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1 ÚVOD 

Člověk je tvor, vynalézavý a v jeho povaze je, že vše čím byl obdařen používá 

především k tomu, aby si co možná nejvíce usnadnil život. V dnešní době, kdy jsme 

obklopeni elektronikou, ať už počítači, telefony, faxy, mobilními sítěmi  je velice naivní 

a nezodpovědné se domnívat, že toto vše je tu pro naše pohodlí a není možné, aby to mohlo 

být použito proti nám. Omyl, nebezpečí že nás někdo poslouchá nebo dokonce sleduje 

a nahrává je poměrně velké, ať už v kanceláři, doma nebo třeba v restauraci. 

 Jen malé procento případů, kdy je tato technika použita a odhalena se dostane na 

veřejnost, většinou jde o aféry, v nichž je namočen některý z členů vlády. Nenechme se ale 

zmást, že používání odposlechové techniky je doménou pouze bezpečnostních služeb. Dnes 

už jsou tato zařízení zcela běžně používána k monitorování a kontrole např. společníků 

a zaměstnanců ve firmě, monitorování telefonních linek, odposlouchávání pracovních jednání, 

nahrávání různých schůzek atd.1 

Odposlouchávání a monitorování činností a pohybu osob je dnes problém, který ve 

vysoké míře existuje, aniž bychom to tušili i kolem nás, ale málo se o něm mluví, nebo se 

mluvit nechce. I z důvodu, že se jedná o citlivou problematiku, u které je v některých kruzích 

společnosti nežádoucí aby se dostal ven.   

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální techniku a systémy spojené 

s odposlechovou a monitorovací technikou a poodkrýt technologie pro sledování pohybu osob 

a jiných objektů. Na základě teoretických znalostí a praktických poznatků vytvořit na 

imaginárním objektu modelový návrh řešení základní ochrany proti pasivnímu a aktivnímu 

odposlechu, včetně použitelné techniky, taktiky a prostředků na tuto ochranu.  

                                                 

1 Úvod [online]. c2002 [cit. 2009-02-10]. Dostupný z WWW: <http://gsmodposlech.webpark.cz/uvod.htm>. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Monitorovací prostředky se již staly, ať se nám to líbí nebo ne, nedílnou součástí 

našeho běžného života. 

Cena informací, které se týkají nejen komerčních aktivit vzájemně si konkurujících 

firem narůstá do té míry, že se vyplácí vydávat peníze nejen na reklamu, ale i na instalaci 

sledovacích a odposlechových systémů. Logicky to vytváří tlak na vznik soukromých 

společností specializovaných na identifikaci, lokalizaci a likvidaci těchto prostředků. Přesto 

počet uskutečněných a odhalených instalací jednoduchých, ale i značně rafinovaných 

a nákladných systémů zaměřených na záznam nebo přenos zvuku či obrazu z firemních 

prostor, z kanceláří centrálních úřadů i státních institucí, neustále roste. Používané technické 

prostředky lze kategorizovat např. podle funkce:  

• na systémy pro odposlech a záznam hlasu v monitorovaném prostoru, 

• na systémy určené ke sledování a k záznamu obsahu elektronických komunikací 

(hlasových i datových) vedených monitorovanou osobou nebo skupinou osob. 

Ochrana a bezprostřední obrana proti zásahům do soukromí a práv jednotlivce, firmy, 

či úřadu je formálně zaručena příslušnými zákony, v praxi se ohrožený subjekt diskrétně brání 

na svůj účet podobnými prostředky, jakých užívá útočník: 

• obranně-technickými prohlídkami (OTP) proti možnému odposlechu, 

• instalací prostředků permanentní ochrany sledovaného prostoru , 

• instalací kamerových systémů, 

• elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS), 

• automatickým sledováním a kontrolou pohybu osob v chráněném prostoru, 

• využitím certifikovaných systémů ochrany dat (kryptologické zabezpečení, klíče, 

elektronický podpis atd.). 

Vzhledem k citlivosti a narůstajícímu strategickému významu ochrany informací 

v soukromém i státním sektoru je ze strany zákazníků kladen hlavní důraz na to, aby subjekt 

zodpovědný za “čistotu” prostor klienta i jeho vybraní zaměstnanci, poskytující technickou 

podporu v oblasti ochrany informací, byli prověřeni NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) ve 

smyslu příslušných zákonů na stupeň “tajné”. To pak dovoluje prověřeným pracovníkům 
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nejen práci s utajovanými informacemi, ale i relativně volný pohyb v prostorech vrcholných 

státních institucí. Tato skutečnost může být, při plnění některých specifických úkolů, např. při 

pravidelných prohlídkách OTP v kancelářích významných politiků, rozhodující2. 

2.1 Vývoj a vzestup odposlechu v České republice 

Podle oficiálních statistik rok od roku znepokojivě narůstá počet soudem povolených 

odposlechů. V roce 2000 bylo evidováno 341 případů, o rok později 2498 a v roce 2001 

dokonce 9452. Díky zlepšujícím se vlastnostem technických prostředků a také proto, že audio 

i videozáznam osob bez jejich souhlasu je v České republice (dále jen ČR) v podstatě legální, 

i počet prokázaných pokusů o neoprávněný odposlech (nepovolený soudem) roste více než 

lineárně. 

Rizika úniku informací v poslední době prudce rostou především v důsledku tvrdšího 

konkurenčního boje v jednotlivých odvětvích. Používání odposlechů, jako metody získávání 

informací, je umožněno skoro naprostou beztrestností. Český trestní zákon hovoří pouze 

o odposlechu telefonních rozhovorů jako o trestném činu, ale všechny ostatní typy odposlechů 

jsou nanejvýš porušením Listiny základní práv a svobod občanů, tedy spadají do občansko-

právních sporů. To ovšem platí, pouze pokud se podaří dopadnout pachatele těchto činů, 

přičemž také platí, že většina postižených organizací má zájem tyto skutečnosti utajit, aby 

nebylo poškozeno jejich dobré jméno. Proto by si každý subjekt, který se potýká 

s konkurencí, uskutečňuje jednání ve svých jednacích prostorách a probírá na nich citlivé 

informace, měl zabezpečit ochranu proti odposlechu, jako další bezpečnostní opatření, které 

slouží k ochraně majetku společnosti. U podniků s rostoucím počtem zákazníků a s růstem 

počtu nebo objemu realizovaných zakázek by se měla ochrana informací stát standardem, 

protože zejména únik důvěrných informací může mít pro tyto subjekty katastrofální 

dopad.[20] 

Celkem 61 % společností působících v České republice se v uplynulých dvou letech 

stalo obětí hospodářské kriminality, zjistil Celosvětový průzkum hospodářské kriminality 

2007 vypracovaný společností Pricewaterhouse Coopers. Více než třetina českých společností 

utrpěla ztrátu přesahující čtvrt milionu USD (téměř 5 milionů Kč), zatímco v roce 2005 to 

bylo jen 13 % respondentů.  

                                                 

2 KŘÍŽ , Jiří. Nebezpečí odposlechu a realita. Sdělovací Technika. 2003, č. 8, s. 5.. 
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Klíčem k účinnému boji proti podvodům je propojení firemní kultury, etiky a řízení 

rizik. Mezi ně patří i ochrana proti odposlechům. V současné době u nás již existuje spousta 

firem, které se zabývají vyhledáváním odposlouchávacích zařízení, jejich odborným 

odstraněním a prevencí. Jednou z nich je například firma Probin s.r.o. Na trhu se pohybuje od 

roku 1997 a každoročně zkontroluje zhruba 20 000m2 což je převedeno na počet kanceláří 

zhruba 800 – 900 místností každý rok v průměru, jak je uvedeno na obrázku 1.[18] 

 

Obrázek 1: Počet prověřených kanceláří[18] 

V poslední době se razantně zvýšila poptávka po vyhledávání odposlechových 

zařízení. Zájem o služby firem, které se zabývají odhalování skrytých elektronických 

odposlechových zařízení, tzv. "štěnic" používaných pro nelegální odposlechy, stále roste. 

Podle statistických údajů se v českých firmách a úřadech nachází na každé tisícovce metrů 

čtverečních jedno takové zařízení. Velkou část klientely přitom tvoří veřejná a státní správa. 

Mezi největší klienty z obchodní a podnikatelské sféry patří developerské, stavební 

a farmaceutické firmy, ze státní správy zdravotnictví. Největším úlovkem výše jmenované 

firmy v uplynulém roce 2008 bylo 12 „štěnic“ v pražském sídle nejmenované rakouské firmy, 

která si nechala prověřit 1400m2 kancelářské plochy.[21] 

2.2 Odposlech jako pomocník  

Na druhou stranu, každý z nás už jistě někdy viděl záznamy ze skryté kamery, které 

změnily mnohé životy. Možná jste někdy viděli i dokumenty, které nikdy neměly opustit 

vyhrazený prostor a najednou jsou k dispozici milionům televizních diváků v zajímavé 

investigativní reportáži. 
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Odposlechová a jiná monitorovací technika využitá v náš prospěch, nám podá více než 

vyčerpávající informace ze zájmové oblasti a tím ve většině případů zajistí i objektivní 

a pravdivou informaci. Pomůže tak úspěšnému řešení tíživé otázky, nejen firemní, pracovní, 

ale samozřejmě i soukromé, té nejbolestnější. Použití speciální techniky, programů a služeb, 

zamezí velmi rychle a efektivně obchodním i osobním ztrátám a rozkryje machinace 

a operace, které nás mohou vážně poškozovat, a mnohdy i likvidovat. Každý má právo na 

svoji ochranu, před jakýmikoliv útoky, ale stejně tak právo na pravdu.[8] 

Běžná je dnes kriminální činnost, jež se může dostat do kontaktu s našimi nejbližšími, 

v mnoha případech s našimi ratolestmi. Použitím této techniky můžeme sledovat jejich zájmy, 

činnosti a pohyb. Je to sice zásah do jejich soukromí, ale lze tak předejít nepříjemným 

situacím a své blízké tak ochránit. Vhodné použití této techniky dokáže nejen odhalit krádeže, 

vydírání, zpronevěru, týrání nebo ochránit majetek a osoby, ale také zachránit lidské životy. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOSLECHU V ČESKÉ REPUBLICE 

I prokázanou instalaci technických prostředků pro odposlech lze na základě 

současných českých zákonů soudně stíhat jen se značnými obtížemi. Jednoznačně trestným 

činem je pouze odposlech telefonních hovorů bez soudního příkazu a jak vyplývá z Listiny 

základních práv a svobod, která je českou legislativou signována, je nelegální pořizovat 

neoprávněně video a audionahrávky osob. V případě, že poškozené osobě nevznikne 

v souvislosti s touto činností vyčíslitelná hmotná či morální újma, lze se odpovědnosti 

poměrně jednoduše vyhnout bez postihu. Pachatel je v nejhorším případě odsouzen k náhradě 

způsobené škody v prokázané výši. Ve velkém procentu případů se však vyšetřovateli 

nepodaří jednoznačně určit výši škody a případ je pak odložen. Pokud se vůbec kauza dostane 

až k soudu, běžně se stává, že žalující strana uvízne v důkazní nouzi a obviněný je osvobozen 

pro nedostatek důkazů. Výraznější postihy hrozí pouze v případech, kdy pachatel používá 

nelegálně pořízených nahrávek k vydírání.  

