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 Úvod 

 

V současné době, kdy používání elektronických komunikačních technologií patří 

ke každodennímu životu, vzniká nebezpečí zneužití těchto technologií k neoprávněným 

sledovacím praktikám některých států a jejich zpravodajských služeb. Takovéto zneužití jako 

moderní nástroj sledování a kontroly obyvatel ze strany státu je stále jednodušší, 

kdy při schopnosti sledovat elektronickou komunikaci mohou jednotlivé vlády zjistit téměř 

cokoliv.1 

 

V této diplomové práci čtenáře seznamuji s některými praktikami hromadného 

sledování, které v relativně nedávné době způsobily velký rozruch na mezinárodní scéně. 

Jedná se především o programy PRISM, Upstream a TEMPORA provozované Spojenými 

státy americkými a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, které byly 

veřejnosti odhaleny bývalým zaměstnancem americké Central Intelligence Agency (dále jen 

„CIA“) a bývalým spolupracovníkem americké National Security Agency (dále jen „NSA“) 

Edwardem Snowdenem.  

Za důležité též považuji pojednat o směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2006/24/ES, jež zavazovala členské státy zajistit hromadné uchovávání údajů o internetové 

a jiné komunikaci na území Evropské unie, a její transpozici v českém právním řádu. Ta se 

svou povahou totiž podobá výše zmíněným nástrojům hromadného sledování.  

Samotným účelem této práce je pak posoudit, zda došlo či dochází k protiprávnímu  

zásahu do základních lidských práv některými z těchto nástrojů hromadného sledování. 

Těžištěm mé argumentace je pak jeden ze základních principů demokratického právního 

státu, a to princip proporcionality, respektive aplikace testu proporcionality v jeho různých 

podobách na jednotlivé nástroje hromadného sledování. Při porovnávání společenských 

zájmů při aplikaci testu proporcionality se zaměřuji především na základní lidské právo na 

ochranu soukromí. Na podporu své argumentace v diplomové práci uvádím judikaturu 

Ústavního soudu České republiky, Soudního dvora Evropské unie či judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva. 

 

                                                 
1 HÁJÍČKOVÁ, Kamila. Hromadné sledování občanů. Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
[online]. Praha, 2015, 24(5), s. 11-19 [cit. 2017-12-07]. ISSN 1802-3843. Dostupné z: 
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/hromadne-sledovani-obcanu.m-160.html 
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Diplomová práce je rozdělena do tří částí pojmenovaných podle zeměpisného původu 

jednotlivých nástrojů hromadného sledování. Část nesoucí název „Nástroje hromadného 

sledování ve Spojených státech amerických“ obsahuje nejdetailnější popis samotného 

technického způsobu provozování nástrojů hromadného sledování, v tomto případě programu 

na hromadný sběr telefonických metadat, programu PRISM či Upstream. Také rozvádím 

vnitrostátní právní zakotvení těchto programů a posouzení jejich ústavnosti před americkými 

soudy. Za klíčové pak v této části považuji posouzení souladu těchto nástrojů 

s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, kde jsou vnímány jako opatření 

limitující základní lidská práva a kde poprvé aplikuji test proporcionality. 

Ve druhé části se zabývám nástroji hromadného sledování provozovanými v Evropské 

unii, a to britským programem TEMPORA a uchováváním provozních a lokalizačních údajů 

provozovateli komunikačních služeb dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/24/ES.   

 V prvním případě rozvádím příslušnou vnitrostátní právní úpravu, které odpovídá 

provozování programu TEMPORA, a posuzuji její soulad s Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod, především jí pak podrobuji testu proporcionality, jak jej 

interpretuje ustálená judikatura Evropského soudu pro lidská práva.  

Již neplatnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES v této části uvádím 

proto, abych čtenáře seznámil s argumentací Soudního dvora Evropské unie ohledně 

plošného a nerozlišujícího uchovávání elektronických údajů, a zejména pak proto, abych 

představil jeho interpretaci testu proporcionality, na kterou následně odkazuji v poslední části 

diplomové práce. 

 Ve třetí části uvádím původní a opětovnou transpozici směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/24/ES do českého právního řádu. Rozebírám nálezy Ústavního 

soudu České republiky, kterými byla jednotlivá ustanovení původní transpozice zrušena, 

a následně argumentaci v nich obsaženou aplikuji na současnou podobu této transpozice 

společně s argumentací Soudního dvora Evropské unie. 

  

Abych přiblížil samotné téma diplomové práce, považuji za vhodné nejdříve 

definovat pojem sledování, který přebírám z anglického slova „surveillance”.  
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V českém právním řádu se pojem „sledování“ vyskytuje v zákoně o bezpečnostní 

informační službě2 (dále jen „zákon o BIS”), který jej řadí mezi „zpravodajské prostředky“ 

používané Bezpečnostní informační službou České republiky (dále jen „BIS”). 

„Sledování“, jako zpravodajský prostředek, je mimo jiné definován přímo 

na webových stránkách3 BIS, tedy jako plánovité pozorování osob, míst, věcí a budov, kdy 

u lidí má být nejčastěji sledován jejich pohyb, chování a jejich jednání. Takový význam 

pojmu „sledování“ je ale pro tuto diplomovou práci zcela nedostačující., používám jej spíše 

ve smyslu pojmu „zpravodajská technika“. Právě „zpravodajskou techniku“ lze dle 

ustanovení § 8 zákona o BIS chápat jako souhrnné pojmenování pro elektronické, foto-

technické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické a mechanické prostředky 

a zařízení, které se používají utajeně v případech, kdy zpravodajská služba zasahuje do práv 

a svobod občanů. Pod ní lze zařadit i odposlouchávání telefonů, monitorování provozu 

počítačů a internetové sítě, identifikaci osob a zjišťování záznamů o jejich pohybu, prohlížení 

jejich korespondence atd. 

Jednu z nejobecnějších definic pojmu „sledování“ lze pak nalézt na oficiálních 

webových stránkách Amnesty International4, dle kterých jej lze definovat jako monitorování 

osobní komunikace, činnosti a pohybu. O zákonné sledování by se pak mělo jednat tehdy, 

pokud je takové sledování nezbytné k dosažení svého zamýšleného zcela zákonného cíle, 

pokud je zaměřené na konkrétní podezřelé osoby na základě relevantních důkazů 

o protiprávním jednání těchto osob a pokud je schválené příslušným nezávislým orgánem, 

zejména soudem. 

 

Anglický pojem „mass surveillance” je pak v této práci přeložen jako hromadné 

sledování, tak jak již bylo publikováno.5 Hromadné sledování lze považovat za jakési 

důsledné pozorování celé populace nebo její podstatné části, prováděné za účelem ochrany 

před terorismem a jinou trestnou činností.6 Amnesty International jej pak definuje jako 

monitorování internetové a telefonické komunikace velkého počtu lidí bez dostatečného 

                                                 
2 Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů 
3 Zpravodajské prostředky. Bezpečnostní informační služba České republiky [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné z: 
https://www.bis.cz/zpravodajske-prostredky.html 
4 BEAUMONT, Ben. Easy guide to mass surveillance. Amnesty International [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/easy-guide-to-mass-surveillance/ 
5 HÁJÍČKOVÁ, Kamila. Hromadné sledování občanů. Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
[online]. Praha, 2015, 24(5), s. 11-19 [cit. 2017-12-07]. ISSN 1802-3843. Dostupné z: 
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/hromadne-sledovani-obcanu.m-160.html 
6 US Mass Surveillance Law and Legal Definition. US Legal [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné z: 
https://definitions.uslegal.com/m/mass-surveillance/ 
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důkazního materiálu o jejich protiprávním jednání.7 Privacy International, britská organizace 

zabývající se ochranou práva na soukromí, spatřuje hromadné sledování ve vystavení 

obyvatelstva nebo jeho podstatné části nerozlišujícímu sledování, které zahrnuje systematický 

zásah do práva na soukromí. Každý systém, který generuje a shromažďuje údaje 

o jednotlivcích, aniž by se pokoušel takovou činnost omezit na konkrétní cílené jedince, je 

pak formou hromadného sledování.8 

 

Pojem „hromadné sledování” je tedy v této diplomové práci interpretován jako plošné 

a nerozlišující elektronické nebo jiné sledování podstatné části populace, které je prováděné 

formou zachytávání, analyzování či monitorování jakýchkoliv dat o komunikaci 

či komunikace samotné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 BEAUMONT, Ben. Easy guide to mass surveillance. Amnesty International [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/easy-guide-to-mass-surveillance/ 
8 Mass surveillance. Privacy International [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné z: 
https://www.privacyinternational.org/node/52 
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1. Nástroje hromadného sledování ve Spojených státech amerických 
 

 O odhalení utajovaných praktik hromadného sledování se na půdě Spojených států 

amerických (dále jen „Spojené státy“) postaral Edward Joseph Snowden, americký odborník 

v oblasti IT, dřívější zaměstnanec CIA a spolupracovník americké NSA, který se v červnu 

2013 v Hong Kongu setkal s americkou dokumentaristkou Laurou Poitrasovou, britským 

novinářem Ewenem MacAskillem a americkým ústavním právníkem a žurnalistou Glennem 

Greenwaldem.9 Při setkání Snowden novinářům předal archiv tajných dokumentů, 

které odhalovaly četné  programy hromadného elektronického sledování provozovaného 

NSA ve spolupráci s telekomunikačními a internetovými společnostmi.10 

 

Dle zpravodajského serveru The Guardian11 byly první dokumenty zveřejněny 5. a 6. 

června 2013, mezi nimiž bylo soudní rozhodnutí12, které telekomunikační společnosti 

Verizon Business Network Services, Inc (dále jen „Verizon“) ukládalo povinnost poskytovat 

NSA záznamy o telefonních hovorech svých klientů, a powerpointová prezentace odhalující 

existenci hromadného sledovacího programu PRISM s návodem, jak jej využít ke sledování 

internetové komunikace celosvětové populace. 

 

Nedlouho po tomto skandálním odhalení tehdejší americký prezident Barack Obama 

na tiskové konferenci ve Washingtonu uvedl, že tyto zveřejněné sledovací programy 

podléhají dohledu amerických soudů i Kongresu Spojených států, a trval na tom, že mezi 

bezpečností a ochranou soukromí byla nastolena rovnováha.13 Lze tedy konstatovat, 

že o pravdivosti těchto dokumentů nemohou být vzneseny pochybnosti. Odhalením těchto 

přísně tajných dokumentů vypluly na povrch sledovací praktiky Spojených států a jejich 

zpravodajské služby NSA, které ve světě zažehly bouřlivou diskuzi ohledně jejich rozsahu, 

zákonnosti a dopadu těchto aktivit na soukromí občanů či samotnou státní suverenitu 

některých zemí.14 

                                                 
9 GREENWALD, Glenn, Ewen MACASKILL a Laura POITRAS. Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA 
surveillance revelations. The Guardian [online]. 2013 [cit. 2017-10-1]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance 
10 GIDDA, Mirren. Snowden and the NSA files – timeline. The Guardian [online]. 2013 [cit. 2017-10-1]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/23/edward-snowden-nsa-files-timeline 
11 Ibid. 
12 Rozhodnutí United States Foreign Intelligence Surveillance Court ze dne 25. dubna 2013, sp. zn. BR-13-80  
13 President Obama Defends N.S.A. Surveillance Programs. The New York Times. In: Youtube [online]. 7. 6. 2013 [cit. 
2017-10-1]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=m8F99BT8QAA 
14 CLEMENT A. a OBAR J. A. Canadian Internet „Boomerang“ Traffic and Mass NSA Surveillance: Responding to Privacy 
and Network Sovereignty Challenges. In: GEIST, Michael A. Law, privacy, and surveillance in Canada in the post-Snowden 
era. Ottawa: University of Ottawa Press, 2015, s. 13. ISBN 0776622072. 
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Glenn Greenwald byl jedním z prvních novinářů, který měl ke Snowdenovým 

dokumentům přístup. Ve své publikaci15 vysvětluje, jakým způsobem bylo celosvětové 

hromadné sledování americkou NSA prováděno. Dle něj lze z archivu dovodit základní 

nástroje elektronického sledování prováděného NSA, tedy monitorování internetových 

serverů, satelitů, podmořských optických kabelů a místních i zahraničních telefonních 

hovorů. Dle Greenwalda mezi sledované subjekty nepatří jen osoby podezřelé z trestných 

činů či teroristických útoků, elektronické sledování dokonce není ani omezeno pouze 

na americké občany. Mezi cíle sledovacích programů patří i cizinci nacházející se mimo 

území Spojených států, tyto sledovací aktivity tedy mají dle Greenwalda celosvětový dopad:  

 

„... vláda Spojených států vybudovala systém, jehož cílem je úplné odstranění 

jakéhokoliv elektronického soukromí na celém světě.“16 

 

Dle Greenwalda17 jsou programy hromadného sledování, jako je sběr telefonických 

metadat či PRISM, pouze jedny z mnoha jiných sledovacích programů, které odhalovaly 

dokumenty ze Snowdenova archivu. Beze sporu ale patří mezi nejdůležitější. Jako další 

nástroje sledovacích praktik NSA Greenwald uvádí program EGOTISTICAL GIRAFFE, 

který měl za cíl monitorovat Tor browser, jehož smyslem je anonymní užívání internetové 

sítě, nebo Kanadský program Olympia, který měl zase sledovat brazilské ministerstvo 

hornictví a energetiky.  

