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Autorka si pro svou práci zvolila téma odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.
Jedná se o téma mimořádně aktuální, neboť využívání odposlechu a záznamu orgány činnými
v trestním řízení se neustále zvyšuje, přičemž odhalování a objasnění obzvláště organizované
trestné činnosti by se bez těchto zajišťovacích prostředků obešlo často jen velmi obtížně. Na
druhou stranu se zvyšujícím se počtem prováděných odposlechů rostou někdy i oprávněné
námitky o nadužívání těchto prostředků, jež do značné míry zasahují do soukromí osob. Právě
nalezení  optima  mezi  schopností  orgánů  činných  v  trestním  řízení  účinně  bojovat  proti
závažné  kriminalitě  a  co  možná  minimální  mírou  zásahů  do  svobody  osob  představuje
největší výzvu jak pro zákonodárce, tak i pro orgány veřejné moci. Na tomto podkladě se tak
otevírá dostatečný prostor pro originální zpracování tématu.

Autorka  v práci  prokázala  dostatečné  teoretické  znalosti,  a  to  zejména  z trestního  práva
procesního,  nutné  k zvládnutí  jejího  tématu.  Uchazečka  prokázala  dostatečnou  orientaci
v odpovídajících  materiálech  a  dokázala  oddělit  pro  její  práci  podstatné  zdroje  od  těch
nepodstatných, byť mohla využít ještě většího množství odborných článků na toto téma. Při
vytváření své práce autorka používala standardních vědeckých metod typických pro danou
problematiku, zejména analýzu textů a jejich komparaci, ačkoliv sama zvolené metody práce
neuvádí.

Autorka si  hned v úvodu vytyčila  za cíl  provést komplexní  rozbor zákonné i  podzákonné
právní  úpravy  odposlechu  i  zjišťování  údajů  o  telekomunikačním  provozu,  včetně  jejího
vývoje. Takto široce (a do značné míry obecně) definovaného úkolu se chopila s ohledem na
charakter práce (až na níže uvedené výhrady) odpovědně a je možné konstatovat, že ve své
práci  stanovených  cílů  dosáhla  samostatně  a  způsobem,  který  odpovídá  základním
požadavkům na rigorosní práci.

Předložená  práce  splňuje  po  formální  stránce  (zřejmě)  všechny  požadavky.  Celkově  i  s
přílohami  je  vypracována  na  103  stranách,  přičemž  vlastní  text  včetně  úvodu  a  závěru
obsahuje 83 stran. S ohledem na absenci prohlášení o celkovém počtu znaků a  elektronické
verzi práce ve formátu pdf nemohl oponent ověřit, zdali samotný text práce dosahuje limitu
180 000 znaků;  předpokládá  však,  že  ano.  Jinak  nechybí  abstrakt  v českém a  anglickém
jazyce i seznam klíčových slov. Text sám je přehledně strukturován do 7 kapitol, které se dále
člení  na  jednotlivé  podkapitoly.  První  kapitola  obsahuje  základní  představení  institutu
odposlechu  a  záznamu  telekomunikačního  provozu,  včetně  problému  jejich  zásahu  do
základních práv. Následují kapitoly o vztahu těchto institutů ke sledování osob a věcí, vývoji
právní  úpravy  obou  institutů,  jejich  realizaci  dle  zvláštních  zákonů  a  problému  jejich
uskutečňování na sociálních sítích. Předposlední kapitola pojednává o kontrole odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu Nejvyšším soudem a Stálou komisí pro kontrolu použití
odposlechů a rovněž se věnuje tématu odpovědnosti  za škodu jimi způsobenou. Práci pak
uzavírá kapitola obsahující úvahy de lege ferenda. Autorka tak pro svou práci zvolila celkem
logickou strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autorka při svém výkladu
postupuje od obecného ke konkrétnímu, což napomáhá lepšímu pochopení ze strany čtenáře.
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Autorka s ohledem na zvolené téma zvolila dostatečný okruh pramenů. Spíše negativně lze
ovšem hodnotit, že se mezi prameny nachází jen jediný pramen ze zahraniční provenience. 

Autorka správně v práci rozlišuje mezi citací  a parafrází.  Nesprávně a v rozporu s citační
normou fakulty však cituje  internetové zdroje,  u nichž neuvádí datum zobrazení,  což je u
tohoto  poměrně  nestálého  druhu  informačního  zdroje  nezbytné  pro  jeho  identifikaci.  S
ohledem  na  velmi  nízký  počet  těchto  odkazů  však  toto  pochybení  nepředstavuje  důvod
neuznání práce. Autorka v práci nevyužívá žádných citačních zkratek, což by bývalo přispělo
k lepší přehlednosti odkazů na prameny práce.

