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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je ochrana osobních údajů v oblasti poskytování služeb 

se zaměřením zejména na služby elektronické komunikace. Autorka zvolila toto téma, protože 

za poslední desítku let došlo k velkému nárůstu elektronických technologií, které představují 

především mobilní sítě a Internet propojující osoby celého světa. Nejde však o přímý kontakt 

mezi subjekty, ale o komunikaci skrze elektroniku, která je snadno zneužitelná. A právě díky 

zneužitelnosti nepřímého kontaktu dochází k monitoringu těchto komunikací zasahujících do 

osobních údajů subjektů. 

Díky výše uvedeným skutečnostem je nutná existence právních regulací, které by měly 

chránit subjekty využívající informační technologie a regulovat přístup k údajům ostatních 

subjektů. Diplomová práce se proto zaměří na takové subjekty, které zpracovávají a 

uchovávají osobní údaje. 

Cílem této diplomové práce je zjištění právního a faktického stavu ochrany osobních 

údajů v oblasti poskytování služeb v návaznosti na aktuální problematiku data retention. 

Tento cíl byl zvolen z důvodů neexistence uceleného zpracování problematiky data retention 

v odborné literatuře. Především je zaměřen na právní regulaci věnovanou ochraně osobních 

údajů ve spojitosti s elektronickými komunikacemi a následnou praxi na úrovni obzvláště 

České republiky jako členského státu Evropské unie. 

Vzhledem k určenému cíli je zvolena metodika deskripce, kde dojde k vymezení 

základních pojmů. Dále budou analyzovány právní předpisy de lege lata a některá důležitá 

soudní rozhodnutí de lege aplicata. Poté bude provedena syntéza různých názorů a přístupů 

k problematice data retention. 

Teoretická část bude podrobně věnována právní úpravě osobních údajů, zejména 

zákonu o ochraně osobních údajů, zásadním pojmům, dalším právním předpisům na úrovni 

České republiky a také vymezení potřebných informací na úrovni Evropské unie. 

V praktické části dojde k posouzení a analýze ochrany osobních údajů. Tato kapitola 

bude zaměřena na funkci ochrany osobních údajů v oblasti poskytování služeb elektronických 

komunikací s cílem vyjasnění a vytvoření přehledu v různých názorech na problematiku data 

retention převážně na území České republiky. Bude také vytvořeno praktické porovnání, aby 

si čtenář této práce dokázal představit aplikaci data retention v praxi.  
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2 Právní úprava osobních údajů 

Na počátku této diplomové práce je nezbytné se zaměřit na základní pojmy, které 

souvisí s ochranou osobních údajů.  Nejdříve je potřeba se zorientovat v zákonu č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Kapitola vysvětlí další právní předpisy, které souvisí 

s potřebnými informacemi a pojmy pro tuto diplomovou práci (Listina základních práv a 

svobod, občanský zákoník). Následně objasní pojmy, jako např. data retention, které úzce 

souvisí s ochranou osobních údajů v oblasti poskytování služeb. Na pojmosloví navážou 

Dokumenty Evropské unie, Evropská úmluva o lidských právech, zákon o elektronických 

komunikacích a trestní řád. 

2.1 Zákon o ochraně osobních údajů 

Podkapitola je zaměřena na části zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

které souvisí s problematikou této diplomové práce, a to na úvodní ustanovení, práva a 

povinnosti při zpracování osobních údajů, předání osobních údajů do jiných států, postavení a 

působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a správní delikty. 

Zákon o ochraně osobních údajů je základní právní předpis, který upravuje ochranu 

osobních údajů v České republice a doznal v průběhu let celé řady změn. Cílem ochrany 

osobních údajů je zabránit zneužití osobních údajů a umožnit zpřístupnění osobních údajů 

k legálním účelům.
1
 

Po vstupu České republiky do Evropské unie se změnil právní prostor pro ochranu 

osobních údajů, proto je důležité vědět, že existují takové právní předpisy, které jsou součástí 

unijní legislativy. Ochrana osobních údajů nestojí v právním řádu České republiky 

samostatně, je součástí oblasti ochrany soukromí. Řada právních předpisů obsahuje zvláštní 

ustanovení, která jsou přesnější a konkrétnější. 

2.1.1 Úvodní ustanovení 

Úvodní ustanovení přiblíží předmět úpravy zákona o ochraně osobních údajů, působnost 

tohoto zákona a základní vymezení pojmů. 

Předmět úpravy zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je vázána 

také Česká republika. K naplnění tohoto práva (každého na ochranu před neoprávněným 

                                                 
1
 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 9 – 13. ISBN 978-80-7263-613-6. 
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zasahováním do soukromí) upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a 

stanovuje podmínky, podle kterých se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných zemí. 
2
 

Působnost zákona se vztahuje na údaje, které zpracovávají fyzické a právnické osoby, 

orgány územní samosprávy, státní orgány a jiné orgány veřejné moci. Zákon se dále vztahuje 

na automatizované nebo jinými prostředky zpracované osobní údaje. Na druhou stranu se 

nevztahuje na nahodilé zpracování osobních údajů, které provádí fyzické osoby pro osobní 

potřebu a shromažďování osobních údajů, pokud nejsou dále zpracovávány.
3
 

V rámci vymezení základních pojmů se pro účely zákona o ochraně osobních údajů 

rozumí pojmy, které jsou zachyceny v následujících odstavcích. 
4
 

Osobní údaje se vyznačují, jako informace týkající se určeného nebo určitelného 

subjektu údajů. Tento subjekt lze identifikovat na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro jeho fyzickou, psychickou, fyziologickou, ekonomickou, sociální 

nebo kulturní identitu). Konkrétně
5
 se jedná např. o jméno, příjemní, pseudonym, adresu 

trvalého bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, místo podnikání fyzické osoby, 

obchodní firma, název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, a jiné. 

Citlivý údaj vypovídá o národnostním, etnickém nebo rasovém původu, členství 

v odborových organizacích, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 

zdravotním stavu, sexuálním životě subjektu údajů a genetickém údaji subjektu údajů. 

Citlivým údajem je také biometrický údaj (umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci 

subjektu údajů). Citlivým údajem
6
 může být kterýkoliv údaj použitý k diskriminaci subjektu 

údajů bez vazby na hodnoty dalších osobních údajů téhož subjektu údajů. 

Anonymní údaj je údaj v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze 

vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. V případě, že by se údaj vztahoval 

k určité osobě, nejedná se již o anonymní údaj. 

Subjekt údajů vyznačuje fyzickou osobu, ke které se vztahují osobní údaje. Tento 

subjekt má právo na přístup k údajům, které s ním souvisí. 

                                                 
2
 § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

3
 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 23 - 24. ISBN 978-80-7263-613-6. 
4
 § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

5
 KUČEROVÁ, Alena a František NONNEMANN. Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 

Praha: BOVA POLYGON, 2010. s. 140. ISBN 978-80-7273-163-3. 
6
 MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 

ASPI, 2008. s. 80. ISBN 978-80-7357-322-5. 
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Zpracování osobních údajů značí operaci nebo soustavu operací, kterou správce nebo 

zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji (automatizovaně či jinými prostředky). 

Zpracováním je rozuměno především shromažďování, zpřístupňování, ukládání na nosiče 

informací, vyhledávání, používání, úprava nebo pozměňování, předávání, zveřejňování, 

šíření, výměna, uchovávání, třídění nebo kombinování, likvidace a blokování. 

Shromažďování osobních údajů je systematický postup nebo soubor postupů, aby došlo 

k dalšímu uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. Povinnost 

shromažďovat osobní údaje mají poskytovatelé služeb. 

U uchovávání osobních údajů se jedná o udržování údajů tak, aby se mohly dále 

zpracovávat. Tyto údaje by měly být uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. 

Likvidace osobních údajů se charakterizuje fyzickým zničením nosiče osobních údajů, a 

to vymazáním nebo trvalým vyloučením z dalšího zpracování. Pokud dojde ke ztrátě osobních 

údajů, nejedná se o likvidaci osobních údajů. 

Další důležité pojmy jsou spjaty se subjekty, které nakládají s osobními údaji, a to 

správce, zpracovatel a příjemce. Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí jej a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit 

zpracovatele, pokud však zvláštní zákon nestanoví jinak.  

Zpracovatel na základě zvláštního zákona nebo pověření správce zpracovává osobní 

údaje podle zákona o ochraně osobních údajů. Tyto údaje zpracovává na základě písemné 

smlouvy se správcem. 

Příjemcem je každý subjekt, který má zpřístupněn osobní údaje. Za příjemce však není 

považován subjekt, který zpracovává údaje v rámci výkonu kontroly, dozoru, dohledu a 

regulace spojených s výkonem veřejné moci v konkrétních případech. 

Tato část objasnila, co je předmětem zákona o ochraně osobních údajů, na co, koho se 

vztahuje a objasnila pojmy, které jsou nezbytné k znalosti zákona č. 101/200 Sb., o ochraně 

osobních údajů.  
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2.1.2 Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů 

Část práva a povinnosti při zpracování osobních údajů je zaměřena na subjekty 

podílející se na zpracování osobních údajů, jejich povinnosti a práva subjektu údajů. Dále 

vyjasní zpracování citlivých údajů, povinnosti mlčenlivosti, ukončení činnosti správce, 

likvidaci osobních údajů a ochranu práv subjektu údajů. 

Povinnosti jsou ukládány správci, zpracovateli, zaměstnancům správce nebo 

zpracovatele a jiným osobám, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se 

správcem nebo zpracovatelem. Postiženy jsou subjekty údajů vždy, pokud provádí některé 

operace pro správce, s výjimkou poskytnutí svých osobních údajů.
 7

 

Mezi povinnosti správce osobních údajů patří stanovovat účel, ke kterému budou osobní 

údaje zpracovány, způsob zpracování osobních údajů a zpracovávat jen přesné osobní údaje, 

které získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě potřeby správce 

osobní údaje aktualizuje a zjistí-li, že nezpracoval osobní údaje s ohledem na stanovený účel 

přesně, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření (blokuje osobní údaje, opraví, 

doplní či zlikviduje), označí nepřesné osobní údaje a předá tato opatření všem příjemcům. 

Správce také shromažďuje osobní údaje, které odpovídají jen stanovenému účelu, v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze otevřeně (osobní údaje nesmí 

shromažďovat pod záminkou jiného účelu a sdružovat je, pokud byly získány k rozdílným 

účelům), uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí nezbytně nutné 

doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, vědecké a 

archivní.
8
 

Pokud udělí subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, správce může osobní 

údaje zpracovávat. Bez souhlasu má právo na zpracování osobních údajů v těchto případech: 

 pokud provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, 

 pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, 

 kdy je to nezbytné např. k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů (je třeba bez 

zbytečného odkladu získat souhlas subjektu), 

                                                 
7
 MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 

ASPI, 2008. s. 96. ISBN 978-80-7357-322-5. 
8
 § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
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 nezbytnosti pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné 

dotčené osoby (nesmí však být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho 

soukromého života), 

 poskytování osobních údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné 

správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo 

pracovním zařazení nebo jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví dle 

zvláštního zákona. 

Správce, který je ve vztahu k určitému zpracování, nemůže být současně zpracovatelem. 

Avšak platí, že zpracovatel se může u určitého zpracování stát sekundárně správcem
9
 a platí 

pro něj výše uvedené povinnosti a práva. 

V případě, že správce provádí zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona 

(např. zákon č. 564/1990 Sb., o státí správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 

předpisů), je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. 

Subjekt musí být v případě udělení souhlasu informován, pro jaký účel zpracování a k jakým 

osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Správce tento souhlas 

musí být schopen prokázat po celou dobu zpracování. 

V případě, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje za účelem nabízení 

obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu 

subjektu údajů, pokud údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí 

činností jakožto správce nebo zpracovatele. Nesmí však dojít k dalšímu zpracování, pokud 

s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas (nutné písemné vyjádření). Bez souhlasu subjektu 

údajů není možno k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.
10

 

Citlivé údaje je možné zpracovávat, pokud dal subjekt údajů výslovný souhlas, musí být 

informován o účelu zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a 

na jaké období. Citlivé údaje je možné také zpracovávat, pokud se jedná o zájem zachování 

života nebo zdraví subjektu údajů, jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného 

nebezpečí hrozícího jeho majetku, pokud není možno jeho souhlas získat z důvodů 

nezpůsobilosti, nezvěstnosti a obdobných důvodů. Dalšími důvody je zajištění zdravotní péče, 

ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví, 

politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti 

                                                 
9
 MATOUŠOVÁ, Miroslava a HEJLÍK Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 

ASPI, 2008. s. 200. ISBN 978-80-7357-322-5. 
10

 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 69. ISBN 978-80-7263-613-6. 
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občanského sdružení, nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy. Údaje je možné 

také zpracovávat, pokud je to nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného 

za zpracování v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, jsou údaje nezbytné pro provádění 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory a dalších státních 

sociálních dávek a služeb. V poslední řadě lze zpracovávat osobní údaje zveřejněné subjektem 

údajů, nezbytné zajištění a uplatnění právních nároků, archivnictví.
 11

 

Veškeré zpracování citlivých údajů, které jsou uvedeny výše, se řídí zvláštním zákonem 

(např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů). 

Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné osoby, která zpracovávají osobní údaje na 

základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které přicházejí do styku 

s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti 

trvá nadále po skončení zaměstnání či příslušných prací.
12

 

V případě, že má správce v plánu ukončit svou činnost, je povinen Úřadu pro ochranu 

osobních údajů neprodleně oznámit, jak naložil s osobními údaji, pokud se na jejich 

zpracování vztahuje oznamovací povinnost.
13

 

Likvidaci osobních údajů provádí správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel. 

Probíhá tehdy, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě 

žádosti subjektu údajů. Doporučit lze jen takový způsob likvidace, který dává záruku 

vyloučení osobních údajů z jejich dalšího možného zpracování, tedy fyzické vymazání a u 

papírových nosičů skartaci (tak dojde k záruce, že nebudou osobní údaje jakkoliv dále 

zpracovány). 

V případě, že se kterýkoliv subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 

údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a 

požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). 

                                                 
11

 § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
12

 § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
13

 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 182 - 185. ISBN 978-80-7263-613-6. 
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V této části došlo k seznámení s nejzákladnějšími právy a povinnostmi subjektů, které 

zpracovávají osobní údaje. Zaměřila se také na zpracování citlivých údajů, mlčenlivost, 

ukončení činnosti, likvidaci osobních údajů a ochranu práv subjektu údajů. 

2.1.3 Předání osobních údajů do jiných států 

Následující pasáž diplomové práce se věnuje předávání osobních údajů do jiných 

členských států Evropské unie a třetích zemí. Mimo jiné určuje také povinnosti správce při 

předávání údajů do třetích zemí. 

V rámci Evropské unie nelze omezit volný pohyb osobních údajů. V případě třetích 

zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz omezování volného pohybu osobních 

údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy.
 14

  

Předání osobních údajů do jiných zemí může být uskutečněno také v případě, pokud 

správce prokáže souhlas nebo pokyn subjektu údajů, jsou vytvořeny dostatečné zvláštní 

záruky ochrany osobních údajů (upřesněny smlouvou mezi správcem a příjemcem), předání je 

nutné pro uplatnění důležitého veřejného zájmu (dle zvláštního zákona, mezinárodní 

smlouvy), předání je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné 

z podnětu subjektu údajů a jiných podmínek. 

