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P Ř I P O M Í N K Y  
 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„návrh zákona“) 

 

 

Obecně k návrhu 

1. Iuridicum Remedium (dále jen „IuRe“) považuje předložený návrh zákona, který reaguje na 

nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 2011, za nedostatečný a ve svém 

důsledku za neústavní. Návrh neřeší problematiku zpracovávání a využívání tzv. provozních a 

lokalizačních údajů komplexně, ale pouze reaguje na některé výtky Ústavního soudu vznesené 

ve výše zmíněném nálezu. Předložení návrhu novely se jeví jako nevhodné i časově, protože 

v současné době probíhá proces vyhodnocení dopadu směrnice 2006/24/ES (dále jen 

„Směrnice“), která by měla být návrhem novely implementována. Již dnes je přitom zřejmé, že 

Směrnice, která v některých státech nebyla vůbec implementována a v jiných byla 

implementace zrušena ústavními soudy, dozná zásadních změn, protože nevedla k dostatečné 

harmonizaci právních předpisů členských států. To by si v blízké době zřejmě vynutilo další 

novelizace zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu i dalších zákonů. IuRe tedy 

považuje za vhodnější vyčkat s případnou úpravou na další vývoj hodnocení dopadu 

Směrnice v rámci EU. Zásadní připomínka. 
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2. Jako obecnou připomínku IuRe zdůrazňuje, že principiálně nesouhlasí s existencí 

povinnosti poskytovatelů služeb elektronických komunikací uchovávat pro potřeby 

oprávněných orgánů provozní a lokalizační údaje, které nejsou uchovávány zároveň k 

jiným účelům (např. vyúčtování služeb apod.) Srovnání míry kriminality a objasněnosti 

trestných činů v České republice před zavedením povinnosti uvedená data uchovávat a po 

zavedení této povinnosti dokazuje, že přes desetitisíce žádostí o tato data ze strany orgánů 

Policie ČR nedošlo ke snížení kriminality ani ke zvýšení její objasněnosti. Podobně dopadá 

i srovnání těchto ukazatelů mezi Českou republikou a zeměmi, kde k implemetaci směrnice 

nedošlo, nebo tato povinnost byla zrušena ústavními soudy (Rakousko, Švédsko, Německo, 

Rumunsko). V hodnotící zprávě, kterou vypracovala Evropská komise, členské státy pouze 

uvádí jednotlivé případy, při nichž došlo k využití provozních a lokalizačních údajů, přes 

opakované pozdržení vydání hodnotící zprávy, ale členské státy nepředložily žádné relevantní 

statistiky, které by nezbytnost existence data retention dokládaly. U prezentovaných případů, 

pak nikdy nebyla hodnocena nezbytnost provozních a lokalizačních údajů pro vyšetřování, ale 

pouze jejich využitelnost. Na druhé straně pak plošné a nevýběrové shromažďování provozních 

a lokalizačních údajů znamená značný zásah do práva na soukromí všech občanů, kteří 

využívají komunikační prostředky, což prakticky znamená celou populaci. S tímto 

shromažďováním je pak spojeno nebezpečí zneužití těchto údajů, jak v ČR mimo jiné ukázala 

nedávná aféra s hromadným neoprávněným vyžádáním údajů o desítkách osob včetně 

předsedy Ústavního soudu.  

Předkladatel opakuje v důvodové zprávě časté tvrzení, že provozní a lokalizační údaje nelze 

považovat za údaje srovnatelné s odposlechy, protože nedochází k uchovávání obsahu 

komunikace. Toto tvrzení nicméně v nálezu Pl. ÚS 24/10 konkrétně v bodu 40. označil Ústavní 

soud za zcela mylné. Provozní a lokalizační údaje mají oproti údajům z odposlechů sice tu 

nevýhodu, že neobsahují obsah komunikace, ale zase tu výhodu, že se dají výborně 
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automaticky zpracovávat a využívat pro data mining. Tyto údaje rovněž nabízejí data zpětně od 

podání žádosti a to zpravidla za delší časové období než odposlechy. Z výše uvedených 

důvodů považuje IuRe za nezbytné, aby při tvorbě předpisů implementujících Směrnici 

bylo k provozním a lokalizačním údajům přistupováno principiálně stejně jako k údajům 

získaným prostřednictvím odposlechů.  Zásadní připomínka. 

