ľffi*Středočeský kra
Počet listů: 6
Přĺlohy:

zÁpls z JEDNÁNí Dozoncĺ nłoY KRAJsxÉ spnÁVY A ÚonŽev
SILNIC STRED

ESKEH

Datum: 07.09. 2022

Místo iednání:
Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,

Přítomni: Mgr' Filip Kořínek

-

předseda Dozorčírady, lng. Roman Tichovský

-

místopředseda Dozorčírady, lng. Michal Pánek, lng. Marian Klásek, Petr Procházka,
Martin Exner, Martin Herman

Omluven:
Nepřítomen:
Hosté:

PhDr. lng. Mgr. Karel BendI, MBA, LL.M., radní pro oblast silničnídopravy
!ng. Aleš čeľmák, ředitel KSUS SK, p. o'
Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucÍ odboru dopravy
Bc. Jaroslav Malý, MPA - vedoucĺ oddělení dopravně správních agend KUSK
Mgr. Jiřĺ Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací
Jana Zemková - vedoucí controllingu a auditu KsUs SK, p. o.
Petra Kučerová _ tisková mluvčíKSUS SK, p. o
Jiří Prochâzka - vedoucí oddělení strategie a ochrany silničnísítě KSUS SK, p. o
Pľogram:
'12:30 _ ZahĄení, přĺvítánĺhostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu
jednání- Mgr. Filip Kořĺnek
'12:35 _ lnformace o stavu KSUS
činnost _ lng.Aleš Čeľmák, Ph.D.,

SK, p'o., v nâvaznosti na realizovanou kontrolní
MBA

1.

12:55

-

lnformace k vnitřnĺmu auditu a kontrole KSUS SK, p.o. - Jana Zemková, lng.

Aleš čeľmák,Ph.D., MBA

-

13:15
Aktuálnĺ informace k provozovanému systému vysokorychlostních vah
v podmĺnkách Středočeského kraje, změny ve spolupráci s oRP, financní zajĺštěni
atd. - Jiřĺ Prochâzka, Bc. Jaľoslav Matý, MPA, lng. Aleš Öermák, Ph.D. MBA
13:40 - zveřejňování ĺnformacĺa transparentnost KSUS - Webová stránka - lng. Aleš
ceľmák, Ph.D., MBA, Petľa Kučeľová

í4:00 _ lnformace a diskuse k přĺpravě výběrového řĺzenína ředĺtele KSUS SK, p. o.
_ ujasněnĺ profilu kandidáta a podmĺnek, způsob vyhledávání, komunikacnĺ plán
kompetentních osob, časový plán _ PhDr. lng. Karel Bendl, MBA LL.M.
14:20 - Diskuse a rŮzné návrhy bodů programu dalšíschůze DR, termĺn a poŽadavky
na předloŽení informací (na dalšĺschůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

í4:30 -Závěr
K JEDNoTLlyýM BoDÜM PRoGRAMU:

Ad 1. Zahâjeni, schváIení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
Předseda Dozorčírady,Mgr. Fĺlip Kořĺnek, zahájil 17. jednáníDozorčírady a současně
přivĺtal všechny přĺtomné členy a hosty. Uvedl návrh programu jednání Dozorčírady,
kte4ý byl rozeslán všem přĺtomný e-mailovou poštou formou pozvánky.

Schválení pľogramu jednánĺ Dozorčíľady
Usnesenĺ Dozorčírady č. 112022

Dozorčírada schválila program jednánĺ
Hlasování: 6
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Volba ověřovatele zápisu
Usnesenĺ Dozoľčĺrady č. 212022
Jako ověřovatel zápisu byl navrŽen p. Martin Exner, kteý tuto funkci přijal
Hlasování; 6
Pro: 6
Proti: 0
ZdrŽel se: 0
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Ad 2.lnformace k vnitřnĺmu auditu a kontrole KSUS SK, p.o. _ Jana Zemková, lng.
Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Dozorčĺrada byla informována o vydánĺ aktualizované Směrnice č. 7 o finanöní
kontrole se zahrnutými Ş25 aŽ Ş31 a Směrnice c' 10 na prováděnĺ interních auditů a
kontrol, kterou má KSUS SK, p.o. dle informace z Ministerstva vnitra povinnost, jako
příspěvkovâ organizace zřizenâ krajem, zavést z důvodu správy veřejných finančních
prostředků' (obě směrnice by|y členůmDR emailem zaslány na vědomĺ.)
Vyhodnocenĺ plánu kontroly bude předloŽeno Dozorčíradě během února 2023'

