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Český telekomunikační úřad                                                       Čj. 54 238/2010-603 
 
 
 
 
 
 

JEDNACÍ ŘÁD 
rozkladové komise 

Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
(1)  Tento jednací řád upravuje v souladu s § 134 odst. 5 a § 152 odst. 3 zákona č.  

     500/2004 Sb., správní řád (dále jen « správní řád ») působnost, složení,  
     jmenování a způsob jednání rozkladové komise Rady  
     Českého telekomunikačního úřadu.  

 
(2)  Komise je poradní orgán Rady Českého telekomunikačního úřadu pro přípravu 
       návrhů  rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále jen 
       « Rady ČTÚ ») vydávaných ve správním řízení v případech podle § 107  
       odst. 8 písm. b) bod 1 zákona č. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
       komunikacích, v platném znění.  
 
(3)  Komise jedná jako kolegiální orgán ve smyslu § 134 správního řádu.  
 
(4)  Usnesením komise není Rada ČTÚ vázána.  
 

 
 
 

Článek 2 
Působnost komise 

 
Komise projednává  
 
a)  rozklady proti rozhodnutím předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu 
     vydaným v I. stupni správního řízení,  
 
b)  opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro  
     přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání 
     nového rozhodnutí,  
 
c)  podněty k zahájení přezkumného řízení,  
 
d)  rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a vráceno Radě 
     ČTÚ k dalšímu řízení,  
 
e) návrhy, vyjádření či právní stanoviska k ekonomickým a právním  problémům,  
      rozhodne-li  se tak  Rada   ČTÚ,  nebo  požádá-li  o to  předseda  Rady  ČTÚ, 
      nebo náměstek předsedy  Rady nebo ředitel odboru legislativního a právního. 
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Článek 3 
Složení komise  

 
 

(1) Komise se skládá z předsedy komise, místopředsedy komise a dalších členů 
komise, kteří tvoří dva stálé senáty (dále jen « senát »).  

 
(2) Komise jedná a přijímá usnesení v nejméně pětičlenných senátech. Jednání 

senátu se v případech stanovených tímto jednacím řádem mohou účastnit rovněž 
další přizvaní členové komise.  

 
(3) Členové komise, kteří nejsou zařazeni do konkrétního senátu, se účastní jednání 
      senátu na základě přizvání místopředsedou komise v těch případech, kde 
      je třeba využít jejich odbornou specializaci nebo je jejich účast nezbytná  
      pro zajištění usnášeníschopnosti senátu. 
 
 
 
 

Článek 4 
Členství v komisi  

 
 
(1) Předsedu komise, místopředsedu komise a další členy komise jmenuje a 

odvolává předseda Rady Úřadu z řad odborníků v právní, ekonomické nebo 
technické oblasti. Jmenování a odvolání podléhá předchozímu schválení Radou 
ČTÚ.  

 
(2) Předseda komise je odborník, který není zaměstnancem Úřadu, místopředseda je 

odborník z řad zaměstnanců Úřadu. Další členové komise jsou jak odborníci, kteří 
nejsou zaměstnaci Úřadu, tak odborníci z řad zaměstnanců Úřadu.  

 
(3) Členství v rozkladové komisi je nezastupitelné. 
 
(4)  Členství v komisi vzniká na základě jmenování dnem uvedeným ve jmenování.  
 
(5)  Členství v komisi zaniká  
 
       a) odvoláním předsedou Rady ČTÚ 
       b) uplynutím doby, na kterou byl člen jmenován 
       c) doručením oznámení o vzdání se členství v komisi Radě ČTÚ 
 
(6)  Návrh na jmenování nebo odvolání předsedy komise, místopředsedy komise  
      nebo dalšího člena komise zpracovává odbor přezkoumávání rozhodnutí.  

 
 
 
 

 
Článek 5 

Činnost člena komise  
 
 

(1) Člen komise :  
 
a) vykonává svoji činnost nezávisle, nestranně a s odbornou péčí,  
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b) vyjadřuje se k rozkladům projednávaným komisí, činí návrhy, vznáší připomínky  
    a přispívá k tomu, aby průběh jednání a usnesení schválená komisí byla v souladu 
    se zákony a ostatními právními předpisy,  
 
c) má právo, aby mu byl poskytnut k nahlédnutí úplný správní spis, jehož 
    se projednávaný rozklad týká,  
 
d) má právo na zaznamenání svého názoru, který je odlišný od usnesení senátu 
    do záznamu z jednání, 
 
e) oznámí neprodleně místopředsedovi komise skutečnosti nasvědčující 
    jeho podjatosti, 
 
f) omluví místopředsedovi komise před jednáním senátu, jehož je členem nebo  
   na jehož jednání byl přizván, svou neúčast na jednání,  
 
g) je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil 
    v souvislosti s členstvím v komisi, a to i po skončení jeho členství v komisi,  
 
h) nesmí zneužít informace o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti  
    s členstvím v komisi, a to ani po skončení členství v komisi.  
 
 
(2) Člen komise využívá poznatků získaných při posuzování jednotlivých případů a 

navrhuje Radě Úřadu opatření právní, technické, ekonomické i organizační 
povahy pro zlepšení rozhodovací činnosti správního orgánu I. i II. stupně. 