Zákon o Policii České republiky (dále jen PČR) dále podrobně hovoří o podmínkách, 

za nichž mohou být nasazeny odposlechové prostředky. Použití technických prostředků 

v souladu se zákonem vyžaduje i soudní řízení, jinak takto získané informace nemohou být 

uznány jako důkazní. O ochraně proti odposlechu hovoří zákon o ochraně utajovaných 

skutečností, který vyžaduje, aby společnosti a osoby prověřené na stupeň “tajný” a vyšší 

striktně dodržovali stanovená pravidla (důvěrná jednání musí probíhat ve vyčleněných trvale 

monitorovaných místnostech, manipulace s písemnými materiály podléhá přísnému 

spisovému řádu atd.). Soukromých společností, kterým se podařilo splnit tyto přísné 

náležitosti, v ČR existuje zhruba 30 až 40. 

Zdá se, že v ČR je zhruba každý čtyřstý živnostník nebo firma s úředním svolením 

odposlouchávána. Přesto lze ze souvislostí ve zveřejněných datech dovozovat, jak u nás bují 

skutečné nebezpečí ekonomické kriminality, organizovaný zločin prorůstá do společenských 

i politických struktur a jak se upevňují a stabilizují nelegální způsoby získávání i praní 

špinavých peněz. Soudní řád bohužel neupravuje odpovídajícím způsobem pravidla pro 

používání odposlechových prostředků a nelze je tedy explicitně vyloučit, případně postihovat 

jejich prokázané zneužívání.[43, 15] 
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3.1 Právní předpisy upravující nasazení odposlechové techniky 

Problematika odposlechu a jeho nasazení souvisí s dodržováním vybraných zákonů 

a právních předpisů. Jedná se především o následující zákony a předpisy, které přímo hovoří 

o jeho nasazení a použití. 

3.1.1 Zákon o Policii České republiky 

Tento zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

hovoří především o podmínkách použití odposlechu a související techniky. Jejich použití pak 

upravuje soudní řízení, které specifikuje její použití. 

• §19 - Technická podpora 

(1) Policie může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky anebo sledování osob 

a věcí na žádost státního orgánu oprávněného k takovému použití. 

• §98 - Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací 

a kontrola činnosti Inspekce policie. 

(1) Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování 

osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrola činnosti Inspekce 

policie. Vykonává to Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán, 

který se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. 

(2) Kontrolu provádí kontrolní orgán v příslušných útvarech policie po předchozím 

vyrozumění ministra.[44] 

3.1.2 Zákon o Bezpečnostní informační službě 

Jedná se o zákon č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění 

pozdějších předpisů. Jsou zde rozebrány podmínky použití odposlechu a související techniky, 

délka trvání nasazení, kontrola průběhu používání atd. 

• §9 - Použití zpravodajské techniky 

(1) Bezpečnostní informační služba může zpravodajskou techniku použít jen po předchozím 

písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Bezpečnostní 

informační služby a za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentování činností, pro 
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něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztížené nebo v daném 

případě nemožné. 

(2) Použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce a nesmí zasahovat 

do práv a svobod občanů nad nezbytně nutnou míru. 

(3) Bezpečnostní informační služba může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky 

i pro potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné 

povolení k použití zpravodajské techniky vydané podle zvláštního zákona. 

(4) Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití 

zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. 

V tomto případě je povinna doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto 

zákona povoleno.[42] 

3.1.3 Trestní řád 

Jde o zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění zákona č.177/2008 

Sb., který uceleným způsobem upravuje normy trestního řízení. Pro naše potřeby z hlediska 

odposlechu je důležitý především §88 a §158d, které upravují oprávnění použití odposlechu 

a sledování. 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

• §88 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný 

trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán 

příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně 

předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li 

sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů 

činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní 

orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se 

svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se 

v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. 

(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu 

a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu 
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telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně 

konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní 

řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. 

V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena 

uživatelská adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po 

kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být 

delší než čtyři měsíce; v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, 

které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz se bezodkladně 

doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu soudce bezodkladně zašle 

státnímu zástupci. 

(3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody, které vedly 

k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud důvody 

pominuly, je povinen odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit.  

(4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh státního 

zástupce soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců. 

(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může orgán činný 

v trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést 

i sám, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci, únosu, obchodování s dětmi, vydírání nebo omezování osobní svobody podle, 

pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice souhlasí. 

(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu použit jako důkaz, je třeba k němu připojit 

protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož 

i o orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit, 

spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím 

záznamů, a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní 

věci, než je ta, v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze 

záznam jako důkaz užít tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin 

uvedený v odstavci 1, nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice. 

(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny skutečnosti 

významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném řízení 
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státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech od pravomocného 

skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného opravného 

prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí o mimořádném 

opravném prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci. Protokol 

o zničení záznamu o odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu 

prvého stupně, k založení do spisu.[41] 

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití 

• §158d – Sledování osob a věcí 

(1) Sledováním osob a věcí (dále jen "sledování") se rozumí získávání poznatků o osobách 

a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud 

policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, 

je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

(2) Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze 

uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. 

(3) Pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství 

nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití 

technických prostředků, lze je uskutečnit jen na základě předchozího povolení soudce. Při 

vstupu do obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které směřují 

k umístění technických prostředků. 

(4) Povolení sledování lze vydat jen na základě písemné žádosti. Žádost musí být odůvodněna 

podezřením na konkrétní trestnou činnost a, jsou-li známy, též údaji o osobách či věcech, 

které mají být sledovány. V povolení musí být stanovena doba, po kterou bude sledování 

prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu může ten, kdo sledování 

povolil, na základě nové žádosti písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše šesti měsíců. 

(5) Nesnese-li věc odkladu, lze sledování zahájit i bez povolení. Policejní orgán je však 

povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, 

je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a informace, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 
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(6) Bez splnění předchozích podmínek lze sledování provést, pokud s tím výslovně souhlasí 

ten, do jehož práv a svobod má být sledováním zasahováno. Je-li takový souhlas 

dodatečně odvolán, sledování se neprodleně zastaví. 

(7) Má-li být záznam pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba k němu připojit 

protokol s potřebnými náležitostmi. 

(8) Pokud nebyly při sledování zjištěny skutečnosti důležité pro trestní řízení, je nutno 

záznamy předepsaným způsobem zničit. 

(9) Provozovatelé telekomunikační činnosti, jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se na 

provozování telekomunikační činnosti podílejí, jakož i pošta nebo osoba provádějící 

dopravu zásilek jsou povinny bezúplatně poskytovat policejnímu orgánu provádějícímu 

sledování podle jeho pokynů nezbytnou součinnost. Přitom se nelze dovolávat povinnosti 

mlčenlivosti stanovené zvláštními zákony. 

(10) V jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování za podmínek uvedených v odstavci 2 

provedeno, lze záznam pořízený při sledování a připojený protokol použít jako důkaz jen 

tehdy, je-li i v této věci vedeno řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím 

osoba, do jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno.[41] 

3.2 Související právní předpisy 

S odposlechem a sledováním osob souvisí mnohé další zákony. Jde především o ty, 

které chrání naše základní práva a svobody, naše soukromí a nedotknutelnost, osobní údaje, 

právo listovního tajemství a doručovaných zpráv a nakonec zákony chránící utajované 

informace. 

3.2.1 Listina základních práv a svobod 

Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, tvoří součást Ústavy ČR a je 

součástí ústavního pořádku. Je založena na principu, že všichni lidé jsou svobodní a rovní 

ve svých právech a důstojnosti. Základní práva a svobody jsou zde jmenovitě uvedeny 

a popsány a označeny jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Jejich 

omezení je možné pouze na základě zákona. Z hlediska odposlechu a sledování jsou pro nás 

z části základních lidských práv a svobod důležité hlavně: 
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• Článek 10 

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního 

života. 

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

• Článek 13 

(1) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.[43] 

3.2.2 Trestní zákon 

Úprava trestního práva hmotného je v České republice provedena zákonem č.140/1961 

Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.296/2008 Sb. Jeho účelem je především ochrana zájmů 

společnosti, ústavních zřízení České republiky, práv a oprávněných zájmů fyzických 

a právnických osob. V souvislosti s odposlechem je zapotřebí jednat v souladu s následujícími 

paragrafy: 

Porušování tajemství dopravovaných zpráv 

• §239  

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství 

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování poštovní služby nebo jiným 

dopravním zařízením, nebo 

b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veřejným zařízením, 

bude potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců. 

(2) Pracovník provozovatele poštovních služeb nebo telekomunikační služby, který 

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1, 

b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo 
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c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou 

dopravním zařízením anebo zprávu podanou telefonicky, telegraficky nebo 

dopravovanou podobným způsobem, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

• §240 

(1) Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný 

prospěch 

a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu nebo telefonního 

hovoru, které nebyly určeny jemu, nebo 

b) takového tajemství využije, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Pracovník poštovní nebo telekomunikační služby, který 

a) spáchá čin uvedený v předchozím odstavci nebo 

b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.[40] 

3.2.3 Občanský zákoník 

Z hlediska zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č.230/2008 Sb., 

je v souvislosti s řešenou problematikou potřeba brát v potaz hlavně jeho část 

občanskoprávních vztahů: 

Ochrana osobnosti 

• §11 

(1) Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

• §12 

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo 

použity jen s jejím svolením. 
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(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky 

nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení 

fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké 

účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však 

nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 

• §13 

(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 

zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů 

a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla 

ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má 

fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.[45] 

3.2.4 Ochrana osobních údajů 

Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 170/2007 Sb., upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob a práva 

a povinnosti při jejich zpracování. Dále stanovuje podmínky, za jakých se uskutečňuje jejich 

předávání do zahraničí. Zákon chrání osobní údaje před jejich zneužitím a také stanoví, kdo je 

oprávněn shromažďovat a uchovávat osobní údaje tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.[39] 

3.2.5 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 

Zákon č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů, upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro jejich přístup a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.  

