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

Vážený pane 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), v návaznosti na Vaši žádost doručenou dne     
27. 11. 2018 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací 
seřazených v bodech, jež byly dotčeny stížností, po obdržení rozhodnutí předsedy Rady 
Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ – 35/2019-603 ze dne 15. 1. 2019, 

Vám k bodu 1 této žádosti ve znění: 

1. Dle stanoviska ČTÚ, které telefonní číslo v naléhavé a nepřehledné situaci by měl 
použít občan, vyjma tísňových linek jako jsou 112, 158, když se nejedná o ohrožení 
života, zdraví či majetku, ale jedná se o nerespektování rozhodnutí soudu, které 
nesnese odklad, navíc se jedná o nezletilé dítě?,  

sděluje, že v této části se žádost odkládá dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k 
informacím platí, že v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho (povinného 
subjektu pozn. Úřadu) působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 
dnů ode dne doručení žádosti žadateli.  
Působnost Úřadu je vymezena v ustanovení § 108 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, přičemž dotaz uvedený v bodě 1 
žádosti žadatele nedopadá do okruhu vymezené působnosti. Jak již uvedl předseda Rady 
Českého telekomunikačního úřadu ve svém rozhodnutí ze dne 15. 1. 2019 č.j. ČTÚ – 35/2019-
603 zabývající se stížností žadatele proti vyřízení žádosti žadatele, je zřejmé, že z popisu 
životní situace popisované žadatelem (třetí osoba nerespektující rozhodnutí soudu 
v soukromoprávní věci),  že věc se nevztahuje k působnosti Českého telekomunikačního 
úřadu, který sám o sobě řeší z veřejnoprávního hlediska zneužívání tísňových linek – 
zlomyslné volání  (do této oblasti však dotaz žadatele nesměřuje), nezabývá se však životními 
situacemi soukromoprávního charakteru ve smyslu návaznosti telefonních linek na ně.    
Úřad neshledal svoji působnost v této věci a žádost v režimu zákona o svobodném přístupu 
k informacím odložil. 
 
 
 
 
 
 



 

IČO: 70106975 

K bodu 3 žádosti ve znění „Která instituce a osoba za tuto instituci podal podnět, který je veden 
pod č.j. ČTÚ – 39 916/2018-638/I.vyř.-OsE, na vašem úřadu?“,  

sdělujeme, že oznámení přestupku Úřad obdržel od Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, obvodní oddělení Petřvald, Gen. 
Svobody 511, 735 41 Petřvald, podepsaného 

 

 

                                                                                                    Ing. Pavla Zichová, v.r. 
                                                                           ředitelka odboru pro severomoravskou oblast 
   
 
Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Ing. Jana Šindelářová 
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