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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tento služební předpis v souladu s § 11 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a § 11 odst. 4 zákona                        

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanovuje 

podle § 25 odst. 5 další požadavky pro služební místo odborného rady Oddělení licencí a 

registrací Odboru rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání. 

 

Článek 2 

Požadavky 

Pro služební místo odborného rady Oddělení licencí a registrací Odboru rozhlasového 

vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se stanovuje požadavek: 

 vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijní programu v 

oboru právo. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou 

kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze doložení tohoto 

požadavku nahradit čestným prohlášením. Tj. pokud žadatel do čestného prohlášení 

o dosaženém vzdělání uvede i odborné zaměření vzdělání (obor), lze takové čestné 

prohlášení akceptovat. Žadatel je pak povinen doložit originál nebo úředně ověřenou 

kopii dokladu o dosaženém vzdělání nejpozději před konáním pohovoru. 

 

 

Článek 3 

Účinnost 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 24. 4. 2019 

 
v Praze dne 24. 4. 2019 

 
 

                                     
                                     Ivan Krejčí 

                                                  předseda Rady 
                                        pro rozhlasové a televizní vysílání 

 