Utajovaná informace je informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv 

nosiči označená v souladu se zákonem. Její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu 

zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné. Tyto informace se 

klasifikují do čtyř stupňů (přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené).[46] 
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4 ROZDĚLENÍ ODPOSLECHOVÉ TECHNIKY 

Rozdělení odposlechu do pevně daných kategorií není přesně dané, nestanovuje to 

žádný zákon ani norma či jiný předpis. Pokud bychom si chtěli vytvořit nějaké rozdělení, tak 

to bude především podle specifických kritérií, jako je např. druh přenosu signálu ke 

snímacímu zařízení, podle typu snímačů signálu či době času přenosů apod.  

• Přenos signálu - radiové vlny, modulované laserové paprsky (např. okenními 

tabulemi),infračervené paprsky, přenos po telefonních linkách, počítačových 

sítích, elektrický rozvodech, zvukovodech apod. 

• Snímání signálů - např. mikrofony, zavedenými mikrootvory do napadené 

místnosti, fonendomikrofony instalovanými z vnější strany místnosti na zdech, 

stropech či podlahách, lasery apod. 

• Časy přenosů - stálé odposlechy, dočasné, řízené na dálku, pulzní vysílání atd. 

Všechny tyto systémy je možné kombinovat a kamuflovat podle aktuální potřeby.[1] 

Z hlediska vlastního přenosu je lze rozdělit do dvou základních kategorií, a to 

na prostředky analogové a digitální. Každá z těchto kategorií může ještě pracovat se signálem 

šifrovaným a nebo otevřeným. 

Vysílací frekvence radiových mikrofonů může být stabilizována nebo nestabilizována. 

Stabilizované prostředky jsou výhodnější, protože jejich vysílací frekvence má stálou 

a neměnnou hodnotu. U nestabilizovaných může mírně kolísat např. vlivem slábnutí zdroje. 

Co se týká frekvence, ty se používají dvě, a to VKV (velmi krátké vlny nebo taky VHF 

z anglického Very High Frequency) v rozsahu nejčastěji 110-135MHz nebo UHF (z 

anglického Ultra High Frequency, 300-3000MHz) převážně v rozmezí 400-450MHz, přičemž 

bývá vynechána frekvence 433,92MHz, jež je vyhrazena pro některé aplikace jako jsou 

dálkové ovladače apod. 

Velmi důležitým kritériem z hlediska možností instalace, výkonu vysílače a délky 

provozu odposlechového prostředku je jeho napájení. Pro rychlou instalaci a krátkou dobu 

provozu postačí napájení z vestavěné baterie. Právě baterie je základním prvkem určujícím 

dosah a rozměr odposlechového prostředku. Za požadavek minimálního rozměru se musí 

zaplatit malým dosahem a krátkou dobou provozu. Pokud je žádoucí, aby odposlechový 

prostředek pracoval po dobu alespoň jeden měsíc či déle a nelze u něho pravidelně měnit 

baterii, musí být zajištěn trvalý přívod elektrické energie. Optimální je napojení na síť 220V 
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nebo na jiný trvalý zdroj, jako je např. telefonní linka, EZS apod. Pro maximální prodloužení 

doby provozu odposlechových prostředků s baterií a také pro snížení možnosti jejich 

odhalení, vybavují se dálkovým spínáním nebo aktivací hlasem. Zvláštním způsobem 

napájení a aktivace některých speciálních prostředků je jejich ozáření elektromagnetickým 

polem z vnějšku zájmové místnosti. 

Populární jsou v poslední době i odposlechy obrazu a zvuku současně. Je to možné 

díky značné miniaturizaci kamer i vlastních vysílačů. Miniaturní deskové CCD kamery 

potřebují pouze přivést napájení a již z nich vychází klasický videosignál, zpracovatelný 

každým běžným zařízením s videovstupem. Přitom rozměr takovéto kamery může být 

14x14x15mm a jako otvor pro objektiv postačuje kruhová dírka o průměru cca 1,5mm. 

Nevýhodou je větší energetická náročnost než je u zvukových vysílačů.[27] 

4.1 Základní typy odposlechových zařízení 

Miniaturní rádiové vysílače 

Jejich nasazení je velice operativní a snadné, proto jsou používány nejčastěji. Setkat se 

lze s mnoha druhy těchto zařízení, které se pak liší jen svými vlastnostmi, kterými jsou 

způsob napájení, režim vysílání, velikost, vysílací frekvence, způsob kamufláže a mnoho 

dalších technických kritérií, jež jsou velmi často přísně utajovány. Rozsáhlému spektru 

odpovídá i rozpětí cen těchto prostředků. Ty se pohubují od několika stokorun 

za nejjednodušší systémy přes několika tisícové komerčně nejpoužívanější kvalitní prostředky 

až po systémy špičkové úrovně nasazované např. pro mezinárodní špionáž. Avšak některé 

informace mohou být často k nezaplacení. 

 

Obrázek 2: Rádiové odposlechové zařízení [33] 
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Systémy kontaktního snímání vibrací 

Tady jde o tzv. stetoskopické mikrofony (kontaktní mikrofony) sloužící k odposlechu 

z vnější strany místnosti skrze zdi, dveře, okna, radiátory apod. Je to taková elektronická 

obdoba „hrnku na zdi“. 

Radiostetoskopy 

Podobné jako předchozí zařízení, s možností dálkové ho přenosu snímaného signálu. 

 

Obrázek 3: Radiostetoskop [10] 

Systémy bezkontaktního snímání vibrací 

Jedná se převážně o laserová odposlechová zařízení, kdy je k přenosu informace 

použita koherence laserového záření a to nejčastěji v oblasti infračerveného záření 

elektromagnetického spektra. 

 

Obrázek 4: Laserové odposlechové zařízení [14] 
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Linkové mikrofony 

K přenosu informace používají metalická vedení 

Mikrofonní sondy 

Většinou se jedná o subminiaturní citlivé elektretové mikrofony umístěné skrytě nebo 

maskovaně s jinou kabeláží. Lze ji použít skrytě na oděvu nebo zabudovat do předmětu, 

zavazadel, apod. Často mají nainstalovaný nízkošumový předzesilovač. Je možné připojit je 

k digitálním i analogovým diktafonům. 

 

Obrázek 5: Mikrofonní sonda [16] 

Směrové mikrofony 

Slouží k přímému odposlechu na dálku za pomoci speciálního mikrofonu s úzkou 

směrovou charakteristikou. Ke zvýšení jeho účinku se používá parabolický reflektor. 

 

Obrázek 6: Směrový mikrofon [7] 

Rádiové telefonní odposlechy 

Miniaturní vysílače napojené na telefonní vedení vysílající signál podobně jako 

prostorové rádiové vysílače. Existují i systémy, které nevyžadují přímý galvanický kontakt 

s telefonní linkou. 
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Speciální nahrávací technika 

Profesionální záznamové systémy, upravené diktafony s externími miniaturními 

mikrofony, s hlasovou aktivací, dlouhou dobou záznamu, případně dalšími funkcemi. 

Širokopásmové přehledové přijímače 

Přijímače v ručním nebo stolním provedení, které umožňují monitorovat široké 

spektrum frekvencí a různé druhy modulací. 

Tzv. scannery pro zachycení a dekódování rádiových signálů neveřejných komunikací 

jsou vhodné ke sledování leteckého radiového provozu, monitorování kanálů firemních 

radiových sítí, poslech radioamatérských pásem, monitorování provozu na kanálech různých 

služeb, jako jsou taxi, sanitky, hasiči, ale např. i vyhledávání odposlechu nebo radiovému 

sledování pohybu. Stejně tak i k odposlechu telefonních hovorů Dokonalejší systémy mohou 

nejen telefonní hovor zachytit, ale i zaznamenat, stejně jako identifikovat volanou či volající 

stanici a taktéž určit čas i délku hovoru apod. 

 

Obrázek 7: Širokopásmový přehledový přijímač MRA-3 [30] 

Alternativní druhy odposlechu 

Někdy mohou být zneužity i na první pohled regulérní zařízení jako jsou dveřní 

telefony, modifikovaný reproduktor podnikového rozhlasu, vestavěné mikrofony či 

reproduktory v radiopřijímačích apod. Tohle mimo jiné souvisí s maskováním 

a kamufláží.[17, 2]  
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5 ODPOSLECH MÍSTNOSTI 

Nejjednodušším způsobem, jak získat důležité informace, je odposlech klíčových 

prostor. Zde můžou sloužit obyčejné drátové mikrofony. Nejedná se však o běžné mikrofony 

známé z audio-vizuální techniky, ale o velmi citlivé mikrofony elektretové (typ 

kondenzátorového mikrofonu, u něhož je elektrické pole, nezbytné pro funkci, vytvářeno 

elektretem, tedy nevodivou hmotou, která je permanentně elektricky nabitá [16]), které dokáží 

bez problémů monitorovat i šepot v místnosti. Složitějším zařízením jsou tzv. radiové 

mikrofony (známější spíše pod názvem "štěnice") umístěné přímo v zájmové místnosti nebo 

v jejím sousedství. Tyto mikrofony snímají hlasy ve svém okolí a vysílají je na přijímací 

a monitorovací pracoviště. Přenos zachycených zvuků je možný pomocí radiových vln, po 

jakémkoli metalickém vedení (např. elektrická instalace, EPS, telefonní linka, EZS 

apod.) nebo pomocí infračerveného záření tak, jak to známe z dálkových ovladačů spotřební 

elektroniky.[27]  

Další možností je použití techniky pro snímání vibrací, takže ne vždy je zapotřebí 

fyzická přítomnost prostředků odposlechu uvnitř místnosti. Tuto možnost využijeme 

především v případě, kdy nemámě umožněn přístup do místnosti ve středu našeho zájmu.  

5.1 Operativní odposlech 

Jedná se především o jednoúčelová zařízení operativně nasazována k odposlechu 

a s omezeným  zdrojem elektrické energie. Většinou pracují na principu bezdrátových 

vysílačů a signál, ať už je to mluvené slovo v místnosti nebo v telefonu, přenášejí pomocí 

elektromagnetického vlnění. Jednoduše řečeno, princip obyčejného rádia. Ceny těchto 

zařízení se mohou pohybovat od 500Kč až po řádově desetitisíce dle provedení. Většinou 

záleží na dosahu daného vysílače a jeho životnosti (jak dlouho je schopen pracovat). Na to má 

kromě jiného vysoký vliv použitý typ zdroje (většinou baterie o různých kapacitách). 

Nasazení této techniky je krátkodobé, tj. povětšinou do doby než dojde zdroj energie 

nebo splní svůj účel.  

5.1.1 Technické prostředky pro krátkodobý odposlech 

Jednoúčelová odposlechová zařízení jsou napájeny z baterie. Zpravidla nevydrží déle 

jak jeden týden, ale tuto dobu přesně určuje typ použité baterie, výkon jakým vysílají 

a frekvence na kterou jsou nastaveny.  
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Tyhle zařízení mohou být všude. Jejich kamufláž je mnohdy velice nápaditá - 

odposlech v kalkulačkách, propiskách, kreditních kartách, není problém ji dát do krabičky od 

cigaret apod. Jediné omezení, které zde platí je, že není vhodná jejich instalace do kovových 

předmětů, např. počítač nebo poštovní schránka, z důvodu utlumení rádiového signálu 

vysílaného vysílačem. Zařízení tak ztrácí svůj výkon a není schopné pracovat na takovou 

vzdálenost, jako za normálních podmínek. 

