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  DODATEK č. 12/2017 

 
ke STATUTU 

Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 

Článek 1 
Změny Statutu Českého telekomunikačního úřadu 

 
Statut Českého telekomunikačního úřadu, čj. 22 052/2005-606 ze dne 2. května 

2005, ve znění Dodatku č. 1/2005, čj. 43 853/2005-606 ze dne 29. prosince 2005, Dodatku 
č. 2/2006, čj. 42 855/2006-606 ze dne 21. září 2006, Dodatku č. 3/2007, čj. 570/2007-606 
ze dne 10. ledna 2007, Dodatku č. 4/2007, čj. 73 967/2007-606 ze dne 31. října 2007, 
Dodatku č. 5/2008, čj. 20 099/2008-606 ze dne 28. března 2008, Dodatku č. 6/2008, 
čj. 72 301/2008-606 ze dne 27. srpna 2008, Dodatku č. 7/2010, čj. 24 471/2010-606 ze dne 
23. února 2010, Dodatku č. 8/2010, čj. 76 654/2010-606 ze dne 29. června 2010, Dodatku 
č. 9, čj. ČTU-218 165/2012-606 ze dne 3. prosince 2012, Dodatku č. 10/2013, 
čj. ČTÚ-51 816/2013-606 ze dne 28. května 2013 a Dodatku č. 11 čj. ČTÚ-73 077/2014-606 
ze dne 27. května 2015, se mění takto: 

 
1. V článku 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Úřad je jednotným informačním 

místem a rozhoduje spory podle zákona č. …/2017 Sb., o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změněn 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o opatřeních ke snížení nákladů“).“. 

 
2 V článku 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Úřad při své činnosti také podporuje 

spolupráci mezi oprávněnými osobami a povinnými osobami podle zákona o opatření 
ke snížení nákladů.“. 

 
3. V článku 4 odst. 1 se slova „služební zákon“ nahrazují slovy „zákon o státní službě“. 
 
4. V článku 4 odst. 6 se za slova „činnosti Úřadu“ vkládají slova „služební řád,“ 

a za slovo „další“ se vkládají slova „služební a“.  
 
5. V článku 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 
 
„e)  v řízení podle § 5 odst. 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 6 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních 
ke snížení nákladů.“. 
 
6.  V článku 6 odstavce 5 až 7 znějí: 
 
„(5)  Předseda Rady rozhoduje v prvním stupni spory mezi osobami vykonávajícími 
komunikační činnosti nebo mezi těmito osobami a jinými podnikateli působícími v jiném 
členském státě, v jejichž prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení, na základě 
návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem nebo 
na jeho základě. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech 
6 měsíců. 
 



(6)  Podle § 36a odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, předseda 
Rady v prvním stupni rozhoduje v řízení o výši a úhradě čistých nákladů a předběžných 
čistých nákladů podle § 34b a 34c zákona o poštovních službách, a ve sporech o přístup 
k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona o poštovních službách. 
 
(7)  Ve smyslu § 36a odst. 4 zákona o poštovních službách předseda Rady v prvním 
stupni rozhoduje i v řízení o čistých nákladech představujících pro držitele poštovní licence 
nespravedlivou finanční zátěž podle § 34d zákona o poštovních službách a v řízení 
o povinnosti držitele poštovní licence vrátit do státního rozpočtu neoprávněně uhrazené 
náklady podle § 34e odst. 1 zákona o poštovních službách.“. 
 
7. V článku 8 odst. 2 se za slovo „Rady“ vkládají slova „tam, kde to zákon nevylučuje.“. 
 
8. V článku 8 odst. 4 se text „§ 80 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 80 odst. 6“ a slova „relevantní 
trh“ se nahrazují slovy „trh elektronických komunikací“. 

 
 

Článek 2 
Účinnost 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 25. července 2017. 

 
 
 
Praha 25. července 2017 
 
 
 

 
Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 

 
Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 

předseda Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
   


