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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane   

na základě Vašeho podání ze dne 17. 2. 2019, kterým se na Český telekomunikační úřad 

(dále jen „ČTÚ“) obracíte se žádostí o poskytnutí informací postupem dle zákona  

o svobodném přístupu k informacím, Vám k dotazům týkajícím se problematiky rozkladové 

komise zasíláme požadované informace, a to na Vámi sdělenou e-mailovou adresu 

. 

Organizace rozkladových komisí 

Rozkladová komise Rady ČTÚ 

Rozkladová komise Rady ČTÚ je poradní orgán Rady ČTÚ pro přípravu návrhů rozhodnutí 

Rady ČTÚ o opravných prostředcích proti rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ vydávaným ve 

správním řízení v rozsahu věcné působnosti ČTÚ dle § 3 zákona č.  127/2005 Sb., kterým se 

zřizuje Český telekomunikační úřad jako regulační úřad pro oblast elektronických komunikací 

a poštovních služeb.  

Složení rozkladové komise Rady ČTÚ s uvedením povolání jejích členů: 

Předseda rozkladové komise – 
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  

vysokoškolský učitel  
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Místopředsedkyně rozkladové komise – 

Mgr. Marta Kuchařová  

právník ve veřejné správě, 

zaměstnankyně ČTÚ 

Členové rozkladové komise: 

 JUDr. Hynek Brom – právník ve veřejné správě  

 JUDr. Jan Diblík - advokát 

 JUDr. Kateřina Jamborová – právník ve veřejné správě 

 Mgr. Antonín Kazda, LL.M. - advokát 

 Mgr. Ondřej Knebl - advokát 

 Mgr. Petra Minaříková – právník ve veřejné správě, zaměstnankyně ČTÚ 

 Mgr. Josef Prokeš – právník ve veřejné správě 

 Mgr. Martin Strnad – podnikový právník 

 JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – právník ve veřejné správě, vysokoškolský učitel 

Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ 

Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ je poradní orgán předsedy Rady ČTÚ pro přípravu 

návrhů rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o opravných prostředcích vydávaných ČTÚ ve 

ve správním řízení v rozsahu věcné působnosti ČTÚ dle § 3 zákona č.  127/2005 Sb., kterým 

se zřizuje Český telekomunikační úřad jako regulační úřad pro oblast elektronických 

komunikací a poštovních služeb.  

Složení rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ s uvedením povolání jejích členů: 

Předsedkyně rozkladové komise – Mgr. Marta Kuchařová   

Místopředsedkyně rozkladové komise – 
Mgr. Petra Minaříková 

 

Členové rozkladové komise: 

 Mgr. Lenka Davidová – právník ve veřejné správě, zaměstnankyně ČTÚ 

 Mgr. Matouš Hrabal - advokát 

 Mgr. Roman Cholasta - advokát 

 JUDr. Pavel Koukal - advokát 

 Mgr. Helena Koukalová – právník ve veřejné správě, zaměstnankyně ČTÚ 

 JUDr. Radek Nápravník - advokát 

 Mgr. Bc. Irena Ochmannová  - advokát 

 Mgr. Filip Pokorný - advokát 

 Mgr. Eva Staňková - advokát 
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 Mgr. Martin Strnad - podnikový právník 

 Mgr. Vojtěch Sucharda - advokát 

 Mgr. Martina Vernerová – právník 

 Mgr. Barbora Moravcová - advokát 

Advokáti jsou jako členové rozkladových komisí  odměňováni  na základě mandátní resp. 

příkazní smlouvy a ostatní externí členové na základě dohody o pracovní činnosti. Odměna 

člena rozkladové komise (jak v případě dohody o pracovní činnosti, tak v případě mandátní 

resp. příkazní smlouvy) se určuje tak, že za každou hodinu činnosti pro rozkladovou komisi 

se členovi rozkladové komise vyplácí částka ve výši 450,- Kč, případně plus DPH. Na 

zpracování běžného případu je stanovena doba 90 minut, předseda či místopředseda 

rozkladové komise však může v konkrétních právně či jinak složitých případech stanovit, že 

na zpracování takového případu je zapotřebí více než výše uvedená doba, a odměnu navýšit  

podle této doby. Odměna ve výši 450,- Kč/hod, případně plus DPH se poskytne rovněž i za 

dobu jeho účasti na jednání rozkladové komise.   

V roce 2018 nerozhodl předseda Rady ČTÚ odlišně od návrhu rozkladové komise v žádném 

z projednávaných případů. 

V roce 2018 nebyla účastníkem řízení namítána podjatost člena rozkladové komise 

v žádném řízení. 

Zvláštní senát z důvodu projednání věci, která obsahuje utajované informace nebyl dosud 

nikdy ustanoven. 

Jednací řády přikládáme v příloze. 

 S pozdravem 

 

 

 

Příloha: dle textu      

 

 
      

 Mgr. Marta Kuchařová  
ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí 
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