Bezdrátový miniaturní mikrofon R250 s VHF vysílačem 

Jedná se o zařízení pracující v oblasti vysílací frekvence VHF. Stejně jako ostatní 

zařízení tomuto podobná, je vhodný pro odposlech zájmových prostorů jako jsou byty, 

kanceláře, obchodní prostory apod., a díky stabilizaci vysílací frekvence také k odposlechu 

pohybujících se objektů, např. jedoucího automobilu. 

Nevýhoda těchto zařízení s VHF vysílači je, že pro dostatečné vyzáření signálu 

potřebují poměrně dlouhou anténu. Navíc je potřeba nechat anténu plně roztaženou (její 

zkrácení sníží dosah) a umisťovat ji co nejdál od vodivých předmětů.[17, 33] 

 

Obrázek 8: Odposlechové zařízení R250 s vysílačem [33] 
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Tabulka 1: Technická specifikace R250 

Vysílací frekvence VHF (velmi vysoká frekvence), pásmo 110-135MHz - volitelné 

Dosah 
zástavba – 100-300m 

volný prostor – až 500m 

Anténa ultratenká s teflonovou izolací, průměr 0,4mm, délka 115mm 

Napájení a doba 

provozu 

alkalická 9V baterie – cca 36 hodin 

9V baterie 1200mAh – cca 180 hodin 

Rozměry 28 x 12 x 6mm 

Bezdrátový miniaturní mikrofon R500 CR s UHF vysílačem 

Odposlechové zařízení s UHF vysílačem vhodné pro profesionální použití. Od zařízení 

s VHF vysílačem se liší především krátkou, přesně laděnou anténou. Je řízeno SAW 

rezonátorem, který zajišťuje výbornou stabilitu vysílací frekvence v diskrétním pásmu UHF. 

Díky použití kvalitního nízkošumového mikrofonu  a obvodu AVC  (automatické řízení 

citlivosti mikrofonu) a ANG (automatická šumová brána mikrofonu) je odposlechová štěnice 

R500 CR2 vhodná pro použití v prostorách s rozdílnou intenzitou okolních zvuků.[17, 34] 

 

Obrázek 9: Odposlechové zařízení R500 CR s vysílačem [34] 
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Tabulka 2: Technická specifikace R500 CR 

Vysílací frekvence diskrétní pásmo UHF (400-450MHz) 

Dosah 
zástavba – 150-400m 

volný prostor – až 700m 

Anténa přesně laděná, délka 30mm 

Napájení a doba 

provozu 
lithiová 3V baterie CR 123 – cca 60 hodin 

Rozměry 30 x 22 x 15 mm 

Mikrofonní sonda S44 

Jedna z miniaturních mikrofonních sond s vysoce citlivým mikrofonem vhodná pro 

připojení k analogovým i digitálním diktafonům. Je ideální pro skryté nahrávání schůzek 

a obchodních jednání nebo pro trvalé umístění v kanceláři, v bytě nebo v automobilu, kdy 

není možné viditelné umístění diktafonu a použití jeho primárního mikrofonu. Použitý 

mikrofon zaznamená i tiché hovory několik metrů od něj.[29]  

 

Obrázek 10: Mikrofonní sonda S44[29] 

Tabulka 3: Technická specifikace mikrofonní sondy S44 

Mikrofon miniaturní, vysoce citlivý 

Konektor Jack 3,5mm 

Délka kabelu 1m nebo dle potřeby 

Napájení z připojeného diktafonu 
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Radiostetoskop 

Jedná se o prostorový odposlechový prostředek na principu kontaktního mikrofonu, 

který je navíc doplněn radiovým vysílačem, jehož pomocí lze slyšet prostor za zdí, dveřmi, 

oknem, podlahou či stropem na vzdálenost několika set metrů (u některých typů až 1000m). 

Používá se k monitoringu především v případě, je-li znemožněn přístup do zájmových 

prostorů.[10] 

 

Obrázek 11: Radiostetoskop s přijímačem [10] 

Tabulka 4: Technická specifikace radiostetoskopu 

Vysílací frekvence cca 417 - 419MHz 

Dosah volný prostor – až 200m 

Anténa vnější, přesně laděná 

Napájení a doba 

provozu 
4 x 1,5V AA na cca 30 hodin 

Rozměry 
vysílač – 64x52x12mm 

stetoskopická sonda – kovový válec 25x11mm 

Směrový mikrofon Yukon DSAS 

Profesionální směrový mikrofon použitelný i v kombinaci s dalekohledem 

k dálkového pozorování. Vhodný i pro bezpečnostní a pátrací složky. Mikrofon má úzce 

směrovou charakteristiku, která umožňuje lokalizaci a sledování zvukového signálu 

na vzdálenost až 80m. Tubus směrového mikrofonu je ochráněn proti nepříznivým vlivům 

a šumění větru molitanovým propustným chráničem. Dosahuje přitom velmi dobrých 
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charakteristik jako je široký rozsah frekvencí, vysoká citlivost a vysoce kvalitní zvuk stejně 

jako zřetelného oddělení okolních a vedlejších zvuků. Vedle výstupu pro sluchátka má přístroj 

navíc výstup pro záznam. U některých typů se pro zvýšení účinnosti používá parabolický 

reflektor.[11] 

 

Obrázek 12: Směrový mikrofon Yukon DSAS [11] 

Tabulka 5: Technická specifikace směrového mikrofonu Yukon DSAS 

Rozsah frekvence 500-10 000Hz 

Zesílení 0-66dB 

Dosah až 80m ve volném prostoru 

Napájení a doba 

provozu 

1x baterie typu CR123 A 

až 300 hodin 

Rozměry š x v x h = 45 x 30 x 310mm 

Laserová odposlechová zařízení 

Pokud se podíváme do oblasti „vyšší školy špionáže“, musíme se zmínit i o laserovém 

odposlechu, který dokáže snímat hovor ze zájmové místnosti laserovým paprskem namířeným 

na jakoukoli rezonanční plochu v místnosti nebo na okenní tabulku. Potom stačí zachytit 

od této plochy odražený paprsek a sejmout z něho namodulovanou frekvenci mluveného 

slova. 

Profesionální laserové odposlechové přístroje obsahují infračervené laserové zdroje 

vyzařující infračervené světlo, které nemůže být vnímáno lidským okem. Aby se docílilo i na 

velké vzdálenosti ještě dobrých odposlechových výsledků, pracuje se až s 35mW zářivým 

zdrojem (náhodný pohled do paprsku může způsobit těžké poškození zraku).[27] 
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5.2 Trvalý odposlech 

Aby nám prostředky pro odposlech fungovaly, potřebují pro svoji práci nějaký zdroj 

energie, který by měl být poměrně silný. Nelze si představovat, že tyto zařízení, mnohdy 

o velikosti knoflíku, budou vysílat signál na vzdálenost jednoho kilometru třeba měsíc. To 

není technicky možné a z toho musíme vycházet. Z tohoto důvodu musíme prostředky pro 

trvalý odposlech nasadit tam kde je trvalý zdroj energie. K tomu můžeme využít běžné 

elektrické rozvody, na ně napojené spotřebiče, či jiné rozvody, ve kterých je veden elektrický 

zdroj energie, jako jsou telefonní nebo síťové rozvody, rozvody podnikového rozhlasu, apod. 

Prostředky trvalého odposlechu, jež jsou napájeny z relativně nevyčerpatelných 

zdrojů,  mají na rozdíl od krátkodobých jednu velikou výhodu. Pracují dokud se nepolámou, 

nejsou odhaleny nebo splnily účel a jsou z bezpečnostních důvodů odstraněny. Tato zařízení 

jsou schopná pracovat roky.  

5.2.1 Technické prostředky pro trvalý odposlech 

Existuje teoreticky nekonečně mnoho způsobů jak zajistit trvalý přísun energie pro 

instalovaný odposlech. Je to hlavně možnost instalace odposlechového mikrofonu nebo 

podobného systému do jakéhokoliv zařízení, které je k tomuto zdroji připojeno. Avšak tento 

způsob je velmi náročný na technickou a časovou proveditelnost. Tou jednodušší možností 

je připojení zařízení ke zdroji s již připraveným nainstalovaným odposlechem nebo nahrazení 

některého prvku prvkem s instalovaným mikrofonem apod. 

Asi nejjednodušší řešení představuje instalace zařízení do elektrické rozdvojky, 

samotné zásuvky nebo prodlužovaní šňůry. Tyto zařízení jsou vybaveny bezdrátovým 

miniaturním mikrofonem s VHF či UHF vysílačem a připojení ke zdroji je téměř 

permanentní. To se odráží i v ceně, která se pohybuje zhruba od 3 do 20 tisíc dle provedení.  

Bezdrátový mikrofon R200AC a R500AC1 v rozdvojce 

Vhodný pro profesionální odposlech zájmových prostorů, např. byty, kanceláře, 

obchodní prostory apod. Díky své dokonalé kamufláži do plně funkční síťové rozdvojky 

je zařízení prakticky neodhalitelné. Jeho výhodou je také velmi rychlá instalace a díky 

silnému zdroji i velký dosah. 

V případě R500AC1 jde o zasazení odposlechového vysílače R500 CR2 (někdy 

označován UHF-CR2) do rozdvojky. Vyráběn je také ve specifikaci R500AC2 a AC3. Ty se 
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však liší jen umístěním mikrofonu s vysílačem, a to do prodlužovaní šňůry respektive 

samotné zásuvky.[35] 

 

Obrázek 13: Možnosti umístění odposlechu [35] 

Tabulka 6: Technická specifikace R200AC 

Vysílací frekvence VHF (velmi vysoká frekvence), pevné pásmo 110-135MHz 

Dosah 
zástavba – 50-200m 

volný prostor – až 400m 

Anténa integrovaná 

Napájení  trvalé z rozvodu 230V 

Doba provozu neomezená 

 

Tabulka 7: Technická specifikace R500AC1 

Vysílací frekvence UHF (ultra vysoká frekvence), pásmo 300-30000MHz 

Dosah 
zástavba – 150-400m 

volný prostor – až 700m 

Anténa integrovaná přesně laděná 

Napájení trvalé z rozvodu 230V 

Doba provozu neomezená 

 



 34 

Některé odposlechy mohou elektrické rozvody kromě zdroje energie využít také jako 

nosič nosné frekvence. Tento signál je vysílán přímo na vedení. Na druhém konci se pomocí 

upraveného přijímače odfiltruje frekvence vedení 50Hz a nosná frekvence, jež se pohybuje 

řádově v kHz. Lze ji snímat až na vzdálenost několika set metrů. Zařízení se také těžko 

odhaluje scannerem z důvodu nízké nosné frekvence. 