Dle provedeného auditu KUSK je oddělení controllingu KsUs SK, p.o. povinno
uchovávat veškerézápisy z proběhlých vnějšíchkontrol a následně kontrolovat

zjednánĺ nápravy dle případných nedostatků uvedených v těchto zápisech'

K možnostĺzrušeníinterního auditu KSUS SK, p.o. a násĺedným nahrazenĺm externĺ
auditorskou spolecností upozornila na povinnost zřizeni internĺho auditu pro kraj a jeho
příspěvkové organizace dle zákona o finaněnĺ kontrole.

Ad 3. lnformace a diskuse k přípravě výběrového řízenĺna ředitele KsUs SK, p. o. ujasněnĺ profilu kandidáta a podmínek, způsob vyhledávání, komunikační plán
kompetentnĺch osob, časový plán _ PhDr. lng. Karel Bendl, MBA LL.M.

Rada kraje předpokládá zachování struktury a právnĺ formy KSUS SK, p.o

střednědobém výhledu.

VE

Prioritou Rady kraje nenĺ klást důraz na rychlost vyhlášenĺ výběrového řízenĺna
ředitele Ksus SK' p' o', ale zamëŕeníse na kvalitu zpracování přípravy podkladů pro
něj, aby byli do nejuŽšíhokola vybráni adekvátní uchazeči o tento post. Rada kraje
nezadâ samotné výběrové řizeni výhradně do kompetence personálnĺ agentury'
Personálnĺ agentura, na základë zakâzky malého rozsahu, napomůŽe vytipovat
vhodné uchazeče, případně je sama oslovĺ a komplexní výstup předloŽi výběrové
komisi. VŘ bude rozděleno do třĺ kol, kde budou uchazeči prověřováni na základě
kritériĺstanovených výběrovou komisí a v nejuŽšĺmkole budou s nimi provedeny
osobní pohovory, kde přednesou SVou vizi zlepšenÍKSUS SK, p.o.
Radě kraje dne 8' 9.2022 bude předloŽen materiál týkajícíse zadánĺ VŘ na zhotovitele
forenzního auditu na KSUS. S podrobnostmi bude Dozorčĺrada seznámena ihned po
schválenĺ záměru zadavatele.
lng. M' Klásek - připomněl platnost dřĺvějšĺhousnesení, kteým DR Žádala o moŽnost
připomínkování návrhu podmínek a postupu výběrového řÍzenĺna ředite]e KsÚs.

Mgľ. Filip Kořínek _ Zdiraznil důleŽitost zaměřenĺ se na aktivnĺ oslovenĺ uchazečů
na pozici ředitele KsUS, p'o., předání dostatečných informacĺ, zvolenĺ velmi
otevřeného přĺstupu s moŽností nahlédnutído chodu i hospodaření organizace.

KSÚS SK, p'o., na akciovou společnost.
je,
Závěrem
Že transformace KSÚS SK, p'o' by byl velmĺ nárocný administrativnĺ
ProbĺĎhla diskuse k moŽné transformaci

3

proces,

kteţ by

s největšĺ pravděpodobnostĺ zasáhl do dalšĺhovolebnĺho obdobĺ,
tudíŽ by mu mĺälapředcházet komplexni analýza, která urcĺ mĺru vhodnosti převedenĺ,
popřípadě projednánĺ zâměru s opozicĺ. MoŽné komplikace v případě změny právnĺ
subjektivity při čerpání dotací a převodu vlastnĺho majetku organizace' kde je nutné
jeho přecenění, které je velmi finančně nákladné.

