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Vyřizuje/linka/fax:

ÚOHS‐14248/2011/600/PGa

Gajdušek/236

V Brně dne:

6.9.2011

Vážený pane Kedroni,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) obdržel dne 22.8.2011 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí podrobných informací o výši základního platu, který
v loňském a letošním roce inkasovali Petr Rafaj, Hynek Brom, Kamil Rudolecký, Michal Petr, Pavel
Herman, Marek Smysl a Petr Gajdušek (dále též „žádost“).
K Vaší žádosti Vám Úřad sděluje následující skutečnosti. Petr Rafaj v uplynulém i letošním
roce pobíral/pobírá základní měsíční plat ve výši 129 400,‐ Kč; Hynek Brom, Kamil Rudolecký
a Michal Petr inkasovali/inkasují základní měsíční plat ve výši 106 600,‐ Kč; Pavel Herman pobírá
každý měsíc základní plat ve výši 27 680,‐ Kč. V případě Marka Smysla se jedná o částku ve výši
28 608,‐ Kč měsíčně a v případě Petra Gajduška pak o částku ve výši 23 000,‐ Kč měsíčně.
Úřad v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že výše základního platu uvedených
zaměstnanců Úřadu vyplývá z příslušného právního předpisu, kterým je v daném případě zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, resp. nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o oprávněně zveřejněnou
informaci o základní výši platu, který v loňském a letošním roce inkasovali výše uvedení
zaměstnanci. Úřad tímto splnil svou zákonnou povinnost a uvedenou informaci žadateli výše
poskytl.
K části Vaší žádosti týkající se informace o výši odměn (a jejich odůvodnění) zaměstnanců
Úřadu Petra Rafaje, Hynka Broma, Kamila Rudoleckého, Michala Petra, Pavla Hermana, Marka
Smysla a Petra Gajduška, se Úřad vyjádřil v rámci rozhodnutí č.j. ÚOHS‐14238/2011/600/PGa ze
dne 6.9.2011.
S pozdravem
JUDr. Petr Gajdušek, LL.M.
ředitel Sekce předsedy Úřadu
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