
IČO: 70106975 

Číslo jednací: ČTÚ-26 666/2022-638    
          V Ostravě dne 24. 6. 2022 

Záznam o usnesení poznamenaném do spisu 

Český telekomunikační 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 (dále jen „zákon 
o elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 

usnesení: 

Věc, týkající se podezření ze spáchání přestupku, jehož se měl účastník řízení, kterým  
je  

(dále jen „účastník řízení“), dopustit tím, že dne 30. 5. 2022 
uskutečnil volání na tísňovou linku 150 Hasičský záchranný sbor z důvodu otevření dveří,  
se podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky odkládá. 

Odůvodnění: 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 6. oznámení usnesení  
od Magistrátu města Ostrava, odboru vnitřních věcí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, pod  
sp. značkou S-SMO/317954/22/Vnitř./3. Věc oznámení přestupu, jehož se měl dopustit 
účastník řízení tím, že dne 30. 5. 2022 měl zneužít linku tísňového volání 150 Hasičský 
záchranný sbor z důvodu otevření dveří. 

Dne 24. 6. 2022 byla věc podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky 
odložena, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání 
věci. 

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 o elektronických komunikacích. V tomto případě však 
účastník řízení uskutečnil pouze jeden hovor na linku tísňového volání 150 Hasičský 
záchranný sbor. Toto jednání tudíž nelze posuzovat jako spáchání přestupku podle zákona  
o elektronických komunikacích. 

Dle ustanovení § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se usnesením o odložení 
věci dle § 76 odst. 1 pouze poznamená do spisu. Dle § 76 odst. 3 správního řádu usnesení, 
které se oznamuje, nabývá právní moci, bylo-li oznámeno, a nelze-li proti němu podat 
odvolání. 

V souladu s § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se toto usnesení pouze 
poznamenává do spisu. 

Bc. Eva Osinová, v.r. 
rada 
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