M' Exner připomněl, Že v ostatních krajĺch jsou akciové společnosti a dotace čerpá
kraj. Příprava projektů a dotace mohou být zaŕazeny pod kraj, jako tomu bylo dříve i
v sČr.
Ad 4. Datlab s.r.o., prezentace analýzy moŽných rizĺk ve veřejných zakázkâch _ Jiřĺ
Skuhľovec
Zástupce společnosti Datlab s.r'o., Jiří Skuhrovec odprezentoval výsledek kontroly
rizik ve veřejných zakâzkâch KsÚS, která podrobněji analyzovala52z1ištených rizik
z celkového počtu 6455 zjištěných' Zároveň upozornil, Že zjištěná rizika neznamenaji
vŽdy striktně pochybení nebo dokonce korupci. Prezentace bude zaslána elektronicky
řediteli KsUs SK, p.o. a tajemnĺkovi Dozorčĺrady.

PhDr. lng. Kaľel Bendl, MBA LL.M - doplnil, Že povinnostĺ forenznĺho auditu bude
posoudit všech 6455 moŽných rizik, které bude mit od spolecnosti Datlab s'r.o.
k dispozici.
Ad 5. lnformace o stavu KsUs SK, p'o., v návaznosti na realizovanou kontrolní činnost
- lng.Aleš čermák, Ph.D., MBA
Dozorčírada byla informována o aktuálnĺm vyčĺslenítzv. ,,škod po zimě" (rozsahu
potřebných souvislých oprav komunikací z vlastního rozpoötu mimo běŽnou údrŽbu)
přesahujícím 0,5 mld' Kč. Proběhla kontrola akci z lRoP z důvodu udrŽitelnosti,
záručnĺdoby a jejich případnéreklamace'
Zahájen převod nepotřebného majetku KSUS SK, p.o' na Středoöeský kraj urěený
k přĺpadnému prodeji a vrácenífinancních prostředků do kapitoly plánu investic.
Proběhlo jednání s vedením společnosti Spel a's. Ve věci zpřĺstupněnĺmeteostanic
a osazovány chybějícím
kamerovým systémem.

přes Řso' Meteostanice jsou průběŽně servisovány

Rozšířeníkrajského dispečinku na ctyři oblasti z důvodu zlepšeníoperativnosti'
Právní oddělenĺdoplněno o dva zaměstnance. Ukončenípracovního poměru lng. Jana
Lichtnegera k 31 . 1a.2022. Nutné přţmout zaměstnance na fyzickou kontrolu staveb'
Plánováno vypsánĺVŘ na poskytovatele právních sluŽeb vzhledem k nárůstu sporů se
zhotovitelitýkajĺcísezejména nekvality provedeného díla, nárůstu inflace a penalizace
za neplněnĺ termĺnů.lnformoval o problémových stavbách a mostech v havarţnĺm
stavu.
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Proběhlo jednánĺ s projektovými manaŽery oblasti investĺc na téma aplikace jejich
získaných praktických zkušenostĺ do smluv na realizaci staveb. ĺnformoval o budoucí
změně interního systému fyzické kontroly staveb skládajĺcíhose z vlastnĺch i
nezávislých subjektů na úrovni akademické sféry.
Navýšena poloŽka na údržbua vegetace.
Snaha o rozšÍřenívysokorychlostních váŽních míst
Ad 6. Aktuální informace k provozovanému systému vysokorychlostních vah
v podmínkách Středočeského kraje, změny ve spolupráci s ORP, finančnĺzajištěnĺ
atd. _ Jiří Prochâzka, Bc. Jaroslav Malý, MPA, !ng. Aleš čermák, Ph.D. MBA

