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.)
explicitně uvedeno, že je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Kompetenci k tomuto rozhodování (zakládat dceřiné společnosti či kupovat
jiné společnosti) má valná hromada, tj. Rada Olomouckého kraje, ale u
majetkových změn (zakládání dceřiných společností, nákup společností) v
souladu se zákonem o krajích rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.
Zakládací dokumenty NOK nevylučují možnost zakládat dceřiné společnosti či
kupovat jiné společnosti, ale s podmínkou schválení Zastupitelstvem
Olomouckého kraje.
4. Olomoucký kraj takovou politiku nemá formulovanou, řízení a rozvoj
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. a sledování jejího hospodaření je
dostatečně zajištěno činností zástupců kraje v představenstvu a dozorčí radě.
Každoročně jsou valné hromadě, tj. Radě Olomouckého kraje, předkládány
výroční zprávy NOK.
Přehled všech schválených rozpočtových opatření provedených v roce 2016
na oficiální webové stránce Olomouckého kraje k dispozici není. Je zde
možnost kontrolovat hospodaření prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu
Olomouckého kraje, který je umístěný na http://rklik.kr-olomoucky.cz/.
V souvislosti s touto informací sděluji, že povinnost vyvěšovat jednotlivá
rozpočtová opatření zákon č. 250/2000 Sb, prozatím neukládá.
Každý rok provádí Olomoucký kraj „Hodnocení protikorupční strategie za
uplynulý kalendářní rok“. Součástí tohoto materiálu je i přehled přijatých
oznámení nebo podnětů o korupčním jednání zaměstnanců Olomouckého
kraje, včetně informace o způsobu vyřízení.

Široká veřejnost má možnost tyto informace vyhledat na webu Olomouckého
kraje, v sekci Informace o kraji – Protikorupční strategie Olomouckého kraje.
Pro Vaši informaci uvádím, že v roce 2015 jsme přijali 1 podnět – oznámeno
telefonicky, který se týkal možného korupčního jednání zaměstnance
obecního úřadu. Podání bylo zaznamenáno a předáno k vyřízení tajemníkovi
příslušné obce.
Na protikorupční e-mailovou linku bylo zasláno od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
celkem 18 elektronických podání od jednoho oznamovatele. Zaslaná
oznámení nebyla svým charakterem uchopitelná – chybělo jakékoliv obsahové
vysvětlení či vznesení požadavku na prošetření možného korupčního jednání.
Oznamovatel byl zpětně opakovaně informován dopisem o charakteru
korupční adresy, o správném postupu v případě podání proti rozhodnutí
správního orgánu a o kompetencích Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje nebyl od 1. 7. 2015
do 31. 12. 2015 žádný podnět podezření na korupci podán.
Interním předpisem Krajského úřadu Olomouckého kraje je stanoveno,
že informace o stavu nebo výsledku prověření oznámení o možné korupci
je zaslána písemně jen oznamovateli.

Informace zpracovala:
30. 8. 2016, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.

