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Český telekomunikační úřad                                                             Čj. 43 835/2005-603 

 
 
 
 

JEDNACÍ ŘÁD 

 

    rozkladové komise 

předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 

Článek 1 

Postavení a předmět činnosti rozkladové komise 
 

(1)  Rozkladová komise je zřizována podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb, 
správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb., jako orgán předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) pro účely rozkladového a přezkumného  řízení.  

(2) Rozkladová komise má za úkol navrhnout předsedovi Rady Úřadu rozhodnutí 
o rozkladu či v přezkumném řízení, jsou-li napadena rozhodnutí Úřadu, vydaná v I. stupni 
správního řízení v případech podle § 123 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 
změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). 

 

 

Článek 2 

Jmenování a složení rozkladové komise 
 

(1) Členy rozkladové komise jmenuje a odvolává předseda Rady Úřadu.  

(2) Rozkladová komise se skládá z předsedy, místopředsedů a dalších členů 
rozkladové komise. Předseda a místopředsedové rozkladové komise jsou jmenováni z řad 
zaměstnanců Úřadu, dalšími členy rozkladové komise jsou odborníci v právní, ekonomické 
nebo technické oblasti, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu. 

(3)  Členství v rozkladové komisi je nezastupitelné. 

(4)  Člen rozkladové komise je povinen veškeré informace, které jsou obsaženy 
v posuzovaném spise, i další informace získané v souvislosti s činností rozkladové komise, 
pokládat za důvěrné a použije je výhradně pro plnění svých povinností vyplývajících 
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z činnosti rozkladové komise, ledaže jsou tyto informace obecně známé. Ustanovení § 15 
odst. 3 správního řádu platí pro členy rozkladové komise přiměřeně. 

(5) Členové rozkladové komise využívají poznatků získaných při posuzování 
jednotlivých případů a navrhují předsedovi Rady Úřadu opatření právní, technické, 
ekonomické i organizační povahy pro zlepšení rozhodovací činnosti Úřadu jako správního 
orgánu I. i II. stupně. 

 

 

Článek 3 

Jednání rozkladové komise 
 

 (1)  Rozkladovou komisi svolává podle potřeby a její zasedání řídí předseda, 
v případě jeho neúčasti místopředseda rozkladové komise. Jednání rozkladové komise se 
musí účastnit nejméně pět jejích členů (včetně předsedy nebo místopředsedy), přičemž 
většinu musí tvořit odborníci, kteří nejsou zaměstnáni v Úřadu. 

(2)  Členům rozkladové komise jsou podle jejich odbornosti předávány veškeré 
podklady pro jednotlivé případy k posouzení, vždy nejméně jeden týden před zasedáním 
rozkladové komise. 

(3)  Při zasedání rozkladové komise její člen, kterému byl předán ke zpracování 
konkrétní případ, přednáší posudek a odůvodňuje  svůj návrh pro předsedu Rady Úřadu. 
Tento posudek se zakládá do spisu v písemné formě. 

(4) Všichni členové rozkladové komise pak hlasují o návrhu rozhodnutí. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy 
rozkladové komise. O hlasování se vyhotoví protokol. Hlasování se mohou zúčastnit pouze 
členové rozkladové komise a osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu. Při nahlížení 
do spisu je vyloučeno nahlížet do tohoto protokolu. 

(5) Kterýkoli člen rozkladové komise má právo požadovat prostřednictvím předsedy 
nebo místopředsedy rozkladové komise doplnění podkladů pro rozhodnutí od toho útvaru, 
který rozhodnutí vydal jako správní orgán I. stupně či od jiných útvarů Úřadu. 

(6) Jednání rozkladové komise je neveřejné. Považuje-li to předseda rozkladové 
komise za potřebné, přizve k projednání případu na zasedání  komise ředitele nebo jím 
pověřeného zaměstnance příslušného odboru Úřadu, který rozhodoval v I. stupni, aby 
poskytl potřebná vysvětlení. Ve složitých případech může být přítomna oprávněná úřední 
osoba. 

(7) Z jednání rozkladové komise je předsedovi Rady Úřadu předkládáno usnesení, 
které obsahuje návrh na rozhodnutí k jednotlivým případům s tím, že bližší odůvodnění 
usnesení je obsaženo v jednotlivých posudcích členů komise, které jsou součástí spisu. 

(8) Všichni zaměstnanci Úřadu jsou povinni řádně spolupracovat s rozkladovou 
komisí v těch případech, kdy je taková součinnost předsedou nebo místopředsedou 
rozkladové komise vyžádána.  

(9)  Odměňování členů rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu, se 
provádí podle výkazu hodin, vynaložených na přípravu návrhů rozhodnutí k jednotlivým 
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případům a hodin, strávených na jednání rozkladové komise. Tento výkaz podepisuje 
předseda rozkladové komise. Odměna za hodinu práce je stanovena v dohodě o pracovní 
činnosti nebo v mandátní smlouvě. 

 

 

Článek 4 

Obecná ustanovení 
 

Organizační a administrativní práce spojené s činností rozkladové komise zajišťuje 
odbor přezkoumávání rozhodnutí. 

 

 

Článek 5 

Účinnost 
 

Tento Jednací řád rozkladové komise předsedy Rady Úřadu nabývá účinnosti dnem 

jeho schválení. 

 

 

Praha   11. ledna 2006 

    

 

                                                                              Ing. David Stádník v. r. 

předseda Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 

 