 

„Některé sledovací programy byly zdánlivě spjaty se sledováním subjektů 

podezřelých z terorismu. Velké množství těchto programů ale zjevně 

s národní bezpečností nesouviselo. Dokumenty bezesporu dokazovaly, že NSA 

byla stejnou mírou zapojena do hospodářské a diplomatické špionáže a její 

sledovací programy byly zaměřeny na celou populaci.”18 

 

Shromažďované informace, získávané hromadným sledováním NSA, Greenwald dělí 

na dva hlavní typy, a to obsah a metadata. Obsahem je myšleno skutečné odposlouchávání 

                                                 
15 GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state. New York: 
Metropolitan Books, 2014, s. 78-83. ISBN 978-1-62779-073-4. 
16 Ibid., s. 80. (vlastní překlad) „... the US government had built a system that has as its goal the complete elimination of 
electronic privacy worldwide.” 
17 Ibid.  
18 Ibid. (vlastní překlad) „Some of the surveillance was ostensibly devoted to terrorism suspects. But great quantities of the 
programs manifestly had nothing to do with national security. The documents left no doubt that the NSA was equally 
involved in economic espionage, diplomatic spying, and suspicionless surveillance aimed at entire populations.” 
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telefonních hovorů nebo čtení e-mailů a online chatů. Metadata zahrnují shromažďování dat 

o datech, tedy data o těchto komunikacích. Greenwald vysvětluje pojem metadata na 

příkladech s e-mailovou zprávou a telefonními hovory, tedy metadata o e-mailové zprávě 

zaznamenávají, kdo komu e-mail odeslal a místo, ze kterého byl e-mail odeslán. Pokud jde 

o telefonní hovory, informace obsahují telefonní čísla volajícího i volaného, délku hovoru, 

polohu a typ zařízení, ze kterých k této komunikaci došlo.  

 

V této části se věnuji, dle mého názoru, nejzásadnějším nástrojům hromadného 

sledování provozovaným na půdě Spojených států, a to hromadnému sběru telefonických 

metadat odhalených na základě soudního příkazu známého jako Verizon Order a dále 

rozsáhlým nástrojům hromadného sledování s kódovým označením PRISM a Upstream. 

 

1.1. Hromadný sběr telefonických metadat - Verizon Order 

Greenwald uvádí19, že naprostá většina dokumentů ze Snowdenova archivu byla 

označena jako přísně tajná, některé z těchto dokumentů nesly označení FVEY jiné 

NOFORN. FVEY znamená, že dokumenty byly určeny pouze pro čtyři nejbližší anglicky 

mluvící spojence NSA, a to Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Kanadu, 

Austrálii a Nový Zéland. Dokumenty byly tedy určeny pro Alianci pěti očí. NOFORN jako 

zkratka anglického „no foreign distribution” znamená, že dokumenty byly určeny pouze 

pro americké účely. Prvním zveřejněným dokumentem Snowdenova archivu se 5. června 

2013 stal soudní příkaz soudu United States Foreign Intelligence Surveillance Court (dále je 

„soud FISC“) z 25. dubna 2013. 

 

„Navzdory zákonnému zaměření NSA na zahraniční zpravodajské služby, 

dokumenty potvrdily, že americká veřejnost byla neméně důležitým cílem 

pro tajné sledování. Nic to nepotvrzovalo jasněji, než přísně tajný soudní 

příkaz  soudu FISC z 25. dubna 2013, který společnosti Verizon přikázal 

poskytovat NSA veškeré informace o telefonních hovorech svých amerických 

zákazníků, tedy telefonická metadata. Byl označený jako NOFORN a jazyk, 

kterým byl příkaz psán, byl stejně srozumitelný jako byl absolutní“.20 

                                                 
19 Ibid., s. 77.  
20 Ibid., s. 79. (vlastní překlad) „Despite the NSA’s statutorily defined focus on “foreign intelligence,” the documents 
confirmed that the American public was an equally important target for the secret surveillance. Nothing made that clearer 
than the April 25, 2013, top secret order from the FISA court compelling Verizon to turn over to the NSA all information 
about its American customers’ telephone calls, the “telephony metadata.” Marked “NOFORN,” the language of the order 
was as clear as it was absolute.” 
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Soudní příkaz21, ze dne 25. dubna 2013 (dále jen “Verizon Order”) ukládal 

společnosti Verizon povinnost, aby denně NSA poskytovala záznamy o telefonních hovorech 

svých zákazníků, jež získávala z komunikace, ke které došlo v rámci území Spojených států 

nebo mezi Spojenými státy a zahraničím. Soudní příkaz tak vyžaduje, aby společnost Verizon 

každodenně vytvářela záznamy o telefonních hovorech uskutečněných prostřednictvím svých 

systémů nebo svých služeb, kdy se alespoň jeden účastník telefonního hovoru nachází 

na území Spojených států.   

Společnost Verizon tedy dostala za úkol vytvářet a dále poskytovat data, o kterých 

hovoříme jako o telefonických metadatech. Dle Verizon Orderu telefonická metadata 

zahrnují úplné informace o provedené komunikaci, jako je volající a volané telefonní číslo, 

číslo IMSI, číslo IMEI, čas a délku hovoru.  

Po zveřejnění Verizon Order vláda Spojených států potvrdila, že jde pouze o dílčí část 

širšího programu hromadného sběru telefonických metadat, na kterém spolupracuje i s jinými 

telekomunikačními společnostmi.22 Velkou výhodou při zachytávání metadat může být 

skutečnost, že je nelze na rozdíl od obsahu šifrovat a tím pádem je lze analyzovat ve velkém 

množství.23 Jedná se tedy o rozsáhlý program na hromadný sběr telefonických metadat, jak 

již napovídá název kapitoly. Jak ale v demokratické společnosti může být takový nástroj 

vůbec ospravedlněn?  

Verizon Order odkazuje na právní úpravu dle 50 U.S.C. §1861, tedy ustanovení 

obsažená v článku 215 USA Patriot Act, o kterém bude pojednáno dále. Nejdříve ale čtenáře 

seznámím s původním zákonem upravujícím vládní sledování zahraničních zpravodajských 

služeb zvaným Foreign Intelligence Surveillance Act. 

 

                                                 
21 Rozhodnutí United States Foreign Intelligence Surveillance Court ze dne 25. dubna 2013, sp. zn. BR-13-80. 
22 CORN, G. S. et al. National security law and the constitution. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2016. ISBN 
1454881623. 
23 SPRENGER, Florian. The politics of micro-decisions: Edward Snowden, net neutrality, and the architectures of the 
Internet. Lüneburg: Meson Press, 2015, s. 52. ISBN 978-3-95796-041-2. 
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24 

                                                 
24 The NSA files: Verizon forced to hand over telephone data – full court ruling. In: The Guardian [online]. Guardian News 
and Media Limited, 2013, 6.6.2013 [cit. 2018-12-07]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order 
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1.1.1. Foreign Intelligence Surveillance Act 

NSA byla ve Spojených státech založena v roce 1952 jako tajná zpravodajská služba, 

mezi jejíž hlavní cíle patřilo získávání a shromažďování zahraničních utajovaných 

informací.25 Ty si NSA opatřovala zachytáváním komunikací šířených prostřednictvím 

radiových vln, telefonních kabelů nebo jiných elektromagnetických prostředků, a jejich 

následnou analýzou. Během vyšetřování v polovině sedmdesátých let bylo ale zjištěno, 

že NSA porušovala předpisy při sběru a analýze vnitrostátní komunikace, což v roce 1978 

vedlo Kongres Spojených států k přijetí federálního zákona Foreign Intelligence Surveillance 

Act26 (dále jen „FISA“).27 FISA v té době reguloval vládní sledování zahraničních 

zpravodajských služeb prováděné na území Spojených států, k jehož provádění bylo 

vyžadováno předběžné schválení soudem FISC. Pod tento zákon tedy spadaly i sledovací 

činnosti NSA. Tento zákon byl později několikrát novelizován28, čímž dal právní základ 

programům hromadného sledování zveřejněným Edwardem Snowdenem.  

 

Jako jediný  účel elektronického sledování FISA v roce 1978 stanovil shromažďování 

zahraničních zpravodajských informací. Federální zákon tento pojem definuje v článku 101 

jako informace, které souvisí se schopnosti Spojených států bránit se proti: skutečnému nebo 

potenciálnímu útoku nebo jinému nepřátelskému činu cizí moci nebo agenta cizí moci; 

sabotáži, mezinárodnímu terorismu nebo šíření zbraní hromadného ničení cizí mocí nebo 

agentem cizí moci; zpravodajským činnostem zpravodajských služeb nebo zpravodajských 

sítí cizích mocí nebo agentů cizí moci; a dále informace nutné k zajištění národní bezpečnosti 

Spojených států.  

 

FISA definoval cizí moc a agenta cizí moci jako jediné subjekty, které mohou být 

elektronickému sledování podrobeny. Za cizí moc zákon považuje zahraniční vládu nebo její 

součást; frakce cizího národa nebo národů, které nejsou podstatně složeny z občanů 

Spojených států, cizinců s povolením k trvalému pobytu nebo společností se sídlem ve 

Spojených státech (dále jen „osoba Spojených států”); subjekt, který je otevřeně uznán 

zahraniční vládou nebo vládami a je veden a kontrolován takovou zahraniční vládou nebo 

vládami; skupinu zapojenou do mezinárodního terorismu nebo do činností, které 

                                                 
25 HOWE, George F. The Early History of NSA. NSA Declassified Documents [online]. [cit. 2017-10-2]. Dostupné z: 
https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/cryptologic-spectrum/assets/files/early_history_nsa.pdf 
26 Spojené státy americké, Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 
27 FIDLER, David P. a GANGULY Sumit. The Snowden reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 4-
7. ISBN 978-0-253-01738-3. 
28 Spojené státy americké, USA Partiot Act; Spojené státy americké, FISA Amendments Act of 2008 
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s mezinárodním terorismem souvisejí; zahraniční politickou organizaci, která není podstatně 

složena z osob Spojených států; subjekt, který je řízen a kontrolován zahraniční vládou nebo 

vládami, a subjekt, který není podstatně složen z osob Spojených států a který je zapojen do 

mezinárodního šíření zbraní hromadného ničení. Za agenta cizí moci je považován kdokoliv, 

kdo není osoba Spojených států a ve Spojených státech působí jako důstojník nebo 

zaměstnanec cizí moci, nebo kdo je podporovaný cizí mocí a jedná za účelem shromažďování 

tajných informací ve Spojených státech. Agent cizí moci je také každý, včetně osob 

Spojených států, kdo vědomě shromažďuje tajné informace Spojených států pro cizí moc 

a takové jednání představuje porušení amerických trestních zákonů, a každý, kdo se vědomě 

zapojuje do sabotáže nebo mezinárodního terorismu jménem cizí moci. 

 

Tím tedy zákon vymezil poměrně široký okruh osob, které mohou být podrobeny 

elektronickému sledování za účelem získávání zpravodajských informací. Vše bylo ale 

podrobeno kontrole ze strany nezávislého orgánu. FISA zřídil článkem 103 soud FISC, do 

jehož pravomoci patří i rozhodování o žádostech amerických federálních orgánů 

a zpravodajských služeb na povolení sledování komunikace cizích mocí a agentů cizí moci 

působících ve Spojených státech. 

 

Později prošel zákon několika novelami, které rozšířily pravomoc zpravodajských 

služeb. Za nejzásadnější změnu považuji rozšíření okruhu osob, na než lze sledování 

aplikovat, a to téměř na kohokoliv v případě, že se tak děje z důvodu ochrany před 

mezinárodním terorismem. Důležitou změnou je také způsob sledování, kdy již nelze 

sledovat pouze elektronicky, zpravodajské služby měly získat přístup k záznamům 

o jakékoliv komunikaci provedené na území Spojených států, které pro ně měly každodenně 

vytvářet telekomunikační společnosti. Právním základem se pro toto stal článek 215 

federálního zákona USA Patriot Act. 

 

1.1.2. Článek 215 USA Patriot Act 

Nedlouho po teroristických útocích v New Yorku ze dne 11. září 2001 byl Kongresem 

Spojených států schválen a následně tehdejším prezidentem  George W. Bushem podepsán 

federální zákon Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism  Act of 2001, zkráceně USA Patriot Act (dále 

jen “USA Patriot Act”). Pro téma této práce je nejdůležitější článek 215 výše uvedeného 

zákona, kterým se mění zákon FISA, a to zejména vložením článku 501 s názvem „Access to 
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certain business records for foreign intelligence and international terrorism investigations”. 

Ten upravuje přístup k určitým záznamům obchodní povahy z důvodu získávání zahraničních 

zpravodajských informací a z důvodu vyšetřování mezinárodního terorismu. Právě tento 

článek dává, dle Verizon Orderu, právní základ hromadnému sběru telefonických metadat 

ve Spojených státech. 

 

Článek 215 USA Patriot Act je v této diplomové práci používán ve smyslu článku 501 

FISA, ten lze také citovat jako U.S.C. 50 § 1861, tedy hlava 50 Sbírky zákonů Spojených 

států, kapitola 36, § 1861. Tento článek byl několikrát novelizován, naposledy USA Freedom 

Actem, který uvádím níže. Dále budu pracovat s článkem 215 USA Patriot Act nebo článkem 

501 FISA ve smyslu U.S.C. 50 § 1861 ve znění od 9. března 200629 do 1. června 2016.   

 

V předchozí kapitole jsem uvedl, za jakých okolností lze získávat zpravodajské 

informace pomocí elektronického sledování. Článek 215 USA Patriot Act, respektive článek 

501 FISA, zavádí novinku, a to přístup k jakýmkoliv hmotným, hmatatelným věcem. 

 

Článek 215 USA Patriot Act opravňuje ředitele nebo zástupce ředitele Federal Bureau 

of Investigation (dale jen „FBI“) k podání žádosti soudu FISC na vydání jakýchkoli 

hmatatelných věcí30 pro účely vyšetřování, jehož smyslem je získání zahraničních 

zpravodajských informací.31 Dle článku 215 ale takto nelze postihnout osobu Spojených 

států.32 

Dále článek 215 USA Patriot Act opravňuje ředitele nebo zástupce ředitele FBI 

k podání žádosti o vydání jakýchkoliv hmatatelných věcí pro účely vyšetřování, jehož 

smyslem je ochrana před mezinárodním terorismem nebo nedovolenými 

zpravodajskými činnostmi, a to za předpokladu že v případě osoby Spojených států není 

takové vyšetřování prováděno pouze na základě činností chráněných prvním dodatkem 

Ústavy Spojených států. Tím jsou myšleny činnosti jako svobodné vyznávání nějakého 

náboženství, svoboda slova nebo tisku, pokojné shromažďování lidu a podávání žádostí 

státním orgánům o nápravu křivd.33 

 

                                                 
29 9. března 2006 byl schválen USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005 
30 Včetně knih, záznamů, dokumentů atd. 
31 Zahraniční zpravodajské informace jsou definovány v kapitole 1.1.1 
32 Osoba Spojených států je definována v kapitole 1.1.1 
33 Spojené státy americké, První dodatek Ústavy Spojených států amerických 
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Článek 215 USA Patriot Act dále stanoví náležitosti takové žádosti, kdy každá musí 

obsahovat prohlášení o skutečnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že tyto 

požadované hmatatelné věci jsou relevantní pro zákonné vyšetřování s cílem získat 

zahraniční zpravodajské informace nebo chránit před mezinárodním terorismem či tajnými 

zpravodajskými činnostmi. 

