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Číslo jednací: Vyřizuje: Brno 17.5.2013 
ÚOHS-V50/2013/IN-8632/2013/610/ISn Staňková  

 

Vážení, 

dne 24. 4. 2013  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“), a to konkrétně: 

Profesní životopisy 

1. všech dosavadních předsedů a místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(r. 1996-2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení 
vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni nástupu 
do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do funkce předsedy či 
místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

2. dalších osob, které jsou či byly oprávněny samostatně rozhodovat jménem Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže ve správních řízeních v letech 2010-2013 (dnes je 
pravděpodobně pracovní pozice v organizační struktuře Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže označená jako ředitel sekce), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok 
narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené 
vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do této 
funkce na  Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

3. všech současných členů rozkladových komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(r. 2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení rozkladové 
komise, označení předsedy rozkladové komise, den zahájení činnosti člena rozkladové 
komise, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové komise 
a relevantní odborná praxe předcházející vzniku funkce člena rozkladové komise. 

 

Úřad tímto Vaší žádosti zčásti vyhovuje a v přiložených tabulkách poskytuje požadované informace 
v následujícím rozsahu: 
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 Ad 1) jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce 
všech dosavadních předsedů a místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (r. 1996-
2013) – viz tabulka č. 1. K Vámi požadované informaci týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání 
ke dni nástupu do funkce a relevantní odborné praxe předcházející nástupu do funkce současného 
předsedy a místopředsedů Úřadu sdělujeme následující: 

Ing. Petr Rafaj, předseda Úřadu, je absolventem Hornicko-geologické fakulty na Vysoké škole 
báňské v Ostravě. Po několikaletém působení v soukromém sektoru se v roce 1998 stal 
místostarostou Frýdku-Místku a od roku 2002 pak členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. V něm působil mj. v rozpočtovém výboru, byl rovněž předkladatelem zákona o zneužití 
významné tržní síly. Předsedou Úřadu je od 9. července 2009. 

JUDr. Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce veřejné regulace a správy 
Úřadu, je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od 
roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí 
sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a 
později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných 
orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem 
veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel 
Sekce veřejné podpory a správy úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou, který 
stojí v čele Sekce veřejné regulace a správy úřadu. 

JUDr. Eva Kubišová, místopředsedkyně pověřená řízením Sekce veřejných zakázek Úřadu, je 
absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na Úřadě, kde prošla řadou funkcí, působí 
již od roku 1995. Byla tajemnicí rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže, podílela se na 
založení odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a následně na aplikaci nově vzniklé 
právní úpravy v oblasti zákona o veřejných zakázkách. Působila jako předsedkyně rozkladových 
komisí a před jmenováním místopředsedkyní ÚOHS byla ředitelkou odboru druhostupňového 
rozhodování. Její dlouholetá odborná praxe se opírá také o zkušenosti z působení z doby před 
nástupem na antimonopolní úřad, kdy pracovala například jako vedoucí správního oddělení 
Magistrátu města Brna. V akademické sféře se JUDr. Eva Kubišová donedávna podílela na výchově 
nové generace právníků, mj. na právnických fakultách v Brně a v Olomouci, a to v oblasti zadávání 
veřejných zakázek a teorie práva. 

JUDr. Michal Petr, Ph.D., místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže, je 
absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2003, před svým jmenováním do funkce 
místopředsedy jako ředitel Sekce ekonomiky, legislativy a mezinárodních záležitostí, a jako 
předseda rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. Řadu let byl ředitelem Legislativně 
právního odboru, kde vedl práce na novelizacích zákona o ochraně hospodářské soutěže 
souvisejících s členstvím České republiky v EU. V akademické sféře působí na Ekonomicko-správní 
fakultě Masarykovy univerzity a na Právnické fakultě Univerzity Palackého, v obou případech v 
oboru soutěžního a evropského práva. Je autorem řady českých i zahraničních odborných publikací 
v oblasti soutěžního práva a spravedlivého procesu. 
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K uvedenému považujeme za vhodné doplnit, že výše uvedené informace jsou rovněž zpřístupněny 
na internetových stránkách Úřadu. 

 Ad 2) jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce 
dalších osob, které jsou či byly oprávněny samostatně rozhodovat jménem Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve správních řízeních v letech 2010-2013 -  viz tabulka  č. 2,  

ad 3) jméno, příjmení, rok narození, označení rozkladové komise, označení předsedy rozkladové 
komise, den zahájení činnosti člena rozkladové komise všech současných členů rozkladových 
komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (r. 2013) – viz tabulka č. 3. 

 Úřad Vaši žádost odmítá v části týkající se údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní 
odborné praxi ostatních v  žádosti uvedených osob, a v tomto rozsahu rozhodl proto samostatným 
rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

S pozdravem 

 

 

 
 
 
 
JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. 
Ředitel Sekce předsedy Úřadu 
 
 
v z. Mgr. Maroš Sovák 
ředitel Odboru právního 
 
 
 
 
Obdrží 
Oživení, o.s., IČO: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, adresa pro doručování: 
Muchova 13, Praha 6, PSČ 160 00, ID datové schránky: ntauv78 

Přílohy 

1. Tabulka č. 1, tabulka č. 2, tabulka č. 3 
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