3. Nekomplexnost návrhu zákona, která v konečném důsledku vede k neústavnosti právní 

úpravy, IuRe spatřuje zejména ve skutečnosti, že zákon vůbec nezasahuje do právní úpravy 

možnosti využívání provozních a lokalizačních údajů v § 66, § 68 a § 71 zákona č. 273/2008 

Sb. o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“) a v § 8 

zákona č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 15/1998 Sb.“). Toto ignorování úprav 

v dalších právních předpisech není nijak odůvodněno. Z předchozího jednání se zástupce MV 

ČR vyplynulo, že sama policie se zavedení příslušných omezení do zákona o policii nebrání, je 

tedy otázkou, proč MV ČR tuto úpravu nepřipravilo.  

Na jedné straně návrh novely zpřísňuje proces vyžádání provozních a lokalizačních údajů 

v trestním řádu, kde podle navrhované úpravy nařídí vydání provozních a lokalizačních údajů 

na návrh státního zástupce soudce, respektive předseda senátu, je omezen okruh trestných 

činů, u nichž lze o údaje žádat a je zavedena zásada subsidiarity, na druhé straně ale žádná 

tato omezení neplatí pokud budou policisté, respektive zaměstnanci České národní banky 

žádat o provozní a lokalizační data podle zákona č. 273/2008 Sb. respektive zákona č. 15/1998 

Sb.  

IuRe požaduje, aby odpovídající omezení přístupu k provozním a lokalizačním údajům byly 

zakotveny i v zákoně č. 273/2008 Sb., který upravuje možnost Policie ČR vyžadovat provozní a 

lokalizační údaje mimo trestní řízení. Zejména se jedná o: 
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1. nutnost, aby poskytnutí údajů nařídil soud 

Odůvodnění: Je nelogické, aby bylo oprávnění dle trestního řádu nebo oprávnění 

zpravodajských služeb vázáno na povolení soudu a oprávnění policie dle zákona o policii 

nikoli. Argument, že soudní povolení není užito nikde jinde v zákoně o policii a že by šlo 

tedy o nekoncepční zásah do zákona nelze přijmout. Povolení soudu se užívá i v jiných 

právních předpisech, než v trestním řádu (např. zákony upravující činnost zpravodajských 

služeb, zákon o péči o zdraví lidu apod.) V případě oprávnění dle § 71 je zcela nelogické, 

proč by měla mít policie oprávnění žádat o výpisy bez soudního povolení, kdfyž např. BIS 

by měla disponovat souhlasem vrchního soudu. Přitom se v podstatě jedná u obou subjektů 

o naplňování plnění úkolu (předcházení a odhalování terorismu).  

2. zavedení zásady subsidiarity 

Odůvodnění: Vyplývá ze zásady proporcionality (testu přiměřenosti) zásahu do práva na 

ochranu soukromí 

3. zavedení bezodkladné informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů 

Odůvodnění: Informační povinnost zejména u oprávnění dle § 68 považuje IuRe za zcela 

nezbytný kontrolní mechanismus. Tato povinnost je nutná zejména v případech, pokud by 

oprávnění nebyla vázána na soudní povolení. V případě oprávnění dle § 71 zákona o policii 

netrvá IuRe na aktivní informační povinnosti ze strany policie. Zde postačuje úprava v § 83 

zákona o policii. 

Tyto požadavky by se měly vztahovat jak na postup dle § 68, tak na postup dle § 71 zákona č. 

273/2008 Sb.  Obecné zmocnění v § 66 by měla odkazovat přímo na možnosti využití provozních a 
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lokalizačních údajů v zákoně č. 273/2008 Sb. na konkrétní případy, kdy je oprávněna o provozní a 

lokalizační údaje žádat. 

