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Číslo jednací  Vyřizuje / telefon Ostrava 
ČTÚ-33 212/2022-638/I. vyř. - KoI  Bc. Kostelníková / 595138546 21.07.2022 

 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím 
 

 

dne 13. 7. 2022 obdržel Český telekomunikační úřad (dále též jen jako „Úřad“) Vaše podání, 
jehož obsahem byla žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o svobodném přístupu k informacím“). Žádáte o poskytnutí anonymizovaného spisového 
přehledu k čj. ČTÚ-26 666/2022-638, včetně anonymizovaného rozhodnutí k uvedenému 
číslu jednacímu, pokud bylo Úřadem vydáno. 

Na základě výše uvedené žádosti Vám Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona  
o svobodném přístupu k informacím, sděluje: 

Úřad jako příslušný správní orgán k projednávání přestupků na úseku elektronických 
komunikací řeší přestupky ve věci uskutečňování zlomyslných volání (opakovaná volání) 
podle § 119 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 
Vzhledem k tomu, že v předmětném případě (čj. ČTÚ-26 666/2022-638) účastník řízení 
uskutečnil pouze jeden hovor na linku tísňového volání 150 (Hasičský záchranný sbor), 
nebylo možné toto jednání posoudit jako přestupek podle zákona o elektronických 
komunikacích. 

Věc, týkající se podezření ze spáchání přestupku, jehož se měl dopustit účastník řízení, byla 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich (dále též jen „zákon o odpovědnosti za přestupky") odložena, 
neboť nebyl zákonný důvod k zahájení řízení o přestupku nebo předání věci. 

Dle ustanovení § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se usnesení o odložení 
věci dle § 76 odst. 1 tohoto zákona pouze poznamená do spisu. Dle § 76 odst. 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesení nabývá právní moci 
poznamenáním do spisu.  

 

 

 

 

 



 

IČO: 70106975 

 

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme anonymizované usnesení a spisový přehled 
(sběrný arch spisu) k předmětnému číslu jednacímu. 

 

Přílohy: 
Usnesení čj. ČTÚ-26 666/2022-638 
Sběrný arch spisu čj. ČTÚ-26 666/2022-638 

 

S pozdravem 

Mgr. Bc. Barbora Čechová v. r. 
ředitelka odboru  

pro severomoravskou oblast 
 

 
Za správnost: Bc. Ivana Kostelníková, 21. 7. 2022 

Vypraveno dne: 21. 7. 2022 
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