Pan Procházka poskytl informace ohledně aktuálního stavu váŽních systémů
provozovaných Středoceským krajem a KSUS SK, p.o. z hlediska technického a
legíslativnĺho zajištěnĺprovozu. V současnosti nejsou váhy kalibrované, protoŽe oRP

jsou zahlceny pokutami, které nestíhajízprocesovat' Kalibrace se provede ke koncĺ
roku. V diskuzi zazněla doporučeni zaöit vytipovávat dalšĺvhodné lokality pro zŕízeni
nových vážnich systémů.Realizaci dalšíchváŽních systémůbude vhodné odsunout
do doby, aŽ budou plně dořešeny současnétechnické problémy při přenosu dat mezĺ
WlM, KSUS SK, p.o. a oRP a kdy bude plně nasazen a odladěn SW - AW, kteý je
v současnédobě ĺmplementován v KsUs SK, p.o' a jednotlivých oRP (Říčany,Kolín
a Neratovice).

Ad 5. Zveřejňování informací a transparentnost KSUS SK, p.o. - webová stránka
lng. AIeš Ceľmák, Ph.D., MBA, Petra Kučeľová

-

Tisková mluvčí,Petra Kučerová, uvedla, Že webové stránky KSUS SK, p.o. neslouŽí
jako platforma ke komunikaci s veřejnostĺ. obsahujĺ informativnĺdokumenty, kontakty
a je plněna povinnost zveřejňováni staveb z dotačníchtitulů.

Předseda Dozorčĺrady F. Kořĺnek sdělil tiskové mluvcĺ své výhrady k soucasným
webovým stránkám KSUS SK, p.o. Upozornil na jejich nepřehlednou strukturu,
nedostatečnou informovanost veřejnosti, zdůraznil jejich význam pro napravení
reputace KSÚS a jejĺ prezentace s důrazem na otevřenost, důvěryhodnost a
transparentnost. Dále upozornil' Že tisková mluvčĺpodle jeho názoru nemá v gesci
pouze přĺmou komunikaci s mediĺ, ale také vystupovánĺ organizace navenek, a to
včetně komunikace prostřednictvím webových stránek. Bylo doporučeno srovnánĺ
s webovými stránkami krajských správ v jiných krajĺch ČRa obecně zveřejněnĺ všeho,
co můŽe být pro kohokoliv uŽitečnéči zajímavéa zveřejněnĺ nic nebránĺ.

Ad 7. Diskuse a různénávrhy bodů programu dalšíschůze DR, termín a pożadavky
na předloŽení informací (na dalšíschůzi DR nebo předem k prostudování) aj'

Martin Exneľ _ PoŽádal o předložení informace KSUS SK, p.o. k 6 zakâzkám na
rekonstrukcimostů , na které upozorniĺv rámcisvé dřĺvějšíanalýzy vybraných zakázek
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KsÚs. DR stále nebyla ze strany KSÚs poskytnuta

informace, kdo se na přĺpravě
daných výběrových řĺzenĺch podílel a proč byla provedena zjištěným sporným
způsobem (krátká lhůta pro podání nabídek přes svátky - výzva 22'12. a otevĺrání
obálek 27.12.2019)'

Ředĺtel KsÚs přislĺbil předloŽení návrhu informací, které by bylo vhodné trvale
uveřejnĺt na webových stránkách KsUs sK, p.o. v rámci zlepšenĺjejich

tra nspa

rentnosti a nfo
i

rm ova n

osti veřej nosti.

Ad 8. Zâvěr
Dalšĺjednání Dozorčírady se uskutečnídne 12. 10. 2a22, Místo jednánĺ bude
upřesněno v pozvánce.

']l]"

V Praze dne 7.

9.2022

,

iĺ:Ą|

Lenka Krkošková

M a rt n
Exner

ověřil
Martin Exner, ělen Dozorěí rady

Předsedajĺcĺ jednání Dozorčírady:

M9 r.

Fi

li

Kořínek

Mgr' Filĺp Kořínek, předseda Dozorčírady
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Digitálně podepsal
Martĺn Exner
Datum: 2022.09.16
07:23:21+02'00'
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