Jak již bylo řečeno, lze jako trvalý zdroj energie využít i jiné prvky. Konkrétně to jsou 

různé datové kabely jako USB kabely, jež jsou napájeny přímo z USB konektoru nebo síťové 

či telefonní rozvody. Příkladem může být instalace UHF vysílače v telefonní spojce (A) nebo 

rozdvojce (B) vyobrazených na obrázku 14, které mohou sloužit k odposlechu telefonních 

hovorů i k prostorovému odposlechu v případě současné instalace rádiového vysílače 

a mikrofonu. Velmi dobře jsou využitelné i prvky EPS. 

 

Obrázek 14: Telefonní spojka (A) a rozdvojka (B) 
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6 ODPOSLECH TELEFONNÍ KOMUNIKACE 

Poměrně jednoduchým způsobem jak získat důležité informace je odposlech telefonní 

komunikace. Pomocí telefonní sítě již křižují naši republiku velmi důležité informace jednak 

ve formě mluveného slova, ale také v podobě faxových zpráv nebo počítačových datových 

přenosů bez jakékoli ochrany. Spousta lidí se bezstarostně svěřuje tomuto druhu přenosu 

informací aniž by je zajímala rizika, která to může přinést. Také zjištění odposlechu 

na telefonní lince v naší telefonní síti plné šumů a přeslechů je jen velmi obtížné. 

Zvláštní kapitolou odposlechu telefonních hovorů je odposlech mobilních telefonů. 

Radiotelefonní síť v České republice používá systém NMT 450 (Nordic Mobile Telephone, 

číslo označuje frekvenci používaného pásma) pracující na frekvencích 450-485MHz a systém 

GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci, původně však francouzsky „Groupe Spécial 

Mobile“) používající frekvenci 900 a 1800MHz. Pokud se budeme zabývat nebezpečností 

odposlechu jednotlivých sítí, je na tom výrazně hůře síť NMT 450, která používá analogový 

přenos v otevřené formě, tj. přenos nešifrovaný. Síť GSM je z tohoto pohledu poměrně 

bezpečná, neboť přenos je realizován v digitální formě a ještě šifrovaně. Dá se říci, 

že odposlech vzdušného přenosu GSM telefonu je málo pravděpodobný, neboť je 

realizovatelný pouze za předpokladu velmi vysokých finančních nákladů. U sítě NMT 450 

nebyl pro středně zkušeného radioamatéra problém vyrobit plynule přeladitelný přijímač ve 

frekvenčním pásmu 450-485MHz, aby mohl poslouchat telefonní hovory v této síti. Nicméně 

tahle síť je dnes využívána spíše pro datové přenosy než hlasovou komunikaci, které přešla do 

sítě GSM.[27] 

6.1 Prostředky a metody odposlechu mobilního telefonu 

Mobilní telefony byly z hlediska odposlechů dlouho považovány za bezpečné. 

Způsobů, jak zjistit obsah telefonátu vedeného z mobilního telefonu, je hned několik. 

Technicky nejjednodušší metodou je úplatek zaměstnance některého z mobilních operátorů. 

Ti jsou schopni dodat výpisy hovorů z libovolného čísla nebo jejich obsah. Dělají to ale 

v rozporu se zákonem i s rizikem postihu od zaměstnavatele. 

Nelegální odposlechy jsou pro zájemce schopni zajistit také bývalí zaměstnanci 

operátorů. Pro ně, ani pro člověka znalého věci, není problém „napíchnout se“ na konkrétní 

BTS (Base Transceiver Station - Základnová stanice), vysílač a přijímač signálu. Umožňuje to 

zařízení pracující na stejném principu jako BTS. Díky zesílení výkonu může přístroj 
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převážený v autě „stáhnout“ do svého signálu veškeré hovory v dané lokalitě (na podobném 

principu funguje také přístroj Agáta (využívá jej PČR), který sice neodposlouchává, ale 

dokáže s metrovou přesností lokalizovat, kde se SIM karta s daným číslem nachází). Nicméně 

ve většině zemí jsou hovory v síti GSM kódovány (v Evropě jsou použit algoritmus 

s kódovým označením A5/3, ve slabším provedení A5/2 a A5/1), takže je potřeba aby 

převaděč, dal příkaz k nekódovanému vysílání, a teprve po té lze vyslyšet tento hovor. 

V určitých zemích je komunikace v síti GSM i nadále nekódována, proto je s tímto, 

především v některých státech bývalého východního bloku, nutné počítat.   

GSM Interceptor 

Dnes již existují zařízení pracující na principu BTS, avšak mnohem menší než ty, 

které bylo nutné pro svou velikost vozit v dodávce. GSM Interceptor „krabice“ většinou 

o velikosti videorekordéru připojitelná přes USB k notebooku se speciálním SW a několika 

GSM anténami. Toto zařízení je schopno odposlouchávat až 8 mobilních telefonů (podle 

typu) současně v okruhu až několika (desítek) km. Je určen pro mobilní operativní odposlechy 

a často je jedním ze systému sledovacího (operativního) vozu. Zařízení je navíc lehce 

přenosné a není problém ho během několika minut zprovoznit v jakémkoli vozidle nebo 

na jakémkoli místě. Většinou je používán v součinnosti s dalšími systémy, jako např. s GPS, 

mapou s BTS a dalšími. Nevýhodou je, že zařízení musí být pořád v dosahu mobilního 

telefonu, tzn. odposlech je možno provádět na maximálně 5km v městské zástavbě 

a v ideálních podmínkách v otevřené krajině s nízkou hustotou BTS i na 10 a více km. 

 

Obrázek 15: Ukázky GSM Interceptorů 

Pro amatéry existují technicky méně náročná řešení. Stačí sledovanému objektu 

věnovat upravený mobil, který umožňuje vést GSM konferenční hovory. Když sledovaný 

někomu volá, spojí se jeho telefon také s dalším zadaným číslem, a rozhovor tak může 
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nepozorovaně sledovat třetí osoba. Hardwarovým zásahem je takto možné upravit řadu 

přístrojů (u mobilních telefonů s operačním systémem Symbian lze i softwarově). Mobil může 

sloužit nejen k odposlechu telefonátů, ale i jako flexibilní odposlech. Stačí do něj namontovat 

odposlechové zařízení. Jakmile se na mobil zavolá, začne monitorovat zvuky v okolí 

a pokračuje v tom i po skončení hovoru. Úprava je možná na každém přístroji, pokud lze 

odposlech umístit v dostatečné vzdálenosti od vysokofrekvenčních součástí telefonu.[3, 23, 4, 

26]  

6.2 Monitorování hovorů pevné linky 

Jednodušším způsobem, k získání informací z telefonního komunikace, je odposlech 

z pevné telefonní linky. Kromě možnosti odposlechu stacionárního telefonního přístroje 

pomocí zařízení uvedených v kapitole 5.2.1 nebo úpravy telefonu instalací odposlechových 

zařízení uvedených v kapitole 5.1.1 (mikrofony s VHF či UHF vysílači), jsou zde další, 

poměrné jednoduché možnosti, jak se k takto přenášeným informacím dostat. 

Telefonní naslouchátko 

Anatomicky tvarovaný telefonní odposlech umožňující napojení kdekoliv podél 

vedení na telefonní linku k diskrétnímu odposlechu probíhajícího hovoru. Připojuje se 

paralelně, takže není potřeba linku nijak rozpojovat. Pro tento účel je vybaveno speciálně 

upravenými svorkami s propichovacím hrotem (není potřeba odstranění izolace vedení). 

Naslouchátko má vysokou impedanci aby nezatěžovalo telefonní linku . Je nezjistitelné 

jednak hovořícími stranami a taktéž operátorem. Napojení je možné trvale, protože nijak 

neovlivňuje chod telefonu, faxu, ani záznamníku.[17] 

 

Obrázek 16: Telefonní naslouchátko [17] 
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Odposlech pevné linky TO LINE 

Připojuje se paralelně na telefonní linku. Je to vlastně obdoba telefonního 

naslouchátka, avšak na druhém konci je přípojka Jack 3,5mm pro připojení diktafonu. 

Záznam je spouštěn zvednutím sluchátka telefonu nebo v okamžiku zvonění telefonu 

a dočasně se přeruší při odmlčení a automaticky aktivuje po promluvení (aktivace hlasem 

pokud je touto funkcí vybaven diktafon).[32] 

 

Obrázek 17: Odposlechový nahrávací adaptér TO LINE [32] 
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7 ÚNIK POČÍTA ČOVÝCH DAT 

V dnešní době se stává použití počítače s internetem stále častějším komunikačním 

prostředkem. Tento fakt ovlivňuje čím dál větší počet připojených firem i domácností, 

a možnost různých způsobů komunikace (od veřejných chatů až po důvěrnou komunikaci 

pomocí ICQ, SKYPE, e-mailu). Nejde zde ale jen o komunikaci. Na internetu získává řada 

z nás každý den důležité informace, a také tento prostředek používá k přenosu takových 

informací a různých dat. 

 Monitorování počítače poskytne v mnoha případech více informací, než odposlech 

mobilního telefonu.[9] 

7.1 Softwarové monitorování počítače 

Na internetu lze sehnat desítky sledovacích programů. Ne každé řešení však lze 

doporučit. Funkčnost a krytí těchto programů bývá nedostačující a jejich přítomnost odhalí 

mnohdy i úplný laik. Vhodnějším řešením je speciálně vyvinutý software pro skryté 

monitorování všech činností a komunikace na počítači, který lze získat i v profesionální české 

verzi a je kompatibilní se všemi operačními systémy.   

Rozsah monitorování: 

• snímaní obrazovky – „videozáznam“ všeho co se zobrazilo na monitoru. Snímek 

obrazovky je vytvořen po každé změně v obraze. Objem získaných dat dosahuje 

cca 10-20 MB za jeden den běžné práce na PC, 

• záznam všech stisknutých kláves (psaný text, přístupová hesla,…), 

• záznam komunikace ze všech známých programů pro komunikaci v reálném čase 

(ICQ, SKYPE, QIP, Miranda, Windows Messenger, apod.), 

• záznam telefonních hovorů uskutečněných pomocí programu SKYPE, 

• kompletní záznam aktivity na internetu (prohlížené stránky, navštívené odkazy, 

internetový chat, atd.), včetně záznamu obsahu e-mailových zpráv 

• ukládání všeho co se vloží do schránky Windows (např. kopírovaný textu, odkazy, 

obsahy zpráv, apod.), 

• odposlech prostoru okolo počítače – je-li k PC připojen mikrofon. 
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Zaznamenané informace se zašifrovaně ukládají na disk sledovaného počítače. 

