ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 47942/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 46684/2013/kakr/SO/3

datum: 04.09.2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 28. 8. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 8. 2013, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1)

Existuje centrální zadavatel pro Jihočeský kraj a jeho zřizované organizace? Pokud ANO, prosím o název a internetový
odkaz.

2)

Jsou veškeré veřejné zakázky zadávané krajem a jím zřizovanými organizacemi zveřejněny na internetu? Pokud ANO,
kde.

3)

Prosím o odkaz na rozpočet kraje (dálkový přístup).

4)

Existuje seznam všech veřejných zakázek, zadávaných krajem nebo jím zřizovanými organizacemi v roce 2012?
Pokud ano, prosím o poskytnutí nebo o odkaz.

5)

Vede kraj v evidenci kolik procent rozpočtu kraje je vynakládáno na veřejné zakázky? Pokud ANO, prosím o tuto
informaci.

6)

Je krajskému úřadu znám celkový objem finančních prostředků vynakládaných na veřejné zakázky?

7)

Jsou zveřejňovány i zakázky malého rozsahu? Pokud ANO, kde.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Ne, Jihočeský kraj a jeho zřizované organizace nemá centrálního zadavatele.

ad 2)

Veřejné zakázky od 500 tis. Kč bez DPH jsou zveřejňovány na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

ad 3)

Schválený rozpočet 2013:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1739&par[lang]=CS
Schválený rozpočet a závěrečný účet 2012:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1637&par[lang]=CS

ad 4)

Jednotný seznam zakázek neexistuje.

ad 5)

Nejednoznačně položený dotaz. Pokud je smyslem formulace „ … je vynakládáno na veřejné zakázky …“ zjistit objem
výdajů na administraci veřejných zakázek (např. výdaje na činnost specializovaného oddělení v rámci organizační
struktury KÚ) a z toho vyplývající procentní podíl na rozpočtu, tak potom lze konstatovat, že Jihočeský kraj podobnou
evidenci nevede.
Pokud je dotazem myšleno, kolik procent z objemu výdajů kraje je vynakládáno na akce, které byly a jsou zadávány
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (tzn. investiční, neinvestiční, nadlimitní, podlimitní, ve zvláštním
případě malého rozsahu), pak ani tato evidence není Jihočeským krajem samostatně vedena. Vnitřní předpis KÚ
ukládá odborům povinnost předkládat radě kraje s pololetní frekvencí přehled o realizovaných veřejných zakázkách.
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Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny veřejné zakázky jsou zahájeny a ukončeny v jednom rozpočtovém roce, nelze
tyto pololetní přehledy využít jako východisko pro sestavení odpovědi na dotazy č. 5 a č. 6. Naopak použitelný je údaj
o ročním objemu investic (kapitálových výdajů), snížený o investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a
o nákup akcií. V ostatních případech se investice (kapitálové výdaje) realizují v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek.
ad 6)

Viz odpověď na dotaz č. 5.

ad 7)

Ano, veřejné zakázky od 500 tis. Kč bez DPH jsou zveřejňování na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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