                  Zásadní připomínka. 

4. Oprávnění ČNB v zákoně č. 15/1998 Sb. vyžadovat provozní a lokalizační údaje uchovávané 

na základě povinnosti uložené poskytovatelům služeb elektronických komunikací je v členských 

státech EU ojedinělá a není zřejmé zda a jak často je tato pravomoc ze strany orgánů ČNB 

využívána. Podle informace, kterou poskytla IuRe ČNB, není vedena žádná evidence o tom,  

v kolika případech byly provozní a lokalizační údaje vyžádány. Oprávnění ČNB je zjevně 

neproporciálním zásahem do práva na soukromí. Původně se jedná o implementaci čl. 12 odst. 

2 písm. d) směrnice 2003/6/ES, o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, která 

ovšem již neimplementovala odst. 3 tohoto článku, který říká, že má být šetřeno profesní 

tajemství (tento pojem lze dle názoru IuRe vztáhnout i na poskytovatele služeb elektronických 

komunikací) a navíc zavedením data retention získalo toto oprávnění zcela nový rozměr. IuRe 

navrhuje uvedené oprávnění zcela zrušit. Zásadní připomínka. 

5. Předkladatel v návrhu zákona dále zavádí v § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích 

povinnost poskytovatelů elektronických komunikací poskytovat provozní a lokalizační údaje 

také Bezpečnostní informační službě (dále jen „BIS“) a Vojenskému zpravodajství (dále 

jen „VZ“). Podobně jako v předchozích případech chybí jasná úprava toho, za jakých 

podmínek mají mít BIS a VZ oprávnění tato data využívat. Předkladatel v důvodové zprávě 

dochází k závěru, že BIS i VZ mají oprávnění vyžadovat provozní a lokalizační údaje v souladu 

s §8 zákona č.154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 154/1994 Sb.“) a v § 8 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 289/2005 Sb.“) Toto oprávnění nicméně dle 

předkladatele zůstává pouze v teoretické rovině, protože poskytovatelé elektronických 
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komunikací vzhledem k chybějícímu jednoznačnému oprávnění v zákoně o elektronických 

komunikacích tato data zpravodajským službám neposkytují.  

Na rozdíl od předkladatele není IuRe toho názoru, že by bylo možno oprávnění k využití 

zpravodajské techniky při zjišťování provozních a lokalizačních údajů dle § 8 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 154/1994 Sb. respektive § 8 odst. 1 písm. b) zákona č.289/2005 Sb. ztotožnit 

s oprávněním požadovat provozní a lokalizační údaje, které před rozhodnutím Ústavního soudu 

uchovávali a podle návrhu novely v budoucnu opět uchovávat měli poskytovatelé elektronických 

komunikací. Za zpravodajskou techniku je třeba považovat technické prostředky a zařízení, 

zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, 

mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem. 

Pouhé vyžádání provozních a lokalizačních údajů, které jsou již uchovávány poskytovateli 

elektronických komunikací, nelze podle názoru IuRe považovat za použití zpravodajské 

techniky ve smyslu § 9 zákona č. 154/1994 Sb. respektive § 9 zákona č.289/2005 Sb. To, že 

jsou si tohoto zpravodajské služby vědomy, dokládá i v důvodové zprávě zmíněný návrh 

zákona předložený BIS, který zakotvuje oprávnění vyžadovat provozní a lokalizační údaje od 

poskytovatelů elektronických komunikací do § 8a zákona č. 154/1994 Sb. Pokud budeme 

vycházet z toho, že vyžádání provozních a lokalizačních údajů od poskytovatelů elektronických 

komunikací nelze považovat za použití zpravodajské techniky, pak se na toto oprávnění 

nevztahuje ani nutnost, aby tato žádost byla povolena předsedou senátu vrchního soudu, jako 

je tomu dle § 9 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb. respektive § 9 odst. 1 zákona č.289/2005 Sb. při 

použití zpravodajské techniky. Dle názoru IuRe je třeba upravit oprávnění vyžadovat 