Správce je povinen před předáním osobních údajů do třetích zemí požádat Úřad pro 

ochranu osobních údajů o povolení k předání. Ten přezkoumá okolnosti související 

s předáním (zdroj, konečné určení, kategorie předávání osobních údajů, účel a dobu 

zpracování). V povolení k předání Úřad pro ochranu osobních údajů stanoví dobu, po kterou 

může správce předání provádět. 

Tato část se věnovala předávání osobních údajů do zemí, které přesahují Českou 

republiku a náležitostem, které jsou k této akci nutné. Z pasáže vyplývá, že v Evropské unii 

nemůže být omezen volný pohyb osobních údajů a k předání údajů do třetích zemí musí 

správce daně požádat Úřad pro ochranu osobních údajů o svolení. 

2.1.4 Postavení a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Následně dojde k vymezení části první, hlavě čtvrté. Je zaměřena na vymezení Úřadu 

pro ochranu osobních údajů a jeho činnosti. Dále se zaměřuje na poskytování údajů. 

                                                 
14

 § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
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Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislým orgánem, který ve své činnosti 

postupuje nezávisle, řídí se jen zákony a jinými právními předpisy. Zasahovat do činnosti 

Úřadu pro ochranu osobních údajů lze jen na základě zákona a je financována samostatnou 

kapitolou státního rozpočtu.
15

 

Úřad pro ochranu osobních údajů má následující funkce:
16

 

 dozoruje nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních 

údajů, vede registr zpracování osobních údajů, 

 přijímá podněty a stížnosti na porušení povinnosti při zpracování osobních údajů a 

informuje o jejich vyřízení, 

 zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu své činnosti, projednává přestupky, jiné správní 

delikty a uděluje pokuty, 

 zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, poskytuje konzultace, 

spolupracuje s úřady jiných států a dalšími orgány v oblasti ochrany osobních údajů. 

Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon 

působnosti referenční údaje za základního registru obyvatel (příjmení, jméno/a, adresu místa 

pobytu, datum narození), údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel (viz 

referenční údaje a další informace o trvalém pobytu), údaje z agendového informačního 

systému (viz referenční údaje a další pobytové informace). Tyto údaje lze poskytnout pouze 

v případě, kdy jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
17

 

2.1.5 Správní delikty 

Část sedm zákona o ochraně osobních údajů je zaměřena na přestupky fyzických osob, 

které jsou ve styku s osobními údaji a peněžní tresty. 

Fyzická osoba, která je ve styku s osobními údaji, na základě dohody nebo v rámci 

plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností se dopustí přestupku tím, že 

poruší povinnost mlčenlivosti (v tomto případě náleží dané osobě pokuta do výše 

100 000 Kč), dále poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona 

(pokuta do výše 1 000 000 Kč) a při porušení způsobů dle zvláštního zákona ohrozí větší 

                                                 
15

 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 201. ISBN 978-80-7263-613-6. 
16

 § 29 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
17

 § 29a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
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počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, nebo poruší 

povinnosti pro zpracování citlivých údajů (pokuta do výše 5 000 000 Kč).
 18

 

Správní delikty shrnuly porušení dohod fyzických osob, které jsou ve styku s osobními 

údaji. V případě porušení povinností těmto osobám náleží pokuty od 100 000 Kč do 

5 000 000 Kč. 

2.2 Listina základních práv a svobod, lidská a přirozená práva 

Podkapitola je zaměřena na vybrané pasáže Listiny základních práv a svobod, které 

mají největší spojitost s ochranou osobních údajů. Dále dojde k vymezení lidských a 

přirozených práv. 

Práva člověka, která souvisí s ochranou osobních údajů, jsou obsažena v Listině 

základních práv a svobod. Předsednictvo České národní rady dne 16. prosince 1992 vyhlásilo 

tuto listinu jako součást ústavního pořádku České republiky.
19

 

Obsahem Listiny základních práv a svobod je uznání neporušitelnosti přirozených práv 

člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazující na obecně sdílené hodnoty lidství, na 

demokratické a samosprávné tradice národu. 

Listina určuje, že lidé jsou svobodní, rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody osob České republiky jsou nezcizitelné, nezadatelné, nezrušitelné a nepromlčitelné 

dle článku 1. Zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Pouze zákon může stanovit 

omezení této záruky dle článku 7. 

Pro tuto diplomovou práci je důležitý článek 10 a 13 Listiny základních práv a svobod. 

Článek 10 určuje, že každý má právo na: 

 zachování lidské důstojnosti, osobní čest, dobrou pověst a ochranu jména, 

 ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, 

 ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o své osobě.
20

 

Článek 13 uvádí, že listovní tajemství ani tajemství písemností a záznamů nesmí nikdo 

porušit, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s 

                                                 
18

 BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2010. s. 243 - 244. ISBN 978-80-7263-613-6. 
19

 USNESENÍ předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
20 KUČEROVÁ, Alena a NONNEMANN František. Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 

Praha: BOVA POLYGON, 2010. s. 120 ISBN 978-80-7273-163-3. 
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výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejným způsobem je zaručeno tajemství 

zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

Právo postavit se na odpor mají občané, pokud by někdo odstraňoval demokratický řád 

lidských práv a základních svobod, založený Listinou v případě, že činnost ústavních orgánů a 

účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

Podle určitých teoretiků jsou lidská práva vyjádřením nároku na život a jeho kvality. Dá 

se tedy přihlásit k obecnému proudu přirozenoprávního pojetí lidských práv. Lidská práva 

jsou tak považována za určité přirozené kvalitativní nároky živoucích tvorů na jedinečný i 

druhový život, který prožívají. Jsou jimi také základní vzorce, jako standardy chování vedoucí 

k zachování a reprodukci života. Tyto nároky však nebylo třeba a ani možné určitým 

způsobem formulovat, protože vyplývaly ze samotné podstaty různých forem života.
21

 

Přirozená práva, tedy nároky na život a jeho kvality, lze také kvalifikovat jako základní 

vzory, určité archetypy, tedy chování potřebné pro zachování druhů živých tvorů i 

jednotlivců. Jedná se o vzory chování, které jsou potřeba a ověřené zkušenostmi. 

Výše došlo k zaměření se na vymezení Listiny základních práv a svobod, práva občanů 

České republiky, listovní tajemství, postavení se odporu a vymezení práv dle jiného 

teoretického názoru. 

2.3 Občanský zákoník 

V zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dojde k 

zaměření na ty části, které souvisí s ochranou osobnosti, konkrétně se jí věnují §§ 11, 12, 13, 

15 a 16. 

Ochrana osobnosti chrání fyzickou osobu, která má právo na ochranu své osobnosti, 

života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 

osobní povahy.
22

 

Pouze se svolením fyzické osoby smějí být pořízeny nebo použity písemnosti osobní 

povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby 

nebo jejích projevů osobní povahy. Svolení není potřeba pouze k účelům úředním na základě 

zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou pořídit či 

                                                 
21

 BLAHOŽ, Josef. Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. s. 14 - 

15. ISBN 80-7357-073-4. 
22

 KUČEROVÁ, Alena a František NONNEMANN. Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 

Praha: BOVA POLYGON, 2010. s. 121 - 122. ISBN 978-80-7273-163-3. 
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použít bez svolení fyzické osoby přiměřeným způsobem také pro vědecké, umělecké účely a 

tiskové, filmové, rozhlasové zpravodajství. Avšak takové použití nesmí být v rozporu 

s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 

V případě neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, má fyzická osoba 

právo domáhat se zejména upuštění, odstranění následků těchto zásahů a přiměřeného 

zadostiučinění. Pokud by na základě nepostačujícího zadostiučinění byla ve značné míře 

snížená důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba právo na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích. Tu určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy 

a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 

Právo uplatňované na ochranu osobnosti fyzické osoby přísluší po její smrti rodinným 

příslušníkům a to manželovi/manželce, partnerovi, dětem či rodičům. 

Za škodu při neoprávněném zásahu do práva na ochranu osobnosti odpovídá podle 

ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu. 

Podkapitola Občanský zákoník vymezila práva fyzických osob na ochranu osobnosti 

(např. nikdo nesmí zasahovat do soukromí fyzických osob, aby došlo k poškození dotyčných 

a ohrožovat jejich zdraví), nakládání s údaji při svolení fyzických osob, právo uplatňované na 

ochranu osobnosti a odpovědnost za škodu. 

2.4 Pojem data retention a pojmy související 

Podkapitola je věnována pojmům, které budou v této diplomové práci dále obsaženy a 

rozebírány. 

Základním pojmem, který je součástí této diplomové práce a není jasně definován 

žádným zákonem, je data retention. Jedná se o „povinnost osob zajišťujících veřejnou 

komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při 

zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací“. Poskytovatelé služeb tedy (operátoři a poskytovatelé 

připojení k internetu) musí 6 měsíců uchovávat údaje o uskutečněných hovorech a 

internetovém provozu jednotlivce bez speciálního důvodu nebo účelu. Uchovávají se 

informace, kdy, kdo, komu, z jakého přístroje a z jakého místa volal nebo posílal textové 

zprávy. U Internetu se kromě identifikačních údajů počítače uživatele a serveru uchovává také 
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množství přenesených dat.
23

 Dle Petra Kučery, redaktora elektronického časopisu lupa.cz 

znamená data retention "preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů o 

elektronické komunikaci".
24

 Jednodušší formou je problematika data retention objasňována 

také jako uchovávání provozních a lokalizačních údajů.
25

 

Služba informační společnosti je služba poskytovaná elektronickými prostředky na 

individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky (pokud je odeslána 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického 

zařízení pro ukládání dat). Služba je vždy poskytována za úplatu.
26

 Pokud by došlo 

k poskytnutí služby bezúplatně, nejednalo by se o službu informační společnosti. Touto 

službou je např. řízení dopravy skrze kamerový systém. 

Poskytovatel služby je každá fyzická či právnická osoba poskytující některou ze služeb 

informační společnosti. Poskytovatelem služby je např. tvůrce a programátor elektronického 

obchodu (e-shopu). 

Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba využívající službu informační 

společnosti za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací. Uživatelem je např. 

zaměstnanec základní školy, tedy pedagog, který se skrze internet (E-learning) zdokonaluje 

v nových vyučovacích metodách.  

Univerzální službou se rozumí připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, 

přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, pravidelné vydávání 

účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům, informační službu o 

telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové 

uživatele, služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických 

prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě, přístup zdravotně 

postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních 

číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví 

                                                 
23

 MYŠKA, Matěj. Aktuální otázky data retention. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. 

2010, č. 1. s. 13. ISSN 1804-5383. 
24

 KUČERA, Petr. Data retention v Česku prakticky I. - co a jak se uchovává. Lupa.cz, server o českém internetu 

[online]. 2. 4. 2010. [cit. 17.4.2012]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

<http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-v-cesku-prakticky-i>/ 
25

 PETERKA, Jiří. Data retention dostalo stopku už i v ČR. Lupa.cz, server o českém internetu [online]. 

4. 4. 2011. [cit. 17.4.2012]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

<http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-dostalo-stopku-uz-i-v-r/> 
26

 § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti). 
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uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových 

zařízení, nebo doplňkové služby ke službám.
27

 

Provozní údaje se vyznačují jako údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí 

elektronických komunikací nebo pro její účtování.
28

 Tímto údajem je např. jméno osoby a 

čas, kdy skrze mobilní telefon uskutečňovala tato osoba hovor. 

Lokalizační údaje jsou jakékoliv údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací 

nebo službou elektronických komunikací určující zeměpisnou polohu telekomunikačního 

koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
29

 

Lokalizačním údajem je např. použití Global Positioning System (GPS) v rámci určení 

aktuální polohy při jízdě automobilem. 

V podkapitole došlo k vymezení konkrétních pojmů, které budou v této diplomové práci 

dále rozebírány. Zaměřila se na definice pojmů data retention, informační společnost, 

poskytovatel služby, uživatel, univerzální služba, provozní a lokalizační údaje. 

2.5 Dokumenty Evropské unie  

Podkapitola je věnována problematice ochrany osobních údajů, která je spjata se 

smlouvami a dalšími předpisy Evropské unie. Následující části se zaměří na stěžejní smlouvy 

Evropské unie, Chartu základních práv Evropské unie a také směrnici 2006/24/ES. 

2.5.1 Smlouvy Evropské unie 

Tato část se zaměří na právní normy Evropské unie, se kterými musí být v souladu 

všechny právní řády členských států. Smlouvy Evropské unie jsou v této části seřazeny od 

nejnovějších po nejstarší a jsou v základním měřítku popsány. 

Evropská unie má vlastní právní normy. Její činnost podléhá pravidlům stanovených ve 

smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky přijaty všemi členskými státy.
30

 

Smlouva je právní akt závazný pro členské státy Evropské unie. Orgány Evropské unie 

definují cíle a pravidla, jimiž se musí řídit. Smlouvy je potřeba novelizovat, aby docházelo 

k efektivitě, mohlo být uděleno členství novým státům, a aby se mohla rozvíjet spolupráce 

                                                 
27

 § 38 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 
28

 § 90 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 
29

 § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 
30

 EVROPSKÁ UNIE. Smlouvy EU.[online] Europa.eu [12.4.2012]. Dostupné z: 

< http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_cs.htm> 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_cs.htm
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s novými oblastmi (např. společná měna). Smlouvy mimo jiné schvalují nové právní předpisy, 

které členské státy začleňují dle způsobu určení do svých právních systémů. 

Hlavními evropskými smlouvami jsou: 

Lisabonská smlouva (2009) – důvodem přijetí bylo posílení demokratičnosti a efektivity 

Evropské unie a vytvořit podmínky ke společnému řešení globálních problémů (např. změna 

klimatu). Tato smlouva stanovuje pravomoci Evropské unie, pravomoci členských států a 

sdílené pravomoci. 

Niceská smlouva (2003) – důvodem přijetí byla reforma evropských institucí zaměřená 

na jejich zefektivnění poté, kdy se počet členských států zvýšil na počet 25. Umožnila tak 

nové složení Evropské komise a pozměnila hlasovací systém v Radě. 

Amsterodamská smlouva (1999) – důvodem přijetí byla reforma evropských institucí 

související s přípravou na přistoupení nových členských států. Doplnila, přečíslovala a 

upevnila Smlouvy o EU a Smlouvy o EHS. Začal se používat také tzv. spolurozhodovací 

postup (tento postup dává Evropskému parlamentu, reprezentující občany Evropské unie, 

pravomoc přijímat nástroje společně s Radou Evropské unie
31

). 

Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva (1993) – důvodem přijetí byla 

přípravná opatření na zavedení evropské měnové unie. Smlouva zavedla nové prvky politické 

unie (vymezila občanství, společnou zahraniční politiku a politiku v oblasti vnitřních 

záležitostí). Došlo k vytvoření Evropské unie, Evropský parlament dostal větší slovo a došlo k 

novým formám spolupráce mezi členskými státy (např. v oblasti obrany, spravedlnosti). 

Staršími smlouvami Evropské unie byl Jednotný evropský akt (1986), Smlouva o 

jednotných orgánech – Bruselská smlouva (1967), Římské smlouvy – Smlouvy o Evropském 

hospodářském společenství a Evropském společenství pro atomovou energii (1958) a 

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (1952). 

Část Smlouvy Evropské unie se zaměřila na pojem smlouvy jako právní akt a věnovala 

se v základním pojetí nejnovějším právním aktům Evropské unie. 