Samotná složka je skrytá (nikoliv pouhým atributem). Informace lze také diskrétně 

automaticky zasílat v pravidelných intervalech na libovolný e-mail, nebo do síťové složky 

v rámci lokální sítě. 

Software pracuje skrytě, není odhalitelný v běžících procesech, v nabídce Start,  

v menu "přidat či odebrat programy", ani antivirovými programy. Jeho rozhraní lze vyvolat 

pouze zadáním unikátního přístupového hesla na klávesnici sledovaného PC.[36] 

7.2 Únik dat za pomocí hardware 

Zde se používá tzv. odposlech klávesnice za pomocí nástroje KEYLOG – zařízení 

instalované mezí klávesnici a počítač, zaznamenávající veškerá data (stisky kláves) do své 

paměti. Funguje na všech počítačích s PS2 kompatibilní klávesnicí, pomocí dodané redukce 

také na USB klávesnicích (bývá i v provedení USB a s Bluetooth technologií). Není nutná 

softwarová instalace a nelze vystopovat žádným antivirovým nebo spywarovým programem.  

Uložená data lze velmi snadno přečíst a celé zařízení se ovládá pomocí textového 

editoru, např. poznámkového bloku. Využití tohoto zařízení je jedinou možností, jak zjistit 

hesla, která jsou do počítače zadávána ještě před startem operačního systému (Například 

přihlašovací hesla do Windows, hesla do BIOSu, "hardwarová" hesla pro start počítače, 

apod).[31] 

Tabulka 8: Technická specifikace zařízení KEYLOG 

Kompatibilní rozhraní PS2, USB, někdy v kombinaci s Bluetooth 

Vnit řní paměť 128 kb - cca 130 000 znaků 

Napájení a provoz přímé z počítače, neomezený 

Rozměry cca 45 x 13 x 10mm (š x v x h) – podle typu 

 

 

Obrázek 18: Ukázka zařízení KEYLOG [31] 
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8  SLEDOVÁNÍ POLOHY A POHYBU OBJEKTU 

Sledování pohybu a polohy je poměrně důležitým faktorem, pro zjištění pohybových 

tras a míst nejčastějšího výskytu sledovaného objektu, využitelné především pro efektivní 

umístění odposlechových a jiných sledovacích prostředků. K tomuto účelu se dnes nejčastěji 

využívají systémy pro určení polohy na bázi GSM a GPS. 

8.1 GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci) 

Mobilní telefon (dále jen MT) je v podstatě vysílačka, avšak na rozdíl od klasické 

vysílačky není nosná vlna modulována přímo zvukovým signálem, nýbrž zvukový signál je 

digitalizován, zašifrován a doplněn o chybové kódy. Teprve tímto digitálním signálem 

je nosná vlna modulována. 

MT komunikuje se základnovými stanicemi (BTS), které jsou umístěny po celé oblasti 

pokryté signálem GSM sítě a jsou uspořádány do tzv. buněk (proto hovoříme o celulární síti). 

Hustota BTS (a tím i poloměr buněk) se liší podle osídlení oblasti(ve městech obvykle vyšší). 

MT komunikuje vždy pouze s jednou základnovou stanicí, ale má přehled i o dalších BTS ve 

svém okolí. Na rozdíl od mobilních telefonů, které svou polohu mění, mají základnové stanice 

polohu pevnou, což umožňuje využít informaci o poloze základnových stanic pro určení 

polohy mobilního telefonu. 

Určení polohy mobilního telefonu v síti GSM lze chápat jako zjištění zeměpisné šířky 

a délky místa na zemském povrchu, v němž se v daném okamžiku mobilní telefon nachází. 

Tuto hodnotu je možné stanovit s určitou přesností, která závisí na použité metodě určení 

polohy. 

Vybrané metody určení polohy v síti GSM 

• Cell of Origin (COO) – Základním údajem pro určení polohy MT je informace 

o BTS, se kterou právě komunikuje. Poloha MT je pak určena známou polohou 

BTS. Přesnost této metody je však velmi variabilní, od 150 metrů v hustě 

obydlených oblastech až po 35 kilometrů. 

• Timing Advance (TA) – vychází ze znalosti vzdálenosti MT od minimálně tří 

BTS. Tento údaj je pak zanesen pomocí křivek do digitální mapy a poloha je 

určena průsečíkem křivek. Zjištěním této vzdálenosti je pověřen MT, neboť ten ji 

zná pro všechny BTS ve svém okolí. 
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• Time of Arrival (TOA)  – vychází ze znalosti vzdálenosti MT od tří BTS, avšak 

sběrem této informace není pověřen MT, nýbrž BTS. Zde narážíme na problém 

časové synchronizace  všech BTS.  Ty nejsou v sítích GSM  synchronizovány 

a jejich  synchronizace představuje  dodatečný náklad provozovatele sítě.[22, 37] 

8.2 GPS (Global Positioning System) 

Globální polohový systém GPS jinými slovy představuje pasivní (pouze přijímá 

informace ze satelitu) dálkoměrný (určení polohy spočívá v určení vzdálenosti mezi 

uživatelem a družicemi na základě rozdílu mezi časem a příjmem signálu) systém využívající 

satelitní navigaci. V reálném čase dokáže určit polohu objektu kdekoliv na zemi s přesností 5-

10m. 

Systém se skládá z kosmické části zahrnující 24 družic jež vysílají signál s informací 

o své pozici. Další řídící část slouží k vyhodnocování pohybu družic a výpočtu korekcí na 

dráze letu a ve vysílaném signálu. Zpracované informace jsou přenášeny zpět k družicím, kde 

se aktualizují a odtud do uživatelské části sestávající se z GPS přijímačů.[13]  

8.2.1 Zařízení pro monitorování pohybu 

Příkladem takového zařízení, jež nám určí polohu pomocí GPS a podá nám informace 

o této poloze či pohybu sledovaného objektu je lokátor Teltonika GH 1202. 

Teltonika GH 1202 

Lokátor určený k operativnímu utajenému sledování a zabezpečení vozidla, osoby, 

nebo jiného mobilního objektu. Je vybaven GPS čipem Sirf Star III s technologií vylepšeného 

příjmu, který v kombinaci s vysoce účinnou integrovanou anténou dokáže přesně zaměřit 

svoji polohu i za nepříznivých podmínek. Pro přenos získaných dat využívá sítě GSM. Díky 

těmto vlastnostem je vhodný i pro náročné bezpečnostní aplikace. 

Napájení lokátoru zajišťuje vlastní dobíjecí akumulátor. Doba provozu je závislá na 

nastaveném intervalu zaměřování a odesílání informací o poloze, pohybuje se v rozmezí od 

24 do 102 hodin. 

 Zařízení má i další funkce: 

• Geofence – hlídání vstupu do vyznačené oblasti nebo její opuštění. Těchto oblastí 

může být až 5 (např. ulice, města, okolí sídla konkurence, atd.). 
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• Nouzová komunikace – při použití jako bezpečnostního prvku pro ochranu 

osoby, lze stiskem alarmového tlačítka aktivovat nouzový hovor na přednastavené 

telefonní číslo a předána informace o aktuální poloze formou SMS zprávy. 

• Odposlech okolního prostoru – umožňuje provádět vzdálený odposlech prostoru, 

ve kterém se nachází. Kvůli nižší citlivosti vestavěného mikrofonu, který je 

primárně určen pro účely nouzové komunikace, je však takový odposlech efektivní 

pouze u malých prostorů bez okolních rušivých zvuků. 

Tabulka 9: Technická specifikace Teltonika GH 1202 

GPS anténa integrovaná, s vysokou účinností 

GSM pásma 900/1800, 850/1900MHz 

Konfigurace nastavení pomocí USB nebo SMS 

Napájení a provoz interní akumulátor (1050mAh), až 102 hodin provozu 

Nabíjení elektrická síť nebo přes USB kabel přímo z PC 

Provozní teplota -20 až 60°C 

Rozměry a hmotnost 92 x 44 x 18mm, 80g 

Ve verzi Teltonika GH MAGNET je lokátor napájen z externího akumulátoru 

21000mAh s on-line provozem až 10 dní. Celé zařízení, včetně akumulátoru, je zapouzdřeno 

ve vodotěsném nerozbitném pouzdře PELI s přetlakovým ventilem. O přichycení na 

podvozek vozidla se starají neodymové magnety na speciálním držáku.[28]  

 

Obrázek 19: Teltonika GH 1202 (vlevo) a pouzdro PELI s magnety (vpravo) [28] 
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9 ANALÝZA RIZIKA ÚNIKU INFORMACÍ 

 

Obrázek 20: Analýza příčin a následku úniku informace 

Riziko úniku informace na základě vyzrazení se dá jen velmi těžko eliminovat. Zde 

hraje velkou roli lidský faktor, který je neovladatelný. V případě odposlechů a ostatních 

úniků, kde jsou již použity technické prostředky, lze riziko snížit zajištěním ochrany proti 

těmto prostředků a to zajištěním režimových opatření, použitím obranných technických 

prostředků, a kontrolami prostor s jejich možným nasazením. 

V konkurenčním boji, je samozřejmé, že obavy z nasazení odposlechové techniky 

nemusí mít každý. Odvíjí se to především od toho, jaké postavení má subjekt vzhledem ke své 

konkurenci, jaký je sortiment poskytovaných produktů a služeb, na jak vysoké úrovni je jejich 

technologická vybavenost jež jim umožňuje náskok před ostatními, případně jaké informace 

tento subjekt zájmu konkurence vlastní.  

Riziko nasazení odposlechové techniky a prostředků a metod pro získání cenných 

informací stoupá s výší její hodnoty a přínosu pro konkurenci. Je logické, že cena investovaná 

do prostředků pro její získání pravděpodobně nepřesáhne její cenu, avšak je zapotřebí počítat 

s tím, že protistrana bude investovat do jejího získání i na základě potenciálu jaký informace 

má a jaký přinos pro ně může mít. Nejen podle její aktuální hodnoty.  

 



 45 

10 OCHRANA PROTI ODPOSLECHU 

Mezi nekalé konkurenční praktiky patří často průmyslová špionáž a s ní 

neodmyslitelně také odposlechy. Poptávka po zajištění vyhrazených prostor proti odposlechu 

proto neustále roste a způsobů, jak ochránit nejen firemní tajemství, je několik. Důležité je to 

také z hlediska toho, že instalace odposlouchávacích zařízení dnes nevyžaduje žádné speciální 

technické znalosti, mohou ji bez větších problémů provádět i laikové. Také technologie 

používaná při přenosu dat mobilními telefony učinila odposlech ještě dostupnějším.[25] 

10.1 Režimová opatření 

Základem ochrany proti odposlechu by měla být v první řadě režimová opatření, která 

by měla zabránit, případně alespoň minimalizovat riziko instalace odposlechových a jiných 

prostředků sloužících k získání citlivých informací: 

• Klíčový režim chráněných prostor.  