provozní a lokalizační údaje v obou výše zmíněných zákonech a v této úpravě výslovně 

zakotvit nutnost nařízení předsedy senátu vrchního soudu k vydání údajů a zakotvení 

zásady subsidiarity, jako je tomu ve stávající úpravě použití zpravodajské techniky, např. u 

odposlechů. Zásadní připomínka. 
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6. Prováděcí právní předpis by měl při stanovení rozsahu uchovávaných provozních a 

lokalizačních údajů vycházet z čl. 5 Směrnice a měl by vyžadovat uchovávání pouze těch 

kategorií provozních a lokalizačních údajů, které jsou ve směrnici uvedeny. Je třeba odmítnout 

teze pro chystanou vyhlášku, které jsou uvedeny v důvodové zprávě k návrhu zákona. Podle 

těchto tezí by mělo například docházet k oboustrannému uchovávání informací o internetové 

komunikaci. To by vedlo nejen k prakticky absolutnímu mapování pohybu konkrétního uživatele 

na internetu (je otázkou jaký by pak byl rozdíl mezi sledováním provozních údajů a sledováním 

obsahu komunikace), ale zajištění uchovávání těchto dat by také značně zvýšilo nároky na 

technické, personální i finanční zajištění uchovávání údajů. Zásadní připomínka. 

 

 

 

K jednotlivým ustanovením 

pozn. doplněné části jsou podtrženy, vypuštěné části přeškrtnuty 

1. § 88 odst. 1 písm. b) zní: „ b) zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 

97 odst. 3 měly stejnou kvalitu a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a 

lokalizační údaje při poskytování služby elektronických komunikací tak, aby byly 

zabezpečeny před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením 

nebo jiným neoprávněným zpracováním; tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zákonem upravujícím ochranu osobních údajů34). Detailní způsoby jejich minimálního 

zabezpečení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zvláštním právním předpisem.34) “ Doporučující připomínka. 
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Odůvodnění: Je zbytečné opakovat stejné povinnosti uložené už § 13 zákona o ochraně osobních 

údajů, zejména pokud na tento zákon předkladatel zároveň odkazuje. 

Ústavní soud v nálezu Pl ÚS 24/10 bod. 50 a 51 jasně konstatoval, že by právní úprava měla obsahovat 

z důvodu zachování práva na informační sebeurčení subjektu údajů jasná a detailní pravidla obsahující 

požadavky na minimální zabezpečení osobních údajů. Stávající úprava v § 13 zákona o ochraně 

osobních údajů je příliš vágní a lze se důvodně domnívat, že zejména u menších poskytovatelů 

internetových služeb by úroveň zabezpečení těmto požadavkům neodpovídala.  

Stanovení detailních pravidel pro zabezpečení a postupy při zpracování osobních údajů je vhodné i z 

toho důvodu, že stát ukládá provozovatelům služeb elektronických komunikací povinnost a nese 

náklady na její plnění a měl by tedy sám stanovit detailní pravidla, jak má být s provozními a 

lokalizačními údaji nakládáno při plnění této povinnosti. Tyto detailní pravidla by měla být součástí 

prováděcí vyhlášky k zákonu. I přes stanovení požadavků na zabezpečení by se toto nemělo dotknout 

povinností, které musí správce nebo zpracovatel plnit podle § 13 zákona o ochraně osobních údajů a 

požadavky na zabezpečení osobních údajů by měly být v prováděcí vyhlášce stanoveny jako minimální. 

V opačném případě by přílišná rigidnost právní úpravy nenutila poskytovatele služeb elektronických 

komunikací pružně reagovat na technologický vývoj. 

2. § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích zní: 

„(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní 

a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných 

komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, 

jakož i provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání, jsou-li tyto údaje vytvářeny 

nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány.53) Současně je tato osoba povinna 

zajistit, aby při plnění povinnosti podle věty první nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále 
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předáván. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, je na požádání 

povinna je bezodkladně poskytnout  

a) orgánům činným v trestním řízení pro účely a za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem54), 

b) Policii České republiky pro účely a za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem55), 

c) Bezpečnostní informační službě pro účely a za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem37), 

d) Vojenskému zpravodajství pro účely a za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem37a). 

e) České národní bance pro účely stanovené zvláštním právním předpisem. 

