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  DODATEK č. 11/2015 

 
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, a Dodatku č. 10/2013,                   
čj. ČTÚ-51 816/2013-606 ze dne 28. května 2013, se mění takto: 

 
1.       V článku 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou   

č. 1) zní: „Úřad je služebním úřadem ve smyslu zákona o státní službě1). 
           ______________________________ 
           1) § 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.   

   

 
2.        V článku 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou    

č. 2) zní: „ Na předsedu Rady a člena Rady se služební zákon nevztahuje2). 
            ______________________________ 
            2) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.    
 

 
3. V článku 4 odst. 5 se slovo „organizační,“ zrušuje.  
 
 
4. V článku 4 odst. 6 se za slova „pracovní řád,“ vkládají slova „organizační řád,“ a na 

konci textu odstavce se doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 3) zní: 
„Předseda Rady rovněž schvaluje organizační strukturu Úřadu3). 

           _______________________________ 
            3) § 19 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.                         

 
 
5. V článku 5 odst. 1 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 4) zní: „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 službě4). 

            _______________________________ 
            4) § 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.“.  

 
6. V článku 8 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slovo „organizační,“ zrušuje. 



Článek 2 
Účinnost 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. června 2015. 

 
 
 
Praha 27. května 2015 
 
 
 
 
           Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 
                 předseda Rady 
      Českého telekomunikačního úřadu 
                                                                                        
                                                                                           Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r. 
                                                                  
  
  
 
 
 
 
 
   


