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Oznámení o zahájení správního řízení 

Český telekomunikační úřad (dále též jen „správní orgán“ nebo jen „Úřad“) jako příslušný 
správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád"), podle § 103 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), a podle § 120 
odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje, že podle § 78 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, je dnem doručení 
tohoto oznámení o zahájení řízení podezřelé, kterou je   

(dále 
jen „obviněná“), zahájeno z moci úřední řízení ve věci přestupku podle § 119 odst. 1 písm. e) 
zákona o elektronických komunikacích. 

Podnět k šetření přestupku podal dne 24. 10. 2022 , 
(dále jen „žadatel“),  

, který obsahuje informaci 
o podezření ze spáchání přestupku uskutečnění zlomyslného volání, zneužití tísňové linky 
Hasičského záchranného sboru, kterého se měla podezřelá dopustit ve dnech 30. 5. 2022  
a 1. 6. 2022.  

Za tento přestupek správní orgán může uložit podle § 119 odst. 9 zákona o elektronických 
komunikacích pokutu až do 200 000 Kč. 

Obviněná je oprávněna žádat nařízení ústního jednání, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, 
vyjadřovat stanoviska po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dále je oprávněná 
kdykoliv nahlédnout do správního spisu, činit si z něho výpisy a žádat o vydání kopií 
jednotlivých písemností. Do správního spisu lze nahlédnout na adrese Český 
telekomunikační úřad, Odbor pro severomoravskou oblast, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 
702 00 Ostrava, a to po předchozí domluvě se správním orgánem.  
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V zájmu urychlení správního řízení je nutno uvádět ve veškeré korespondenci týkající se 
tohoto řízení výše uvedené čj. a tuto korespondenci zasílat v listinné podobě na adresu 
Český telekomunikační úřad, Odbor pro severomoravskou oblast, Havlíčkovo nábřeží 
2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, nebo v elektronické podobě do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, či elektronickou poštou s uznávaným 
elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

 

 

 

Bc. Eva Osinová 
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