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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona 

č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 

zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona 

č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 

341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 

č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 

č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 

Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 

183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a 

zákona č. 287/2018 Sb., s vyznačených navrhovaných změn: 

 

 

§ 33 

 

Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání 

 

 

 (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 

originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, 

včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, volání, které je bezplatné a které 

nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního prostředku, na čísla tísňového volání. Čísly 

tísňového volání jsou jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla 

tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k 

oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný 

pořádek. 

  

 (2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 

originaci národních volání prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen 

poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné 

pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla 

tísňového volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a 

identifikační údaje všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě 

identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující 

podnikatel povinen aktualizovat průběžně, nejméně však jednou za 14 dnů. 

  

 (3) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který 

provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen 

  

a) zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 2 včetně údajů o 

svých účastnících veřejně dostupné telefonní služby a 
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b) zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla 

tísňového volání, bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z 

databáze uvedené v písmenu a) způsobem umožňujícím dálkový přístup 

včetně bezodkladného a bezplatného zpětného přenosu údajů z této databáze. 

 Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě 

identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. 

  

 (4) Podnikateli uvedenému v odstavci 3 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení 

databáze podle odstavce 3 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro 

příjem volání na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví 

prováděcí právní předpis. 

  

 (5) Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť je povinen u všech 

volání na čísla tísňového volání bezodkladně zpřístupnit subjektu, který provozuje 

pracoviště pro příjem těchto volání, lokalizační (§ 91) a jiné údaje, které umožňují 

identifikaci volajícího. Pokud v souvislosti s voláním na čísla tísňového volání 

koncové zařízení, z něhož je volání uskutečňováno, umožňuje automaticky 

vytvořit a odeslat pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání 

textovou zprávu obsahující informace o tom, kde se volající nachází, není 

k vytvoření a odeslání takové textové zprávy třeba souhlasu osoby, jíž se údaje 

týkají. 

  

 (6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen zajistit informování veřejnosti o 

existenci a podmínkách používání čísel tísňového volání, zejména v seznamech 

telefonních čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby (dále jen „účastnické 

seznamy“), v místech umístění veřejných telefonních automatů a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (7) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací nese veškeré náklady 

související s originací a přenosem volání na čísla tísňového volání a informace o 

tom, kde se volající nachází, ve své síti. Tato povinnost platí i pro přenos těchto 

volání a přenos informace o tom, kde se volající nachází, ze sítí jiných podnikatelů. 

  

 (8) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování služby 

volání na čísla tísňového volání, je Úřad oprávněn rozhodnout o opatřeních 

nezbytných k udržení nebo obnovení tohoto poskytování a v případě potřeby uloží 

podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu (§ 53 odst. 1), který poskytuje 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání 

v pevném místě, povinnost, aby zajistil další poskytování této služby. 

  

 (9) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 2, formu a způsob 

vedení databáze podle odstavce 3 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů 

podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. 

  

 (10) Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla 

tísňového volání, je podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na 

žádost subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového 

volání, znemožnit ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze 

kterého jsou tato volání uskutečňována, s výjimkou veřejných telefonních automatů, 

k veřejné komunikační síti. Žádost podle věty první musí být učiněna v elektronické 
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podobě. Subjekt provozující pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání 

je oprávněn dočasně odmítnout komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím 

telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého bylo uskutečňováno opakované 

zlomyslné volání. 

  

 (11) O opětovném umožnění přístupu telekomunikačního koncového zařízení k 

veřejné komunikační síti rozhodne Úřad na žádost dotčeného účastníka. Při 

rozhodování Úřad přihlédne k závažnosti jednání, zejména ke způsobu, rozsahu a 

následkům zlomyslného volání. 

  

 (12) Zlomyslným voláním na čísla tísňového volání se rozumí volání na tato čísla 

za jiným účelem, než který je stanoven v odstavci 1. 
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