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Vážená paní Kukáková,

dne 24. července 2012 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“), v níž 
požadujete poskytnutí úplného aktuálního telefonního seznamu zaměstnanců Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže.  

Úřad Vaši žádost náležitě posoudil a zasílá následující odpověď.

Pro potřeby veřejnosti vede Úřad níže uvedený telefonní seznam, který je veřejně dostupný i 
na internetových stránkách Úřadu www.compet.cz:

Telefonní ústředna tel. +420 542 167 111
fax +420 542 167 112

Hospodářská soutěž tel. +420 542 167 213
tel. +420 542 167 172

Veřejné zakázky tel. +420 542 167 810
tel. +420 542 167 811
fax +420 542 167 115

Veřejná podpora a významná tržní síla tel. +420 542 167 122
Tiskový mluvčí tel. +420 542 167 225

Co se týče úplného jmenného seznamu všech zaměstnanců Úřadu, Úřad omezil poskytnutí 
informace podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, protože se 
vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Úřadu. V souladu s příkazem 
předsedy „Vedení telefonního seznamu a obsazení kanceláří Úřadu“ slouží telefonní seznam 
zaměstnanců Úřadu výhradně k jeho vnitřním potřebám a pro potřeby veřejnosti slouží pouze výše 
uvedená telefonní čísla. Podle judikatury Nejvyššího soudu je z hlediska posouzení, zda vnitřní 
pokyn spadá do kategorie vymezené v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu 
k informacím rozhodující „… vždy pouze ta skutečnost, zda takový pokyn obsahuje informace, 
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týkající se výkonu veřejné správy navenek, či se jedná výlučně o akt organizační, metodický nebo 
řídící, který zásadně nemůže ovlivnit subjekty jiné, než ty, které mu z hlediska služební 
podřízenosti pod disciplinární odpovědností podléhají“.  Úřad má za to, že uvedený příkaz 
předsedy dopadá pouze na vnitřní chod Úřadu a nijak se nedotýká výkonu veřejné správy navenek. 
Úřad nadto ještě dodává, že všichni zaměstnanci Úřadu jsou telefonicky dostupní přes výše 
uvedená telefonní čísla. Tento postup navíc odpovídá běžné praxi ostatních ústředních orgánu 
státní správy, které rovněž pro potřeby veřejnosti zveřejňují pouze telefonické kontakty na 
telefonní ústředny, případně sekretariáty jednotlivých organizačních útvarů.

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M.
ředitel Sekce předsedy Úřadu

Obdrží:
1. Mgr. Vítězslava Kukáková, Zadní 209, 691 26 Pouzdřany, datová schránka kdw5ubt.
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