V případě ochrany před mezinárodním terorismem lze tedy článek aplikovat téměř 

vůči komukoliv. Tak je ostatně interpretován i v případě Verizon Order. U záznamů 

požadovaných na základě tohoto ustanovení ale musí být dán důvodný předpoklad, že jsou 

„relevantní pro zákonné vyšetřování, jehož cílem je chránit před mezinárodním terorismem. 

 

Fred H. Cate34 v takovém použití článku 215 USA Patriot Act spatřuje nejasnosti 

ohledně aplikovatelnosti tohoto ustanovení. To totiž k podání žádosti opravňuje FBI, Verizon 

Order ale nařizuje, aby tyto informace byly poskytovány NSA. Cate dále uvádí, že dle 

historického výkladu americké legislativy by se ustanovení mělo vztahovat na věci, které již 

existují, soudní příkaz ale uložil povinnost poskytovat záznamy, které teprve měly vzniknout. 

Jednou z nejdůležitějších otázek je, zda byly dány důvodné předpoklady k tomu, aby tyto 

hmatatelné věci byly relevantní pro zákonné vyšetřování, jehož cílem je chránit před 

mezinárodním terorismem nebo nedovolenými zpravodajskými činnostmi. 

 

Způsob, jakým byla metadata shromažďována napovídá, že v momentě jejich 

obstarání všechna nejspíše pro takové vyšetřování relevantní nebyla. Spíše jsou 

shromažďována proto, aby mohla být následně zpětně analyzována. Jakým způsobem byl ale 

vůbec interpretován požadavek, aby „byl dán důvodný předpoklad, že požadované 

hmatatelné věci jsou relevantní pro zákonné vyšetřování, jehož cílem je ochrana před 

mezinárodním terorismem nebo nedovolenými zpravodajskými činnostmi? 

 

Dle rozhodnutí soudu FISC35 lze srovnat článek 215 USA Patriot Act s článkem 2703 

Stored Communications Act (dále jen “SCA”). Článek 2703 SCA stanoví proces, kterým 

může vláda získávat informace od poskytovatelů telekomunikačních služeb, tedy 

i telefonních společností. Obdobně jako USA Patriot Act i SCA poskytuje mechanismus pro 

získání obsahu komunikace nebo metadat. Co se týče záznamů, které neobsahují žádný 

                                                 
34 CATE, Fred H. Edward Snowden and the NSA. In: FIDLER, David P. a GANGULY, Sumit. The Snowden reader. 
Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 26-44. ISBN 978-0-253-01738-3. 
35 Rozhodnutí United States Foreign Intelligence Surveillance Court ze dne 19. července 2013, sp. zn. BR 13-109. 
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konkrétní obsah, jedná se tedy pouze o metadata, článek 2703 poskytuje řadu mechanismů, 

včetně získávání metadat prostřednictvím soudního příkazu. Dle tohoto článku, který je 

srovnatelný s článkem 215 USA Patriot Act, musí vláda doložit soudu „konkrétní a jasné 

skutečnosti, které prokazují, že existuje důvodné podezření, že požadované záznamy nebo 

jiné informace jsou relevantní a významné pro probíhající trestní vyšetřování”. Článek 215 

USA Patriot Act nevyžaduje ani  „konkrétní a jasné skutečnosti”, ani nevyžaduje, aby byly 

požadované záznamy nebo jiné informace „významné”. Vyžaduje pouze prohlášení 

o skutečnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že požadované záznamy jsou 

relevantní pro zákonné vyšetřování. Fakt, že tato dvě ustanovení upravují produkci stejného 

typu záznamů od stejných typů poskytovatelů, je, dle rozhodnutí, důkazem toho, že Kongres 

Spojených států zamýšlel, aby soud FISC použil nižší standard pro posuzování žádosti vlády 

podle článku 215 USA Patriot Act, než jaký použije soud při rozhodování o žádosti podle 

článku 2703 SCA. Dle rozhodnutí tedy vláda při podávání žádosti podle článku 215 USA 

Patriot Act nemusí soudu dokládat konkrétní a jasné skutečnosti, prokazovat jakoukoli  vazbu 

na konkrétního podezřelého, ani uvádět významnost pro probíhající trestní vyšetřování. 

Pokud by tomu bylo jinak, byl by ze strany Kongresu vložen do článku 501 FISA standard 

vyšší.36 

Soud FISC v tomto rozhodnutí dále uvádí, že dle článku 215 USA Patriot Act 

břemeno vlády nespočívá v dokazování, že požadované záznamy jsou ve skutečnosti 

relevantní pro zákonné vyšetřování. Ustanovení zákona výslovně vyžaduje aby vláda doložila 

prohlášení o skutečnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že požadované 

hmatatelné věci jsou relevantní pro zákonné vyšetřování. Na základě dřívějších rozhodnutí 

soudu FISC bylo zjištěno, že informace o mezinárodních teroristických organizacích byly 

obsaženy v telefonických metadatech, která se vláda snažila získat. Skutečnost, že 

mezinárodní teroristické organizace používají telefonickou komunikaci a že je nezbytné 

získat hromadnou databázi metadat od telekomunikačních společností k určení těchto spojení 

mezi známými a neznámými mezinárodními teroristickými spolupracovníky v rámci 

zákonných vyšetřování, stačí k tomu, aby byla naplněna podmínka stanovená v článku 215 

USA Patriot Act. Dle soudu je tedy nutné zapojit další nástroje, které povedou k identifikaci 

a dopadení teroristických skupin, proto dospěl k závěru, že všechna získaná metadata jsou 

relevantní pro vyšetřování ve smyslu článku 215 USA Patriot Act.37 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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K předběžnému hromadnému sběru metadat se soud FISC vyjádřil tak, že vláda je 

na něm závislá, jelikož v případě, že by čekala, až bude určen konkrétní identifikátor spojený 

s mezinárodní teroristickou skupinou, o většinu metadat by již přišla. Dle soudu je analýza 

získaných záznamů, které mohou být později spojeny s teroristickou činností, možná pouze 

v případě, že již byly shromážděny. Vzhledem k tomu, že teroristické komunikace jsou 

obsaženy v rámci všech vytvořených metadat a mohou být nalezeny až poté, co jsou metadata 

shromážděna, je celý předběžný sběr metadat relevantní pro zákonné vyšetřování. 

 

Jiný pohled na věc má ale americký Výbor pro dohled nad respektováním soukromí 

a občanských svobod38 (dále jen „PCLOB”). Ve své zprávě39 uvádí, že NSA neprováděla 

shromažďování hmatatelných věcí, pro které existuje důvodné podezření, že jsou relevantní 

pro zákonné vyšetřování. Místo toho měla NSA shromažďovat informace, které nesouvisejí 

ani s jedním účelem postupu dle článku 215 USA Patriot Act. Postup, který NSA uplatňovala 

pro získání takových informací, se má dle FISA uplatnit ještě před samotným započetím 

získávání takových informací. Dále nemají získané telefonní záznamy žádnou souvislost 

s konkrétním vyšetřováním FBI, nemohou tedy být ani relevantní pro jakékoliv vyšetřování 

FBI ve smyslu zákona FISA. To vede k jasnému závěru, že byl porušen zákon a PCLOB tedy 

zpochybňuje, zda měl soud FISC vůbec pravomoc k vydání takového rozhodnutí nebo zda 

vláda jednala v souladu se zákonem FISA. PCLOB dospěl k závěru, že na základě článku 215 

USA Patriot Act neměla NSA pravomoc k podání takové žádosti, jelikož FISA k takovému 

jednání opravňuje pouze FBI, a že výše uvedený výklad40 zákonné podmínky, kterou je 

„relevance pro zákonné vyšetřování”, není podporován dosavadní judikaturou a nemá ani 

základ v historickém výkladu.  

 

1.1.3. Hromadný sběr telefonických metadat před americkými soudy 

Zda se jedná o nezákonný zásah do základních lidských práv v rámci právního řádu 

Spojených států, bylo nejdříve posuzováno v případu známém jako Klayman v. Obama41 před 

soudem United States District Court for the District of Columbia. Známý americký advokát 

Larry Klayman tehdy nedlouho po Snowdenových odhaleních v žalobě namítal, že tajný sběr 

                                                 
38 The Privacy and Civil Liberties Oversight Board 
39 Zpráva Privacy and Civil Liberties Oversight Board ze dne 23. ledna 2014 [online], Report on the Telephone Records 
Program Conducted under Section 215 of the USA PATRIOT Act and on the Operations of the Foreign Intelligence 
Surveillance Court.  [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://www.pclob.gov/library/215-
Report_on_the_Telephone_Records_Program.pdf 
40 Rozhodnutí United States Foreign Intelligence Surveillance Court ze dne 19. července 2013, sp. zn. BR 13-109. 
41 Klayman v. Obama, rozhodnutí United States District Court for the District of Columbia ze dne 16. prosince 2013, No. 13-
0851, No. 13-0881. 



16 
 

telefonických metadat porušuje čtvrtý dodatek Ústavy Spojených států a překračuje právní 

rámec daný článkem 215 Patriot Act. V prosinci 2013 soud dospěl k rozhodnutí, že tento 

program představuje neoprávněné prohlídky nebo konfiskace podle čtvrtého dodatku Ústavy 

Spojených států. Soud vzal v úvahu  i případ Smith v. Maryland42, o kterém bylo rozhodnuto 

v roce 1979 Nejvyšším soudem Spojeným států43. Dle něj program na sběr telefonických 

metadat neporušoval čtvrtý dodatek Ústavy Spojených Států, jelikož nebyl monitorován 

hovor samotný, nýbrž jen byla shromažďována metadata konkrétních cílů. Účastník 

telefonního hovoru samotným započetím telefonování oznámil telefonní společnosti volané 

číslo, nemohl tedy přiměřeně očekávat soukromí ohledně těchto volaných telefonních číslech 

a policie tak mohla v prostorách telefonní společnosti nainstalovat zařízení k zaznamenávání 

telefonních čísel. V případu Klayman v. Obama soud ale argumentuje tím, že od roku 1979 se 

časy poněkud změnily, a z důvodu pokroku v technologiích a používání mobilních telefonů 

již nelze ke staré judikatuře přihlížet. Tento případ se v roce 2014 dostal před odvolací soud 

The United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, který v srpnu 2015 

rozhodnutí soudu nižšího stupně zrušil a vrátil k dalšímu řízení, to převážně z důvodu 

nedostatku aktivní legitimace na straně žalobce.44 Později byla stejným soudem první 

instance žaloba zamítnuta z důvodu neunesení důkazního břemene a nedostatku aktivní 

legitimace.45 Žalobci se nepodařilo prokázat, že jeho telefonická metadata byla také 

předmětem sledování ze strany NSA a neprokázal tedy jemu vzniklou újmu.  

 

O zákonnosti programu na hromadný sběr metadat bylo také rozhodováno v prosinci 

2013 soudem United States District Court Southern District of New York v případu známém 

jako American Civil Liberties Union v. James Clapper. Soud rozhodl46, že program 

na shromažďování telefonických metadat dle článku 215 Patriot Act čtvrtý dodatek Ústavy 

Spojených států neporušil. Případ se v září 2014 dostal před odvolací soud United States 

Court of Appeals for the Second Circuit, který v květnu 2015 rozhodl47, že program není 

v souladu s článkem 215 Patriot Act a zrušil rozhodnutí soudu nižšího stupně.  

                                                 
42 Smith v. Maryland, rozhodnutí Supreme Court of the United States ze dne 20. června 1979, No. 78-5374. 
43 The Supreme Court of the United States 
44 Klayman v. Obama, rozhodnutí United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ze dne 4. listopadu 
2014, No. 14-5004. 
45 FARIVAR, Cyrus. Judge who once ruled against NSA metadata program tosses lawsuit. Ars Technica [online]. 2017 [cit. 
2018-11-20]. Dostupné z: https://arstechnica.com/tech-policy/2017/11/judge-dismisses-lawsuits-filed-back-in-2013-over-
nsa-bulk-surveillance/ 
46 American Civil Liberties Union v. James Clapper, rozhodnutí United States District Court Southern District of New 
York ze dne 28. prosince 2013, No. 13-3994 
47 American Civil Liberties Union v. James Clapper,  rozhodnutí United States Court of Appeals for the Second Circuit ze 
dne 7. května 2015, No. 14-42 
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Rozhodnutí odvolacího soudu United States Court of Appeals for the Second Circuit 

v případu American Civil Liberties Union v. James Clapper lze sice považovat 

za uspokojující, došlo k němu ale až v květnu 2015, přičemž platnost článku 215 USA Patriot 

měla vypršet již 1. června stejného roku. Program na hromadný sběr telefonických metadat 

měl tedy přesto skončit jen pár dní po tomto rozhodnutí. To ale pouze ve smyslu plošného 

sběru telefonických metadat získávaných přímo americkou NSA. Platnost článku 215 Patriot 

Act byla totiž s několika omezeními prodloužena USA Freedom Actem, přijatým 2. června 

2015. 

 

1.1.4. USA Freedom Act 

Ustanovení článku 215 USA Patriot pozbylo účinnosti v červnu roku 2015. 

Ve stejném roce Kongres Spojených států schválil zákon USA Freedom Act48, který měl 

omezit sběr a analýzu telefonických metadat. Zákon USA Freedom Act neopravňuje NSA 

k dalšímu předběžnému hromadnému sběru telefonických metadat získávaných z vnitrostátní 

komunikace. David Gray49 ale tvrdí, že hromadný sběr telefonických metadat jako takový 

neodstranil. Místo toho tento prostředek přesunul z vlády na telekomunikační společnosti, 

které mají telefonická metadata ukládat na svých vlastních serverech. NSA a FBI pak dle 

Graye mohou požádat soud FISC, aby tyto společnosti ve svých databázích vyhledaly 

potřebná data, která jim následně budou předána.  