                                                 
31

 EVROPSKÁ UNIE. Glosář. [online] Europa.eu [12.4.2012]. Dostupné z: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/codecision_procedure_en.htm> 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/codecision_procedure_en.htm
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2.5.2 Charta základních práv Evropské unie 

Listina základních práv Evropské unie neboli Charta základních práv Evropské unie je 

založena na ústavních tradicích členských států Evropské unie, vychází ze smluv Evropského 

společenství a mezinárodních úmluv. 

Evropská unie vytváří stále těsnější vazby mezi členskými státy a mimo jiné zakládá 

svou budoucnost na společných hodnotách.
32

 

Na základě duchovního a morálního dědictví, kterého si je Evropská unie vědoma, 

zakládá nedělitelné a všeobecné hodnoty na lidské důstojnosti, svobodách, rovnosti a 

solidaritě. Ve středu je jednotlivec jako občan Evropské unie, který má nárok na prostor 

svobody, bezpečnost a práva. Zároveň Evropská unie respektuje rozmanitost kultur a tradic 

národů Evropy, jejich identity a uspořádání moci. Usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj, 

zajišťuje volný pohyb (i svobodu usazování) osob, služeb, zboží a kapitálu. 

K těmto účelům je třeba zajistit ochranu základních práv v podobě listiny. To s sebou 

nese také odpovědnost a povinnosti ve vztahu k druhým, lidskému společenství a budoucím 

generacím. 

Charta základních práv Evropské unie uznává následující práva, svobody a zásady: 

Důstojnost - lidská důstojnost (nedotknutelná, musí být respektována a chráněna); právo 

na život (má jej každý, neexistuje trest smrti ani poprava); právo na nedotknutelnost lidské 

důstojnosti (je nutno respektovat fyzickou i duševní nedotknutelnost, v rozšířeném podání 

také nedotknutelnost v lékařství a biologii); mučení je zakázáno, také nelidské či ponižující 

zacházení nebo trestání. 

Svobody – např. právo na svobodu a osobní bezpečnost; právo na respektování 

soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace; právo na ochranu osobních údajů, 

které se ho týkají (údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na 

základě souhlasu konkrétní osoby nebo jiného oprávněného důvodu dle zákona); svoboda 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání; svoboda projevu a informací, svoboda 

shromažďování a sdružování; právo svobodné volby povolání a právo pracovat; svoboda 

podnikání; právo na vlastnictví. 

Rovnost - rovnost před zákonem; zákaz diskriminace; kulturní náboženská a jazyková 

rozmanitost; rovnost žen a mužů; práva dítěte; práva starších osob. 

                                                 
32

 Charta základních práv Evropské unie (2010/C 83/02). 
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Solidarita - např. právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku; právo 

na kolektivní vyjednávání a akce; právo na přístup ke službám zaměstnanosti; ochrana 

v případě neoprávněného propuštění; slušné a spravedlivé pracovní podmínky; přístup ke 

službám obecného hospodářského zájmu; ochrana spotřebitele. 

Občanská práva - např. právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a 

v obecních volbách; právo na řádnou správu; právo na přístup k dokumentům (přístup 

k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie bez ohledu na použitý 

nosič); obrátit se na Evropského veřejného ochránce práv (v případě nesprávného postupu 

úředního orgánu nebo jiných subjektů unie); volný pohyb a pobyt. 

Soudnictví – např. právo na účinnou ochranu a spravedlivý proces; presumpce neviny a 

právo na obhajobu. 

Charta nerozšiřuje působení práva nad rámec pravomocí Evropské unie, nevytváří 

novou pravomoc či úkol a nemění pravomoci a úkoly jiných Smluv. 

2.5.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 

2002/58/ES byla vyhlášena v březnu 2006.
33

 

Účelem směrnice je harmonizace předpisů členských států týkající se povinnosti 

poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí v případě uchovávání některých údajů jimi vytvořených nebo 

zpracovaných s cílem zajištění dostupnosti těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a 

stíhání závažných trestných činů. Ty jsou vymezeny každým členským státem ve 

vnitrostátních právních předpisech. 

Směrnice se vztahuje na provozní a lokalizační údaje o právnických i fyzických osobách 

a další údaje nezbytné k identifikaci určených osob. Směrnice se nevztahuje na obsah 

elektronických sdělení a informace vyžadované při použití sítě elektronických komunikací. 

V rámci povinnosti uchovávat údaje je potřeba, aby členské státy přijaly opatření pro 

zajištění toho, že jsou v souladu se směrnicí 2006/24/ES, pokud jsou tyto údaje vytvářeny či 

                                                 
33

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. 
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zpracovány poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo 

veřejných komunikačních sítí při poskytování komunikačních služeb. 

Povinnost uchovávat údaje zahrnuje uchovávání údajů uvedených níže týkajících se 

neúspěšných pokusů o volání (v případě údajů o telefonii) či zaznamenávány (v případě 

internetových údajů) poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

nebo veřejných komunikačních sítí. Směrnice nevyžaduje uchovávání údajů týkajících se 

nespojených volání. 

Členské státy Evropské unie mají povinnost uchovávat: 

 potřebné údaje k dohledání a identifikaci zdroje sdělení (v rámci pevné a mobilní sítě 

telefonní číslo volajícího či jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele; 

v rámci připojení k internetu, internetovou elektronickou poštu a internetovou telefonii 

např. přidělená označení uživatele), 

 údaje, které jsou potřeba k identifikaci adresáta sdělení (např. vytočené číslo, jména a 

adresy účastníků), 

 údaje, které jsou potřeba ke zjištění data, času a doby trvání komunikace (např. datum a 

čas zahájení a ukončení komunikace), 

 údaje, které jsou potřeba k určení typu sdělení (použitá telefonní či internetová služba), 

 údaje, které jsou potřeba k identifikaci komunikačního vybavení uživatelů nebo jejich 

údajného komunikačního vybavení (telefonní čísla volajícího a volaného v rámci pevné 

sítě, v rámci mobilní sítě mezinárodní identifikace mobilního účastníka (IMSI) 

volajícího, mezinárodní identifikace mobilní výbavy (IMEI) volajícího), a 

 údaje, které jsou potřeba ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení. 

Výše uvedené údaje je dle této směrnice potřeba uchovávat po dobu nejméně šesti 

měsíců a nejvýše dvou let ode dne komunikace. 

V rámci způsobu uchovávání údajů je potřeba, aby členské státy zajistily údaje tak, aby 

mohly být společně s jinými souvisejícími a potřebnými informacemi předány příslušným 

orgánům bezodkladně na jejich žádost. 

Orgán či orgány dozoru veřejné moci určí členský stát na svém území, který/které 

budou dohlížet na dodržování přijatých předpisů v souvislosti se zabezpečením uchovávání 

údajů. 
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2.6 Evropská úmluva o lidských právech 

Evropská úmluva o lidských právech neboli Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod byla podepsána pod záštitou Rady Evropy dne 4. listopadu 1950 v Římě. 

Došlo k vytvoření systému mezinárodní ochrany lidských práv tím, že občanům dala možnost 

obracet se Evropský soud pro lidská práva.  

Evropský soud pro lidská práva nahradil 1. listopadu 1998 na základě vysokého počtu 

řešených případů dozorčí orgány, které byly původně přijaty všemi členskými státy Evropské 

unie: 
34

 

 Komise (původně měla odpovědnost za přezkoumání žádostí podaných státy nebo 

jednotlivci), 

 Evropský soud pro lidská práva (byly mu přidělovány případy Komisí nebo členským 

státem na základě stanoviska Komise), 

 Výbor ministrů (tzv. strážce Evropské úmluvy o lidských právech, na který bylo 

odkazováno v případě, že některý případ nebyl předveden před soud, aby zajistil politické 

vypořádání sporu). 

Díky výše uvedené skutečnosti jsou skrze Evropský soud pro lidská práva zkráceny 

délky procedur a je posílen právní charakter systému. 

2.7 Zákon o elektronických komunikacích 

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

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) do českého právního řádu 

transformuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES. Zaměřuje se na regulaci 

trhu telekomunikačních služeb a další elektronické služby. Následující podpodklapitoly jsou 

zaměřeny na ty části zákona, které nejvíce souvisí s problematikou ochrany osobních údajů 

(účastnické seznamy a informace o telefonních číslech, ochrana osobních, provozních a 

lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací, odposlech a záznam zpráv, poskytování 

informací). Těmto částem předchází vymezení potřebných pojmů zákona o elektronických 

komunikacích (předmět úpravy, vymezení pojmů pro účely zákona). 

                                                 
34

 EVROPSKÁ KOMISE. Evropská úmluva o lidských právech.[online] Evropská komise - zastoupení v České 

republice [cit. 17.4.2012]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_30_cs.htm> 
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2.7.1 Předmět úpravy 

Zákon o elektronických komunikacích upravuje na základě práva Evropské unie 

podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických 

komunikací. Zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních 

služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále jinak ustanoveno. Oddělením 

regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují.
35

 

2.7.2 Vymezení pojmů pro účely zákona 

Tato část se věnuje nejvíce potřebnému pojmosloví, které souvisí se zákonem a 

ochranou osobních údajů. 

Vymezenými pojmy pro účely zákona o elektronických komunikacích se rozumí:
36

 

Účastníkem ten, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb, uživatelem využívajícím 

nebo žádajícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, spotřebitelem každá 

fyzická osoba využívající nebo žádající veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti a operátorem podnikatel zajišťující nebo je 

oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky. 

Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí zřízení této sítě, její 

provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění. Elektronickým komunikačním zařízením je 

technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů 

prostřednictvím elektromagnetických vln. Veřejnou komunikační sítí je síť elektronických 

komunikací sloužící zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, 

nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření 

rozhlasového a televizního vysílání. Naproti tomu veřejnou telefonní sítí je síť elektronických 

komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která 

umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace 

(např. datový přenos). 
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Služba elektronických komunikací se vyznačuje jako služba obvykle poskytovaná za 

úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických 

komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro 

rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí 

obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční 

dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických 

komunikací. 

Jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem o 

elektronických komunikacích, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v 

oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb se zřizuje Český telekomunikační 

úřad. Sídlo tohoto úřadu je v Praze, je účetní jednotkou a má samostatnou kapitolu ve státním 

rozpočtu České republiky.
37

 

Výše uvedená část se zaměřila na stěžejní pojmy pro potřeby zákona o elektronických 

komunikacích a vymezila Český telekomunikační úřad jako správní orgán v oblasti 

elektronických komunikací. 

2.7.3 Účastnické seznamy a informace o telefonních číslech 

V následné části dojde k zaměření se na údaje koncových uživatelů, kteří dají souhlas 

k využití informací o jejich osobě do účastnických seznamů a informacích o telefonních 

číslech. Tato část vymezí hlavně povinnosti podnikatele, který podniká s těmito údaji. Dále 

jsou konkrétně definovány osobní nebo identifikační údaje. 

V rámci telefonních seznamů a informacích o telefonních číslech
38

 je poskytovatel 

univerzální služby povinen vést, distribuovat, vydávat a nejméně jednou ročně aktualizovat 

účastnický seznam všech podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní služby 

(vydává se v tištěné formě nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup). Poskytovatel 

univerzální služby je povinen poskytnout tento účastnický seznam účastníkovi na jeho 

vyžádání. Dále je poskytovatel univerzální služby povinen poskytovat koncovým uživatelům, 

včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, úplnou informační službu o telefonních 

číslech účastníků všech podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní služby. 

V rámci účastnických seznamů a informacích o telefonních číslech je podnikatel, který 

poskytuje veřejně dostupnou službu, povinen předat poskytovatelům univerzální služby 
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bezodkladně poté, co byli tito poskytovatelé určeni, osobní údaje svých účastníků-fyzických 

osob a identifikační údaje svých účastníků-právnických osob, pokud k jejich uveřejnění dali 

účastníci souhlas (v rozsahu, k jakému dali souhlas). Podnikatel poskytující veřejně 

dostupnou telefonní službu je povinen účastníky bezplatně informovat před vyžádáním jejich 

souhlasu k uveřejnění jejich osobních a identifikačních údajů o účelu účastnického seznamu a 

o dalších možnostech využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických 

verzích účastnického seznamu. Podnikatel je dále povinen alespoň jednou za 3 měsíce 

předávat poskytovatelům univerzální služby aktualizaci uvedených údajů. 

Součástí účastnického seznamu nebo databáze, podle kterých se poskytují informace o 

telefonních číslech účastníků, mohou být pouze vymezené osobní nebo identifikační údaje 

(konkrétně se jedná o jméno/jména, příjmení/pseudonym, adresa trvalého pobytu, telefonní 

číslo a adresa elektronické pošty, u podnikající fyzické osoby doplněné o adresu sídla 

podnikání, obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, adresa 

sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty). Na 

základě smlouvy lze v seznamu uveřejnit i jiné údaje účastníka.  

Osobní a identifikační údaje o účastnících v případě jejich nesouhlasu, nesmí být 

uveřejněny. Neuveřejnění, oprava, ověření a odstraňování osobních nebo identifikačních 

údajů z účastnického seznamu je pro účastníka bezplatné. 

Podpodkapitola se zaměřila na seznamy a databáze, které poskytují podnikatelé. 

Vymezila povinnosti podnikatele, údaje v těchto seznamech a souhlasy či nesouhlasy 

uživatelů v rámci nakládání s údaji. 

2.7.4 Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací 

Níže dojde k zaměření se na Úřad pro ochranu osobních údajů a povinnosti podnikatele, 

kteří poskytují veřejně dostupnou službu elektronických údajů. 

V rámci ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů se rozumí souhlasem 

k uveřejnění údajů rovněž souhlas učiněný pomocí elektronických prostředků, zejména 

vyplněním formuláře v obsahu stránky poskytované na síti internet. Dozor nad dodržováním 

povinností při zpracování osobních údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu 

osobních údajů.
39
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Podnikatel, který poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je 

v rámci zabezpečení povinen: 

 zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby (aby nedocházelo k úniku 

informací o uživatelích služby), 

 zajistit, aby uchovávané provozní a lokalizační údaje měly stejnou kvalitu a podléhaly 

stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a lokalizační údaje při poskytování služby 

elektronických komunikací (údaje musí být zabezpečeny na takové úrovni, aby nemohly 

být použity k jiným než daným účelům), 

 zpracovat pro zajištění ochrany údajů a důvěrnosti komunikací vnitřní technicko-

organizační předpis (ochranu údajů a důvěrnost komunikací zajistí s ohledem na stávající 

technické možnosti a na náklady potřebné k zajištění ochrany), 

 informovat účastníky o specifickém riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně 

údajů (v případě neupozornění klienta dochází k porušení zákona), 

 vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům uživatelů (na 

žádost Úřadu pro ochranu osobních údajů poskytnout informace o těchto postupech, 

počtu přijatých žádostí, o právním odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpovězení). 

V případě porušení ochrany osobních údajů fyzické osoby je povinen podnikatel 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací bez zbytečného odkladu 

oznámit danou skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (oznámení obsahuje popis 

důsledků porušení ochrany a technická ochranná opatření, která podnikatel přijal, nebo 

navrhuje přijmout). Úřad pro ochranu osobních údajů je oprávněn po prošetření porušení 

ochrany uložit podnikateli povinnost, aby dotčenou fyzickou osobu o porušení ochrany údajů 

informoval, pokud tak už neučinil sám. 

Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací se 

věnovala povinnostem podnikatele, který poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických 

údajů a pravomocem Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

2.7.5 Odposlech a záznam zpráv 

Odposlech a záznam zpráv se v této části bude věnovat osobám, které zajišťují veřejnou 

komunikační síť nebo poskytují veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Dojde 

k vymezení povinností těchto osob při poskytování odposlechu, záznamu zpráv, informací 

z databází. Odposlech a záznam zpráv také vymezuje práva těchto osob a jejich povinnosti 

v rámci evidence informací. 
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Právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje veřejnou komunikační síť nebo poskytuje 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, je povinna na náklady žadatele zřídit a 

zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního 

zařízení pro odposlech a záznam zpráv Policii České republiky, Bezpečnostní informační 

službě či Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené zvláštním právním předpisem. Tyto 

orgány prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu zpráv předáním písemné žádosti 

obsahující jednací číslo, pod kterým je rozhodnutí soudu/policejní stanice u tohoto orgánu 

vedeno.
40

 

Dále je tato právnická nebo fyzická osoba povinna na žádost poskytnout informace z 

databáze všech svých účastníků veřejně dostupné telefonní služby orgánu oprávněnému k 

jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu, a to na jeho náklady. 

Z plnění výše uvedených povinností náleží právnické nebo fyzické osobě od 

oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených 

nákladů. 

Dále je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést: 

 evidenci počtu případů, ve kterých poskytla orgánům provozní a lokalizační údaje, 

 období, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání 

provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, 

 počet případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů 

vyhovět. 

Tato část přiblížila problematiku poskytování odposlechu a jiných záznamů. Stanovila 

způsob zabezpečení a povinnosti osob, které zajišťují veřejnou komunikační síť nebo 

poskytují veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. 

2.7.6 Poskytování informací 

Další část této podkapitoly se zaměří na poskytování elektronických komunikací Úřadu 

pro ochranu osobních údajů a Ministerstvu. Dále stanoví, které konkrétní informace mohou 

být poskytovány. 
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Úřad pro ochranu osobních údajů na žádost Ministerstva poskytuje informace, které 

jsou pro Ministerstvo nezbytné k plnění činností
41

, k nimž je podle tohoto zákona 

Ministerstvo příslušné k jeho působnosti, kde předkládá vládě návrh státní politiky 

elektronických komunikací a sleduje její realizaci, návrhy hlavních zásad státní politiky v 

elektronických komunikacích a zabezpečuje mezinárodní vztahy v této oblasti na úrovni vlád, 

vládních i nevládních organizací, s výjimkou vztahů, jejichž zabezpečováním vláda pověří 

Úřad pro ochranu osobních údajů. Ministerstvo dále zabezpečuje ve věcech elektronických 

komunikací plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána a jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, anebo závazků 

vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích, s výjimkou závazků 

plněných Úřadem pro ochranu osobních údajů v případech stanovených vládou. 

Kromě zabezpečování výše uvedeného Ministerstvo vykonává státní statistickou službu, 

spolupracuje s příslušnými ministerstvy členských států v oblasti elektronických komunikací, 

oznamuje Komisi regulační úřady v oblasti elektronických komunikací a poskytuje jí další 

vyžádané informace. 

V rámci své působnosti Ministerstvo zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské 

unie. Při výkonu své činnosti vychází také z příslušných rozhodnutí, doporučení, pokynů a 

stanovisek vydaných orgány Evropské unie a z hlavních zásad státní politiky v elektronických 

komunikacích.
42

 

Úřadu pro ochranu osobních údajů povinná osoba poskytuje ve stanovené přiměřené 

lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace včetně finančních a údaje a podklady, které 

jsou nezbytné k plnění činností, k nimž je podle tohoto zákona Úřad pro ochranu osobních 

údajů příslušný. Součástí žádosti je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který informace, 

údaje a podklady Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje. Avšak nevyžaduje více 

informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou získávány.
43

 

Úřad pro ochranu osobních údajů je oprávněn vyžadovat informace, údaje a podklady 

zejména pro kvalifikovaný odhad čistých nákladů univerzální služby a pro výpočet čistých 

nákladů na poskytování univerzální služby. Dále může vyžadovat informace týkající se 

kontroly plnění parametrů kvality a plnění výkonnostních cílů univerzální služby, povinnosti 

zaplatit poplatky stanovené právním předpisem, posužování žádosti o udělení oprávnění k 
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využívání rádiových kmitočtů nebo oprávněním k využívání čísel. Údaje si také může vyžádat 

pro uveřejnění srovnávacích přehledů o kvalitě a cenách služeb elektronických komunikací v 

zájmu spotřebitelů, také pro analyzování trhu za účelem zajištění efektivně konkurenčního 

trhu, regulace cen, řešení sporů, zejména sporů o přístupu a sporů ve věcech vyúčtování ceny 

za poskytnutou službu, kontrolu plnění povinností stanovených v přímo použitelném předpisu 

Evropské unie. V neposlední řadě může vyžadovat údaje pro sbírání informací o budoucím 

rozvoji sítí nebo služeb včetně změn topologie sítí, pokud by mohly mít dopad na poskytování 

služeb na daném velkoobchodním trhu. 

Úřad pro ochranu osobních údajů je povinen chránit informace, podklady a údaje 

předané povinnou osobou před zneužitím. 

Nemá-li Úřad pro ochranu osobních údajů informace k dispozici, osoba vykonávající 

činnost dle zákona o elektronických komunikacích poskytne Ministerstvu na jeho žádost a v 

jím stanovené přiměřené lhůtě, formě a rozsahu (společně s odůvodněním včetně uvedení 

účelu). Ministerstvo nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou 

získávány.
44

 

V této části došlo k zaměření na poskytování informací Ministerstvu a Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Vymezena byla také působnost Ministerstva a oprávněnost 

k vyžadování informací Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

2.8 Trestní řád 

Zákon 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním souvisí s ochranou osobních údajů a 

poskytováním osobních údajů. Konkrétní problematika je zaměřena na odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu. 

Zákon o trestním řízení v §1 odst. 1 stanovuje: 

„Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“
45

 

Dle tohoto zákona nesmí nikdo bez souhlasu osoby, které se informace týkají, zveřejnit 

informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo 

                                                 
44

 § 106 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 
45

 § 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu nebo 

informace získané sledováním osob a věcí, umožňující zjištění totožnosti této osoby a nebyly-

li použity jako důkaz v řízení před soudem.
46

 

Je-li vedeno trestní řízení pro konkrétní zločiny dle trestního zákoníku nebo 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.
47

 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn nařídit předseda senátu a 

v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Tento příkaz musí být vydán písemně 

a 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 

odposlechu nesmí být delší než čtyři měsíce. 

Policie České republiky je povinna průběžně vyhodnocovat, zda stále trvají důvody k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud důvody zanikly, je povinnost 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit. 

V případě, že u odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny 

skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném 

řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech od 

pravomocného skončení věc. 

Pokud je k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba zjistit údaje o 

uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního 

tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, nařídí předseda 

senátu (v přípravném řízení soudce), aby mu to osoby vykonávající telekomunikační činnost, 

sdělily (v přípravném řízení buď státnímu zástupci, nebo policejnímu orgánu). Tento příkaz 

musí být vydán písemně a odůvodněn.
48
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 § 8c zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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 § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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 § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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Podkapitola stanovila účelnost trestního řádu, zákaz disponovat s informacemi osob, 

které nedaly ke konkrétním činnostem souhlas, odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu v rámci trestního řízení. 

2.9 Shrnutí právní úpravy osobních údajů 

Kapitola Právní úprava osobních údajů byla věnována teoretické části ochrany osobních 

údajů. Došlo ke shrnutí českých právních předpisů, které se věnují ochraně osobních údajů a 

poskytovatelů služeb souvisejících s uchováváním a zpracováváním těchto údajů. Následně 

došlo k vymezení nejdůležitějších pojmů, které jsou nedílnou součástí (např. data retention) 

praktické části této diplomové práce. V teoretické kapitole dále došlo k vyjasnění Dokumentů 

Evropské unie v rámci elektronických komunikací a Evropské úmluvě o lidských právech. 

Poslední části této kapitoly se věnovaly nejdůležitější části pro tuto práci a to zákonu o 

elektronických komunikacích. Na závěr došlo k objasnění potřebných částí trestního řádu. 
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3 Posouzení a analýza ochrany osobních údajů 

Tato kapitola je věnována vývoji data retention, obzvláště v České republice. 

Podkapitoly se zaměří na elektronické komunikace (vývoj a aktuální stav), ochranu údajů jako 

součást Charty základních práv Evropské unie společně se zásadami práv EU. Následně se 

přiblíží úprava zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Poté se kapitola 

zaměří na samotnou problematiku data retention a z hlediska praxe a aktuálnosti. 

3.1 Počátky revize elektronických komunikací 

Na počátku problematiky je třeba objasnit vznik potřeby uchovávat provozní a 

lokalizační údaje o elektronické komunikaci aneb myšlenku data retention, která se objevuje 

teprve v nedávné době. Úsilí bezpečnostních složek o uplatňování důslednějších metod 

kontroly nad elektronickou komunikací se vyznačuje stejně dlouhou dobu jako informační 

technologie. Zásadní impulz byl však získán při teroristických útocích 11. září 2001. Novou 

regulaci odůvodňovaly také zkušenosti s šířením počítačových virů „Melissa“ či „I love 

you“.
49

 Zvýšená potřeba řešení bezpečnostních hrozeb a neustále se vyvíjející digitální 

technologie v komunikacích byly tedy předpokladem pro plošné monitorování digitální 

komunikace.
50

  

Na konci roku 2001 Evropský parlament a Rada přijali soubor směrnic, které společně 

vytváří základ právní úpravy pro správu a regulaci elektronických komunikací členských států 

Evropské unie, do kterých se řadí telekomunikace, vysílání a informační a komunikační 

technologie. Jádro evropské právní úpravy tvoří rámcová směrnice (2002/21/ES, o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), a čtyři specifické směrnice: 

 přístupová (2002/19/ES, o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazením a o 

jejich vzájemném propojení), 

 autorizační (2002/20/ES, o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací),  

 o univerzální službě (2002/22/ES, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se 

sítí a služeb elektronických komunikací), 

                                                 
49

 NOVÁK, Daniel. Blanketní uchovávání komunikačních údajů v judikatuře evropských soudů. Časopis pro 

právní vědu a praxi. 2011. č. 1. s. 21. ISSN 1210-9126. 
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 KUČERA, Petr. Data retention v Česku prakticky I. - co a jak se uchovává. Lupa.cz, server o českém internetu 

[online]. 4. 4. 2010. [cit. 19.4.2012]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

<http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-v-cesku-prakticky-i/> 



34 

 

 o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a 

ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací).
51

  

Soubor výše uvedených tvoří základ právní úpravy elektronických komunikací 

v právních řádech členských zemí Evropské unie. Česká republika přijala tyto právní úpravy 

prostřednictvím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k němu. 

Právní úprava elektronických komunikací vyžaduje pravidelné kontroly a revize na 

základě rychlých technologických a tržních změn. Všechny čtyři směrnice ukládají Komisi 

Evropských společenství povinnost provést celkovou revizi regulačního rámce v průběhu 

roku 2006. Revize má do hloubky posoudit soulad předpisového rámce se stavem tržního a 

technologického vývoje a vytvořit předpoklady pro adekvátní návrhy změn pro oblast 

elektronických komunikací dle Smlouvy o založení Evropského společenství. 

Revize se zaměřila na tyto hlavní otázky: 

1. Představuje hospodářská soutěž „nepřítele“ nových investic do odvětví? 

2. Existuje jednotný (evropský) trh elektronických komunikací? 

3. Není předpisový rámec příliš komplikovaný a nepředstavuje pro dotčené subjekty 

byrokratickou zátěž? 

4. Platí stále princip technologické neutrality? 

Komise odpověděla na předestřené otázky takto: 

Ad. 1) Hospodářská soutěž nepředstavuje nepřítele, avšak je zapotřebí prozkoumat důležité 

souvislosti, jako sloučení relevantních trhů do logických skupin (dělení na maloobchodní a 

velkoobchodní trhy nestačí), analýza spojených řetězců trhů regulačními úřady (k získání 

propojených výsledů, kde není dostačující hospodářská soutěž), přehodnocení maloobchodní 

regulace s důrazem na skutečný účinek a předcházení negativním jevům a poskytnutí 

regulačním úřadem dostatečnou pravomoc k ukládání potřebných nápravných opatření 

(organizační a týkající se chování společností). 

Ad. 2) Otázka souvisí s dostupností velkoobchodních produktů na celém území Evropské 

unie. Dosažení jednotnosti trhu spočívá v odstranění řady nejednoznačných ustanovení 

směrnic, které souvisí s předpisovým rámcem elektronických komunikací. Je však nutno 

posílit činnosti regulačních úřadů v rámci Evropského výrobu regulátorů. 

                                                 
51

 VANÍČEK, Zdeněk. Předpisový rámec elektronických komunikací EU čeká revize. Právní zpravodaj. 2006. 

duben 2006. s. 15 - 16. ISSN 1212-8694.  
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Ad. 3) Otázka se věnuje podstatě regulace elektronických komunikací, tou je hospodářská 

soutěž nových soutěžitelů s dominantními operátory (např. T-mobile). Zásadním problémem 

je stanovení lhůt tržních analýz (v této tématice jako Češi zaostáváme) a zajištění rychlého 

rozhodování sporů a vymahatelnosti správního rozhodování. V tomto má Česká republika 

široké pole působnosti. 

Ad. 4) Čeští poslanci na otázku neutrality v rámci přijetí vládního návrhu novely zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání odpověděli záporně, ale evropské právo říká 

pravý opak. Technologická neutralita je základním principem předpisového rámce 

elektronických komunikací a v případě porušení dojde k narušení procesu postupného vývoje 

tvorby evropského rámce regulace elektronických komunikací. 

Je třeba zdůraznit, že pevné základy technologické neutrality brání jednostrannému 

zvýhodňování některých vůči jiným. Bez dodržování této neutrality nebudou potencionální 

investoři ochotni vkládat do elektronických komunikací další prostředky, protože jim v tom 

bude bránit „právní nejistota“. 

V listopadu roku 2005 Komise vyzvala subjekty, aby zasílali své připomínky a náměty 

k revizi. V České republice se vyjádřilo Ministerstvo informatiky, Český Telecom a občanské 

sdružení Česká asociace kompetitivních komunikací. 

Po analyzování a hodnocení všech připomínek a podkladů zahájí Komise legislativní 

proces, na jehož konci má být v roce 2009 nebo 2010 vydána nová či revidovaná směrnice 

Evropského parlamentu a Rady. Rok 2006 předpokládá, že revizí by mělo dojít v českém 

právním prostředí ke vzniku a dobrému fungování jednotného regulátora elektronických 

komunikací. Očekává se moderní, evropská a efektivní regulace odvětví, která se stává 

součástí každodenního lidského života. V poslední větě tohoto odstavce lze jasně spatřit, co 

bylo pod představou revize míněno. Myšlenka „dobrého fungování“ měla jinou podstatu 

oproti skutečným změnám. Základní téma, které mělo mít svůj účel (bojovat proti terorismu a 

nebezpečným hrozbám), se rozrostlo do nepřiměřených právních nařízení, která porušují 

dokonce i základní lidská práva mimo jiných právních pravidel. 

