
 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7 
604 55  Brno 
 
Doručeno datovou schránkou 
 

V Praze dne 24. Dubna 2013 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.  
  
Vážení,  
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se profesních životopisů. Konkrétně žádáme:  
 
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. 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu 
naší kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím trváme na poskytnutí informace i pokud již byla zveřejněna.  
 
Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID 
datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.     
  
Za poskytnutí informací předem děkujeme.    
     
  
  
 
 
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení Oživení, o.s.   
  
Informace o žadateli:  
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00  
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
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