 
(3) Člen komise, který není zaměstnancem Úřadu, má nárok na odměnu za činnost v 

rozkladové komisi. Odměňování členů se provádí podle výkazu hodin, 
vynaložených na přípravu návrhů na rozhodnutí k jednotlivým případům a hodin, 
strávených na jednání rozkladové komise. Odměna za hodinu je stanovena v 
dohodě o pracovní činnosti nebo v mandátní smlouvě. 

 
 
 
 
 
 

Článek 6 
Jednání komise 

 
(1) Komise jedná a přijímá usnesení ve dvou stálých senátech, které se pravidelně 

scházejí v termínech stanovených místopředsedou komise, je-li alespoň jedna 
věc k projednání. 

 
(2) Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomno nejméně pět členů komise 

(včetněpředsedy a místopředsedy), přičemž většinu musí tvořit členové komise,  
kteří nejsou zaměstnanci Úřadu.  

 
(3) Je-li ohrožena usnášeníschopnost senátu, může místopředseda vedle osob podle 

čl. 3 odst. 3 přizvat na jednání člena popř. členy jiného senátu tak, aby byla 
zajištěna usnášeníschopnost senátu k projednání rozkladu. Takto přizvané osoby 
jsou považovány za přítomné členy podle čl. 3 odst. 3.  
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(4) Není-li nebo přestane-li být senát usnášeníschopný, bude po dohodě s předsedou 
komise resp. místopředsedou komise svoláno v náhradním termínu nové jednání 
senátu. 

 
(5) Jednání komise je neveřejné.  

 
(6) Považuje-li to předseda komise resp. místopředseda komise za potřebné, přizve k 

projednání rozkladu ředitele odboru resp. zaměstnance odboru, který připravoval 
napadené rozhodnutí, popřípadě dalšího odborníka zejména z řad zaměstnnaců 
ČTÚ, aby poskytl potřebná vysvětlení. 

 
(7) Projednávání věci se může z vlastního rozhodnutí zúčastnit náměstek předsedy 

Rady ČTÚ, případně jím určený  zaměstnanec, aby se mohl k projednávané věci 
vyjádřit.  

 
(8) Zasedání komise řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda 

rozkladové komise. Usnesení senátu je přijato nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. 
místopředsedy. 

 
(9) V úvodu jednání zpracovatel návrhu rozhodnutí (zaměstnanec ČTÚ, odboru 

přezkoumávání rozhodnutí) přednese skutkový a právní stav věci a zodpoví 
(formuluje) dotazy. Poté následuje diskuse členů senátu. Každý člen komise 
přednáší k případu svůj posudek a odůvodňuje svůj návrh rozhodnutí. Členové 
komise společně formulují usnesení,  které je většinovým návrhem pro rozhodnutí  
Rady ČTÚ v projednávané věci.   

 
(10) Při závěrečné poradě a hlasování senátu mohou být přítomni pouze členové 

senátu, popřípadě osoby, které jsou považovány za přítomné členy podle čl. 6 
odst. 3 věty druhé.  

 
 
 
 
 

Článek 7 
Příprava jednání a dokumenty z jednání 

 
 
(1) Pozvánka na jednání, která musí obsahovat datum, čas, místo a předpokládaný 

program jednání, se doručuje zpravidla deset pracovních dní, nejméně však 5 
pracovních dní před jednáním senátu.  

 
(2) Současně s pozvánkou na jednání se členům senátu komise doručuje kopie :  
 
      a) napadeného rozhodnutí  a k němu podaného rozkladu 
 
      b) stanovisko správního orgánu I. stupně k rozkladu  
 
      c) dalších podkladů, podstatných pro posouzení rozkladu. 
 
 
(3) Považuje-li člen komise podkladový materiál k projednávanému rozkladu za 

neúplný nebo vykazující vady, může místopředsedovi komise před jednáním 
senátu navrhnout, aby byl podkladový materiál pro jednání senátu doplněn o další 
podklady pořízení v řízení na prvním stupni.  
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(4) Z jednání komise je vyhotovováno usnesení, které obsahuje návrh  rozhodnutí, 
záznam z jednání, které obsahuje odůvodnění návrhu rozhodnutí,  protokol o 
hlasování a prezenční listinu.  

 
(5) Záznam z jednání komise je součástí správního spisu a za podmínek 

stanovených v § 38 správního řádu, popřípadě ve zvláštních předpisech, je 
možné do něj nahlížet.  

 
(6) O usnesení komise se vyhotovuje protokol, který podepisují všichni přítomní 

členové komise a osoba, která protokol vyhotovuje. Tento protokol je vyloučen z 
nahlížení do spisu podle čl. 7 odst. 4. 

 
(7) Organizační a administrativní práce spojené s činností rozkladové komise 

zajišťuje ČTÚ, odbor  přezkoumávání rozhodnutí. 
 
 
 

Článek 8 
Přechodná ustanovení 

 
 

(1) Tento jednací řád nahrazuje jednací řád rozkladové komise ze dne 12. 4. 2007.  
 

(2) Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se dosavadní předseda komise, 
místopředseda komise a další členové komise považují za předsedu komise, 
místopředsedu komise a další členy komise podle tohoto jednacího řádu.  

 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
                 Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem  6. května 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Praha   6. května  2010                  
                                                                            Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 
  
                                                         PhDr .  Pave l  Dvo řák ,  CSc .  v . r .  

                         předseda Rady 
                                  Českého telekomunikačního úřadu 

 
Za správnost vyhotovení:  
Mgr. Marta Kuchařová  
 