3.2 Ochrana údajů součástí Charty základních práv EU a zásad právu EU 

V roce 2007 mělo dojít k začlenění Charty základních práv EU (dále jen Charta) do 

ostatních smluv Evropské unie. Ústava pro Evropu začlenila Chartu do svého obsahu na 

mezivládní konferenci v Nice. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o založení Evropského společenství schválená dne 13. prosince 2007 podepsaná se 
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záměrem její ratifikace do poloviny roku 2009, měla změnit Smlouvy o EU tak, že Evropská 

unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Chartě, jež má stejnou právní sílu jako 

smlouvy. Zjednodušeně lze říci, že Charta se měla stát právně závaznou pro všechny členské 

státy s výjimkou Velké Británie a Polska.
52

 

Předpoklad prosazování ohlašovaných podstat začleněných do lidsko-právní politiky by 

se v praxi neobešlo bez shromažďování narůstajících objemů informací včetně osobních 

údajů, tedy bez přinejmenším „strukturálního“ rizika pro ochranu soukromí. Tu by však 

Charta měla naopak zvyšovat. Výstižně se vyslovil P. Frišo v eseji oceněném Občanským 

institutem: „Jestliže je evropská ústava velmi utopickým dokumentem, o Chartě základních 

práv to platí dvojnásob. Samotná Charta je jednou z nejnebezpečnějších částí celého 

dokumentu, protože napomáhá zakotvení socialismu v Evropské unii.“ 

I přes kritiku Charty, všechny členské státy Evropské unie jsou smluvními stranami 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a schválení uvedeného aktu 

představovalo právní podmínku přistoupení k Evropskému společenství. Smlouva o EU 

v účinném znění prohlásila, že Evropská unie respektuje základní lidská práva, která zajišťuje 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Pozornost byla proto věnována různým 

specifikám Charty, které byly stěžejními body věcné kritiky, zda se jednalo o předestírána 

rizika reálná nebo jen odváděla pozornost od podstatnějších problémů. 

Charta je tvořena preambulí a šesti dalšími šesti kapitolami tzv. lidsko-právní katalog 

(důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva, spravedlnost) a všeobecných 

ustanovení. Pojetí Charty odpovídá principu nedělitelnosti lidských práv, na jedné straně tak 

stojí právo na život i právo na přístup k blíže nevymezeným a obtížně zaručitelným službám 

v obecném hospodářském zájmu, právo na spravedlivý proces a právo pracovníků na 

informace a konzultace v podniku. 

V případě tradičního členění na generace lidských práv je právo na ochranu soukromí a 

osobních údajů obtížně zařaditelné. W. L. Prosser vydal příspěvek v časopise California Law 

Review již v roce 1860, kde vymezil čtyři kategorie zásahu do soukromí: 

1. jde o vměšování se do soukromí, např. formou odposlechů; zde v rozporu s ochranou 

soukromí nestojí svoboda projevu, 

2. jedná se o zveřejnění pravdivých informací osobní povahy, 
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3. zveřejnění údajů nepravdivých nebo podaných způsobem vytvářejícím zavádějící představu 

o skutečnosti; zde půjde o poměřování mezi ochranou soukromí a svobodou projevu často, 

4. zneužití cizí identity. 

Zájem o vyšší ochranu soukromí nastal po zkušenostech s totalitními a autoritativními 

režimy dvacátého století. J. Q. Whitman upozornil na rozdílný původ ochrany soukromí 

v americkém a evropském kontinentálním právním prostředí. Ochrana soukromí v právu USA 

představuje ochranu jednotlivce před státem, avšak evropské pojetí vychází ze záměru 

jednotlivce kontrolovat svůj obraz na veřejnosti.  

Příkladem je omezení práva rodičů na výběr jména potomka úředním seznamem, které 

by se zde těžko prosadilo tak, jako ve francouzském právním řádu, nebo uplatnění povinnosti 

ohlašovat místo pobytu (Německo). Ochrana svobody projevu je součástí prvního dodatku 

Ústavy USA a v případě střetnutí obvykle převažuje nad touto ústavou právo na soukromí. 

Srovnáním může být rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Bartnicki versus Vopper (rok 

2001), který se vyslovil, že zveřejněním nahrávek státních úředníků nezákonně pořízených 

třetími osobami zaměstnanec rozhlasové stanice právo na ochranu soukromí neporušil, ale 

realizoval svobodu projevu. V odlišném stanovisku soudce přitom vyslovil (také s důrazem na 

svobodu projevu), že podaný výklad naopak omezuje svobodu projevu milionů Američanů 

využívajících elektronické komunikace. 

Druhému, evropskému rámci odpovídá např. rozsudek ve věci von Hannover versus 

SRN, stížnost č. 59320/00, směřující k ochraně osoby veřejného zájmu před pozorností 

sdělovacích prostředků. 

Charta ochranu soukromého a rodinného života a ochranu osobních údajů včlenila do 

kapitoly svobody. Sdílí zařazení s právem na svobodu a bezpečnosti, právem uzavřít 

manželství a založit rodinu, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu 

projevu a šíření informací, svobodou shromažďovací a sdružování, svobodou umění a věd, 

právem na vzdělání, svobodu zvolit si povolání a pracovat, svobodu podnikání, právem na 

majetek, právem na azyl a ochranou při odsunu, vyhoštění nebo vydání. Výčet Svobody je 

velmi různorodý a spadá do jedné skupiny. Je však třeba zmínit v daných souvislostech např. 

Moorovu teorii soukromí, která klade důraz na odlišnost mezi „svobodou“ a „právem na 

soukromí“. Svoboda umožňuje ponechat si určité přesvědčení, zatímco právo na soukromí 

umožňuje jeho ponechání v utajení. Vzniká tedy otázka, zda možnost vytvořit si jistý úsudek 
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o věcech veřejných (svoboda) a tento si ponechat pro forum internum
53

 (soukromí) znamená 

vůbec nějaký standard lidských práv. 

Je třeba zmínit také subjekty Charty. Ta vymezuje čtyři kategorie oprávněných 

subjektů, jako tzv. „každá osoba“, která je typická pro důstojnost, svobody, rovnost, 

spravedlnost. Pojem osobní údaj dle směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů představuje jakýkoliv údaj 

týkající se určené nebo určitelné osoby. Dle ustanovení lze usuzovat, že pod režim ochrany 

osobních údajů právem EU spadají jen údaje o osobách fyzických. Výslovně není ukládáno, 

aby členské státy chránily osobní údaje zesnulých. K právům právnických osob zůstává 

ochrana otevřená a závisí na rozhodnutí konkrétních členských států. Právnickým osobám 

například poskytuje ochranu Itálie, Rakousko, dále Lichtenštejnsko či Švýcarsko a 

v omezeném rozsahu také Dánsko. 

Směrnice o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 

komunikací (2002/58/ES) se otázkou ochrany právnických osob rovněž nezabývá. Výjimkou 

je část preambule této směrnice, která členským státům ukládá „chránit oprávněné zájmy 

právnických osob“. Členské státy má tato definice vést k rozšiřujícímu výkladu směrnice. 

Pojem „oprávněné zájmy“ jim však ponechává široký prostor pro volné působení. 

Z hlediska objektu ochrany soukromí a osobních údajů režim spočívá na integraci 

určenosti či určitelnosti osoby, která je subjektem údaje. Z kategorie osobních údajů jsou však 

vyřazeny ty, u kterých by přiřazení k subjektu vyžadovalo nepřiměřené množství času, úsilí či 

materiálních prostředků. Hraniční případy, které představují osobní údaj, jsou např. soubory 

cookie (textové soubory, které si webový server ukládá u klienta – navštívenka webové 

stránky, na disku – na straně prohlížeče). Účelem je pozdější identifikace při opětovném 

otevření stejné webové stránky. Zde však přesvědčivě nevyznívá argument, že se z těchto 

souborů podává informace nikoli o subjektu osobních údajů, ale o počítači, protože 

z uložených informací lze sestavit detailní obraz uživatele. 

K Chartě se vyjádřila také Česká republika. Učinila prohlášení, kterým připomíná, že 

její ustanovení musí být uplatňována v souladu se zásadou subsidiarity, ústavními zvyklostmi 

členských států, mezinárodními dohodami, a že nezakládají nové pravomoci Evropské unie. 

Připojilo se také Polsko a Spojené Království, které se vyjadřují, že: 
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 Charta nerozšiřuje možnost Evropského soudního dvora nebo jakéhokoliv soudu Polska 

nebo Spojeného království, určit, že jejich právní a správní předpisy, zvyklosti nebo 

postupy nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, jež Charta 

potvrzuje, 

 kategorie Solidarita nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku nebo ve 

Spojeném království, pokud nejsou stanovena ve vnitrostátním právu, 

 tam, kde ustanovení Charty odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje 

se tento odkaz na Spojené království v tom rozsahu, v jakém jsou uznávány v právu nebo 

zvyklostech těchto zemí. 

Charta má na jedné straně instituce Evropské unie omezovat, na straně druhé 

předpokládá existenci komplexních mezinárodních a nadnárodních institucí. Někde však 

chybí vazby na pravomoci, a proto není zřejmé, kdo za prosazování příslušných standardů 

ponese odpovědnost. Charta se odvolává na duchovní a morální dědictví (nezveřejněné 

zdroje), Lisabonská smlouva má zmocňovat k přistoupení k Úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod, Evropský soudní dvůr pro lidská práva Evropské unie přistupuje 

rezervovaně. 

Je třeba také zdůraznit právní zásady, které se vyznačují vyšší obecností než právní 

pravidla. V případě této diplomové práce mají pozornost zásady ochrany osobních údajů, kde 

základními prameny práva Evropské unie jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným 

pohybem těchto údajů (dále jen DPD) a č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických komunikací (dále jen DPEC).
54

 

DPD zakotvuje principy následujících zásad: 

Zásada férového a zákonného zpracování vyznačuje, že požadavek na zákonnost 

zpracování je samozřejmý, pojem férové zpracování je však nad rámec závaznosti právních 

norem, souvisí s včasným rozpoznáním možnosti odepřít zpracování údajů, aby nedošlo 

k zneužití pozice správcem údajů. Pracovní skupina zřízení podle článku 29 DPD (Working 

Party, dále jen WP 29) konstatovala souhlas uživatele k poskytnutí osobních údajů. Podle této 

skupiny je platnost souhlasu předpokládaná kritérii, že souhlas musí být jasným a 

jednoznačným výrazem vůle, dán svobodně, specifický a informovaný. Skrze dnešní moderní 

elektronické sítě je snadné získat souhlas a zbavuje nutnost hledat právní podklad zpracování 
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údajů, avšak správce údajů může jen těžko předejít neplatnosti souhlasu např. kvůli 

nezletilosti nebo použití nesrozumitelného jazyka. Správce údajů má však povinnost, aby 

obchodní podmínky, ke kterým uživatel dává souhlas, nebyly příliš dlouhé, nepřehledné nebo 

jinak nemožné porozumění k posouzení k udělení souhlasu. 

Zásada minimality je zaměřena na omezení zpracovávaných údajů, které jsou nezbytné 

pro dosažení účelu sledování a to kontrolou jejich potřebnosti, přiměřenosti a časem. 

Zásada omezení účelem se skládá ze dvou složek. Zaprvé, osobní údaje musí být 

shromažďovány pro stanovené účely a nesmějí být dále zpracovávány, pokud nesouvisí 

s daným účelem. Zadruhé, osobní údaje nesmí být zpracovávány k jiným účelům než 

primárním. Příkladem může být postup provozovatele webových stránek, který zveřejňoval e-

mailové adresy účastníků v probíhající diskuzi. 

Zásada omezeného zpřístupnění údajů vyjadřuje, že osobní údaje nesmí být 

zpřístupněny s výjimkou situací, kdy je dán souhlas subjektu údajů nebo jiný zákonný důvod. 

Dle zásady kvality údajů musí být osobní údaje platné a přesné k určitému 

zpracovávanému účelu. Platí zde přesnost, úplnost a aktuálnost. 

Skrze zásadu bezpečnosti musí správci údajů přijmout vhodná opatření (technická, 

organizační a personální), aby nedošlo u osobních údajů k nahodilému nebo nedovolenému 

zničení, ztrátě, úpravě nebo neoprávněnému sdělení či zpřístupnění, změnám, zničení nebo 

zveřejnění. 

Při zásadě přístupu subjektu údajů k informacím a právo na opravu osobních údajů 

dochází k zajištění účasti a kontroly subjektu údajů nad zpracováním údajů. Zásada směřuje 

k průhlednosti a otevřenosti zpracovávání údajů. Uživatel má právo na přístup k vlastním 

údajům a prostor domáhat se opravy a výmazu. Každá osoba má možnost získávat potvrzení o 

tom, zda jsou v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se jí týkají. 

Obtížné je však prosazovat tento princip v souvislosti s příhraničním přenosem údajů a u 

mezinárodně sdílených databází. 

Správce údajů má odpovědnost dle zásady odpovědnosti za škodu způsobenou činností 

neslučitelnou s vnitrostátními předpisy transportující směrnici DPD.  Poskytuje mu však 

možnost se částečně nebo zcela zbavit této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody 

neodpovídá. 

Výše uvedené zásady představují základ pro dodržování práva na ochranu soukromí 

osobních údajů. Budoucí úpravy, které souvisí se změnami (neustálý růst možností zpracování 
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osobních údajů daný rozvojem informačních technologií) a vyšší efektivitou by měly být 

koncipovány především tak, aby byla co nejvíce usnadněna mezinárodní obchodní výměna. 

Zásada férovosti by se měla v prvé řadě projevit u veřejných orgánů.  

3.3 Úprava zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

Od roku 2005 zákon ukládá povinnost operátorům a poskytovatelům služeb uchovávat 

provozní a lokalizační údaje o svých klientech (tzv. data retention). V dubnu roku 2008 prošla 

novela zákonem Poslaneckou sněmovnou a v na počátku června 2008 také Senátem.
55

 Tato 

novela je prováděna z důvodu sjednocení se s platnou evropskou legislativou, tedy Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES. 

Do této doby se stát nijak významně nemonitoroval elektronickou komunikaci svých 

občanů, nyní je však touto problematikou zaměstnán. 

V rámci těchto kroků je třeba zmínit hlavní povinnosti, které definuje § 97 odst. 3, který 

říká: 

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

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat provozní a 

lokalizační údaje a tyto údaje je na požádání povinna poskytnout orgánům oprávněným k 

jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah provozních a lokalizačních údajů, 

dobu jejich uchovávání, která nesmí být delší než 12 měsíců, a formu a způsob jejich 

předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Příslušným prováděcím předpisem je vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a 

lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům 

oprávněným k jejich využívání ze dne 7. prosince 2005.
56

 Vyhlášku připravilo Ministerstvo 

informatiky ČR, kde přesně vymezuje objem a rozsah uchovávaných a předávaných 

informací. Informace jsou definovány odděleně pro pevné telekomunikační sítě (s 

přepojováním okruhů), mobilní sítě a sítě s přepojováním paketů (kam spadá také Internet).  