 

Dle § 1861 50 U.S.C s účinností k 29. listopadu 2015, tedy po nabytí účinnosti USA 

Freedom Actu, již musí být v žádosti o povolení soudu pro účely analýzy telefonických 

metadat konkrétně uvedeny osoby, účty, adresy nebo osobní zařízení, které mají být takto 

postiženy. Stále ale není znám rozsah současného úsilí NSA a jiných vládních orgánů 

shromažďovat, uchovávat a analyzovat telefonická metadata amerických občanů. Dle Graye50 

je zřejmé, že telekomunikační společnosti shromažďují a uchovávají metadata o všech 

telefonních hovorech získaných pomocí americké telekomunikační infrastruktury. Ta mají 

být uchována po dobu nejméně pěti let, aby byly k dispozici NSA, FBI a dalším federálním 

                                                 
48 Spojené státy americké, Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over 
Monitoring Act of 2015, (USA FREEDOM Act of 2015) 
49 GRAY, David C. The Fourth Amendment in an age of surveillance. New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 
ISBN 978-110-7133-235. 
50 Ibid. 
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orgánům. To se podobá nástroji používanému v Evropské Unii, který byl zaveden Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES, o kterém bude pojednáno níže.  

 

1.2. Upstream a PRISM 

Snowdenův archiv obsahuje i dokumenty odhalující existenci dalších programů 

hromadného sledování provozovaného americkou NSA. Jedná se o programy s kódovým 

označením Upstream a PRISM. Ty mají být především zaměřeny na internetovou komunikaci 

zahraničních osob. Jejich existenci měla mimo jiné dokazovat powerpointová prezentace 

s označením TOP SECRET a NOFORN.51 

 

52 

 

Tyto programy určené na sledování internetové komunikace fungují na jiném principu 

než hromadný sběr telefonických metadat, jsou založeny na zachytávání tzv. paketů. Tedy 

například e-mailové zprávy, videa nebo hlasové konverzace jsou při odeslání rozděleny do 

série malých datových paketů, kdy je z každého následně routerem zjištěn jeho cíl a paket je 

dále přeposlán na další router v zamýšleném směru. Tyto routery jsou spojeny svazky 

optických vláken, které jsou schopny přenášet desítky miliard bitů za sekundu. V místě 

určení jsou pakety znovu sestaveny do původního celku. Pokud tedy někdo zamýšlí zachytit 

tyto pakety v pohybu, je nutné se připojit přímo k optickému kabelu nebo routeru. Ty jsou ale 

                                                 
51 GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state. New York: 
Metropolitan Books, 2014. ISBN 978-1-62779-073-4. 
52 NSA Prism program slides. The Guardian [online]. Guardian News and Media Limited, 2013 [cit. 2018-12-07]. Dostupné 
z: https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document 
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většinou vlastněny velkými telekomunikačními společnostmi.53 K získání přístupu do této 

telekomunikační infrastruktury je proto zapotřebí spolupracovat s těmito společnostmi. 

 

Podle Greenwalda NSA ke sběru a monitorování internetové komunikace využívá 

několik metod. Mezi ně patří přímé připojení k optickým kabelům využívaným 

k mezinárodnímu přenosu dat; přesměrovávání dat do vlastních datových úložišť NSA 

v okamžiku jejich průtoku infrastrukturou Spojených států; spolupráce se zahraničními 

zpravodajskými službami; a především spolupráce s internetovými a telekomunikačními 

společnostmi, které jí poskytují přístup k datům svých zákazníků.54 NSA tedy spolupracuje se 

spoustou soukromých subjektů, mezi které patří největší světové internetové a telefonní 

společnosti. Jeden ze Snowdenem zveřejněných dokumentů odhaluje některé korporátní 

partnery NSA. 

 

55 

 

Z Greenwaldovy katalogizace Snowdenova archivu vyplývá následující dělení. Mezi 

programy využívající přístup k telekomunikační infrastruktuře prostřednictvím korporátních 

partnerů patří zejména BLARNEY, FAIRVIEW, OAKSTAR a STORMBREW. Dle žargonu 

NSA nesou hromadné kódové označení Upstream.  
                                                 
53 CLEMENT A. a OBAR J. A. Canadian Internet „Boomerang“ Traffic and Mass NSA Surveillance: Responding to Privacy 
and Network Sovereignty Challenges. In: GEIST, Michael A. Law, privacy, and surveillance in Canada in the post- 
Snowden era. Ottawa: University of Ottawa Press, 2015, s. 16-17. ISBN 0776622072. 
54 GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state. New York: 
Metropolitan Books, 2014, s. 85-87. ISBN 978-1-62779-073-4.  
55 DUNCAN, Campbell. NSA: Inside the FIVE-EYED VAMPIRE SQUID of the INTERNET. The Register [online]. 2014 
[cit. 2018-12-07]. Dostupné z: https://www.theregister.co.uk/2014/06/05/how_the_interenet_was_broken/?page=2 
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Blarney je program, který „... spoléhá na dlouhodobou spolupráci se společností 

AT & T Inc.”56, světovou telekomunikační společností a jedním z největších poskytovatelů 

telekomunikačních služeb. Fairview je další program, který „sbírá ohromné množství dat 

z celého světa rovněž prostřednictvím spolupráce s konkrétním korporátním partnerem, jenž 

má přístup k zahraničním telekomunikačním systémům.”57 Je důležitým poskytovatelem 

metadat, zaměřuje se tedy na získávání telefonních záznamů a internetové aktivity. 

OAKSTAR „... obdobně využívá přístup přes jednoho z korporátních partnerů NSA ... 

získaná data přeposílá do vlastních úložišť dat NSA.”58 STORMBREW je program, který je 

„... provozován v úzké spolupráci s FBI, umožnující NSA přístup k internetovým 

a telefonickým aktivitám, které jsou zachyceny telekomunikačními uzly na území Spojených 

států v momentě, kdy přes některý prochází. Využívá skutečnosti, že drtivá většina světové 

internetové komunikace v určitém okamžiku protéká komunikační infrastrukturou Spojených 

států.”59 

 

Programem umožňujícím shromažďovat data přímo ze serverů některých 

internetových společností je PRISM. Greenwald se ve Snowdenově archivu setkal 

s dokumenty odhalujícími tajné dohody mezi NSA a největšími světovými internetovými 

společnostmi jako je Facebook, Inc., Google Inc. či Microsoft Corporation nebo 

internetovým serverem Yahoo!.60 PRISM se od Upstreamu liší především tím, že umožňuje 

přímý přístup k uloženým soukromým informacím.61 Lze tedy získat přístup k jakékoliv 

komunikaci uživatelů internetových serverů, jako je Facebook, Gmail, Twitter atd. Zde již 

hovoříme o obsahu komunikace, kdy lze přečíst samotný text zprávy nebo odposlouchávat 

audio či video konverzaci.  

 

                                                 
56 GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state. New York: 
Metropolitan Books, 2014, s. 88-92. ISBN 978-1-62779-073-4. (vlastní překlad) „... relied on one relationship in 
particular—a long-standing partnership with AT&T Inc.” 
57  Ibid. (vlastní překlad) „... collects what the NSA touts as “massive amounts of data” from around the world. And it, too, 
relies mostly on a single “corporate partner” and, in particular, that partner’s access to the telecommunications systems of 
foreign nations.” 
58 Ibid. (vlastní překlad) „The OAKSTAR program similarly exploits the access that one of the NSA’s corporate partners ... 
using that access to redirect data into the NSA’s own repositories.” 
59 Ibid. (vlastní překlad) „... conducted in “close partnership with the FBI,” gives the NSA access to Internet and telephone 
traffic that enters the United States at various “choke points” on US soil. It exploits the fact that the vast majority of the 
world’s Internet traffic at some point flows through the US communications infrastructure” 
60 Ibid., s. 92-93. 
61 CLEMENT A. a OBAR J. A. Canadian Internet „Boomerang“ Traffic and Mass NSA Surveillance: Responding to Privacy 
and Network Sovereignty Challenges. In: GEIST, Michael A. Law, privacy, and surveillance in Canada in the post Snowden 
era. Ottawa: University of Ottawa Press, 2015, s. 16. ISBN 0776622072. 
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Těmto programům dává právní základ článek 702 FISA. Jejich odhalení již 

nevyvolalo ve Spojených státech takové pohoršení jako zprávy o programu na hromadný sběr 

telefonických metadat.62 To pravděpodobně z toho důvodu, že programy nebyly zaměřeny 

na americké občany ale na cizince nacházející se mimo území Spojených států. To také 

naznačuje zpráva63 PCLOB, dle které byl program na sběr vnitrostátních telefonických 

metadat nezákonný, v případě zprávy64 o programech na sledování cizích státních příslušníků 

podle článku 702 FISA ale NSA zákony Spojených států údajně neporušuje. Zveřejnění 

informací o programu PRISM a dalších rozsáhlých sledovacích programech zaměřených 

na cizí státní příslušníky vyvolalo rozčilení v jiných zemích, vytvořilo tak problematické 

prostředí pro zahraniční politiku Spojených států.65 Intenzita elektronického sledování 

komunikace cizinců tak překvapila celý svět, jelikož odhalila, jakým způsobem Spojené státy 

vnímají soukromí cizinců.  

 

1.2.1. FISA Amendments Act of 2008 

 Zatímco program na hromadný sběr telefonických metadat upravoval článek 215 USA 

Patriot Act, programy jako je Upstream či PRISM běžely pod právním režimem článku 702 

FISA. Tento článek byl do zákona FISA vložen Kongresem Spojených států v roce 2008, kdy 

byl přijat federální zákon Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act 

of 2008 (dále jen “FISA Amendments Act of 2008”). Článek 702 FISA zakotvil do právního 

řádu Spojených států nové oprávnění vlády, umožňuje jí na svém území uskutečňovat 

elektronické sledování cizinců. 

 

Dle článku 702 FISA mohou generální prokurátor a ředitel národních zpravodajských 

služeb na dobu až jednoho roku společně schválit sledování osob, u nichž lze důvodně 

předpokládat, že se nacházejí mimo Spojené státy, a to za účelem získání zahraničních 

zpravodajských informací. Před udělením takového oprávnění musí generální prokurátor 

a ředitel národních zpravodajských služeb předložit soudu FISC k přezkoumání a schválení 

"písemnou certifikací". Ta má obsahovat postup a způsob takového sledování, dále z ní musí 

být zřejmé, že sledování bude cíleno na osoby, u nichž lze důvodně předpokládat, že 

                                                 
62 FIDLER, David P. U.S. Foreign Policy and the Snowden Leaks. In: FIDLER, David P. a GANGULY, Sumit. The 
Snowden reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 57-58. ISBN 978-0-253-01738-3. 
63 Viz výše 
64 Zpráva Privacy and Civil Liberties Oversight Board ze dne 2. července 2014 [online], Report on the Surveillance Program 
Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: 
https://www.pclob.gov/library/702-Report.pdf 
65 FIDLER, David P. U.S. Foreign Policy and the Snowden Leaks. In: FIDLER, David P. a GANGULY, Sumit. The 
Snowden reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 57-58. ISBN 978-0-253-01738-3. 
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se nacházejí mimo území Spojených států a že nedojde k úmyslnému sledování jakékoli 

komunikace mezi odesílateli a zamýšlenými příjemci, kteří se v okamžiku provádění 

sledování nacházejí ve Spojených státech.  

 

Dixton66 spatřuje nejdůležitější změnu, kterou zavedl FISA Amendments Act of 2008, 

v nové pravomoci vlády Spojených států provádět sledování subjektů, které již nemusely být 

cizí mocí nebo agentem cizí moci. Dle článku 702 FISA stačilo, aby cílem sledování byl 

subjekt, u něhož lze důvodně předpokládat, že se nachází mimo území Spojených států, 

a který je zdrojem zahraničních zpravodajských informací. Do této kategorie spadá již značné 

množství osob. Zjednodušeně řečeno lze totiž sledovat kohokoliv, kdo není momentálně 

přítomen ve Spojených státech, anebo tam přítomen je, ale je sledován omylem. Zdrojem 

zahraničních zpravodajských informací může být takřka kdokoliv. 

 

Článek 702 FISA pozbyl platnosti 31. prosince 2017. V lednu 2018 byl ale přijat 

federální zákon FISA Amendments Reauthorization Act of 2017, který prodloužil platnost 

článku 702 FISA do 31. prosince 2023. 

 

 

1.2.2. Clapper v. Amnesty International USA 

Na tuto právní úpravu zareagovala společnost Amnesty International USA, jedna 

z nejvlivnějších a největších světových organizací bojující za lidská práva. Ta v roce 2009 

podala žalobu proti vládě Spojených států u federálního soudu United States District Court 

Southern District of New York s tvrzením, že FISA Amendments Act of 2008 je protiústavní. 

Soud žalobu zamítl s odůvodněním, že u žalobců nebyla dána aktivní legitimace, jelikož 

neprokázali, že utrpěli jakoukoliv újmu. Strach z toho, že jejich e-maily a telefonní hovory 

mohou být na základě článku 702 FISA sledovány vládou Spojených států soud jako újmu 

neoznačil.67 

Následně se žalobci obrátili na odvolací soud The United States Court of Appeals for 

the Second Circuit. Ten s názorem soudu nižší instance nesouhlasil. Dospěl k závěru, že 

žalobci utrpěli újmu formou „injury in fact”, tedy konkrétní a bezprostředně hrozící zásah 

                                                 
66 DIXON, Pam. Surveillance in America: an encyclopedia of history, politics, and the law. Santa Barbara, California: ABC-
CLIO, 2016, s. 75. ISBN 978-1-4408-4055-5.   
67 Amnesty International USA v. McConnell, rozhodnutí United States District Court Southern District of New York ze dne 
20. srpna 2009, No. 08 Civ. 6259(JGK) . 
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do právem chráněného zájmu.68 Soud uvedl, že obava ze sledování komunikace žalobců je 

důvodná, jelikož je velmi pravděpodobné, že do jejich soukromí bude zasaženo formou 

sledování jejich komunikace.69 

Případ byl nakonec projednán před Nejvyšším soudem Spojených států70. Dne 26. 

