
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 3. 2020 žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1. jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných 
zakázek, kteří vlivem šíření koronaviru SARS CoV-2 jsou: 

a) v pracovní neschopnosti (vlivem prokázání infekce koronaviru SARS CoV-2 či vlivem 
nařízení karantény státem), 

b) nepřítomní v práci z důvodu ošetřování dítěte v důsledku uzavření škol či dítěte nebo 
jiného člena rodiny v důsledku jeho nákazy koronavirem SARS CoV-2, 

2. jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných 
zakázek, kteří vykonávají v důsledku šíření koronaviru SARS CoV-2 práci v režimu 
„home office“ a zda jsou v tomto režimu práce nějaká zásadní objektivní omezení, 
která neumožňují zaměstnancům vykonávat svěřené pracovní úkoly v plném rozsahu, 

3. kolik procent tvoří zaměstnanci dle bodu 1. z celkového počtu zaměstnanců Úřadu 
zařazených v Sekci veřejných zakázek, 

4. zda byla ke dni podání žádosti v důsledku nařízení z centrální úrovně souvisejících 
s šířením koronaviru SARS CoV-2 přijata na Úřadu nějaká provozní opatření, která 
zásadním způsobem omezují možnost vykonávat agendu Úřadu, zvláště v oblasti 
veřejných zakázek. 

Dne 6. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu. 

K bodu 1. písm. a) žádosti Úřad sdělil, že ke dni podání žádosti bylo 5 zaměstnanců Úřadu 

zařazených v Sekci veřejných zakázek v pracovní neschopnosti, avšak žádný z těchto 

zaměstnanců zaměstnavateli neohlásil, že by jejich pracovní neschopnost měla jakoukoliv 

souvislost s nákazou koronaviru SARS CoV-2. 

K bodu 1. písm. b) žádosti Úřad sdělil, že ke dni podání žádosti byla 1 zaměstnankyně Úřadu 

zařazená v Sekci veřejných zakázek na OČR (ošetřování člena rodiny), avšak ani v tomto 

případě nelze potvrdit, že by se jednalo o opatření v důsledku uzavření škol v souvislosti 

s šířením nákazy koronavirem SARS CoV-2. 

K bodu 2. žádosti Úřad sdělil, že ke dni podání žádosti vykonávalo 34 zaměstnanců Úřadu 

zařazených v Sekci veřejných zakázek práci v režimu „home office“. Pokud jde o omezení 

práce v režimu „home office“ Úřad sdělil, že práce v tomto režimu neumožňuje plný přístup 

k Informačnímu systému Úřadu (zahrnuje mj. elektronickou spisovou službu) a dalším 

aplikacím, které jsou přístupné pouze na zabezpečeném služebním počítači v sídle Úřadu. 

K bodu 3. žádosti Úřad sdělil, že zaměstnanci dle bodu 1. (zaměstnanci nacházející se 

v pracovní neschopnosti a na OČR, avšak bez potvrzené souvislosti s koronavirem SARS CoV-

2) představují 8,8 % zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek. 



K bodu 4. žádosti Úřad uvedl, že ke dni podání žádosti byla v souvislosti s šířením nákazy 
koronavirem SARS CoV-2 přijata na Úřadu (včetně Sekce veřejných zakázek) následující 
provozní opatření: 

 byl omezen počet současně přítomných osob v jedné kanceláři (na jednu osobu), 

 v souvislosti s omezením počtu osob přítomných v kanceláři byli zbývající zaměstnanci 
převedeni do režimu „home office“, 

 je preferována bezkontaktní forma pracovní komunikace (elektronická, telefonická), 

 účastníkům jsou stanovovány delší lhůty k poskytnutí součinnosti, umožňuje-li to 
právní předpis, 

 byla zavedena dočasná změna pravidel při nahlížení do správního spisu za účelem 
omezení přímého kontaktu účastníků správního řízení, event. jejich zástupců, se 
zaměstnanci Úřadu (bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách Úřadu). 

Informace poskytnuté na žádost žadatele Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ. 

 

 


