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Vážená paní,
dne 2. listopadu 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž
požadujete poskytnutí následujících informací:
1.

Poskytnutí návrhů zpracovaných rozkladovými komisemi dle § 152 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v roce 2012 a následně vydaných rozhodnutí.

2.

Sdělení výše finančních prostředků vyplacených členům rozkladových komisí za období 20072012.

3.

Pokud by členové rozkladové komise nepobírali za tuto činnost žádné finanční prostředky,
má to být výslovně uvedeno.

4.

Zda činnost zaměstnanců Úřadu v rozkladových komisích je výkonem práce, za kterou je
pobírán plat.

5.

Zda Úřad poskytuje svým zaměstnancům pracovní volno k výkonu jejich činnosti jako členů
rozkladových komisí jiného ústředního správního orgánu.

Úřad Vaši žádost náležitě posoudil a zasílá následující odpověď k jednotlivým částem žádosti.
ad 1. Vydaná pravomocná rozhodnutí Úřadu v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek
se nacházejí na webové stránce Úřadu www.compet.cz.
ad 4. Činnost zaměstnance Úřadu v rozkladové komisi je výkonem práce, za který je pobírán plat.
ad 5. V případě členství zaměstnanců Úřadu v rozkladových komisích jiných ústředních správních
orgánů, by tato činnost nebyla výkonem práce pro Úřad.
K ostatním částem Vaší žádosti (částečně 1. a dále 2., 3.) Úřad sděluje, že z důvodů vyhledání
a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

Č. j.: ÚOHS-22048/2012/610/LKr
bude Úřad aplikovat ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a žádat úhrady
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. O výši požadované úhrady Vás Úřad bude informovat.

S pozdravem

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M.
ředitel Sekce předsedy Úřadu
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