února 2013 rozhodl71 ve prospěch vlády v těsném poměru hlasů 5-4, přičemž rozhodnutí 

odůvodnil obdobně jako soud první instance, tedy že žalobcům se nepodařilo prokázat, že jim 

byla způsobena újma a neměli proto aktivní legitimaci. Soud konstatoval, že aktivní 

legitimaci nelze stavět pouze na základě obavy z hypotetické budoucí škody, která ani nemusí 

být způsobena. Soud takto rozhodl necelé čtyři měsíce před zveřejněním Snowdenova 

archivu. 

 

Na půdě Spojených států tak nebylo rozhodnuto o protiústavnosti článku 702 FISA, 

a to především z důvodu nedostatečné aktivní legitimace žalobců. Po zveřejnění Snowdenova 

archivu je ale zřejmé, že takové hromadné sledování je schopné újmu způsobit.  

 

1.3. Zásah do práva na ochranu soukromí 

V této části jsem čtenáře seznámil s některými nástroji hromadného sledování 

používanými ve Spojených státech. V případě hromadného sběru telefonických metadat soud 

dospěl k závěru72, že tento nástroj nebyl v souladu s článkem 215 Patriot Act, neměl tedy 

oporu ve vnitrostátní právní úpravě či ji spíše překračoval. Zákon byl později novelizován 

a veškerá telefonická metadata jsou i nadále uchovávána, nikoliv již samotnou NSA, ale 

telekomunikačními společnostmi. 

O programech Upstream a PRISM lze s jistotou říci, že jejich odhalení vzbudilo 

rozruch v mezinárodním společenství. Před americkými soudy o jejich případné 

protiústavnosti rozhodnuto nebylo, a to z důvodu že nebyla dostatečně prokázána aktivní 

legitimace žalobců. Prokázat, že konkrétnímu subjektu byla sledováním komunikace 

způsobena újma může být stále velice obtížné.  

                                                 
68 Injury in Fact Law and Legal Definition. US Legal [online]. [cit. 2017-11-21]. Dostupné 
z: https://definitions.uslegal.com/i/injury-in-fact/ 
69 Amnesty International USA v. Clapper, rozhodnutí United States Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 21. září 
2011, No. 09–4112–cv.  
70 Supreme Court of the United States 
71 Amnesty International USA v. Clapper, rozhodnutí Supreme Court of the United States ze dne 26. února 2013, No. 11–
1025. 
72 American Civil Liberties Union v. James Clapper,  rozhodnutí United States Court of Appeals for the Second Circuit 
ze dne 7. května 2015,No. 14-42. 
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V obou případech se ale může jednat o porušení základních lidských práv 

dle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, jehož jsou 

Spojené státy signatářem, jak naznačuje Rezoluce OSN „The right to privacy in the digital 

age”. 

 

1.3.1. Rezoluce OSN „The right to privacy in the digital age” 

Na zveřejnění údajů o programech hromadného sledování reagovala OSN rezolucí73, 

v níž poukázala na rychlé tempo technologického rozvoje, které umožňuje jednotlivcům, 

společnostem a vládním orgánům na celém světě využívat nové informační a komunikační 

technologie k provádění sledování, zachycování a shromažďování údajů, které může 

porušovat lidská práva. Konkrétně uvádí právo na soukromí dle článku 12 Všeobecné 

deklarace lidských práv z roku 1948 a článku 17 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech (dále jen „Pakt“). Konstatuje, že právo na soukromí, dle kterého nikdo 

nesmí být vystaven svévolnému nebo protiprávnímu zasahování do soukromí, rodiny, 

domova nebo korespondence, a právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům je 

důležité pro realizaci svobody projevu a je jedním ze základů demokratické společnosti. 

Přestože mohou být dány obavy o veřejnou bezpečnost, protiprávní sledování a zachycování 

komunikace dle rezoluce porušuje právo na soukromí a svobodu projevu a může být tedy 

v rozporu s principy demokratické společnosti. Dle rezoluce musí státy zajistit plné 

dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v oblasti lidských práv. 

 

1.3.2. Formální zpráva zvláštního zpravodaje OSN 

Na základě výše uvedené rezoluce lze usuzovat, že postoj OSN k programům 

hromadného sledování provozovaných americkou NSA je nikoliv kladný. Rezoluce 

upozornila na nebezpečí porušení Paktu, konkrétně článku 17, který zaručuje právo 

na ochranu soukromí.  

 

Na valném shromáždění OSN dne 23. září 2014 zvláštní zpravodaj OSN pro podporu 

a ochranu lidských práv při boji s terorismem Ben Emmerson  (dále jen “zvláštní zpravodaj”) 

předložil formální zprávu74 (dále jen „zpráva”), která odsuzuje hromadné elektronické 

                                                 
73 Rezoluce OSN ze dne 18. prosince 2013 [online], 68/167, The right to privacy in the digital age. [cit. 2017-12-12]. 
Dostupné z: https://www.ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex.aspx 
74 Formální zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu lidských práv při boji s terorismem z 23. září 2014 
[online], A/69/397. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://undocs.org/A/69/397 
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sledování jako jasné porušení základního práva na ochranu soukromí zaručeného 

Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.  

Zpráva uvádí, že povinnosti podle článku 17 zahrnují povinnost respektovat 

soukromí a bezpečnost digitální komunikace. Povinnost respektovat soukromí 

a bezpečnost komunikace dle zprávy  znamená, že jednotlivci mají právo mezi sebou sdílet 

informace a myšlenky bez zásahu ze strany státu s vědomím, že jejich komunikace bude 

doručena pouze určenému příjemci a tím bude také přečtena.  

 

Právo na soukromí ale nelze chápat jako právo absolutní. Dle zprávy může být jedinec 

podroben zásahu do práva na soukromí zpravodajskými službami nebo orgány činnými 

v trestním řízení v případech, kdy je například podezřelý z trestné činnosti v rámci zákonného 

vyšetřování. V takovém případě se jedná o limitaci práva na soukromí, článek 17 Paktu ale 

neobsahuje žádné ustanovení o podmínkách limitace tohoto práva. 

 

Dle zprávy je ale všeobecně chápáno, že k naplnění podmínek přípustnosti 

takových omezení musí být tato opatření povolená vnitrostátním právním přepisem, 

který je veřejně přístupný, jasně a přesně vymezený, takový vnitrostátní předpis musí 

být v souladu s principy právního státu a v souladu s Paktem. Takto je vymezen 

požadavek na kvalitu práva (quality of law). Dále musí být taková opatření nezbytná 

a přiměřená k dosažení legitimního cíle, tedy v souladu s principem proporcionality. 

 Dále také zpráva vymezuje požadavek dostatečných právních záruk proti zneužití 

takového opatření. 

 

1.3.3. Přípustnost limitace práva na ochranu soukromí v Paktu 

Dle článku 17 odstavce 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

nesmí být nikdo vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova 

nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst. Dle odstavce 2 má každý právo na 

zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 

 

Obecně lze říci, že jednotlivá práva jsou v Paktu zřídka chráněna absolutně. Většinou 

jednotlivé články obsahují ustanovení o okolnostech a případech, kdy lze tato práva omezit, 

a to z důvodu nějakého veřejného zájmu. Článek 17 takové ustanovení neobsahuje. 

K relativní povaze tohoto článku lze ale dojít výkladem. Článek 17 chrání právo na soukromí 

pouze před „svévolným“ zasahováním do práva na soukromí. Přirozeně se nabízí otázka, 



26 
 

v jakém případě se jedná o „svévolné” zasahování. Odpověd lze najít v komentáři75 Výboru 

Spojených národů pro lidská práva (dále jen „Výbor OSN”).   

Dle komentáře tento článek chrání každého člověka před svévolným nebo 

protiprávním zasahováním do soukromí, do rodiny, domova nebo korespondence, jakož 

i protiprávním útokům na jeho čest a pověst. Z komentáře vyplývá, že toto právo musí být 

zaručeno proti všem takovým zásahům a útokům. Ať už tedy pocházejí ze strany fyzických 

a právnických osob nebo ze strany státu.  

Pojem „protiprávní” Výbor OSN v komentáři interpretuje tak, že za protiprávní zásah 

lze považovat případy, kdy je do práv jednotlivce zasahováno způsobem a v případech, které 

nestanoví vnitrostátní zákon. Dle komentáře ale i tyto zásahy státu mohou být prováděny 

pouze na základě vnitrostátního zákona, který je v souladu se samotnými ustanoveními 

a cíli Paktu. Případy a postupy takových zásahů je třeba přesně a jasně vymezit 

vnitrostátním zákonem a také je třeba zajistit, aby rozhodnutí o uplatnění takového 

zásahu činil orgán k tomu zákonem zmocněný. Tak komentář z roku 1988 vymezuje 

podmínky limitace práva na ochranu soukromí dle Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech. 

Novější komentáře76 Výboru OSN pak za obecný princip Paktu považují princip 

proporcionality. Ten se uplatní v případech, kdy se má zákonem limitovat právo v Paktu 

zakotvené. Lze jej dle komentářů77 rozdělit do tří hlavních kroků: omezující opatření musí 

být způsobilé dosáhnout svého legitimního cíle; musí být nejméně zasahujícím nástrojem 

mezi těmi, které lze využít k dosažení takového legitimního cíle; a musí být přiměřené 

k zájmům, které má chránit. Tento test proporcionality odpovídá testu proporcionality 

uplatňovaném v českém ústavním právu, tedy posouzení tří kritérií, a to kritéria vhodnosti, 

potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu.78 

 

 

 

 

                                                 
75 Komentář Výboru Spojených národů pro lidská práva ze dne 8. dubna 1988 [online], General comment No. 16:  Article 17 
(Right to privacy). [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://ccprcentre.org/page/view/general_comments/27798 
76 Např. Komentář Výboru Spojených národů pro lidská práva ze dne 12. září 2011 [online], General comment No. 34: 
Article 19 (Freedoms of opinion and expression). [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf; Komentář Výboru Spojených národů pro lidská práva ze dne 2. 
listopadu 1999 [online], General comment No. 27: Article 12 (Freedom of movement). [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: 
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//general%20comment%2027.pdf 
77 Ibid. 
78 Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl.ÚS 4/94, bod II/a 3. 
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1.3.4. Princip proporcionality 

Princip proporcionality má historický původ v německém správním právu z 18. 

století. Z judikatury německého ústavního soudu pak vzešla dnešní struktura testu 

proporcionality užívaná i Ústavním soudem České republiky (dále jen „Ústavní soud“), tedy 

krok vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu.79 

Princip proporcionality, respektive test proporcionality, je stěžejní nástroj pro 

posouzení, zda nástroje hromadného sledování a jejich legitimní cíle příliš nezasahují 

do základních lidských práv. Obecně se použije v případech, kdy je právním předpisem 

limitováno subjektivní ústavní právo.  

 

Dle Aharona Baraka80 lze obecně říci, že většina ústavních (lidských) práv je 

relativní, lze je tedy limitovat právními předpisy nižší právní síly (zákony). Základním 

nástrojem pro posouzení, zda je limitace ústavních práv v mezích ústavnosti, je pak princip 

proporcionality, který je zakotven výslovně či implicitně v demokratických ústavách. Princip 

proporcionality je pak legální konstrukcí, metodickým nástrojem, který sestává ze čtyř 

složek: legitimního cíle, rozumového vztahu mezi přijatým opatřením a sledovaným 

legitimním cílem (schopností dosáhnout legitimího cíle), prvku nezbytnosti a proporcionality 

stricto sensu (přiměřenosti v užším smyslu).  

 

Konflikt nástrojů hromadného sledování s podmínkami vyplývajícími z principu 

proporcionality v této diplomové práci shledávám jako možný v prvku nezbytnoti 

(potřebnosti) a zejména pak v prvku proporcionality stricto sensu. Považuji tedy za vhodné 

tyto dva pvky rozvést. 

 

K prvku (testu) nezbytnosti se vyjadřuje Barak81 následovně. Test nezbytnosti se týká 

prostředků, které zákonodárce zvolil k dosažení legitimního cíle. Zkoumá, zda lze legitimní 

cíl dosáhnout alternativními prostředky, které dosáhnou stejné intenzity realizace, jako je 

intenzita realizace prostředku zvoleného zákonodárcem, a které zároveň limitují subjektivní 

ústavní právo v menším rozsahu. Test nezbytnosti nevyžaduje použití prostředků, jež limitují 

ústavně zaručená práva nejméně, pokud prostředky nemohou dosáhnout účelu ve stejném 

                                                 
79 BARAK, Aharon. Proportionality: constitutional rights and their limitations. New York: Cambridge University Press, 
2012. Cambridge studies in constitutional law, s. 177-180. ISBN 9781107008588. 
80 Ibid., s. 131-132. 
81 Ibid., s. 323-325.  
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rozsahu jako prostředky zvolené zákonem. Test nezbytnosti tedy vyžaduje nejmenší limitaci 

ústavních práv potřebnou k dosažení svého účelu. 

Dle Baraka se test nezbytnosti skládá ze dvou podmínek. První je existence 

hypotetického alternativního prostředku, který může naplnit účel stejně nebo lépe, než 

prostředek zvolený limitujícím zákonem. Tato podmínka zkoumá, zda alternativní prostředek 

může naplnit účel zákona stejně intenzivně a efektivně jako prostředek zvolený v limitujícím 

zákoně. Takový alternativní prostředek existuje tehdy, pokud by byl schopný naplnit účel 

zákona stejnou mírou efektivity po kvantitativní i kvalitativní stránce. Pokud taková 

alternativa neexistuje, test nezbytnosti je splněn a zákon je nezbytný.  

Druhou podmínkou je, že tento alternativní prostředek omezuje subjektivní ústavní 

právo v menší míře, než prostředek zvolený v limitujícím zákoně. Pokud jsou obě tyto 

podmínky splněny, není dána nezbytnost předmětné limitující právní úpravy. 

 
Nejdůležitější složkou zásady proporcionality je dle Baraka82 poslední test 

proporcionality stricto sensu, tedy přiměřenost v užším smyslu. Aby byla odůvodněna 

limitace ústavního práva, musí existovat rovnovážný vztah mezi prospěchem získaným 

naplněním účelu daného prostředku a újmou způsobenou limitací ústavního práva. Tento test 

zkoumá výsledek limitujícího zákona a jeho efekt na subjektivní ústavní práva. Porovnává 

pozitiva a negativa realizace tohoto zákona.  