Hloubka  autorkou  provedené  analýzy  problematiky  odposlechu  a  záznamu
telekomunikačního  provozu je  dostatečná,  kladně lze  hodnotit,  že  uchazečka  nejenže  cizí
názory přejímá, ale dokáže je i na několika místech kriticky hodnotit a polemizovat s nimi.
Oponentovi  však  v  práci  chybí  reálné  kazuistiky  (vyjma  přejatých  závěrů  z  judikatury).
Autorský  text  uchazečky  je  relativně  čtivý,  na  dostatečné  stylistické  úrovni.  Práce  netrpí
velkým množstvím gramatických chyb, ty však autorka činí zejména v psaní čárek ve větách
jednoduchých i v souvětích (pravidla jejich psaní autorka zjevně nemá zcela zažitá, když hned
dvě chyby činí už v úvodu).  

Oponent  má  nad  rámec  výše  uvedeného  k předložené  práci  tyto  konkrétní  poznámky  a
připomínky:
- Oponent kladně hodnotí zejména podkapitolu práce zabývající se judikaturou Evropského

soudu pro lidská práva; škoda jen, že tam uvedené závěry mezinárodního soudu autorka
ani sama nehodnotí, ani je nijak nereflektuje.

- Na  str.  46  autorka  uvádí,  že  ochrana  komunikace  odposlouchávaného  s  obhájcem  je
stanovena pouze ve prospěch obviněného, takže k ní může dojít jen po zahájení trestního
stíhání.  S  tím oponent  nemůže souhlasit,  a  to  minimálně  již  v  případě  podezřelého ve
zkráceném přípravném řízení, jenž z povahy věci musí být beneficientem stejné ochrany. 

- Oponentovi  není  zřejmé,  jak  by  umístění  odposlouchávacího  zařízení  do  obydlí  mělo
narušit „listovní tajemství“, jak uvádí autorka na str. 48 (je samozřejmě nesporné, že do
soukromí  zcela  zásadně  zasahuje).  Autorka  by  tak  měla  blíže  nastudovat  (historickou)
podstatu ochrany listovního tajemství.

- Kapitola 5 o exkursu do odposlechu na sociálních sítích představuje extrémně zajímavé
téma, jež naneštěstí autorka dostatečně nevytěžila, když se jím zabývá jen na 3 stranách!
Přitom prostor pro zkrácení  jiných kapitol  s rozhodně méně zajímavým tématem podle
oponenta byl.

- Na str. 75 autorka uvádí, že poučení o možnosti podat návrh na přezkum oprávněnosti ze
strany příslušného orgánu je podmínkou pro podání takového návrhu. To by však vedlo k
absurdnímu  závěru,  že  v  případě,  kdy  příslušný  orgán  nesprávně  neposkytne  poučení
vůbec, by oprávněná osoba nemohla takový návrh nikdy podat. Na to ostatně obiter dictum
poukazuje  i  Ústavní  soud  v  autorkou  citovaném  nálezu,  přesto  autorka  toto  své
sebepopření nikterak nereflektuje.

- Autorčin návrh de lege ferenda na str. 82 o úpravě názvu oddílu sedmého TŘ je zjevně
nadbytečný, neboť sám zákon o elektronických komunikacích uvádí, že se telekomunikací
míní i elektronická komunikace. Samotný návrh názvu § 88a je pak z hlediska legislativní
techniky  nedokonalý,  neboť  končí  slovem „zprávou“  namísto  „zprávou  elektronických
komunikací“.

- Autorka při své kritice úpravy zákona o elektronických komunikacích na str. 85, podle níž
dodavatelé  aplikačních  služeb  nemají  na  rozdíl  od  provozovatelů  elektronických
komunikací povinnost vydat dešifrovací klíč, zjevně nevzala v úvahu, že orgány činné v
trestním  řízení  mají  možnost  využít  ještě  možnosti  zajištění  věci  (např.  odnětí  věci  –
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dešifrovacího  klíče).  To  samozřejmě  nic  nemění  na  jiném  problému,  a  sice  získání
dešifrovacího klíče od zahraničních společností (se sídlem např. v USA).  

Výše uvedená pochybení a připomínky ovšem nemohou snížit  jinak velmi dobrou úroveň
práce,  jež  je  výsledkem  poctivé  práce  v podobě  originálního  a  relativně  podnětného
zpracování tématu. 

Z toho  důvodu doporučuji  předloženou  práci  k uznání  za  práci  rigorosní,  ovšem za
předpokladu, že dosahuje minimálního počtu znaků vyžadovaného pro tento typ prací. 

V Praze dne: 15. 4. 2019
                                                       

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
oponent


