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Český telekomunikační úřad  Čj. 22 052/2005-606  

  

  

  

S t a t u t  

Českého telekomunikačního úřadu  
  

  

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

  

(1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně 

regulace v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.   

  

(2) Tento statut je vydáván na základě § 107 odst. 9 a 11 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), a upravuje postavení Českého telekomunikačního úřadu 

(dále jen „Úřad“), jeho hlavní úkoly, organizaci, pravomoc předsedy Rady Úřadu (dále jen 

„předseda Rady“) a Rady Úřadu (dále jen „Rada“) a vztah k ostatním orgánům státní správy, 

územní samosprávy a k veřejnosti.  

 

 

Článek 2  

Zřízení, sídlo a postavení Úřadu   

  

(1) Úřad je zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“). 

Úřad je služebním úřadem ve smyslu zákona o státní službě1).   

  

(2) Úřad je ústředním správním úřadem se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.  

  

(3) Sídlem Úřadu je Praha. Předseda Rady může zřizovat v případě potřeby 

ve vymezených oblastech útvary, které jsou dislokovanými pracovišti Úřadu.  

  

(4) Při výkonu své působnosti se Úřad řídí právními předpisy, obecně závaznými 

právními akty orgánů Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, tímto 

statutem, usneseními vlády a opatřeními obecné povahy, která v mezích zákona sám vydává.  

  

(5) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, 

doporučení, pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie.  

  

  

  

                                                
1 ) § 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.   
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Článek 3  

Působnost Úřadu  

  

(1) Úřad vykonává státní správu v oblasti elektronických komunikací a poštovních 

služeb, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání za účelem nahrazení 

chybějících účinků hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do 

doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Úřad rovněž zajišťuje ochranu některých služeb 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Úřad je 

jednotným informačním místem a rozhoduje spory podle zákona č. 194/2017 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) Při výkonu své rozhodovací činnosti Úřad prosazuje technický a ekonomický pokrok 

a dbá o zajištění technické spolupráce mezi podnikateli zajišťujícími sítě elektronických 

komunikací a podnikateli poskytujícími služby elektronických komunikací za účelem zachování 

bezpečnosti a integrity sítí a služeb elektronických komunikací a kvality poskytovaných služeb 

elektronických komunikací. Úřad při své činnosti také podporuje spolupráci mezi oprávněnými 

osobami a povinnými osobami podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů.  

  

(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.   

  

(4) Úřad vykonává i další činnosti a plní úkoly, pokud to vyplývá z jiných právních 

předpisů. 

  

  

Článek 4  

Organizace Úřadu  

  

(1) Úřad má pětičlennou Radu. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Na předsedu 

Rady a člena Rady se zákon o státní službě nevztahuje2).   

  

(2) Předseda Rady je statutárním orgánem Úřadu.   

  

(3) Úřad se dále člení na jednotlivé odbory a samostatná oddělení (dále jen „útvary“), 

které jsou obvykle zařazeny do sekcí.   

  

(4) K naplnění svěřených úkolů zřizuje předseda Rady stálé i jiné poradní orgány, 

komise a pracovní skupiny a jmenuje jejich členy.  

  

(5) K zajištění vnitřní činnosti Úřadu Rada schvaluje jednací řád Rady, spisový 

a podpisový řád Úřadu.   

  

                                                
2 ) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.  
3) § 19 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.   
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(6) Předseda Rady dále vydává k zajištění vnitřní činnosti Úřadu služební řád, pracovní 

řád, organizační řád, skartační řád a další služební a vnitřní předpisy Úřadu, zejména opatření 

předsedy Rady a závazné pokyny. Předseda Rady rovněž schvaluje organizační strukturu 

Úřadu3).  

  

(7) Vnitřní předpisy Úřadu jsou závazné pro všechny zaměstnance Úřadu.  

 

 

Článek 5   

Předseda Rady  

  

(1) Předseda Rady je jedním z členů Rady. Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda 

na návrh ministra průmyslu a obchodu. Předseda Rady jedná za Úřad, stojí v jeho čele a 

považuje se za služební orgán s oprávněním dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu 

státní služby podle zákona o státní službě3).  

  

(2) Předseda Rady řídí činnost Rady, v jeho nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený 

člen Rady.   

  

(3) Předseda Rady může udělit plnou moc k zastupování Úřadu i osobám, které nejsou 

zaměstnanci Úřadu.  

 

Článek 6  

Pravomoc předsedy Rady   

  

(1) Předseda Rady rozhoduje o řádných a mimořádných opravných prostředcích 

podaných proti rozhodnutím Úřadu.  

  

(2) Pro účely řízení podle odstavce 1 předseda Rady jmenuje a odvolává členy zvláštní 

komise, která je jeho poradním orgánem. Předseda Rady vydává jednací řád této komise.  

  

(3) Předseda Rady v prvním stupni rozhoduje v řízení podle § 22, § 22a, § 22b, § 23 

a § 127 zákona.   