Základem je vztah mezi získaným prospěchem a újmou prostředkem způsobenou.  Je 

třeba nalézt společenský zájem na získaném prospěchu z limitace subjektivního ústavního 

práva a společenský zájem na ochraně před újmou na  limitovaném ústavním právu 

K posouzení rovnováhy dle Baraka není nezbytné zkoumat důležitost veřejného 

zájmu obecně, jako je národní bezpečnost či ochrana před terorismem, a důležitost samotného 

ústavního práva, jako je právo na soukromí. Je vhodné zkoumat stav před přijetím 

limitujícího zákona vzhledem ke stavu po přijetí zákona. Tedy jestli společenský zájem na 

výhodách plynoucích z přijetí zákona je na pomyslné váze těžší než důležitost společenského 

zájmu na ochraně před újmou na ústavních právech. 

Dle Baraka lze dále v testu proporcionality stricto sensu opět hledat alternativy, které 

nebylo možno použít v testu nezbytnosti, jelikož nebyly schopné dosáhnout účelu stejnou 

intenzitou jako původní opatření. Tyto alternativy totiž mohou splnit požadavky stricto sensu, 

tedy dosáhnout rovnováhy mezi výhodami a újmou před a po zavedení dotčeného opatření. 

                                                 
82 Ibid., s. 340. 
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Malé snížení prospěchu z takto efektivního opatření může podstatně snížit újmu jím 

způsobenou na ústavních právech a tím naplnit test proporcionality stricto sensu.  

 

Struktura testu proporcionality není ale chápána jednotně. Dle Ústavního soudu České 

republiky může být jeho součástí i princip minimalizace zásahů, o kterém bude pojednáno 

dále. Dle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva se test proporcionality 

skládá dokonce z pěti kroků. Vždy je ale v těchto různých podobách testu proporcionality 

obsažena esence v podobě požadavku legitimního cíle, schopnosti jej dosáhnout, prvku 

nezbytnosti a přiměřenosti v užším smyslu, jak uvádí Aharon Barak.  

Pokud je mým cílem tedy zjistit, zda jsou nástroje hromadného sledování 

ve Spojených státech disproporcionální, stačí, pokud najdu rozpor pouze s některým z těchto 

kroků. K posouzení proporcionality nástrojů hromadného sledování v USA tedy použiji 

výklad obsažený ve výše zmíněných komentářích společně s výkladem zvláštního zpravodaje 

Bena Emmersona za použití obecného výkladu principu proporcionality dle Aharona Baraka. 

 

1.3.5. Posouzení souladu nástrojů hromadného sledování s článkem 17 Paktu 

Výše uvedené nástroje hromadného sledování, jako je sběr telefonických metadat, 

Upstream a PRISM, nepochybně představují omezení (limitaci) práva na soukromí. Právo na 

soukromí zde stojí proti dalšímu velmi významnému zájmu, a to národní bezpečnosti či boji 

s mezinárodním terorismem. K posouzení jejich souladu s článkem17 Paktu je třeba zjistit, 

zda tyto nástroje hromadného sledování splňují výše uvedené podmínky. 

 

Dle výše uvedených komentářů jsou podmínky následující:   

- Případy a postupy zásahů omezujících právo na soukromí je třeba přesně a jasně 

vymezit vnitrostátním zákonem a také je třeba zajistit, aby rozhodnutí o uplatnění 

takového zásahu činil orgán k tomu zákonem zmocněný. 

- Omezující opatření musí v být souladu s principem proporcionality, tedy musí být 

způsobilé dosáhnout svého legitimního cíle; musí být nejméně zasahujícím 

nástrojem mezi těmi, které lze využít k dosažení takového legitimního cíle; a musí 

být přiměřené k zájmům, které má chránit. 

 

 Ben Emmerson tyto podmínky rekapituluje ve výše uvedené zprávě. Upozorňuje na 

nutnost splnění podmínky kvality práva, tedy, že opatření musí být povolené vnitrostátním 

právním přepisem, který je veřejně přístupný, jasně a přesně vymezený, takový vnitrostátní 
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předpis musí být v souladu s principy právního státu a v souladu s Paktem. Dále upozorňuje 

na nutnost splnění testu proporcionality, opatření musí být nezbytné a přiměřené k dosažení 

legitimního cíle. Zpráva dále obsahuje další obecný požadavek opatření limitujícího 

subjektivní právo zakotvené v Paktu, a to zajištění dostatečných právních záruk proti jeho 

zneužití.  

 

Co se týče splnění podmínek vyplývajících z principu právního státu, programy 

Upstream a PRISM představují omezení práva na soukromí, které je upraveno vnitrostátním 

právním předpisem, a to federálním zákonem FISA, který je obecně přístupný.  

V případě hromadného sběru telefonických metadat dle článku 215 Patriot Act lze na 

základě rozhodnutí83 soudu United States Court of Appeals for the Second Circuit dospět 

k závěru, že ten vnitrostátním právním předpisem upraven nebyl, respektive překračoval 

meze stanovené zákonem. Současná podoba uchovávání telefonických metadat poskytovateli 

komunikačních služeb již má ale oporu ve federálním zákoně USA Freedom Act. 

 

Pokud podrobíme tyto nástroje testu proporcionality, nejdříve je třeba vymezit 

legitimní cíl těchto opatření. Článek 17 Paktu neobsahuje seznam legitimních cílů, které 

mohou ospravedlnit zásah do práva na soukromí. Národní bezpečnost a ochrana před 

mezinárodním terorismem je ale obecně považována za legitimní cíl opatření limitujících 

základní lidská práva. Tak je ostatně uvedeno i ve zprávě zvláštního zpravodaje84. Nástroje 

hromadného sledování pak nepochybně jsou způsobilé tohoto legitimního cíle dosáhnout.85 

 

Zda jsou tyto nástroje nezbytné a přiměřené k dosažení tohoto legitimního cíle, lze 

zjistit aplikací druhého a třetího kroku testu proporcionality. 

 

Ben Emmerson k tomu ve své zprávě86 uvádí, že nutným předpokladem k naplnění 

podmínky potřebnosti v rámci testu proporcionality je povinnost státu prokázat, že jakýkoli 

zásah do práva na soukromí podle článku 17 Paktu je nezbytným prostředkem k dosažení 

                                                 
83 American Civil Liberties Union v. James Clapper,  rozhodnutí United States Court of Appeals for the Second Circuit ze 
dne 7. května 2015,No. 14-42. 
84 Formální zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu lidských práv při boji s terorismem z 23. září 2014 
[online], A/69/397. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://undocs.org/A/69/397 
85 Viz například kapitola 1.1.2., část o interpretaci článku 215 Patriot Act soudem FISC 
86 Formální zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu lidských práv při boji s terorismem z 23. září 2014 
[online], A/69/397. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://undocs.org/A/69/397 
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legitimního cíle. To také vyžaduje zvolení opatření, které je nejméně rušivým nástrojem mezi 

těmi, které by mohly dosáhnout požadovaného výsledku.  

Kritérium potřebnosti či nezbytnosti dle Aharona Baraka vyžaduje hledání alternativy, 

která může dosáhnout účelu (legitimního cíle) stejně efektivně, jako původní opatření 

zamýšlené limitujícím zákonem. Další podmínkou je, aby toto alternativní řešení omezovalo 

subjektivní ústavní práva v menší míře, než řešení původní.  

Jako alternativní řešení se nabízí cílené sledování zaměřené na konkrétní podezřelé 

subjekty a osoby s nimi nějakým způsobem propojené. Lze také sledovat subjekty vymezené 

zeměpisně, tedy osoby nacházející se v místě, kam vedou nějaké stopy vyšetřování. Takový 

nástroj by ale předpokládal již jistou znalost okruhu podezřelých či lokaci, ve které se tyto 

osoby nacházejí.  

 Pokud jsou ale uchovávány údaje o veškeré komunikaci, které lze zpětně vyhledat 

a analyzovat, lze vytvářet zcela nový okruh podezřelých z participace na mezinárodním 

terorismu či lokalizovat místa, kde se nacházejí. Co se týče hromadného sběru telefonických 

metadat, na jeho výjimečnou efektivitu upozornil i soud FISC v rozhodnutí87 uvedeném výše, 

když uvedl, že na základě jeho dřívějších rozhodnutí bylo zjištěno, že informace 

o mezinárodních teroristických organizacích byly obsaženy v telefonických metadatech, která 

se vláda snažila získat. Je nepochybně efektivnější zachytávat data o veškeré komunikaci 

a následně je analyzovat, než data zachytávat až ve chvíli, kdy bude dán nějaký identifikátor 

s mezinárodní teroristickou organizací.  

Hromadné sledování se v tomto ohledu jeví jako nástroj vysoce efektivní, respektive 

jako nástroj nejefektivnější z dostupných vzhledem ke svému zamýšlenému cíli. 

Ve druhém kroku testu proporcionality není, dle mého názoru, možné dospět k jinému 

alternativnímu řešení, které by dosahovalo stejné efektivity, jako jsou nástroje hromadného 

sledování. 

 

U třetího kroku, testu proporcionality stricto sensu, proti sobě stojí dva zájmy, zájem 

na národní bezpečnosti a ochraně před mezinárodním terorismem a zájem na ochraně práva 

na soukromí dle článku 17 Paktu. Dle Aharona Baraka je při aplikaci testu proporcionality 

stricto sensu obecně vhodné porovnat stav před a po přijetí právní úpravy a zjistit, zda je 

prospěch z takového opatření v rovnováze s újmou, kterou toto opatření způsobilo omezením 

lidského práva. 

                                                 
87 Rozhodnutí United States Foreign Intelligence Surveillance Court ze dne 19. července 2013, sp. zn. BR 13-109. 
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Při posuzování, jaký prospěch nástroje hromadného sledování ve Spojených státech 

přinesly, se nabízí argument, že je lze vnímat jako cenný nástroj k prevenci před 

mezinárodním terorismem. Dle CNN88 bylo například díky informacím shromážděným dle 

článku 702 FISA zabráněno útoku na New Yorkské metro v roce 2009. Pachatel měl být 

dopaden poté, co byla zjištěna komunikace s e-mailovou adresou používanou členem al-

Kajdy v Pákistánu. Tento nástroj je nepochybně nejefektivnější mezi možnými, když zachytí 

naprostou většinu světové komunikace a následně ji analyzuje. 

Újmou způsobenou těmito opatřeními je velmi závažný zásah do práva na soukromí. 

Jak uvádím dále89, Ústavní soud České republiky zastává názor, že již z pouhých 

komunikačních metadat lze sestavit celkem podrobný obraz o životě sledované osoby. Lze 

zjistit do jakých sociálních vrstev patří, jaký je okruh jejích přátel či jakým zájmům se 

věnuje. V případě programu PRISM, který má mít přístup i k obsahu komunikace, je tento 

zásah ještě intenzivnější. 

Pokud bereme v potaz případ, kdy se dotyčná sledovaná osoba žádným způsobem 

nepodílí na mezinárodním terorismu, ani na jiné trestné činnosti, je tento zásah do práva na 

soukromí, dle mého názoru, příliš velký oproti prospěchu, který může přinést. O to více 

nepřiměřenost tohoto zásahu umocňuje fakt, že je takto zasahováno do práva na soukromí 

podstatné části světové populace.  

V demokratické společnosti jsou cílená sledování obykle vázána na povolení 

příslušného orgánu veřejné moci pro případ, že existuje nějaké důvodné podezření, že je 

dotyčná osoba zapojena do trestné činnosti. V takovém případě je zásah do práva na 

soukromí, dle mého názoru, zcela legitimní. Pokud ale takové důvodné podezření neexistuje, 

není dán ani legitimní důvod dotyčnou osobu podrobit sledování její komunikace.    

 

Dle Aharona Baraka lze v třetím kroku, tedy testu proporcionality stricto sensu, 

navrhnout alternativy, které ve druhém kroku, tedy testu potřebnosti (nezbytnosti), nešlo 

použít z důvodu nedostatečné efektivity v porovnání s původním nástrojem. 

Aby byla dosažena lepší rovnováha mezi prospěchem a újmou, které z limitujícího 

opatření vyplývají, nabízí se jako alternativní řešení již zmíněné cílené sledování. Lze 

sledovat komunikaci osob podezřelých z participace na mezinárodním terorismu, stejně jako 

lze sledovat veškerou komunikaci v určité oblasti, o které je známo (nebo je alespoň 

                                                 
88 SCHNEIDER, Jessica. What is Section 702 of FISA, anyway? CNN [online]. 2018 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 
https://edition.cnn.com/2018/01/11/politics/trump-fisa-section-702-surveillance-data/index.html 
89 Viz kapitola 3.3. 
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podezření), že se v ní nachází teroristická buňka. Lze sledovat komunikaci s podezřelými 

internetovými servery či e-mailovými adresami. Sledování komunikace lze také omezit 

časově na nutné minimum a pokud z analýzy zachycené komunikace konkrétní osoby 

neplynou žádné poznatky o teroristické aktivitě, není již potřebné další komunikaci sledovat.  

V případě takového cíleného sledování, které by bylo omezeno na nezbytné minimum 

(na podezřelé osoby, časově, místně), by, dle mého názoru, výhody plynoucí z omezení práva 

na soukromí jednoznačně převýšily újmu jím způsobenou.  

 

 Jak uvádí zpráva zvláštího zpravodaje uvedená výše, dalším obecným požadavkem 

opatření, které limituje subjektivní právo zakotvené v Paktu, je zajištění dostatečných 

právních záruk proti jeho zneužití. To lze, dle mého názoru, považovat také za obsah třetího 

kroku testu proporcionality, když platí, že aby byla dosažena nejlepší rovnováha mezi 

poměřovanými zájmy v rámci třetího kroku, je nutné zásah do základních práv omezit na 

nezbytné minimum.90 Toho může být dosaženo právě poskytnutím dostatečných právních 

záruk proti zneužití dotčené právní úpravy, které pak může spočívat v přesném a jasném 

vymezení případů a postupů užití limitujících nástrojů vnitrostátním zákonem. Stejně tak 

může spočívat v zajištění, aby rozhodnutí o uplatnění takového zásahu činil orgán k tomu 

zákonem zmocněný. 