Po uplynutí doby podle věty první je osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, povinna je 

zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich využívání podle zvláštního právního 

předpisu nebo tento zákon nestanoví jinak (§ 90).“ Zásadní připomínka. 

Odůvodnění: Z druhé věty je odstraněno spojení „a takto uchovávaný dále předáván“. Ve spojení se 

zákazem uchovávání je zákaz předávání uchovávaného obsahu nadbytečný. 

Byl odstraněn odkaz 53), který odkazoval na Směrnici. Právní předpisy by neměly odkazovat na právní 

předpisy, které nejsou závazné přímo.  

Výše citovaný nález Ústavního soudu, jak správně upozorňuje předkladatel v důvodové zprávě 

k návrhu, požaduje, aby právní úprava byla dostatečně „přesná a zřetelná ve svých formulacích a 

dostatečně předvídatelná, aby potenciálně dotčeným jednotlivcům poskytovala dostatečnou informaci o 
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okolnostech a podmínkách, za kterých je veřejná moc oprávněna k zásahu do jejich soukromí, aby 

případně mohli upravit své chování tak, aby se nedostali do konfliktu s omezující normou...“  Tomuto 

odpovídá pouze Varianta I.  

Zvláštní právní předpisy by neměly upravovat pouze účel, k němuž oprávněné orgány mohou provozní 

a lokalizační data využívat, ale i podmínky, za nichž lze tato data využívat (zejména povolní soudu, 

zásada subsidiarity, plnění informační povinnosti apod.) Proto je navrhováno formulovat oprávnění 

v jednotlivých písmenech § 97 odst. 3 jako „pro účely a za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem“. Z návrhu je odstraněno oprávnění ČNB, které by dle názoru IuRe mělo být odstraněno i ze 

zákona č. 15/1998 Sb. (viz. Obecné poznámky). 

3. § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích zní: „(4) Rozsah provozních a 

lokalizačních údajů uchovávaných podle odstavce 3, detailní způsoby jejich minimálního 

zabezpečení, detailní pravidla pro jejich zpracování, formu a způsob jejich předávání 

orgánům oprávněným k využívání podle zvláštního právního předpisu a způsob likvidace 

údajů stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zvláštním právním předpisem.34)“ Zásadní připomínka. 

Odůvodnění: viz odůvodnění poznámky 1. 

4. § 88a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů zní: 

„(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro zločin, dále pro trestný čin porušení tajemství 

dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku), 

pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního 

zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému 

systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 

353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro 
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trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému 

činu (§ 364 trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku) 

pokud byly tyto trestné činy spáchány prostřednictvím elektronických komunikací, nebo pro úmyslný 

trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na 

něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak 

nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené a jedná se o data, u nichž lze důvodně 

předpokládat, že jimi budou získány důležité skutečnosti pro trestní řízení, nařídí předseda senátu a v 

přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce jejich vydání soudu a v přípravném řízení buď 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí 

být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v 

případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. 

Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Není zřejmé, proč by mělo být oprávnění vázáno na trestné činy, u nichž trestní řád 

umožňuje uložit vazbu. Vazba a vyžádání provozních a lokalizačních údajů jsou zcela odlišné instituty, 

které mají v trestním řízení odlišnou funkci. 