• instalaci obranně technických prostředků a zavedení kontrolovaného pohybu osob, 

včetně úklidu a servisních činností, 

• obranně-technické prohlídky provádět opakovaně v určitých intervalech nebo 

namátkově, např. před důležitým jednáním, 

• dát najevo, že prostory jsou zabezpečeny proti odposlechu a že zde dochází 

k pravidelným prohlídkám, 

• utajení přesných termínů prohlídek a minimalizace obeznámených osob, 

• důsledné používání elektronického zabezpečovacího systému v kontrolovaných 

prostorách. 

10.2 Obranně-technická prohlídka 

Ochrana proti nelegálnímu odposlechu se aplikuje především v místnostech, v nichž 

probíhají jednání a v kancelářích pracovníků vyššího managementu. Zjišťování interních 

informací o jednotlivých zakázkách, klientech a rozvojových plánech s využitím prostředků 

odposlechu umožňuje protivníkovi získat velmi rychle přehled o aktivitách společnosti, což 

může vést k poškození, případně i jejímu zničení. Údaje získané tímto způsobem mají 

mnohdy větší hodnotu, než podklady získávané sběrem veřejně dostupných informací po 

dobu několika let. 
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Ochrana spočívá v provádění obranně-technických prohlídek s cílem vyhledat 

případné již aplikované nelegální odposlechové prostředky a instalací technických prostředků, 

které mají zabránit takovému získávání informací v budoucnosti. Při obranně-technické 

prohlídce je nutné dodržet správný postup již při rozhodování toho, které prostory by měly být 

prověřeny, a která firma bude obranně- technickou prohlídku provádět. 

Jednotlivé informace týkající se prohlídky by měl vědět jen velmi úzký okruh lidí a to 

až do chvíle, kdy má být vlastní prohlídka uskutečněna. Pokud se jedná o více místností, tak 

až do skončení prohlídky. Toto je nejdůležitější opatření před zahájením samotné prohlídky 

z důvodu znemožnění demontáže případného odposlechového prostředku, který mohl být 

nainstalován vlastními zaměstnanci. 

10.2.1 Průběh obranně technické prohlídky 

Fyzická kontrola 

Jde o podrobnou prohlídku místností, zaměřenou na odhalení odposlechových 

prostředků umístěných v síťových rozvodech, telefonních zásuvkách, telefonních aparátech, 

vypínačích, a dalším vybavení, přičemž dojde k jejich kompletnímu rozebrání. 

Rádiová analýza 

Tato část prohlídky je zaměřena na odhalení všech činných radiových prostředků a na 

vytvoření frekvenční mapy prostoru, což představuje zhotovení seznamu všech radiových 

frekvencí, které se v tomto prostoru vyskytují. 

Detekce nelinearit 

Vyhledání všech polovodičových součástek pomocí detektoru nelineárních přechodů. 

Toto vyhledávání je založeno na předpokladu, že není možné vyrobit žádný odposlechový či 

zpravodajský prostředek, který by neobsahoval alespoň jednu polovodičovou součástku. Tato 

kontrola je důležitá z hlediska nalezení prostředků, které jsou ovládány dálkově, hlasem nebo 

přenášejí informace "paketově", to znamená, že informace uchovávají ve své paměti a po 

uplynutí periody je dokáží přenést ve velmi krátkém okamžiku. Především ve starších 

budovách jsou tímto detektorem odhalovány i prostředky, které jsou napájené ze síťového 

rozvodu a jsou zazděné.[1] 
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10.3 Technické prostředky pro ochranu informací 

Zahrnují prostředky, které dokáží detekovat odposlechové prostředky, případně narušit 

jejich chod a správnou funkci. Jsou vhodné zejména pro permanentní ochranu chráněného 

prostoru. Ovšem u některých zařízení spočívá problém v náročnosti na obsluhu a je třeba 

absolvovat proškolení.  

10.3.1 Ochrana proti rádiovému odposlechu 

Rádiové analyzátory 

Odposlech bývá nejčastěji prováděn pomocí rádiových vysílačů. Rádiové analyzátory 

pracují na kontrole a vyhodnocení rádiového spektra. Rádiovému odposlechu nezamezí, 

pouze jej velmi spolehlivě odhalí a lokalizují. Princip činnosti spočívá v zapsání aktivních 

rádiových signálů do paměti přístroje, jejich vyhodnocení a zapnutím přístroje do polohy 

SCAN. V tomto režimu jednotka automaticky kontroluje rádiové spektrum a porovná aktuální 

rádiové signály se zaznamenanými. V případě, že je nalezena frekvence, která není v paměti 

přístroje, je uživatel upozorněn vizuálně, případně akusticky.[19] 

Rádiový analyzátor MRA-3Q je speciální přijímač umožňující rychlé proladění 

a následnou automatickou kontrolu kmitočtového spektra 36 až 3600MHz. Jednotlivé signály 

lze vyladit, poslouchat a změřit jejich kmitočet i intenzitu. Radiové spektrum je jednoduchou 

instrukcí uloženo do paměti přístroje a dále automaticky porovnáváno s aktuálními signály 

v zabezpečeném prostoru. Jakýkoliv nový signál se okamžitě zapisuje do paměti nových 

signálů a uživatel je o jeho přítomnosti informován víceúrovňovou poplachovou signalizací.. 

Přítomnost nového signálu je vyhodnocena tříúrovňovou poplachovou signalizací a zároveň je 

nový signál zapsán do samostatné poplachové paměti.[5] 

 

Obrázek 21: MRA-3Q (stejný jako MRA-3) [5] 
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10.3.2 Ochrana proti snímání vibrací 

Generátory šumu 

Jednou z možností odposlouchávání je kontaktní či bezkontaktní snímání vibrací a je 

jedno jestli je to ze zdí, oken či jiných částí objektu. Tato forma odposlechu nevyžaduje přímý 

průnik do zájmové oblasti. Pro svou činnost využívá skutečnosti, že zvuk je mechanické 

vlnění , které je možné na dálku snímat a zpětně převádět na užitečnou informaci.[19] 

Inteligentní šumový generátor SNG produkuje „bílý šum“, který dokáže hovor 

překrýt vlastním vlněním a zabrání tak zpětnému převodu vlnění na akustickou informaci. 

Jeho úkolem je zajistit ochranu proti odposlechu využívajícího všech forem snímání zvuku 

z oken,zdí, případně i z jiných předmětů. Minimální nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že 

„bílý šum“ je slyšitelný, avšak v automatickém režimu analyzuje zvuky z místnosti a zajišťuje 

jen takovou úroveň zašumění, která je nutná v závislosti na hlasitosti konverzace.[5] 

 

 

Obrázek 22: Inteligentní šumový generátor SNG [5] 

Optimální využití šumového generátoru by mělo být v kombinaci s připojením více 

akustických piezoměničů (až 100), které se rozmístí na klíčová místa v místnosti. Mimo 

okenních tabulek, dveří a stěn, by to měly být veškeré prostory, kde se dá předpokládat výskyt 

odposlechové prostředku (za nábytek apod.). Tak by se mělo dát využít maximálního 

ochranného potenciálu tohoto zařízení. 

10.3.3 Ochrana proti neoprávněné GSM komunikaci 

Mobilní telefon lze z bezpečnostního hlediska považovat za nejlevnější, digitální, 

dálkově ovládanou „štěnici“ s dosahem po celém světě. Zabránit jeho neoprávněnému 
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vysílání je možné pouze 2 způsoby: vynětím baterie nebo použitím technického prostředku 

nazývaného GSM Jammer. Ten zamezí velmi účinně spojení mezi mobilním telefonem a jeho 

buňkou (BTS), není tedy možné jej používat pro odesílání/přijímání hovorů ani pro 

odesílání/přijímání SMS či MMS zpráv. Tímto řešením je možné zabránit jednak obtěžujícím 

telefonátům při důležitém jednání, při kterém nemůžeme partnery přesvědčit o nutnosti 

vypnutí svých telefonů, ale zejména tím při těchto jednáních zamezíme tomu, že některá 

ze zúčastněných stran použije telefon jako přímé spojení s jednáním, či že bude aktivován 

„zapomenutý“ gsm telefon. Po ukončení jednání je nutné přístroj vypnout. Po jeho vypnutí 

budou mobilní telefony během maximálně 1 minuty opět schopny komunikovat. Umí 

i zabránit sledování pomocí GPS. V současné době však tyto prostředky nemohou být 

používány na území ČR.[19] 

Nicméně lze použít technické prostředky, jež dokáží identifikovat komunikaci v síti 

GSM a upozornit tak na nežádoucí použití zařízení pracujících v této síti. 

Detektor mobilní komunikace DMC-1 je určen pro selektivní zjištění činnosti GSM 

telefonních přístrojů v pásmech 900 a 1800 MHz. Je schopen registrovat činnost mobilních 

telefonů i v extrémních podmínkách, např. v blízkosti BTS, kde je výkon mobilních telefonů 

automaticky snížen na minimum. V těchto podmínkách může vyzařovaný výkon telefonu 

klesnout i pod 1mW, přičemž výkon blízké BTS je více než 100 W. Je schopen detekovat 

a zpracovat i analogové signály komunikačních zařízení jako jsou např. mobilní telefony 

NMT 450 a kapesní radiostanice pracující v kmitočtovém rozsahu 20 až 600 MHz. 

 

Obrázek 23: Detektor DMC-1 [5] 

Verze DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor GSM, UMTS, DECT+TDD, WIFI, 

VIDEO a BLUETOOTH signálů pracujících v rozsahu kmitočtů 860 až 2500 MHz. Je určen 
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k ochraně proti odposlechu využívajícího mobilní telefony a k ochraně objektů, kde je 

zakázáno používání mobilní komunikace. Přístroje verze DMC-3Q lze propojit pomocí 

sběrnice do objektové sítě a veškeré události vyhodnocovat a přístroj ovládat pomocí PC. [5] 

 

Obrázek 24: Detektor DMC-3 [5] 

10.3.4 Ochrana proti přímému nahrávání 

Velké nebezpečí pro nelegální získávání informací dnes v sobě skrývající různé 

elektronické přístroje běžné spotřeby – mobilní telefony, PDA, apod. Zamezit nahrávání na 

tyto prostředky se účinně daří především pomocí šumového generátoru spojeného se 

soupravou reproduktorů OMS-2000 (nebo jiných pasivních reproduktorů, k tomuto 

vhodných). Nevýhodou je vysoká úroveň šumu nutná ke kvalitnímu překrytí. Obrovskou 

výhodou pak je to, že ani z nedůvěrnějších jednání si protistrana neodnese žádnou použitelnou 

nahrávku.[19] 

10.3.5 Detekce nelineárních přechodů 

Jde o vyhledání všech polovodičových součástek, které odposlechové a podobné 

prostředky obsahují. 