 Sporné je, zda jsou zcela přesně a jasně vymezeny případy a postupy užití výše 

uvedených nástrojů hromadného sledování. Například rozsah a způsob užití nástroje na sběr 

telefonických metadat byl vymezen v soudních rozhodnutích a nikoliv zákonem. Rozhodnutí 

soudu FISC byla navíc veřejnosti nepřístupná, když nesla označení přísně tajná. Nebylo -li by 

Snowdena, o těchto nástrojích hromadného sledování bychom se možná ani nedozvěděli. 

Dotčené osoby tedy o sledování nebyly ani následně informovány a neexistoval způsob, 

jakým by se proti tomuto zásahu mohly bránit.  

Co se týče programů podle článku 702 FISA, nelze hovořit o omezení na nezbytné 

minimum, když lze programy použít na sledování komunikace osob, u kterých lze důvodně 

předpokládat, že se nacházejí mimo území Spojených států, a tím sledovat téměř celou 

světovou populaci. 

 

Abych shrnul své závěry, za nejdůležitější důvod protiprávnosti nástrojů hromadného 

sledování ve Spojených státech považuji nesplnění podmínek vyplývajících z principu 

                                                 
90 Rozvádím v kapitolách 2.1.2. a 3.3. 
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proporcionality, zejména kritéria přiměřenosti v užším smyslu, jelikož představují příliš 

intenzivní zásah do práva na ochranu soukromí v porovnání s výhodami, které z nich plynou, 

když se nabízí minimálně jedno alternativní řešení, které je šetrnější k tomuto právu a které 

by dosáhlo lepší rovnováhy mezi poměřovanými zájmy.  

Na základě výše uvedeného jsem dospěl k závěru, že nástroje hromadného sledování 

provozované ve Spojených státech jsou v rozporu s článkem 17 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech. 
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2. Nástroje hromadného sledování v Evropské unii 

 

Dle Snowdenova archivu nepatří Spojené státy mezi jediné země provozující 

hromadné sledování. Glenn Geenwald v archivu objevil také dokumenty, které obsahovaly 

informace o spolupráci mezi americkou NSA a zpravodajskými službami jiných zemí, mezi 

než patří i britská Government Communications Headquarters (dále jen „GCHQ”).91 

Jeden z dokumentů odhaloval rozsáhlý sledovací program TEMPORA, v rámci 

kterého GCHQ měla shromažďovat velké objemy komunikačních metadat obdobným 

způsobem jako program Upstream. Měla tedy využívat připojení k optickým kabelům, které 

jsou využívány k internetovému a telefonickému provozu.92 

V této části se zabývám vnitrostátní právní úpravou programu TEMPORA 

a posouzením jejího souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Jak vyplývá z předchozí části, nástroje hromadného sledování představují opatření, 

kterými je zasahováno do základních lidských práv. Taková opatření mohou být 

v demokratické společnosti přípustná, pokud jsou v souladu s principem proporcionality 

a splňují další podmínky uvedené v příslušných pramenech práva. V příslušné kapitole tedy 

vymezím podmínky přípustnosti zásahu do lidských práv podle Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Následně rozvedu a interpretuji recentní rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, jímž byl program TEMPORA posuzován.  

 

Případy sledovacích programů zveřejněných Edwardem Snowdenem ale nejsou 

jedinými případy známého hromadného sledování. V Evropské unii tak například byla přijata 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES93, která zavazovala členské státy zajistit 

uchovávání některých údajů poskytovateli internetových a komunikačních služeb pro účely 

vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů. Měla být uchovávána především 

telefonická a internetová metadata. Platnost této směrnice se později stala předmětem řízení 

u Soudního dvora Evropské unie, které rozebírám v příslušné kapitole. 

Domnívám se, že argumentace obsažena v rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, 

jímž byla vyslovena neplatnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES, může 

                                                 
91 GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state. New York: 
Metropolitan Books, 2014, s. 92-93. ISBN 978-1-62779-073-4. 
92 FIDLER, David P. a GANGULY, Sumit. The Snowden reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 
207. ISBN 978-0-253-01738-3. 
93 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 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 



36 
 

podpořit mou argumentaci při posuzování opětovné transpozice této směrnice do českého 

právního řádu, kterou se zabývám v poslední části diplomové práce. 

 

2.1. TEMPORA 

Snowdenův archiv odhalil také rozsáhlý sledovací program britské zpravodajské 

služby GCHQ. TEMPORA má shromažďovat velké objemy komunikačních metadat, a to za 

pomoci připojení k optickým kabelům, které jsou využívány k internetovému a telefonickému 

provozu.94 Má být svou povahou podobný americkému programu Upstream, kdy má plošně 

sbírat a uchovávat metadata o komunikaci velké části populace. 

 

V judikatuře Soudního dvora Evropské unie se setkáváme s názorem, že plošné 

a nerozlišující uchovávání komunikačních metadat je v rozporu s Listinou základních práv 

a svobod Evropské Unie (dále jen „Listina EU“).95 Dle článku 51 odst. 1 lze Listinu EU 

aplikovat výhradně, pokud je uplatňováno právo Evropské unie. 

V případě programu TEMPORA je tak nutné aplikovat Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), jíž je Velká Británie signatářem.  

Tak byl program posuzován i před Evropským soudem pro lidská práva (dále též 

„ESLP“). Jeho nedávné rozhodnutí nepochybně odpoví na otázku, zda je TEMPORA, jako 

nástroj hromadného sledování omezující právo na respektování soukromí, přípustný 

dle Úmluvy. Nejdříve ale čtenáře seznámím s vnitrostátní právní úpravou, dle které program 

běží, a dále vymezím, za jakých podmínek lze omezit právo na respektování soukromí 

dle Úmluvy. 

 

2.1.1. Regulation of Investigatory Powers Act 2000 

Činnost britských zpravodajských služeb spočívající ve sledování zahraniční 

komunikace je v britském právním řádu zakotvena v článku 8 odstavci 4 a 5 Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000 (dále jen „RIPA”). Ten opravňuje ministra k vydání povolení 

na zachycení vnější komunikace, která protéká britským telekomunikačním systémem. 

Součástí takového povolení musí být prohlášení o tom, že zachycení komunikace je nezbytné 

v zájmu národní bezpečnosti, a to za účelem odhalování závažné trestné činnosti nebo 

                                                 
94 FIDLER, David P. a GANGULY, Sumit. The Snowden reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015, s. 
207. ISBN 978-0-253-01738-3. 
95 Viz kapitola 2.2. 
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za účelem ochrany hospodářského blahobytu Spojeného království, a že takové jednání je 

přiměřené k legitimnímu cíli, jehož má být dosaženo. 

Článek 65 RIPA pak svěřuje soudnímu tribunálu Investigatory Powers Tribunal (dále 

jen „IPT”) pravomoc rozhodovat o stížnostech na porušení lidských práv zpravodajskými 

službami a orgány činnými v trestním řízení. Ve stínu Snowdenových odhalení obdržel IPT 

řadu stížnosti od britských nevládních organizací, které se opírají o zveřejněné dokumenty 

o programu TEMPORA, s tvrzením, že zpravodajská služba GCHQ porušila právo na 

soukromí a svobodu projevu zakotvené v Úmluvě. V prosinci roku 2014 soudní tribunál IPT 

rozhodl96, že GCHQ činnostmi dle článku 8 odstavce 4 RIPA Úmluvu neporušuje. Nevládní 

organizace se tedy rozhodly podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva97.  

 

Program TEMPORA je nepochybně nástroj, kterým je zasahováno do práva 

na respektování soukromí a svobody projevu. Považuji za vhodné nejdříve uvést podmínky, 

za kterých lze tato práva dle Úmluvy omezit. 

 

2.1.2. Přípustnost limitace práva na respektování soukromí a svobody projevu 

v Úmluvě 

Dle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého 

a rodinného života, obydlí a korespondence. V odst. 2 jsou pak vymezeny případy, ve kterých 

lze právo na respektování soukromí ze strany státu omezit. Stanoví, že státní orgán nemůže 

do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského 

blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky 

nebo ochrany práv a svobod jiných.  

 

Článek 10 Úmluvy každému zaručuje právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje 

svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování 

státních orgánů a bez ohledu na hranice. Dle odst. 2 může výkon těchto svobod podléhat 

takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou 

nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo 

veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví 

                                                 
96 Liberty (The National Council of Civil Liberties) v. The Government Communications Headquarters & Others, rozhodnutí 
Investigatory Powers Tribunal ze dne 5. prosince 2014, IPT/13/77/H, IPT/13/92/CH, IPT/13/168-173/H, IPT/13/194/CH, 
IPT/13/204/CH. 
97 Viz dále Big Brother Watch v. United Kingdom, kapitola 2.2.3. 
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nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo 

zachování autority a nestrannosti soudní moci. 

 

Zatímco v prvních odstavcích jsou garantována jednotlivá práva, druhé odstavce 

obsahují legitimní cíle opatření, kterými lze do práva na respektování soukromí zasáhnout, 

a stanovují také další podmínky, které je těmito opatřeními třeba splnit. Ty implikují princip 

proporcionality, který se, jak konstatoval Evropský soud pro lidská práva, prolíná celou 

Úmluvou:  

 

„.. pro celou Úmluvu je inherentní hledání spravedlivé rovnováhy mezi 

 obecnými zájmy společnosti a požadavky na ochranu základních práv 

 jednotlivce.“98 

 

Takové hledání dle komentáře99 vyžaduje aplikaci testu proporcionality, a to zejména 

v článcích 8 až 11 Úmluvy, kdy je umožněno do těchto práv zasahovat za účelem taxativně 

vymezených legitimních cílů a kdy je takový zásah „nezbytný v demokratické společnosti“. 

Test proporcionality dle Evropského soudu pro lidská práva se do jisté míry liší od tří 

stupňového testu proporcionality známého z českého ústavního práva. Dle komentáře jej 

rozdělit do pěti kroků:  

- Prvním je „rozsah lidských práv“. Ten odpovídá na otázku, zda projednávaný 

případ spadá pod rozsah namítaného článku Úmluvy. 

- Druhý krok je „zásah do lidských práv“. Ten odpovídá na otázku, zda došlo 

k zásahu do namítaného práva stěžovatele. 

- Třetím krokem je „test legality“. Ten odpovídá na otázku, zda byl zásah 

namítaného práva „v souladu se zákonem“. Dle komentáře test legality posuzuje 

dva aspekty, existenci právního základu pro zásah do dotčeného práva a zda tento 

základ dostál základním požadavkům „kvality práva“. „Kvalita práva“ pak 

vyžaduje splnění tří požadavků, a to dostupnost práva, jeho předvídatelnost 

a požadavek dostatečných právních záruk před svévolnou aplikací práva. 

- Čtvrtým krokem je „test legitimity“. Odpovídá na otázku, zda zásah do lidského 

práva sledoval alespoň jeden z povolených legitimních cílů. 

                                                 
98 Soering v. United Kingdom, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. července 1989, Appl. No. 14038/88, 
bod 89. 
99 KMEC, Jiří a David KOSAŘ. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 98-116. Velké 
komentáře. ISBN ISBN 978-80-7400-365-3. 
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- Pátým krokem je „test nezbytnosti v demokratické společnosti“. Dle komentáře 

nemá ESLP žádný ustálený algoritmus, který by při posuzování tohoto kroku 

následoval. ESLP se alespoň ustálil ve výkladu pojmu „nezbytný v demokratické 

společnosti“ a vnímá jej jako požadavek, aby zásah odpovídal naléhavé 

společenské potřebě a aby byl přiměřený sledovanému legitimnímu cíli.100 

Toto členění požadavku ESLP ale zcela nedodržuje. U článku 8 Úmluvy ESLP 

přistoupil k „celistvému“ postupu, kde zkoumá, zda je sledovaný veřejný zájem 

dostatečně závažný, aby převážil zájem jednotlivce na nezasahování do jeho práv 

zakotvených v článku 8.  

 

 Test proporcionality uplatňovaný Evropským soudem pro lidská práva lze dle mého 

názoru interpretovat i ve smyslu podoby upatňované Ústavním soudem České republiky, tedy 

jako test skládající se ze tří kroků s několika odchylkami. 

Krok vhodnosti již sám totiž předpokládá, že omezující opatření spadá pod rozsah 

namítaného základního lidského práva a že došlo k zásahu do tohoto práva. Také 

vyžaduje, aby zásah do lidského práva sledoval alespoň jeden z povolených legitimních 

cílů. První, druhý a čtvrtý krok testu proporcionality uplatňovaný Evropským soudem pro 

lidská práva je dle mého názoru zahrnut již v kroku vhodnosti. 

Krok potřebnosti zkoumá, zda existuje alternativní řešení, které by dosáhlo stejné 

efektivity zamýšleného cíle a které by do základních lidských práv zasahovalo v menším 

rozsahu. Tomu odpovídá obsah pátého kroku testu proporcionality dle Evropského soudu pro 

lidská práva, tedy aby zásah odpovídal naléhavé společenské potřebě (je žádoucí do 

základního práva zasáhnout) a aby byl přiměřený sledovanému legitimnímu cíli 

(nejpřiměřenější z možných alternativ zásahů). Tedy v případě,  kdyby bylo dáno pět 

alternativních opatření, které mohou stejně efektivně dosáhnout legitimího cíle, by bylo 

přiměřené to, které by zasahovalo do základních lidských práv v nejmenším rozsahu. 

Pátý krok uplatňovaný Evropským soudem pro lidská práva také implikuje krok 

přiměřenosti v užším smyslu, když vyžaduje, aby byl zásah přiměřený sledovanému 

legitimnímu cíli, tedy aby zájem na ochraně základního práva před zásahem byl přiměřený 

zájmu na prospěchu, kterého sledovaný cíl může dosáhnout.  

