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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 7. 2019 Vaši žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“ a „žádost“). 
 
Úřad dne 30. 7. 2019 přípisem č. j. ÚOHS-V0105/2019/IN-20691/2019/130/JDa prodloužil lhůtu 
pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 InfZ. 
 
Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací týkajících se údajů ohledně: 
 

a) „všech dosavadních předsedů a místopředsedů povinného subjektu od roku 2009, 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 žalovaného; 
  

b) všech členů rozkladových komisí povinného subjektu od roku 2009, a to v minimálním 
rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení rozkladové komise, označení předsedy 
rozkladové komise, den zahájení a ukončení činnosti člena rozkladové komise, nejvyšší 
dosažené vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové komise a relevantní odborná 
praxe nebo jiné odůvodnění splnění zákonného požadavku na odbornost podle § 152 odst. 
3 zákona 500/2004 Sb., správní řád“  

  (dále jen „požadovaná informace“). 
 
Úřad dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje požadované informace. K písm. a) i b) Vaší žádosti 
Úřad poskytuje seznam všech dosavadních předsedů, místopředsedů a rovněž i členů rozkladových 
komisí Úřadu od roku 2009, a to v přílohách č. 1 a 2 tohoto přípisu. 
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K bodu a) žádosti 
 
Žadatel v žádosti požaduje ke každému z dosavadních předsedů a místopředsedů Úřadu od roku 
2009 kromě jiného poskytnutí následující informace: „relevantní odborná praxe předcházející 
nástupu do funkce předsedy či místopředsedy“. Obecně závazná právní úprava nestanoví na 
minimální úroveň vzdělání ani potřebnou praxi předsedy či místopředsedů Úřadu žádné 
požadavky.   
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v § 1) stanoví 
následující požadavky na funkci předsedy Úřadu:  

 předsedu jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky, 
 nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát, 
 s funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí. 

Tentýž zákon stanoví následující požadavky na funkci místopředsedy Úřadu: 
 předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí 

pořadí jejich zastupování, 
 místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. 

Z uvedeného vyplývá, že výběr vhodného kandidáta na jmenování předsedou Úřadu je plně 
v kompetenci vlády, stejně jako jmenování místopředsedů Úřadu je plně v kompetenci předsedy 
Úřadu. Jelikož obecně závazná právní úprava nestanoví žádné požadavky na odbornou praxi 
předsedy či místopředsedů Úřadu, objektivně nelze určit, jaká odborná praxe předsedy či 
místopředsedů Úřadu by měla být z hlediska splnění zákonných podmínek považována za 
„relevantní“.  
 
Přehled odborné praxe předsedy a jeho místopředsedů je uveden v příloze č. 1 tohoto přípisu, 
přičemž Úřad dále sděluje, že rovněž na webových stránkách Úřadu pod odkazem 
https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/vedeni-uradu.html jsou k dispozici aktuální životopisy 
současného předsedy Úřadu a jeho místopředsedů. 
 
Úřad má současně za to, že v žádosti požadovaný údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání předsedy 
Úřadu a jeho místopředsedů, je zřejmý z akademických titulů, které jsou u těchto osob uvedeny. 
 
K bodu b) žádosti 
 
Žadatel dále v žádosti požaduje ke každému členu rozkladových komisí Úřadu od roku 2009 mimo 
jiné poskytnutí následující informace: „relevantní odborná praxe nebo jiné odůvodnění splnění 
zákonného požadavku na odbornost podle § 152 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád“. 
Pokud jde o požadavek odbornosti členů rozkladové komise, ustanovení § 152 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) formuluje tento požadavek poměrně stručně, 
když mimo jiné uvádí, že: „Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří 
nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu.“  

https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/vedeni-uradu.html
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Z uvedené formulace lze dovodit zákonný požadavek, že většina členů rozkladové komise musí být 
„odborníci“, a tuto většinu nesmí tvořit zaměstnanci Úřadu. Správní řád (ani jiný právní předpis) 
však nestanoví, jaké konkrétní požadavky na dosažené vzdělání či odbornou praxi musí členové 
rozkladové komise splňovat, záleží tedy plně na úvaze vedoucího správního úřadu (v případě 
Úřadu předsedy), jakým způsobem členy rozkladové komise vybere.  
Odbornost členů rozkladové komise, kteří jsou zaměstnanci Úřadu, je dána skutečností, že 
z hlediska dosaženého vzdělání splňují požadavky stanovené obecně závazným předpisem pro 
výkon práce v odpovídajícím pracovním či služebním zařazení u Úřadu; současně členové 
rozkladové komise, kteří jsou zaměstnanci Úřadu, výkonem práce u Úřadu získávají odbornou praxi 
v oboru odpovídajícím působnosti Úřadu.  
Pokud jde o členy rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu, stupeň jejich dosaženého 
vzdělání odpovídá uvedeným akademickým titulům.  
 
Úřad nepožaduje v souvislosti s poskytnutím informace úhradu nákladů. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Jiřina Valešová 
ředitelka Kabinetu předsedy Úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – „Předseda Úřadu a jeho místopředsedové od roku 2009 + vzdělání a praxe“ 
Příloha č. 2 – Členové rozkladových komisí Úřadu od roku 2009 (pro oblast hospodářské soutěže a 
veřejných zakázek) 
 
Obdrží: 
Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6 
ID DS: ntauv78 
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