Trestní zákoník v § 14 rozlišuje trestné činy na přečiny a zločiny, přičemž za zločin lze považovat 

úmyslný trestný čin s horní trestní sazbou, která je vyšší nebo rovna 5 rokům. Bipartice mezi přečinem a 

zločinem reaguje na různorodost a diferencovanost reálné kriminality. Schválená úprava v trestním 

zákoníku vychází ze skutečnosti, že trestné činy označené jako přečiny společnost vnímá jako méně 

závažné než zločiny. Směrnice 2006/24/ES, kterou má předložený návrh zákona implemetovat jasně 

v čl. 1 odst. 1 říká, že  účelem směrnice je harmonizovat předpisy členských států s cílem „zajistit 

dostupnost těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, jak jsou 
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vymezeny každým členským státem v jeho vnitrostátních právních předpisech.“ Zavádění jakéhosi 

alternativního dělítka mezi závažnými a méně závažnými trestnými činy je nekoncepční a nepřijatelné.  

U taxativního výčtu trestných činů, u nichž je přípustné využívat provozní a lokalizační údaje, uvádí 

předkladatel nesprávně v důvodové zprávě, že se jedná o trestné činy, u nichž je obligatorním znakem 

objektivní stránky trestného činu použití prostředků elektronické komunikace. U většiny vyjmenovaných 

trestných činů toto ovšem neplatí a použití prostředků elektronické komunikace není nezbytné 

k naplnění skutkové podstaty. Proto je nutné doplnit omezení, aby k využívání provozních a 

lokalizačních údajů mohlo docházet pouze v případech, kdy byly tyto trestné činy páchány 

prostřednictvím elektronických komunikací. 

V případě trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva, je vhodné omezit možnost 

vyžadovat provozní a lokalizační údaje pouze na úmyslné trestné činy, jak je tomu v případě úpravy 

odposlechů v § 88 trestního řádu.  

Do první věty se přidává formulace „a jedná se o data, u nichž lze důvodně předpokládat, že jimi budou 

získány důležité skutečnosti pro trestní řízení“. Tato formulace odpovídá formulaci zásady subsidiarity v 

§ 88 odst. 1 trestního řádu. 

5. § 88a odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů zní: „Státní 

zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem 

předseda senátu soudu prvého stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, 

informuje o nařízeném vydání údajů o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem 

telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a 

zprostředkovacích dat osobu, jejíž údaje byly vyžádány, pokud je tato osoba orgánům 

činným v trestním řízení známa. Informace obsahuje označení soudu, který nařídil údaje o 

telekomunikačním provozu vydat a časové období, za něž byly údaje vydány. Součástí 

informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace 
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Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k vydání údajů o 

telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvého stupně 

bezodkladně po pravomocném skončení věci; státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc 

pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho 

rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a.“ Zásadní připomínka. 

Odůvodnění: Plnění informační povinnosti je důležitým kontrolním prvkem proti zneužití provozních a 

lokalizačních údajů ze strany orgánů činných v trestním řízení. Toto konstatoval ve svém nálezu Pl ÚS 

24/10 i Ústavní soud v bodě 47. nálezu. Zjišťování údajů o telekomunikačním provozu je srovnatelným 

zásahem do práva na soukromí jako odposlechy. Absence údajů o obsahu komunikace je zde 

nahrazena možnostmi automatizovaného zpracování dat, které nabízejí možnost zjištění širokého 

spektra informací, což potvrdil i Ústavní soud. Z toho důvodu by úprava měla v maximální možné míře 

vycházet ze stávajících pravidel pro využívání odposlechů. Informační povinnost se týká osob, jejichž 

totožnost je orgánům činným v trestním řízení známa. Netýká se tedy například všech uživatelů 

telefonních čísel, jejichž telefonní čísla se objevila ve výpisech BTS stanic a kteří nebyli dále ze strany 

orgánů činných v trestním řízení identifikováni. Tím nedojde k přílišnému zatížení orgánů činných v 

trestním řízení ani k zbytečnému zjišťování identity všech uživatelů telefonních čísel, kteří se na 

výpisech objeví, kterého se obává předkladatel v důvodové zprávě. 

 

V Praze dne 30.8.2011 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jan Vobořil,  

Iuridicum Remedium, o.s,  

voboril@iure.org 

 



 

Podpořili nás: 

                                                                                                       
Ministerstvo práce a sociálních věcí          Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe                     Open Society Fund Praha        

 

                  
 

                           

 

 