Příkladem tato vyhláška, vycházejícího z platného zákona, požaduje pro mobilní 

komunikace pro uchovávání prakticky všechny dostupné informace o uskutečněných 

hovorech, tzn. mobilní operátor (např. T-Mobile Czech Republic a.s.) by měl uchovávat a 

státu vydat na jeho žádost informace o tom, komu a kdy osoba volala, z jakého mobilu a také 
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odkud, v dosahu kterých BTS
57

. Dále uchovávat a sdělovat konkrétní vazby mezi čísly IMEI
58

 

a MSISDN
59

, polohy jednotlivých BTS, IP adresy
60

 terminálů, ze kterých byly odesílány SMS  

zprávy. Také datum a čas dobíjení kreditu u předplacených služeb, čísla dobíjecích kuponů 

k určitému telefonnímu číslu účastníka (či telefonní číslo účastníka k určitému dobíjecímu 

kuponu). 

Červnová novela zákona z roku 2008 zahrnula kromě informací o uskutečněném hovoru 

také informace o neúspěšných pokusech o volání, tzn. takové, které bylo úspěšně spojeno, ale 

zůstalo bez odezvy nebo došlo k zásahu jiné osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.  

Otázka k této problematice může být tedy spjata s přehnaným kontrolováním uživatelů, 

tedy, zda mohou poskytovatelé služeb zasahovat takto do osobních údajů uživatelů? Názorem 

autorky je, že většina uživatelů nemá tušení, že poskytovatelé služeb takovéto údaje 

uchovávají. Lze se tedy jen zřídka setkat se souhlasem, či nesouhlasem. V případě rozšíření 

těchto informací do povědomí uživatelů, by jistě dospěli k mnoha zajímavým názorům. Lze 

pochybovat, že by se kterýkoliv uživatel k uchovávání těchto údajů stavěl kladně, protože si 

uvědomí, že mohou být použitelné a zneužitelné proti jeho osobě. Do dnešní doby nemá 

většina uživatelů tušení, jaké množství informací je o jejich osobě uchováváno. 

Dále je třeba uvést, že český právní řád v roce 2005 převzal iniciativně více povinností, 

že kolik jich směrnice Evropské unie požadovala. Česká republika také mohla část právních 

úprav odložit, jako to udělaly mnohé členské státy Evropské unie, ale neudělala to. 

Do doby novely zákona se měly uchovávat požadované údaje pokaždé, bez ohledu na 

to, zda vůbec vznikaly, pokud nevznikly, např. operátor si je měl domýšlet či upřesňovat. Po 

úpravě zákona se z požadovaných údajů uchovávají jen ty, které doopravdy vznikají dle 

dodatku povinnosti uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo 

zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 

Dále je zkonkretizováno, co dělat s údaji, které překročily povinnost doby uchovávání 

osobních údajů. Nikde nebylo řešeno, jak nakládat s uchovávanými údaji po uplynutí 12 

měsíců (maximální povinnost doby uchovávání údajů). Poskytovatelé služeb tak mohli 

uchovávat tyto údaje, jak dlouho chtěli. Novela zákona však stanovila, že po uplynutí doby 
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uchovávání, je osoba, která má povinnost uchovávat osobní údaje, povinna tyto archivace 

zlikvidovat. Je třeba konstatovat, že zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

byl opravdu přijat velmi narychlo a s velkými „mezerami“. Dosti podstatnou novinkou je také 

požadavek zákona, že současně s provozními a lokalizačními hovory nesmí být uchováván 

obsah komunikace. Tato informace je velice zajímavá z toho důvodu, že od vydání zákona 

v roce 2005 uběhly téměř 3 roky a tato podstata nebyla obsažena. Je snadné si tedy představit, 

že někteří poskytovatelé služeb mohli vědět o svých uživatelích naprosto vše, co souvisí 

s jejich soukromím. Od této skutečnosti je velmi snadné představit si zneužití osobních údajů 

uživatelů. Otázka by poté mohla znít: K čemu slouží Listina základních práv a svobod? 

V oblasti Internetu, který dle upřesňující vyhlášky spadá pod sítě s přepojováním 

paketů, Česká republika využila možnosti odkladu (dle Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/24/ES), o který skutečně požádala, ale fakticky nikdy nevyužila, protože ve 

vyhlášce 485/2005 Sb. se požadavky na uchovávání „internetových“ provozních a 

lokalizačních údajů objevují v plném rozsahu dle Směrnice 2006/24/ES. Prakticky se jedná o 

to, že poskytovatel připojení k internetu by měl uchovávat informace pouze o tom, kdy a jak 

dlouho byl uživatel připojen k Internetu a kolik dat přenesl. V případě stahování e-mailů a 

také při jejich odesílání by se měla uchovávat informace o každé přenesené zprávě (nikoli o 

jejím obsahu). Provozovatelé serverů (poskytujících služby), by měli uchovávat informace o 

každém jednotlivém požadavku na jejich službu. Obdobně u dalších internetových služeb, 

jako jsou chaty a instant messagingy (např. komunikace přes Facebook či ICQ). 

Je potřeba se také zamyslet nad tím, jaké náklady a postupy by poskytovatelé služeb 

museli vynaložit, aby mohli veškeré výše zmíněné údaje uchovávat. Tyto náklady by byly 

jistě nemalé a je si položit otázku, kdo by takovéto údaje dobrovolně na své náklady 

uchovával? Jestliže by proplácel náklady stát, pak se dá o uchovávání údajů uvažovat, 

v opačném případě stěží. Potřeba je zmínit, že poskytovatelé služeb nejsou ochotni 

komunikovat na tato témata. Důvodem může být obava, že by se uživatelé dozvěděli o tom, 

co se s informacemi o jejich osobách děje. 

3.4 Praxe data retention v ČR a jiných zemích 

Podkapitola je věnována evropské směrnici č. 2006/24/ES, kterou je potřeba u 

členských států Evropské unie začlenit do národních právních předpisů. Další část se zabývá 

řešením problematiky data retention nejvyššími soudy (České republiky a jiných členských 
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států). Poslední část této podkapitoly je zaměřena na praxi poskytovatelů služeb v České 

republice.  

3.4.1 Stanovisko ke směrnici 2006/24/ES 

Již na počátku tématu, kdy byly pokusy zahrnout data retention do zákonů, objevili se 

výhrady ze strany ochránců lidských práv.
61

 

Jak už bylo řečeno, tedy ve zkrácené a zjednodušené formě se od roku 2005 (zákon o 

elektronických komunikacích dle Evropské směrnice 2006/24/ES) v České republice 

preventivně uchovávají záznamy o jednotlivých e-mailech, přístupech na internetové služby, 

telefonních hovorech i SMS a to po dobu minimálně šesti měsíců. K těmto údajům mají 

přístup určené orgány, jako např. Policie České republiky.
62

 

Evropský parlament v rekordním čase schválil směrnici 2006/24/ES. Nedošlo ke 

standardnímu procesu a byla tak přijata v mnoha ohledech problémová směrnice, která byla 

posléze kritizována. Nutno dodat, že od návrhu Komise do přijetí Evropským parlamentem 

uběhly necelé 3 měsíce a legislativní proces trvá běžně i v řádech let. Negativní stanovisko 

vydala WP 29, Evropský komisař na ochranu osobních údajů Petr Hustinx, Evropské policejní 

konfederace EuroCOP, mezinárodní obchodní komory, německý průmyslový svaz BITKOM 

atd. Aktivní kampaň proti přijetí vedly evropské organizace na ochranu soukromí European 

Digital Rights (EDRi) a Privacy International, dále evropské spotřebitelské organizace 

sdružené v BEUC. Evropskému parlamentu byla adresována také petice proti směrnici, kterou 

podepsalo více než 50 tisíc Evropanů (mezi nimi i z České republiky). 

Směrnice 2006/24/ES, která stanovila přísnou povinnost uchovávání osobních údajů, 

např. nevylučuje delší dobu uchovávání osobních údajů a v době přijetí směrnice Polsko 

zvažovalo 15leté uchovávání dat.  

K zamyšlení je v tomto případě opět otázka nákladů na zpracování a uchovávání těchto 

dat. V případě 15letého uchovávání dat by správci údajů určitě upřednostnili, kdyby jim stát 

náklady na činnost proplácel. Pokud by tomu tak nebylo, je možné, že by nikdo tuto činnost 

na své náklady provozovat nechtěl, pokud by si stát neustále nevyžadoval poskytování 

informací o uživatelích. Tato služba by byla samozřejmě úplatná. Lze tedy spekulovat nad 
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tím, co by se muselo dít, aby správce údajů získal peníze. Jednoduše si lze představit, že on 

sám by byl schopen oslovovat stát s tím, co nekalého uživatelé provádějí. Nesmí se však 

zapomenout, že uchovávání dat má řešit závažné činy, nikoliv „maličkosti“ nebo menší 

zločiny, ke kterým jsou údaje data retention spíše využívána. Směrnice konkrétně zdůvodňuje 

účely pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů. Nezakazuje však 

výslovně data využívat i pro další případy. Tím však myšlenka zasahuje dále, než původně 

měla a logicky může docházet až ke zneužití uchovávání těchto údajů. 

Směrnice dále má nastaveny jakákoliv pravidla pro okruh státních orgánů, které mohou 

s údaji disponovat, a nestanovuje podmínky soudního povolení pro přístup k údajům. 

Je třeba také zmínit, že uchovávání údajů o soukromé komunikaci lidí, bez rozlišování 

osob a případů je v rozporu s právem na ochranu soukromí podle článku 8, sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě a ochraně lidských práv 

a základních svobod, dle kterého má každý právo na respektování vlastního soukromého a 

rodinného života a stát nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat.  

Novela ze dne 5. Června 2008, která aplikaci do českého zákona o elektronických 

komunikacích dovršila. Jak už bylo v podkapitole 3.3 Úprava zákonem č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích zmíněno, došlo navíc k nenápadnému (bez přímé novelizace) 

otevření prostoru pro využívání nashromážděných údajů i jinými, blíže nespecifikovanými, 

subjekty odlišnými od Policie České republiky. Pod „jiné subjekty“ lze zahrnout prakticky 

kohokoliv. Mohou jimi být např. zpracovatelské služby, které avizoval a následně popřel 

ministr dopravy. 

3.4.2 Data retention před nejvyššími orgány 

Jak už bylo zmíněno, striktně je zakázáno uchovávat obsah komunikací, problematika 

data retention se dostala do rukou nevládních organizací, které se zabývají problematikou data 

retention. Princip bezdůvodného uchovávání komunikačních údajů, šíře a záběr takto 

uchovávaných údajů, je podle jejich názoru nutné považovat za neúměrný zásah do 

základního lidského práva na ochranu soukromí. Nevládní organizace v mnoha zemích 

iniciovaly přezkum dotčených předpisů upravující práva data retention.
 63

 

Dne 17. března 2010 podala skupina poslanců Parlamentu ČR návrh (na zrušení 

některých částí zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a návrh na zrušení vyhlášky č. 

458/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a 

způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání) Ústavnímu soudu, na 

základě iniciace organizace Iuridicum Remidium o.s., která tvrdí, že ustanovení zákona o 

elektronických komunikacích a prováděcí vyhláška zasahují do základních práv na ochranu 

soukromého života, na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o své osobě a na 

ochranu telekomunikačního tajemství zakotvených v čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 13 

Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. 

V první části návrhu se řešila otázka, zda provozní a lokalizační údaje spadají pod 

ochranu Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

sovou. Došlo k závěru, že data retention je potřeba kvalifikovat jako potřebný zásah. 

Předpokladem zásahu je přiměřenost k významu daného práva. Dále musí dojít k odůvodnění 

společenské potřebnosti.  

Druhé části návrhu je věnována právní nepřiměřenost úpravy data retention. Skupina 

poslanců poukázala na závažnost, rozsah a extrémní šíři uchovávaných údajů. Nevyhovující je 

také okruh orgánů státní moci, které mají k uchovávaným datům přístup. Z hlediska cíle a 

činnosti k dovršení cílů poslanci uvádějí neprokázanou závislost mezi zavedením data 

retention a zvýšením objasněnosti trestných činů. Příkladem může být praxe v České 

republice o žádostech v rámci poskytování provozních a lokalizačních údajů, kdy ročně 

překračuje hranici sto tisíc. Avšak statistiky dokládají nízkou četnost údajů využitelných 

v trestním řízení.
64

 Poslanci také upozornili na možnost nebezpečí jak zneužití, tak až příliš 

extenzivního využívání shromažďovaných údajů.
65

 Dále konstatovali, že v případě data 

retention se jedná o zásah do základních práv dotčených osob, který je s cílem a 

pravděpodobným užitkem z uchovávaných údajů v hrubém nepoměru. Uvedli také, že data 

retention je prostředek málo efektivní, jelikož pachatelům trestné činnosti jsou stále 

k dispozici možnosti, jak svou komunikaci anonymizovat. Na závěr Ústavnímu soudu 

předložili předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru, jelikož „existuje významné riziko, 

že samotná Směrnice je neplatná z hlediska práva Evropských Společenství, a to z důvodu 

jejího rozporu se základními právy Společenství.  
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Rozhodnutí Ústavního soudu je popsáno v části 3.5.1 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

o data retention. 

Příkladem rozboru data retention je také rozhodnutí německého Spolkového ústavního 

soudu 1 BvR 256/08 z 2. března 2010. Stěžovatelé považují plošné uchovávání údajů o 

telekomunikačním provozu za nepřiměřený zásah do práva na soukromí, práva na ochranu 

telekomunikačního tajemství a práva na informační sebeurčení. Ústavní soud prohlásil, že 

uchovávání údajů protiústavní není, a to přesto, že se jedná o „obzvláště závažný zásah 

dopadem, jaký německý právní řád doposud nepoznal“. I přesto, že je podle Ústavního soudu 

poměrně dlouhá doba uchovávání dat (6 měsíců), považuje ji za přípustnou, protože po době 

uchovávání budou data nenávratně smazána. Úpravu považuje za přiměřenou také z toho 

důvodu, že data nejsou uchovávána přímo státem, ale soukromými subjekty a stát tak nemá 

přístup ke všem datům – státní složky tak nemají neomezený přístup. Dle Spolkového 

Ústavního soudu je tady samotný zásah do základních práv ke stíhání trestných činů a 

odvrácení nebezpečí považován za přiměřený. Avšak dojde k zakotvení zvýšené úrovně 

zabezpečení uchovávaných dat. Soud byl také požádán o položení předběžné otázky 

k Evropskému soudnímu dvoru o přezkoumání platnosti samotné směrnice 2006/24/ES 

z hlediska možného zásahu do základních lidských práv. Soud však konstatoval, že směrnici 

bylo možno provést, při splnění výše uvedených požadavků a není tak důvod tuto otázku 

Evropskému soudnímu dvoru předkládat. Dá se však říci, že toto „vítězství“ obhájců plošného 

uchovávání údajů je krátkodobé. 

Právní úprava data retention byla podrobena ústavněprávnímu přezkumu také 

v ostatních zemích Evropské unie. Rumunský soudní dvůr zrušil ustanovení zákona č. 

298/2009, o uchovávání údajů vytvořených a zpracovávaných poskytovateli veřejných 

elektronických komunikačních sítí a služeb a zákona č. 506/2004, o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v sektoru elektronických komunikací, kdy konstatoval několik 

důvodů, že napadené zákony jsou protiústavní. V Bulharsku v prosinci roku 2008 rozhodl 

senát Nejvyššího správního soudu, že dotčené právní předpisy dle směrnice 2006/24/ES 

představují zásah do práva na ochranu soukromí a telekomunikačního tajemství a tyto právní 

předpisy zrušil. 