NR-900E je přenosný pulsní detektor nelineárních přechodů, jež představuje již 

čtvrtou generací v řadě NR-900. Přístroj umožňuje porovnávání úrovní druhé a třetí 

harmonické odraženého signálu od polovodičového přechodu. Je velice citlivý s velkou 

přesnosti nálezu (0,1m) a možností detekce až do vzdálenosti 2m přes cihlovou zeď. Operátor 

může ovládat celý detektor pomocí klávesnice s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.  

Na této klávesnici se nachází LCD display, který přehledně poskytuje množství velmi 

důležitých informací jako zobrazení úrovně odraženého signálu druhé a třetí harmonické 

graficky (vyplňováním znaků) i číselně (bezrozměrně), rozdíl mezi druhou a třetí 
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harmonickou, kde již podle znaménka a velikosti tohoto rozdílu lze identifikovat  

polovodičový přechod a množství pomocných údajů, jako je napětí baterie, vybraný vysílací 

výkon či úroveň zatlumení přijímací části. Detektor má výstup pro stereofonní sluchátka, do 

kterých jsou různými zvuky signalizovány tyto stavy: zvyšující se tón s rostoucí úrovní 

příslušné harmonické, překročení rozsahu vybrané harmonické, rozdíl harmonických vyšší 

než +20dB a pokles napětí baterie.[6] 

 

Obrázek 25: Detektor nelineárních přechodů NR-900E [6] 

10.3.6 Faradayova klec 

V některých speciálních případech, kdy má klient maximální nároky na ochranu proti 

odposlechu, lze vytvořit tzv. Faradayovu klec. Jedná se o nejnáročnější a zároveň 

nejspolehlivější ochranu proti odposlechu. Obvykle se postupuje výběrem nejvhodnější 

prostory v objektu, provede se úprava elektroinstalací (do prostory se přivede pouze jeden 

napájecí kabel, jsou odstraněna všechna ostatní síťová připojení – telefony a PC). Na toto 

vedení je připojen síťový filtr. Na stěny místnosti je instalována síť piezoměničů pro 

zamezení kontaktního snímání informací z pláště místnosti a na ni je nalepena speciální 

měděná fólie (existují různé druhy v závislosti na požadovaném útlumu). Tato fólie je 

překryta omítkou, sádrokartonem, atd. Do oken jsou instalovány speciální pokovená skla a je 

provedena úprava dveří potažením samolepicí fólií, případně se instalují i speciální dveře 

a zárubně. Vše je uzemněno. Provede se měření, které určuje výsledný útlum. Tento výsledek 

je konfrontován s požadovaným útlumem. Pokud je potřeba, instaluje se další vrstva fólie. 

Následně se dokončí všechny ostatní interiérové úpravy a instalují se paměťový rádiový 

analyzátor a šumový generátor. Pro přípravu a instalaci je potřeba doba 3-6 měsíců.[19] 
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11 NÁVRH ZÁKLADNÍ OCHRANY PROTI ODPOSLECHU 

Pro zajištění diskrétní komunikace a ničím nerušených jednání, je zapotřebí mít 

k tomuto vhodný prostor (např. konferenční místnost, kancelář), který bude mít jasně 

stanovená pravidla pro jeho využívání z hlediska vstupu a bude zabezpečen některým 

z prostředků vhodných k ochraně proti odposlechu. Tento prostor by měl mít provedeny 

stavební úpravy jež zvýší jeho zvukovou izolaci. 

Stavební úpravy 

Úprava místnosti by měla začít již od instalace elektrických a komunikačních sítí. Zde 

platí, že čím méně jich bude, tím více se snižuje riziko odposlechu po vedení a nasazení 

nežádoucí techniky do těchto míst (i z důvodu rychlé vizuální kontroly). Na tyto vedení je 

vhodná instalace síťových filtrů, které propustí pouze původní frekvenci vedení. 

Bylo by taky vhodné, nějakým způsobem snížit průzvučnost „obalu“ prostoru. A to jak 

na zdích, stropech a podlahách, tak i na vstupu a oknech.  

V případě stěn je třeba pamatovat, že lehké konstrukce nejsou pro protihlukovou 

úpravu vhodné na rozdíl od těžkých (zde je k zvážení přestavba, nejedná-li se o novostavbu). 

Nejjednodušší úprava stěn pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti je vytvořením 

předsazených stěn s protihlukovou úpravou pomocí nějakého zvukově izolačního materiálu 

(např. kamennou vlnou) a zakrytím sádrokartonovými deskami. Stejným způsobem se upraví 

strop i podlaha (zde jako strop ze spodní místnosti).[24] 

Izolace vstupu se ošetří použitím protihlukových dveří (opět vytvořením konstrukce se 

zvukovou neprůzvučností). Toho lze dosáhnout již samotnou konstrukcí, kdy se pro jádro 

dveří použije nelepená dřevotřísková výplň, nejlépe v několika vrstvách (2 až 3). Z úprav 

bych použil protihlukové čalounění nebo zvýšení neprůzvučnosti pomoci desek z jedné nebo 

z obou stran dveří dle potřeby. Je také potřeba zvážit jaké zárubně se použijí. Nejlépe 

dřevěné, ale ty nejsou vhodné v místech s častým využitím, kde jsou vhodnější ocelové (ty 

však snižují neprůzvučnost).[12] 

Pro zajištění dobré protihlukové izolace oken se použije trojí zasklení.  

Vytápění místnosti bych zajistil elektrickým topením. Sníží se tak možnost odposlechu 

pomocí snímání vibrací z trubek. 
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Vstup do prostoru 

Je zapotřebí zajistit klíčový režim a režim vstupu do prostoru. Ten by měl být zajištěn 

na základě autentizace, protože ta je určena k prokázání, že já jsem já a nikdo jiný (např. 

průkaz totožnosti se dá považovat za autentizační prostředek). Teprve na jejím základě lze 

získat autorizaci ke vstupu. Řešením může být vrátný, který výměnou za autentizaci 

průkazem a porovnáním jeho čísla s knihou oprávněných uživatelů vydá autorizační 

prostředek - klíče ke dveřím, do nichž má dotyčný přístup.  

Autorizaci ke vstupu do tohoto prostoru lze získat i na základě autentizace pomocí 

některé z metod biometrické identifikace osob využívají neopakovatelnosti lidského jedince 

jako jsou např. otisky prstů, sken oční duhovky, oční sítnice, rozpoznávání hlasu, obličeje, 

DNA atd.  

Navíc by nebylo od věci povolit vstup pouze bez osobní elektroniky (notebooky, 

apod.) a s vypnutým mobilním telefonem či jiným komunikačním přístrojem. 

Technická ochrana 

Možností jak provést technické zabezpečení prostoru je mnoho, nicméně hovoříme-li 

o základním zabezpečení, bylo by vhodné použít co nejméně prostředků (nejlépe jeden) 

a taktéž využít prostředek s největší využitelností a snadnou obsluhou. Zde bych doporučil 

šumový generátor. Druhů je několik, nicméně využil bych „univerzálních“ služeb generátoru 

SNG uvedeného v kapitole 9.3.2., jehož hlavní funkce spočívá v překrytí hovoru vlastním 

vlněním. V kombinaci s piezoměniči a nízkoimpedančními reproduktory lze jeho ochranné 

vlastnosti velice dobře využít v širokém spektru ochrany. Co se týká piezoměničů, ty lze 

umístit kdekoliv, kde může být nasazena odposlechová technika. Na okna jako ochrana proti 

snímaní vibrací (i laserovému), ze stejného důvodu na dveře, okna, stropy, podlahy, ventilační 

systém, ale i nábytek. V kombinaci s nízkoimpedančními reproduktory (přenášející šum do 

prostoru) lze zabránit jakékoliv formě nahrávání ať už je to na diktafon, mobilní telefon či 

jiné záznamové zařízení. Dokáže narušit i získávání informací nejen pomocí rádiového 

odposlechu vyřazením „detekční části“ těchto zařízení – mikrofonů. Rovněž by byla vhodná 

jejich instalace do prostoru ventilačního systému a jiných dutin.[5] 

Vybavení 

Pro potřeby prezentací, komunikace apod., bude místnost vybavena jedním 

prověřeným a zapečetěným telefonním přístrojem, osobním počítačem, případně televizorem 

nebo projektorem. 
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Obrázek 26: Příklad zabezpečené místnosti 

Popis místnosti: 

(1) přívod elektrického a komunikační rozvodu se síťovým filtrem pod psacím stolem 

(2) zesílené zdi, strop a podlaha s protihlukovou úpravou, koberec 

(3) protihlukové dveře a okna s trojím zasklením 

(4) elektrické vytápění 

(5) prověřená a zapečetěná elektronika, přípojky a vypínače, světla, hodiny na baterie 

(6) nezbytný nábytek 

(7) Šumový generátor zavěšený pod psacím stolem s připojením potřebného množství 

piezoměničů (na okna, dveře, zdi, nábytek apod.) a nizkoimpedančních 

reproduktorů (do prostoru, do ventilace, apod.) 
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12 ZÁVĚR 

Aktuálním problémem je dnes ve společnosti konkurenční boj, rozkrádání majetku 

a boj o významné pozice. Existuje několik metod k získání potřebných informací 

využitelných ku prospěchu svému. Jednou z nich je použití odposlechové techniky 

a metodiky. V poslední době se tyto prostředky stávají čím dál dostupnější a používanější. 

Nahrává tomu i nedostatečné stanovení zákonných pravidel pro jejich použití v soukromé 

sféře. 

Nejen firmy by se měli zabývat ochranou svých důvěrných informací. Navíc při ceně 

a dostupnosti nejlevnější techniky, si před jejím nasazením nemůžeme být jistí nikdo a nikde. 

Informace, o které takto přijdeme bývají cennější než nasazený odposlechový prostředek. 

V některých případech může jít i o velmi citlivé informace, jejichž dopad na soukromý život 

může být katastrofální. 

Dá se říci, že optimální řešení zabezpečení nelze přesně stanovit. Nejlepší (nebo také 

maximální) zabezpečení by mělo být za použití veškeré dostupné techniky a prostředků 

použitelných k ochraně našeho zájmu a informací, což je ale nejdražší volba. Je proto 

zapotřebí zvážit, jakou informaci vlastním a od toho odvíjet jak moc, před kým a jak dlouho ji 

chci chránit a za jakou cenu. Cena je v tomhle případě jeden z nejvýznamnějších faktorů pro 

stanovení množství použitelné ochrany. Je samo sebou, že by neměla překročit hodnotu 

uchovávané informace. Stejným způsobem samozřejmě přemýšlí i protistrana a taktéž 

zvažuje, do jakého rizika půjde, aby je získala. 
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