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Výběrové řízení na služební místo 

vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí,  

v oddělení odvolacím I - právník 

v Českém telekomunikačním úřadě 
 

Praha 10. ledna 2022 

Čj. ČTÚ-55 412/2022-601 

 

 

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 

odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), 

vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchního rady v odboru přezkoumávání 

rozhodnutí, v oddělení odvolacím I (SM 58) - právník;  

 

v oboru služby:  36. Elektronické komunikace a poštovní služby; 

 

s místem výkonu služby:  Praha. 

 

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy1.  

 

S ohledem na povahu činnosti Českého telekomunikačního úřadu se nestanovuje na služební 

místo způsobilost mít přístup k utajovaným informacím podle právního předpisu upravujícího 

ochranu utajovaných informací. 

 

 

Hlavní popis činnosti: 

- Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných 
zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou 
komplikovaných ekonomických a právních vazeb. 

- Zpracovávání návrhů rozhodnutí o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím 
ČTÚ a předsedkyně Rady ČTÚ ve věcech podle zákona o elektronických komunikacích, 
zákona o poštovních službách a zákona o ochraně spotřebitele (veřejnoprávní 
i soukromoprávní povahy). 

- Zastupování předsedkyně Rady ČTÚ a Rady ČTÚ před soudy (správními i obecnými). 

 

 

Žadatel musí splňovat základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru  

a zařazení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí,  

v oddělení odvolacím I (SM 58) - právník podle § 25 zákona o státní službě, tj.: 

  

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské 

unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody  

o Evropském hospodářském prostoru; 

                                                           
1 viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) dosáhl věku 18 let; 

c) je plně svéprávný;  

d) je bezúhonný;  

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu2; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost3;  

 

V souladu se služebním předpisem je dále požadováno: 

 

- Ukončený magisterský studijní program v oboru právo. 

 

Žadatel podá služebnímu orgánu Českého telekomunikačního úřadu na základě § 24 odst. 3  

a 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru4 a o zařazení na služební 

místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení  

odvolacím I (SM 58) - právník (dále jen „žádost“) na přiloženém formuláři. 

 

 

K žádosti žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.  

 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 9. února 2022, tj. v této lhůtě zaslané 

služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:  

Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 nebo osobně podané  

na podatelnu Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 58/219, Praha 9.  

 

Žádost lze podat též prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v elektronické podobě 

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Českého 

telekomunikačního úřadu (podatelna@ctu.cz). 

 

Obálka, respektive datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí 

být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního rady 

v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I (SM 58) - právník“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením a následně předložením originálu nebo úředně ověřené 

kopie dokladu před pohovorem v rámci výběrového řízení. 
3 Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením. 
4  Žádost o přijetí do služebního poměru nepodává žadatel, který již je ve služebním poměru, tento podá pouze žádost o zařazení na služební 

místo. Žadatel skutečnost, že již byl přijat do služebního poměru, doloží. 
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Bližší informace poskytne: 

Mgr. Marta Kuchařová 

ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí 

tel.: +420 224 004 691 

e-mail: kucharovam@ctu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Hana Továrková, v. r. 

předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Markéta Jedličková, DiS. 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 01. 2022 

 

 

 

Sejmuto: 

 

 

 
Související dokumenty - žádost o přijetí do služebního poměru. 
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