Avšak je také třeba uvést názory pro zachování data retention. Důvodem byla 

mnohonásobně vyšší nákladnost, pokud by bezpečnostní složky potřebovaly získat tyto 

konkrétní údaje. Dalším důvodem byl fakt, že poskytovatelé služeb (operátoři) pro vyúčtování 

služeb elektronických komunikací data i tak uchovávají. 
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Na aspekty právní úpravy data retention se v ČR zaměřil také workshop s názvem 

Aktuální otázky data retention, kde bylo v závěru konstatováno: „Připustíme-li plošné 

uchovávání provozních a lokalizačních údajů, přičemž je ale zároveň postavíme co do 

ústavněprávní ochrany na úroveň s odposlechy, budou se jen těžko hledat argumenty pro 

nedovolenost plošných odposlechů“. S výrokem je třeba souhlasit. Namísto řešení důležitého 

prvku, jako základní myšlenky data retention, je věnována vyšší pozornost oblasti volně 

související (přehnaná kontrola nad uživateli). Výsledek snažení je tedy v rozporu s původní 

myšlenkou a dochází k negativním dopadům (porušování základních lidských práv). 

V mnoha zemích je uchovávání údajů napadáno před nejvyššími orgány. Většinou 

dochází ke zrušení právních předpisů (až na rozhodnutí německého soudu), které jsou 

v rozporu s ochranou osobních údajů. Rozhodující pro osud data retention dále závisí na 

rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce spojené s žádostí o přezkum 

platnosti data retention. 

3.4.3 Výzkum společností poskytující služby elektronických komunikací v ČR 

Server o českém Internetu Lupa.cz (dále jen Lupa.cz), který se věnuje problematice data 

retention provedl zmapování 20 společností na českém trhu, které nabízejí služby 

elektronických komunikací. 

Otázky na poskytovatele služeb se věnovaly praxi uchovávání všech dat o zákaznících 

vzhledem k nejasnostem v míře oddělování databází s různými druhy dat. Příkladem mohou 

být předplacené anonymní SIM karty (účastnická identifikační karta, která slouží pro 

identifikaci účastníka v mobilní síti). Žádný právní předpis neukládá povinnost pátrat po 

identitě uživatele anonymní SIM karty, ale ukládá uchovávání jiných identifikátorů, které 

mohou o identitě uživatele leccos říci. Tato informace je velmi důležitá, protože osoby, na 

které se má zákon vztahovat, tedy na ty, kteří provádí závažnou trestnou činnost, správce 

osobních údajů těžko přijde. Vzorní uživatelé jsou „špehováni“ a ti, co páchají trestnou 

činnost, mají volné pole působnosti díky možnosti anonymity. Je racionální, že poctivý 

uživatel nebude uchovávání údajů věnovat větší pozornost, protože nemá důvod obav, avšak 

subjekty, které nemají poctivé úmysly, využijí možnost anonymity, aby trestnou činnost 

páchat mohly. V případě zpřísnění této kontroly na úroveň všech uživatelů, ať už 

registrovaných či anonymních by mohlo dojít k vyšší efektivitě uchovávání údajů. Pro vzorné 

uživatele by se nic nezměnilo, ale ti, kteří mají nečisté úmysly, by byli také pod „dohledem“ a 

došlo by ke správnému naplnění myšlenky data retention. Oslovování provozovatelů služeb, 
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snadnost či náročnost získávání jejich odpovědí, je zajímavě vypovídající o jejich otevřenosti. 

Na dotazované poskytovatele služeb se Lupa.cz obracela prostřednictvím jejich 

komunikačních kanálů pro styk s médii či jiné dostupné osoby uvedené v kontaktech. První 

fáze výzkumu se týká dotazníku k uchovávání a zabezpečení údajů o zákaznících, 

transparentnosti. A druhá fáze výzkumu klade otázky k předávání provozních a lokalizačních 

údajů bezpečnostním orgánům státu. Vzhledem k tomu, že malé poskytovatele připojení k 

Internetu nebyli oslovováni systematicky a jejich odpovědi sloužily spíše jako referenční 

vzorek, došlo k uchování jejich identity v anonymitě.
66

 Následující tabulka srovnání uvádí, 

jaký byl úspěch při snaze získat odpovědi od konkrétních společností. 

Tab. 3.1. Úspěšnost získání informací 

Název společnosti 

Na webových stránkách 

je uveden kontakt pro 

styk s médii 

Vyjádření se 

k účasti ve 

studii 

Spolupráce 

v první fázi 

výzkumu 

Spolupráce ve 

druhé fázi 

výzkumu 

GTS Nover Ano Ano Ne Ne 

UPC Česká republika, 

a.s. 
Ano Ano Ne Ne 

VOLNÝ, a.s. Ano Ano Ano Ano 

Telefónica O2 Czech 

republic, a.s. 
Ano Ano Ano Ne 

České 

Radiokomunikace a.s. 
Ano Ano Ne Ne 

Vodafone Czech 

Republic a.s. 
Ano Ano Ano Ne 

T-Mobile Czech 

Republic a.s. 
Ano Ano Ano Ano 

MobilKom, a.s. Ano Ano Ano Ano 

ETARGET CZ, s.r.o. Ano Ano Ano Ne 

TANGER, spol. s r.o. Ne Ne Ne Ne 
Libimseti.cz a.s. Ne Ne Ne Ne 

Facebook, Inc. Ano Ne Ne Ne 

Aukro s.r.o. Ano Ano Ne Ne 

Seznam.cz, a.s. Ano Ano Ne Ne 

Google Czech 

Republic, s.r.o. 
Ano Ne Ne Ne 

Centrum Holdings 

s.r.o. 
Ano Ano Ano Ne 

Jyxo, s.r.o. Ne Ano Ne Ne 

Nyx.cz (název služby, 

není firmou) 
Ne Ano Ano Ano 

Malý poskytovatel 

internetu č. 1** 
Ne Ano Ano Ano 

Malý poskytovatel 

internetu č. 2** 
Ne Ne Ano Ano 

Zdroj: KUČERA, Petr. Data retention v Česku prakticky II. – Bezpečnost a transparentnost. Lupa.cz, server o 

českém internetu [online]. 22. 4. 2010. [cit. 19.4.2012]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

<http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-v-cesku-prakticky-ii-bezpecnost/> 
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V rámci tématu „co a jak se uchovává“ došlo na otázku o skutečném sledování veškeré 

elektronické komunikace (povinnost stanovuje zákon o elektronických komunikacích a 

vyhláška 485/2005 Sb. upřesňuje). U poskytovatelů připojení k internetu se dostalo odpovědí, 

že některé formy komunikace jsou sledovány více, jiné méně či vůbec. U pevných (zejména 

Telefónica O2) i mobilních telefonních (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon) 

komunikací je sledování jasně vymezeno. Operátoři provádí monitoring komunikace ve svých 

sítích. Díky malému počtu poskytovatelů, je i pro bezpečnostní orgány států sledování snadné. 

Např. T-mobile má vyčleněn pracoviště pro data retention a rutinním způsobem předává data 

na základě vyžádání bezpečnostních složek, obzvláště Policii České republiky. Obdobně je 

tak u e-mailové komunikace a připojení k Internetu v případě velkých telekomunikačních 

společností (viz výše, UPC, Volný, GTS). Naopak je tomu u malých poskytovatelů připojení 

k Internetu, kterých je v řádu několik set. Nejsou tak snadno monitorovatelní, a proto mají 

žádosti o vydání dat u těchto společností malý podíl. V případě poskytovatelů webových 

služeb zde data retention údajně nespadají. Např. Seznam.cz se skrze zástupce společnosti 

vyjádřil, že nejsou poskytovatelem služeb elektronické komunikace. Zákon 127/2005 Sb. 

stanovuje, že poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají povinnost registrace u 

Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ). V porovnání se vzorky dotazujících se 

společností se došlo k závěru, že v registru byli pouze poskytovatele služeb připojení 

k Internetu.
67

 

Další výzkumná otázka se týkala informace, zda poskytovatelé služeb dostali od 

státních orgánů pokyny k provádění data retention. Na otázku se kladně vyjádřila pouze 

Telefónica O2. Z toho vyplývá, že v praxi se nejspíš bude technické provedení data retention 

u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit. 

Dále se Lupa.cz zajímala o informace týkající se rozsahu sbíraných dat a o době jejich 

uchovávání. Z výsledků vyplynulo, že poskytovatelé služeb sbírají velké množství dat, které 

uchovávají velmi dlouhou dobu. 

Z další otázky, která se týkala bezpečnosti a průhlednost, které spolu úzce souvisí. 

Společnostem tedy byla položena otázka, jak moc se uživatelé služeb zajímají o bezpečnost 

svých údajů. Zda je zajímá, jak je jejich bezpečnost garantována nebo stačí prohlášení, že 

bezpečnost je pro společnost velice důležitá. Z výsledků vyplynulo, že zhruba 70 % uživatelů 

se spokojí s ničím nepodloženým ubezpečením. Z této informace je patrné, že účastníci 
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netuší, co se s údaji o jejich osobě děje. Dle názoru autorky neví, co a v jakém rozsahu se o 

nich samotných uchovává, předpokládá proto, že to je důvodem, proč uživatelé služeb nejeví 

o zabezpečení větší zájem. Pravidelná nezávislá kontrola dodržování stanovených pravidel 

pro bezpečnou správu je zásadní a měla by být v dnešní době samozřejmosti. Avšak 

z výzkumu vyplynulo, že jen 4 společnosti z 9 uvedly, že nechávají zabezpečení dat 

kontrolovat pravidelným nezávislým auditorem. 

V rámci studie bylo také zjištěno, že v oblasti ochrany osobních údajů existuje předěl 

mezi poskytovateli služeb připojení k Internetu a poskytovateli webových služeb. 

Poskytovatelé služeb připojení k Internetu jsou téměř vždy registrováni u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (dále jen ÚOOÚ). Právě ti poskytovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje, 

mají v České republice povinnost registrovat se u ÚOOÚ.
 68

 

Následující tabulka zobrazuje společnosti jako poskytovatelé služeb, které jsou či 

nejsou zapsány v ÚOOÚ. 

 Tab. 3.2 Registrace dotazovaných společností u ÚOOÚ 
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Zdroj: KUČERA, Petr. Data retention v Česku prakticky I. - co a jak se uchovává. Lupa.cz, server o českém 

internetu [online]. 2. 4. 2010. [cit. 19.4.2012]. ISSN 1213-0702. Dostupné z:  

<http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-v-cesku-prakticky-i/> 

  

V případě poskytovatelů webových služeb je odpověď různá. Zejména zahraniční 

poskytovatelé služeb registrováni nejsou. Vše tedy závisí na tom, jestli správce webmailového 

účtu usoudí, zda spravuje nebo nespravuje osobní údaje uživatelů. V případě záporné 
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odpovědi opak může být pravdou, může spravovat mnoho podrobných údajů o uživatelích. 

Může se to stát díky zpožďování zákonných norem za technologickou realitou. 

Mapování společností, které působí na českém trhu je po zjištění výše zmíněného 

zajímavé. Jen fakt, že tyto společnosti neodpovídají na určité otázky, značí o neprůhlednosti 

činnosti, která by v souvislosti s uchováváním údajů o uživatelích měla být známá. 

3.5 Data retention aktuálně 

Rok 2011 je pro data retention v České republice podstatný. Došlo k zásadní změně, 

která bude přiblížena v následujících podkapitolách. Tato kapitola se také zaměří na aktuality 

z roku 2012, kdy se problematice začíná věnovat větší množství veřejnosti. 

3.5.1 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR o data retention 

Ústavní soud České republiky rozhodl v případu data retention (viz část 3.4.2 Data 

retention před nejvyššími orgány). Došlo ke zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a na zrušení 

vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání 

a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.
69

 

Došlo ke zrušení úpravy, které provozovatelům veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací ukládala povinnost uchovávat skoro všechny údaje o uskutečněné 

komunikaci uživatelů těchto služeb po dobu 6 až 12 měsíců a předávat je velké sféře státních 

orgánů. 

Ústavní soud shledal dosavadní úpravu zákona jako nepřiměřený zásah do 

ústavněprávně chráněného práva na soukromí a svým nálezem vyhlášeným 31. Března 2011 

zrušil úpravu data retention. Kritizoval však přístup k této problematice, protože část 

poslanců, kteří hlasovali pro přijetí zákona 127/2005 Sb., podepsali také návrh pro jeho 

zrušení. Zde se může laik problematiky pousmát a zamyslet se nad tím, kdo rozhoduje o „naší 

české zemi“ Důvod tohoto problému může být spjat s přijetím zákona 127/2005 Sb. Tento 

zákon byl v roce 2005 přijat ve velmi krátké době, nebyl mu tedy věnován dostatek 

pozornosti. Takovéto přijetí zákona mohlo mít spojitost s potřebou rychlého vyhovění 

směrnici 2006/24/ES nebo byl takto zákon přijat, aby byl co nejméně návrh zákona 

kritizován. Kritika však zákon 127/2005 Sb. „doběhla“ velmi rychle. Ústavní soud zároveň 
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upozornil, jak by sloužit neměl a zdůraznil, že účelové návrhy tohoto formátu, bude do 

budoucna odmítat. 

Dle Ústavního soudu data retention představují velký zásah do základního práva 

jednotlivce na ochranu soukromí v podobě informačního sebeurčení, a to i v případě 

neuchovávání obsahu sdělení. Tento přístup by byl přístupný jen v případě, kdy by byly 

respektovány striktní ústavněprávní limity, které ovšem úprava nesplnila. Důvodem zrušení 

byla tedy celková nejasnost a neurčitost také díky státním orgánům, které mají oprávnění 

k vyžádání uchovávaných údajů. Jako potíž stanovil Ústavní soud také účel pro vyžádání 

údajů, které se smí využívat za účelem „objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení“ 

dle § 88a trestního řádu (viz 2.8 Trestní řád). Zároveň samotná směrnice definuje v článku 1 

svůj účel následovně: 

„Účelem této směrnice je harmonizovat předpisy členských států týkající se povinnosti 

poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí, pokud jde o uchovávání některých údajů jimi vytvořených nebo 

zpracovaných, s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a 

stíhání závažných trestných činů, jak jsou vymezeny každým členským státem v jeho 

vnitrostátních právních předpisech“. 

Je tedy jasné, že nedochází k naplnění podmínky předvídatelnosti, která je závažná z pohledu 

zásahu do základních práv jednotlivců. Ústavní soud dále vizitoval nedostatečnou úpravu 

bezpečnosti uchovávání provozních a lokalizačních údajů a nedostatečné záruky proti jejich 

zneužití a likvidaci. Dalším důvodem zrušení bylo chybějící vymezení jakékoliv odpovědnosti 

a sankcí za porušení povinností, které mají osoby uchovávající údaje. Problém byl spatřen 

také v nemožnosti obrany jednotlivce proti zneužívání shromažďovaných údajů. Ústavní soud 

také vyjádřil pochybnosti nad celým smyslem plošného a preventivního uchovávání údajů 

tedy efektivitou data retention. 

Nález Ústavního soudu není finálním stádiem pro data retention. Česká republika musí 

zařadit směrnici 2006/24/ES do svého právního řádu. Prozatím tedy došlo jen k vymezení, jak 

úprava vypadat nemá. Další zohlednění vzejde z novely zákona o elektronických 

komunikacích, které navrhne Ministerstvo vnitra na základě doporučení Ústavního soudu. 

