
 
 
 
Český telekomunikační úřad     Čj. ČTÚ-218 165/2012-606 
 
 
 
 

          DODATEK č. 9/2012 
 

         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, 
a Dodatku č. 8/2010, čj. 76 654/2010-606 ze dne 29. června 2010, se mění takto: 

 
 

1. V článku 1 odst. 2 se slova „§ 107 odst. 8 zákona,“ nahrazují slovy „§ 107 odst. 9 
zákona“. 

 
2. V článku 2 odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské 

unie“.  
 
3. V článku 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 
 „(3) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování                  

a zajišťování základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území 
České republiky podle základních kvalitativních požadavků. Úřad podporuje 
spolupráci mezi provozovateli poštovních služeb zejména za účelem rozvoje těchto 
služeb.“.  

  
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 
4. V článku 6 odst. 4 se slova „§ 107 odst. 10 zákona,“ nahrazují slovy „§ 107 odst. 11 

zákona“. 
  
5. V článku 6 odst. 4 písm. a) zní: 
 
 „a)  o rozhodnutí o udělení, změně nebo odnětí práv k využívání rádiových kmitočtů a 

podmínek v nich stanovených podle § 20 odst. 3 a 5 zákona,“.   
         
6.  V čl. 6 odst. 4 písm. b) se bod 1 zrušuje. 
 
 Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.  
 
 



 
7. V článku 6 odst. 4 písm. c) bod 1 se za slovo „prostředků“ vkládají slova                

„nebo služeb“. 
 
8. V článku 6 odst. 4 písm. c) se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní: 
 
 „3. podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým uživatelům, v odůvodněných 

případech a nezbytné míře povinnosti k zajištění interoperability jím poskytovaných 
služeb,“.  

 
9.        V článku 6 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:  

  

„(6) Ve smyslu § 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 na poskytování a zajišťování základních služeb podle § 34b 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 určení, zda výše čistých nákladů na 
poskytování základních služeb, stanovená podle § 34b zákona o poštovních 
službách, představuje pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž 
podle § 34c zákona o poštovních službách.“.   
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8. 

 
10. V článku 6 odst. 6 se za slovo „vládě,“ vkládají slova „Poslanecké sněmovně               

a Senátu Parlamentu České republiky,“.  
 
11.  V článku 8 odst. 1 písm. b) se slova „rozhoduje o“ nahrazují slovy „podle zákona        

o elektronických komunikacích rozhoduje o“.   
 
12. V článku 8 odst. 1 se na konci písm. b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje                   

se  písmeno c), které zní: 

 „c)   podle zákona o poštovních službách         
       1. rozhoduje o udělení, změně a odnětí poštovní licence podle § 22, 23, 24 a 25   
                       zákona o poštovních službách, 

2. rozhoduje o ceně základních služeb podle § 34a zákona o poštovních  
   službách, 
3. provádí přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování  
     základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost podle § 37 odst. 4  
     zákona o poštovních službách.“. 

  
13. V článku 9 odst. 2 věta první zní: 
 
 „Úřad vydává Poštovní věstník a Telekomunikační věstník a zabezpečuje jejich 

uveřejnění i prostřednictvím portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).   
 
 
 
 
 



 
 

Článek 2 
Účinnost 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  

 
 
 
Praha 3. prosince 2012 
 
 
 
         PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
    předseda Rady 
 Českého telekomunikačního úřadu  
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