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Věc: Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane XXXXXXXXXX, 

dne 3. ledna 2018 obdržel Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) prostřednictvím elektronické 
podatelny Vaše podání, jehož předmětem je žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost se týká personálního složení zkušební komise ve smyslu § 37 zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, před níž vykonávali / vykonávají zaměstnanci ČTÚ, 
kteří se v té či oné míře zabývají oblastí poštovních služeb, úřednickou zkoušku. Současně jste 
požádal o sdělení, kdo v této komisi byl / je odborným garantem, pokud jde o přezkušování znalostí 
z oboru poštovních služeb tvořících zvláštní část úřednické zkoušky. 

K Vámi podané žádosti sděluji následující informace: 

Nejprve je nutno uvést, že do gesce ČTÚ spadá obor státní služby č. 45 Elektronické komunikace 
a poštovní služby, pro nějž má působnost také Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). 
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy byly dohodnuto, že zkušební komise pro tento obor 
služby budou zřízeny u Českého telekomunikačního úřadu, přičemž jeden z členů výběrové komise 
je vždy státním zaměstnancem zařazeným k výkonu služby v MPO.  

Otázky ke zvláštní části úřednické zkoušky v oboru státní služby č. 45 Elektronické komunikace 
a poštovní služby zahrnují jak oblast elektronických komunikací, tak oblast poštovních služeb 
(viz http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura), přičemž si zkoušený 
vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek 3 zkušební otázky, na které ústně odpovídá. 

Na úřednickou zkoušku v jakémkoliv oboru státní služby se může přihlásit jak státní zaměstnanec, 
tak osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Nemusí se tedy jednat pouze 
o zaměstnance služebního úřadu, který má příslušný obor státní služby v gesci. 

ČTÚ má pro obor státní služby č. 45 Elektronické komunikace a poštovní služby zřízeny následující 
3 zkušební komise, které se dle časových možností jednotlivých členů na vyhlášených termínech 
úřednických zkoušek prostřídávají: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura
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Zkušební komise č. I. 
Ing. Jiří Řehola, vrchní ministerský rada (MPO) 
Mgr. Michal Špalek, vrchní rada (ČTÚ) 
Ing. Hana Hankiewiczová, vrchní rada (ČTÚ) – oblast poštovních služeb 
náhradní člen: Mgr. Tomáš Frélich, vrchní ministerský rada (MPO) 
 
Zkušební komise č. II. 
Ing. Mgr. Luděk Schneider, vrchní ministerský rada (MPO) – oblast poštovních služeb 
Ing. Miroslav Charbuský, vrchní rada (ČTÚ) 
Ing. Beáta Smrkovská, vrchní rada (ČTÚ) 
náhradní člen: Ing. Cyril Kantor, vrchní rada (ČTÚ) 
 
Zkušební komise č. III. 
Ing. Vilém Veselý, ministerský rada (MPO) – oblast poštovních služeb 
Mgr. Naděžda Šteflová, odborný rada (ČTÚ) 
Ing. Pavel Ellinger, vrchní rada (ČTÚ) 
náhradní člen: Ing. Pavel Šubrt, vrchní rada (ČTÚ) 

 
 
S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Jana Špačková v. r. 
vedoucí oddělení pracovněprávních  

a služebních vztahů 

 

 