Český Ústavní soud se svým nálezem připojil k národním „strážcům ústavnosti“. I přes 

stálou obhajobu data retention Komisí, která je neustálým terčem kritiky, budoucnost na 

evropské úrovni stále není jasná a měla by být předmětem další celospolečenské diskuze. 
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3.5.2 Úskalí data retention 

Součástí hlavních potíží, které souvisí s uchováváním a využíváním provozních a 

lokalizačních údajů je chybějící definice závažných trestných činů, pro jejichž vyšetřování, 

odhalování a stíhání měly být údaje v souladu s článkem 1 Směrnice 2006/24/ES. Praktickým 

příkladem je, že některé státy na základě data retention omezily okruh trestných činů a některé 

státy využívají údaje k odhalování všech trestných činů. Tato různorodost je daná také 

okruhem subjektů, které k údajům mají přístup. Ve většině států je oprávněným orgánem 

policie a státní zástupci (např. zpravodajské služby, daňová správa, celní správa nebo 

pohraniční úřady). V České republice má k údajům přístup také Česká národní banka bez 

jakýchkoli zákonných omezení.
70

 

Další rozdílností, která může vést k problémům, je rozdílnost doby uchovávání 

v jednotlivých státech, kterou směrnice 2006/24/ES stanovila na 6 měsíců až 2 roky. Z údajů, 

které jsou k dispozici od členských států, vyplývá, že 86 % žádostí požadovalo údaje mladší 6 

měsíců a asi 67 % mladší 3 měsíců. Starší údaje byly vyžadovány v případě vyšetřování 

internetové kriminality nebo závažné či sériové trestné činnosti. 

Velká rozdílnost v jednotlivých státech vzniká u žádostí provozních a lokalizačních 

údajů. Nejvíce žádostí bylo v roce 2009 v Polsku v počtu 1 048 318 žádostí. V počtu žádostí 

v přepočtu na obyvatele, dosáhla rekordu Česká republika (280 271 žádostí). Velké množství 

žádostí bylo také v Lotyšsku. Tyto země probíranou činnost zdůvodňují tím, že u mobilní 

telefonie se žádosti podávají všem velkým mobilním operátorům současně a tedy skutečný 

počet žádostí je podstatně nižší. Avšak například ČR v roce 2009 nevyhověla jen 10 446 

žádostem, otázkou tedy zůstává, jak moc souběžné podání žádostí ke všem telefonním 

operátorům výsledky skutečně zkreslovalo. 

Dále Evropská komise uvedla, že využívání provozních a lokalizačních údaje je dle 

většiny členských států potřebné při odhalování trestné činnosti, avšak k této potřebnosti se 

vyjádřilo jen 9 států z 27 a interpretace většiny je tedy nesprávná. Těchto 9 států se však 

k potřebnosti data retention vyjádřilo ve smyslu konkrétních případů, kdy byly údaje využity 

a přispěly k vyšetření trestného činu. Zároveň dodali, že v mnoha případech došlo k vyloučení 

podezření ze spáchání trestného činu, aby byly použity větší zásahy do soukromí (např. 

odposlechy či domovní prohlídky). Dochází se tedy k závěru, že provozní a lokalizační údaje 

byly důležité při objasnění trestné činnosti, než kdyby jejich využití bylo pro vyšetření 
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trestného činu nezbytné, nenahraditelné a mohlo by tak naplnit zásadu proporcionality. 

Statistiky dále prokázaly, že využívání provozních a lokalizačních údajů nemělo na snížení 

míry kriminality nebo na zvýšení její objasněnosti podstatný vliv.  

Dalším úskalím data retention je, že dochází ke zneužití uchovávaných údajů, kterým se 

však Evropská komise nezabývá. V České republice došlo k neoprávněnému vyžádání 

osobních údajů zejména u politiků, podnikatelů, také předsedy Ústavního soudu nebo osob 

z okolí prezidenta republiky, příslušníkem cizinecké policie. Dalším příkladem je Polsko, kde 

policie a tajné služby vyžadovaly neoprávněně údaje o telekomunikaci nezávislých žurnalistů. 

Další případ ukazuje na Bělorusko, kde si policie od operátorů vyžádala výpis BTS stanic 

v místě protivládních demonstrací a zjišťovala tak totožnost osob, které demonstrovaly a byly 

tak následně vyšetřovány. 

Výše uvedené rozdílnosti (a mnoho dalších) jsou v rozporu s harmonizací vnitřního 

obchodu, která měla být hlavním účelem přijetí směrnice 2006/24/ES. Uchovávání 

provozních a lokalizačních údajů na evropské úrovni je tedy nefunkční, jelikož příhraniční 

spolupráce států EU je využívána méně než 1%. Otázkou tedy je, zda je potřeba řešit 

problematiku data retention, pokud nedochází k naplnění jeho účelu. Původní myšlenka data 

retention je velmi dobrá, avšak aplikace do praxe není propracovaná a neplní svůj účel na 

úrovni řešení závažných trestných činů. Vzorem pro správnou cestu mohou být tzv. Quick 

freeze, které jsou obdobnou formu data retention v jiných zemích (např. USA, Kanada, 

Japonsko, Argentina), kde se uchovávají komunikace jen podezřelých osob. Sytém Quick 

freeze jistě není dokonalý, ale oproti data retention plní svou úlohu a ujal se. 

3.5.3 Data retention v roce 2012 

Na sklonku roku 2011 byla dne 30. Prosince 2011 ve Sbírce zákonů publikována novela 

č. 468/2011 Sb., která mění zákon o elektronických komunikacích.
71

 

Novela upravuje tyto hlavní části: 

 definice zákona o elektronických komunikacích, 

 cíle a základní zásady regulace, 

 správu rádiového spektra, zejména s ohledem na prohloubení zásady technologické 

neutrality a neutrality služeb, 
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 zrušení povinnosti poskytovat službu pronájmu okruhů v rozsahu minimálního souboru 

pronajímaných okruhů, 

 zavedení možnosti uložení povinnosti funkční separace jako nového nápravného opatření 

poslední instance, 

 náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a 

připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací, 

 kvalitu služby, zejména stanovením pravomoci Českého telekomunikačního úřadu uložit 

podnikateli provozujícímu veřejnou komunikační síť požadavky na zajištění minimální 

kvality služeb, 

 přístup ke službám a sdílení kapacit, 

 zpřístupnění účastnického vedení, 

 zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti 

komunikací a nové kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

 bezpečnost a integritu veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací. 

Dne 22. února 2012 vláda České republiky projednávala novou zákonnou úpravu data 

retention. Nyní je opět zájem o to, jak bude vypadat prováděcí vyhláška a to zejména 

kategorie osobních údajů, které mají být uchovávány.
72

 

Organizace Iuridicum Remedium, o.s.  se aktivně podílela na nové úpravě data 

retention, absolvovala několik jednání s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, Bezpečnostní informační službou, Úřadem vlády, Úřadem pro ochranu osobních 

údajů a dalšími subjekty. Prosadit se podařilo především využití při trestním řízení, kde se 

úprava blíží odposlechům. Do nové úpravy se také podařila prosadit povinnost informovat ty, 

jejichž údaje byly využity. Parlament by měl vyřešit důležitou otázku, na které trestné činy se 

má data retention vztahovat. Momentální vymezení je totiž příliš široké. Důležité je i zavedení 

více kontrolních mechanismů při podávání žádostí a zdůraznění subsidiarity použití údajů. 

Dále se podařilo prosadit jasné vymezení orgánů, které mají k údajům přístup přímo v zákoně 

o elektronických komunikacích. Nepodařilo se však prosadit omezení možnosti využívat 

údaje v zákoně o policii České republiky, podle nové úpravy lze údaje využívat v plném 

rozsahu a bez povolení soudu, což podle Iuridicum Remedium, o.s. představuje možnou cestu 

pro obcházení postupu v trestním řádu. Podařilo se pouze omezit oprávnění 
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České národní banky (zavedení nutnosti povolení soudu). Nyní je třeba sledovat, jak bude 

vypadat prováděcí vyhláška zákona, zejména kategorie osobních údajů, které mají být 

uchovávány. 

S novelou zákona o elektronických komunikacích však přišla nová kritika, které se 

věnuje již zmíněná organizace Iuridicum Remedium, o.s. zabývající se kampaní data 

retention.
73

  

Aktuálně mají poslanci projednávat kritiku novely tohoto zákona, který má v České 

republice opět zavést povinné uchovávání údajů pro potřeby policie České republiky, České 

národní banky a nově také tajných služeb. Iuridicum Remedium, o.s. proto 27. března 2012 

oslovilo opět poslance s výhradami, kde kritizuje přijetí novely s tím, že i ostatní evropské 

země odmítají zavést opatření data retention do svého právního řádu, jak jim ukládá evropská 

směrnice 2006/24/ES. Upozornili na nepřesvědčivé výsledky využívání provozních a 

lokalizačních údajů (viz 3.7 Úskalí data retention), jako nedostatečnou regulaci oprávnění 

policie, nadbytečné oprávnění ČNB, příliš široký okruh subjektů, které mají data 

shromažďovat, široké možnosti užití údajů podle trestního řádu a chybějící vymezení 

kategorií uchovávaných osobních údajů. 

V rámci kritiky návrhu novely zákona o elektronických komunikacích a některých 

dalších zákonů upravujících povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o 

elektronických komunikacích a způsoby využívání těchto údajů je třeba zmínit některé 

konkrétní problémy, které vznikají již před přijetím. Česká republika by se úprav tohoto 

zákona měla ještě zdržet, jelikož Evropská komise provádí aktuálně evaluaci směrnice 

2006/24/ES a může tak dojít k její úpravě, protože v minulém období nedošlo k harmonizaci 

povinností na národních úrovních. Očekává se také rozhodnutí Evropského soudního dvora, 

který řeší neslučitelnost uchovávání údajů s Chartou základních práv EU. Možné změny by 

tedy vedly k další potřebě úpravy zákona č. 127/2005 Sb. Bodem kritiky je také skutečnost, že 

díky data retention nedošlo ke snížení kriminality v České republice, zůstává tedy otázka 

potřebnosti data retention. Problém stále trvá také v oblasti neřešitelnosti využívání 

provozních a lokalizačních údajů, která souvisí s Policií České republiky. Návrh novely sice 

zpřísňuje vyžadování údajů (blíže specifikováno v trestním řádu), ale nejsou stanovena skoro 

žádná omezení. Na přístup k těmto údajům by měl dohlížet soud, který by vždy zvážil 
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potřebnost poskytnutí osobních údajů. Kritizovat lze také zmíněnou Českou národní banku, 

která nemá omezenou pravomoc k získávání uchovávaných údajů. Návrh novely zákona 

rozšiřuje okruh povinných subjektů o ty, které poskytují připojení k Internetu prostřednictvím 

Wi-Fi jako doplňkovou službu. Těmito subjekty jsou například provozovatelé kaváren, 

ubytovacích služeb a restaurací. Okruh subjektů povinných uchovávat osobní údaje by se tak 

rozrostl a řešil by se další problém s hrazením nákladů a zabezpečení uchovávaných údajů u 

malých provozovatelů, kteří se kontrolují velmi obtížně a zahrnují velký počet subjektů. 

Mohlo by tak docházet k většímu zneužívání osobních údajů. Kritizovat lze také nevymezení 

kategorií uchovávaných osobních údajů zákonem a jiné trvající problémy spojené 

s problematikou data retention. 

3.6 Shrnutí praxe ochrany osobních údajů 

Kapitola 3 vyjasnila průběh data retention v České republice, objasnila dění v rámci 

Evropské unie a zaměřila se na praxi uchovávání osobních údajů v České republice. 

Posouzení ochrany osobních údajů přiblížilo důvod vzniku uchovávání elektronických 

komunikací a jejich revizi, která přišla na počátku tohoto století. Následně byla probrána 

Charta základních práv EU, která souvisí s uchováváním osobních údajů. Dále byly objasněny 

důvody úpravy zákona o elektronických komunikacích v rámci uchovávání údajů. Praxe data 

retention přiblížila směrnici 2006/24/ES, která členským státům udává povinnost 

implementovat ji na národní úroveň, soudy týkající se kritiky data retention a následně 

průzkum společností poskytujících služby v České republice. Závěr kapitoly přiblížil změny, 

kterými data retention v posledních letech prošly a jak se k nim odborníci staví dnes.  

Z důvodů velmi živého tématu, které se prakticky v Evropské unii teprve formuje a 

nedostatku oficiálních podkladů, bylo nutné čerpat ze všech dostupných a tedy také méně 

kvalitních zdrojů. 
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4 Závěr 

Počátky uchovávání osobních údajů vzešly z vyvíjejících se elektronických technologií, 

které výrazně ovlivňují životy lidí na zemi. Tato globalizace však s pozitivními stránkami 

přináší také stinné stránky v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních údajů.  

Právě osobní údaje jsou předmětem celosvětové tématiky a také aktuálním problémem České 

republiky. Povinnost zpracovávání a uchovávání osobních údajů je zakotveno v českých 

právních předpisech z důvodů boje proti kriminalitě a objasňování trestných činů. Účinek data 

retention však zasahuje mnohem dále, a to tak, že poctiví občané České republiky jsou 

„špehováni“. 

Tato diplomová práce řešila problematiku ochrany osobních údajů v souvislosti 

s elektronickými komunikacemi. Cílem bylo zjistit, jak v České republice funguje uchovávání 

osobních údajů v právním řádu a také praxi u poskytovatelů služeb. Konkrétně došlo 

k seznámení s tématikou data retention, jejími počátky až po aktuální vývoj. Vedlejším cílem 

bylo také propojení elektronických komunikací s příklady jiných členských států Evropské 

unie a samotná právní úprava zpracovávání a uchovávání elektronických údajů na úrovni 

Evropské unie.  

Z diplomové práce vyplynulo, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES 

ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 

s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí není v souladu se základními lidskými právy. Z těchto důvodů je ve 

většině členských států EU potíž implementovat tuto směrnici do národních právních řádů. 

Také Česká republika zatím neúspěšně bojuje s tímto problémem. Zákon o elektronických 

komunikacích v České republice je obtížně aplikovatelný do praxe a zasahuje do ochrany 

osobních údajů v širokém měřítku. 

Názor autorky na tuto problematiku je ambivalentní. Na jednu stranu je potřeba 

uchovávat osobní údaje z důvodů úplatnosti služeb, které poskytují subjekty elektronických 

komunikací a je třeba prostřednictvím této aktivity odhalovat závažné trestné činy. Na druhou 

stranu však dochází ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů v nepřiměřeném množství 

a příliš dlouhém období. Jak z této diplomové práce vyplynulo, účel data retention nedosahuje 

úrovně, který by měl plnit. Uchovávané údaje totiž z velké většiny pomáhají spíše k řešení 

drobných přestupků než k boji proti kriminalitě či terorismu. 
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Ochrana osobních údajů v souvislosti s data retention je však v počátcích. Samotnou 

autorku této diplomové práce zajímá aktuální řešení data retention a to, jak rozhodne 

Evropská komise v případě směrnice 2006/24/ES, co způsobí novela zákona o elektronických 

komunikacích a zda Česká republika pod záštitou Evropské unie někdy dosáhne optimální 

regulace zpracovávání a uchovávání elektronických komunikací, aby byla vytvořena 

adekvátní ochrana údajů všech osob, které využívají elektronické komunikace. Autorka 

diplomové práce bude nadále tuto problematiku sledovat. 
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