  

(4) Ve smyslu § 107 odst. 11 zákona předseda Rady v prvním stupni rozhoduje i v řízení   

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 a v řízení podle § 21 zákona,  

b) o univerzální službě  

1. o určení výše ztráty vzniklé poskytovateli univerzální služby zvláštními cenami podle 

§ 38 odst. 3 zákona,  

2. o určení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby podle § 48 zákona, 

3. o určení, zda výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby představuje pro 

jejího poskytovatele neúnosnou zátěž podle § 49 zákona, 

  

                                                
3 ) § 107 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  
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c) o uložení povinností podle § 79 odst. 2 zákona  

1. podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým uživatelům, umožnit zpřístupnění 

prostředků nebo služeb podle § 78 zákona k zajištění spojení od koncového bodu 

ke koncovému bodu, v odůvodněných případech včetně propojení sítí, ve lhůtě 

stanovené předsedou Rady Úřadu,  

2. operátoru poskytovat za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek 

přístup k rozhraní aplikačních programů (API) nebo k elektronickým programovým 

průvodcům,  

3. podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým uživatelům, v odůvodněných případech 

a nezbytné míře povinnosti k zajištění interoperability jím poskytovaných služeb,   

d) o změně referenční nabídky přístupu nebo propojení podle § 82 odst. 3 zákona.,  

e) v řízení podle § 5 odst. 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 6 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních 

ke snížení nákladů.  

  

(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.   

  

(8) Předseda Rady předkládá vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu 

České republiky, po schválení Radou, výroční zprávu o činnosti Úřadu za uplynulý kalendářní 

rok, a to vždy nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku.  

  

  

Článek 7  

Rada Úřadu  

  

(1) Radu tvoří 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda České republiky na návrh 

ministra průmyslu a obchodu.  

  

(2) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy Rady ustanovení zákoníku práce.   
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Článek 8  

Pravomoc Rady  

  

(1) Při výkonu své pravomoci Rada  

a) schvaluje  

1. statut Úřadu,  

2. plán činnosti Úřadu,  

3. návrh rozpočtu Úřadu a závěrečný účet Úřadu,   

4. jednací řád Rady, spisový a podpisový řád Úřadu,  

5. zprávy o činnosti Úřadu,  

6. návrhy prováděcích právních předpisů,  

b) podle zákona o elektronických komunikacích rozhoduje o   

1. opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným předsedou Rady,  

2. opatřeních obecné povahy,  

3. rozhodnutích o ceně,  

4. určení poskytovatele univerzální služby a  

5. stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu,  

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.  

 

(2) Rada rozhoduje o řádných a mimořádných opravných prostředcích podaných proti 

rozhodnutím předsedy Rady tam, kde to zákon nevylučuje.  

  

(3) Pro účely řízení podle odstavce 2 předseda Rady na návrh Rady jmenuje a odvolává 

členy zvláštní komise, která je jejím poradním orgánem. Předseda Rady vydává jednací řád 

této komise.  

  

(4) Rada posuzuje stanoviska příslušných věcných odborů ke sporné části návrhu 

smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí, vydávaná v souladu s § 80 odst. 6 zákona, 

která mají významný vliv na trh elektronických komunikací.  

 

(5) K naplnění úkolů svěřených Radě se členové Rady mohou účastnit pracovních 

jednání a dalších forem spolupráce s Úřadem. Rozdělení věcí mezi jednotlivé členy Rady 

projedná Rada postupem podle jednacího řádu Rady. 

 

(6) Při činnostech podle odstavce 5 je člen Rady povinen dbát na to, aby na jeho straně 

nevznikly okolnosti, které by jej vylučovaly z projednávání a rozhodování ve věci zejména jako 

člena správního orgánu druhého stupně. 
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Článek 9  

Vztahy Úřadu k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy a k veřejnosti  

  

(1) Úřad zejména  

a) spolupracuje s ostatními orgány státní správy a orgány územní samosprávy,  

b) spolupracuje s vysokými školami, odbornou i laickou veřejností a vytváří podmínky 

k součinnosti s nimi,  

c) spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými institucemi,  

d) podílí se na koordinaci stanovisek České republiky k otázkám v oblasti elektronických 

komunikací a poštovních služeb projednávaných na mezinárodní úrovni,  

e) podílí se na tvorbě právních předpisů pro oblast elektronických komunikací a poštovních 

služeb a je účastníkem připomínkového řízení.  

  

(2) Úřad vydává Poštovní věstník a Telekomunikační věstník a zabezpečuje jejich 

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

týkající se činnosti Úřadu jsou uveřejňovány prostřednictvím sítě Internet, zejména 

elektronické úřední desky a webových stránek Úřadu (www.ctu.cz).  

  

  

Článek 10  

Účinnost  

  

Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou.  

  

  

Praha 2. května 2005 

  

  Ing. David Stádník v. r.  

  předseda Rady  

       Českého telekomunikačního úřadu  
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