 

                                                 
100 Olsson v. Sweeden, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. března 1988, Appl. No. 10465/83; Peruzzo 
and Martens v. Germany, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. června 2013, Appl. No. 7841/08 a 
57900/12. 
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Třetí krok uplatňovaný Evropským soudem pro lidská práva (test legality), tedy 

nutnost  existence právního základu, který je dostupný, předvídatelný a poskytuje dostatečné 

právní záruky před svévolnou aplikací práva, by mohl stát částečně vedle tříkrokové podoby 

testu proporcionality. Také by mohl být součástí testu proporcionality stricto sensu, jak 

vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie v případech ochrany práva na soukromí 

v podobě zásahu do osobních údajů, jak uvádím dále.101 Sám se přikláním k druhé variantě, 

tedy považuji tyto podmínky za součást testu proporcionality stricto sensu, jelikož 

napomáhají omezit zásah do základních práv na nezbytné minimum a tím přispívají 

k dosažení rovnováhy mezi poměřovanými zájmy. 

 

Zda jsou tyto podmínky splněny při aplikaci programu TEMPORA, nepochybně 

odpoví nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu známém jako Big 

Brother Watch and Others v. United Kingdom. 

 

2.1.3. Big Brother Watch and Others v. United Kingdom 

V září 2013 podala britská Big Brother Watch, organizace bojující za ochranu práva 

na soukromí, stížost proti Velké Británii u Evropského soudu pro lidská práva.102 

Ve společné stížnosti103 Big Brother Watch s dalšími stěžovateli104 upozorňuje na porušení 

Úmluvy provozováním dvou nezákonných činností, a to spoluprácí britské vlády s americkou 

NSA a jejich programy hromadného sledováí (PRISM a Upstream) a provozováním vlastního 

sledovacího programu TEMPORA. Ve své argumentaci tvrdí, že byly porušeny zejména 

články 8 a 10 Úmluvy. 

 

Dne 13. září 2018 vydal Evropský soud pro lidská práva obsáhlé meritorní 

rozhodnutí105, ve kterém vyslovil porušení článku 8 a 10 Úmluvy. Pro účely diplomové práce 

rozvádím pouze tu část rozhodnutí týkající se provozování samotného programu TEMPORA. 

 

Při posuzování programu TEMPORA v režimu článku 8 odst. 4 RIPA soud 

připomíná, že jakýkoliv zásah do práva na soukromí dle článku 8 Úmluvy může být přípustný 

                                                 
101 Viz kapitola 2.2.1. 
102 Big Brother Watch and Others v UK at the European Court of Human Rights. Big Brother Watch [online]. [cit. 2017-12-
11]. Dostupné z: https://bigbrotherwatch.org.uk/2017/11/big-brother-watch-and-others-v-uk-at-the-european-court-of-
human-rights/ 
103 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva z 30. září 2013, App. No. 58170/13. 
104 Open Rights Group, English PEN a Constanze Kurz 
105 Big Brother Watch and others v. United Kingdom, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. září 2018, 
Appl. No.  58170/13, 62322/14 a 24960/15. 
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jen v případech, kdy je v souladu se zákonem, sleduje jeden nebo více legitimních cílů 

uvedených v odst. 2, a je nezbytný v demokratické společnosti.  

Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že z ustálené judikatury vyplývá, že 

formulace "v souladu se zákonem" vyžaduje, aby napadené opatření mělo základ 

ve vnitrostátním právu a bylo v souladu s principy právního státu. Proto musí být přístupné 

a předvídatelné. V případech tajného sledování ale Evropský soud v judikatuře106 stanovil 

i další podmínku, a to dostatečné účinné záruky proti jeho zneužití.  

To odpovídá třetímu kroku testu proporcionality ulatňovanému Evropským soudem 

pro lidská práva dle výše uvedeného komentáře, tedy testu legality, konkrétně aspektu kvality 

práva. Dle soudu107 „kvalita práva“ v tomto smyslu znamená, že vnitrostátní právo musí být 

nejen přístupné a předvídatelné při jeho uplatňování, ale musí také zajistit, aby se opatření 

tajného sledování uplatňovala pouze tehdy, když jsou „nezbytná v demokratické společnosti“, 

zejména poskytováním účinných právních záruk proti jejich zneužití. 

Soud konstatoval, že ve své judikatuře108 tykající se zachytávání komunikace pro 

účely trestního vyšetřování již vypracoval následující minimální požadavky, které by měly 

být právně upraveny, aby se zabránilo zneužití pravomoci:  

- povahy trestných činů, které mohou vést k nařízení o zachycení komunikace; 

- definice kategorií osob, jejichž komunikace může být zachycena; 

- omezení doby trvání zachycení; 

- postup, který je třeba dodržovat při zkoumání, používání a ukládání 

získaných údajů; 

- opatření, která je třeba přijmout při sdělování údajů třetím stranám; 

- okolnosti, za kterých mohou být nebo musí být zachycená data vymazána 

nebo zničena.  

 

 V případě Zakharov v. Russia109 Evropský soud pro lidská práva potvrdil, že stejných 

šest minimálních požadavků se uplatní také v případech, kdy bylo zachycování komunikace 

prováděno z důvodů národní bezpečnosti. 

 

                                                 
106 Zakharov v. Russia, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. prosince 2015, Appl. No. 47143/06. 
107 Big Brother Watch and others v. United Kingdom, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. září 2018, 
Appl. No.  58170/13, 62322/14 a 24960/15, bod 322. 
108 Huvig v. France, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. dubna 1990, Appl. No. 11105/84; Zakharov v. 
Russia, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. prosince 2015, Appl. No. 47143/06. 
109 Zakharov v. Russia, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. prosince 2015, Appl. No. 47143/06. 
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Evropský soud pro lidská práva spatřuje porušení článku 8 Úmluvy právě v nesplnění 

aspektu kvality práva při aplikaci třetího kroku testu proporcionality (testu legality), a to 

v neposkytování dostatečných účinných právních záruk proti zneužití. Hlavním důvodem je, 

že samotný technický postup při vyhledávání, filtrování a analyzování zachycených 

komunikačních dat nepodléhá dozoru ze strany nezávislého orgánu.110 Tento postup lze tedy 

teoreticky zneužít.  

 

Z obdobných důvodů Evropský soud pro lidská práva vyslovil i porušení svobody 

projevu dle článku 10 Úmluvy. Soud zdůraznil111, že svoboda projevu je jedním ze 

základních práv demokratické společnosti a že záruky, které mají být poskytovány tisku, mají 

zvláštní význam. Ochrana novinářských pramenů je pak jedním ze základních pilířů svobody 

tisku. Absence takové ochrany může tisk odradit od informování veřejnosti o záležitostech 

společenského zájmu, v důsledku čehož může být ohrožena životně důležitá úloha tisku 

a může být negativně ovlivněna schopnost tisku poskytovat přesné a spolehlivé informace. 

Dle ESLP nejsou v zákoně RIPA vymezeny pravomoci zpravodajských služeb 

ohledně vyhledávání důvěrných novinářských materiálů, nejsou vymezeny ani podmínky, 

kdy a v jakých případech může být tento materiál podroben analýze. Zdá se tedy, že analytici  

mohou bez omezení zkoumat komunikační údaje novinářů.  

Soud se při zjišťování, zda došlo k porušení článku 10 Úmluvy, soustředil na absenci 

dostatečných právních záruk proti zneužití důvěrných novinářských materiálů. Evropský soud 

pro lidská práva dospěl k závěru, že hromadné zadržování komunikačních metadat je 

v rozporu s článkem 10, protože neexistují žádné dostatečné právní záruky, které by omezily 

pravomoc zpravodajských služeb vyhledávat a zkoumat důvěrný novinářský materiál.112 

 

Pro účely diplomové práce považuji za vhodné dodat, že při posuzování přiměřenosti 

programu TEMPORA podle pátého kroku testu proporcionality (test nezbytnosti 

v demokratické společnosti) soud pověřil odbornou nezávislou komisi přezkoumáním 

případných alternativ hromadného sledování. Komise dospěla k závěru, že žádná alternativa 

nebo kombinace alternativ by nebyla dostačující k nahrazení přínosu hromadného sledování 

na tak vysoké úrovni. Komise zdůraznila, že oproti alternativním nástrojům umožňuje 

                                                 
110 Big Brother Watch and others v. United Kingdom, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. září 2018, 
Appl. No.  58170/13, 62322/14 a 24960/15, bod 347. 
111 Ibid., bod 487. 
112 Ibid,, body 490-495. 
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hromadné sledování objevovat dosud neznámé hrozby.113 Soud vzal toto tvrzení za své, kdy 

považuje hromadné sledování za cenný prostředek k dosažení sledovaných legitimních cílů, 

zejména s ohledem na současnou úroveň ohrožení jak globálním terorismem, tak závažnou 

trestnou činností.  

Evropský soud pro lidská práva shledal program TEMPORA v právním režimu 

článku 8 odst. 4 RIPA za porušení článku 8 a 10 Úmluvy. Při aplikaci třetího kroku testu 

proporcionality došel k tomu, že nebyly splněny podmínky testu legality, konkrétně aspekt 

„kvality práva“. To z důvodu neposkytnutí dostatečných právních záruk proti jeho zneužití. 

Soud se vyjádřil také k pátému kroku testu proporcionality, a to k „testu nezbytnosti 

v demokratické společnosti“. Dle soudu nelze takové intenzity ochrany dosáhnout jiným 

alternativním nástrojem, než hromadným sledováním.  

 

Pokud argumentaci Evropského soudu pro lidská práva interpretuji ve smyslu 

tříkrokového testu proporcionality, domnívám se, že dospěl k rozporu programu TEMPORA 

s požadavky, které vyplývají z testu přiměřenosti v užším smyslu.  

Z argumentace soudu vyplývá, že program TEMPORA je schopen dosáhnout 

sledovaného legitimního cíle a také, že žádná alternativa nemůže dosáhnout stejně vysoké 

efektivity. Je tedy splněno kritérium vhodnosti a potřebnosti.  

Pokud dojdeme k třetímu kroku, tedy k poměřování zájmů vyplývajících z přijetí 

dotčené právní úpravy, je třeba, aby takové opatření poskytovalo dostatečné právní záruky 

proti zneužití, respektive aby byl zásah do základních lidských práv co nejmenší, a to 

za účelem dosažení co nejlepší rovnováhy mezi prospěchem z takového limitujícího nástroje 

a újmou jím způsobenou. 

Evropský soud pro lidská práva v tomto kroku, oproti Soudnímu dvoru Evropské 

unie114, ale nijak neargumentoval, že aby bylo dosaženo naprosté nezbytnosti tohoto opatření, 

a tím i rovnováhy mezi poměřovanými zájmy, mělo by se opatření vztahovat pouze na osoby, 

u nichž se lze domnívat, že jejich chování souvisí se závažnou trestnou činností. 

Je tedy otázkou, zda Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí implicitně připouští 

hromadné sledování za přípustné i z hlediska kroku proporcionality stricto sensu, to 

samozřejmě za dodržení přísných podmínek jako je poskytování dostatečných právních záruk 

                                                 
113 Ibid., bod 384. 
114 Viz kapitola 2.2.1.; Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 
2014, C-293/12 a C-594/12. 
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před svévolnou aplikací práva či přísná kontrola ze strany nezávislého orgánu, či se daným 

problémem pouze nezabýval.  

Argumentaci Evropského soudu pro lidská práva vedoucí k vyslovení protiprávnosti 

hromadného sledování, která spočívá pouze v konstatování rozporu programu TEMPORA 

s podmínkou poskytování dostatečných záruk před svévolou aplikací práva, nepovažuji za 

dostatečnou. Stejně tak se s ní nespokojila ani organizace Big Brother Watch a další115, na 

jejichž žádost byla věc začátkem února 2019 podstoupena Velkému senátu Evropského soudu 

pro lidská práva.116 

 

Souhlasím, že hromadným sledováním veškeré komunikace může být v zájmu 

národní bezpečnosti dosaženo lepšího výsledku, než sledováním cíleným. Domnívám se ale, 

že taková intenzita ochrany národní bezpečnosti není nutná. Stále se jedná o konflikt dvou 

zájmů a, dle mého názoru, lze zvolit méně invazivní nástroje, které sice nepovedou k tak 

efektivnímu výsledku, bude ale při jejich užití nastolena lepší rovnováha mezi veřejným 

zájmem na národní bezpečnosti a ochranou práva na respektování soukromí. Spatřuji tedy 

rozpor nástrojů hromadného sledování s třetím krokem testu proporcionality, tedy 

proporcionalitou v užším smyslu. 

Myslím si, že takto by měl rozhodnout i Velký senát Evropského soudu pro lidská 

práva, kdy při posuzování souladu hromadného sledování provozovaného britskou GCHQ 

s podmínkami, které vyplývají z třetího kroku testu proporcionality (stricto sensu), by měl 

dospět k závěru, že zásahem způsobená újma na základních právech je příliš intenzivní oproti 

výhodám, které výsledek může přinést. Velký senát by měl, dle mého názoru, zvážit 

alternativní nástroje, kterými lze dosáhnout podobného cíle, jako je např. systém Quick 

freeze117. 

Nástroje hromadného sledování si pak spíše dovedu představit v situacích, jako je 

vyhlášení stavu ohrožení státu či stavu válečného, kdy by byly snáze ospravedlnitelné. 

Jan Kudrna ve své úvaze o kostitucionalizaci zajištění bezpečnosti státu uvádí118, 

že v případech, kdy je nebezpečí hrozící státu tak velké, že běžné prostředky ochrany 

                                                 
115 English PEN, Open Rights Group 
116 HILL, Rebecca. Civil liberties groups take another swing at Brit snooping regime in Euro human rights court. The 
Register [online]. 2019 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: 
https://www.theregister.co.uk/2019/02/05/mass_surveillance_european_human_rights/ 
117 Quick freeze systém rozvádím v kapitole 3.5. 
118 KUDRNA, Jan. Ústavní rámec zajišťování bezpečnosti České republiky – zhodnocení současného stavu a úvahy de lege 
ferenda. AUC IURIDICA [online]. Praha, 2017, s. 160 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/321960518_Ustavni_ramec_zajistovani_bezpecnosti_Ceske_republiky_-
_zhodnoceni_soucasneho_stavu_a_uvahy_de_lege_ferenda 
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v dispozici veřejné moci jsou již nedostačující, je nezbytné použít prostředků mimořádých, 

které v zájmu své efektivní činnosti vyžadují také dočasné omezení lidských práv. 

Za takové mimořádné prostředky si dokáži představit právě i nástroje hromadného 

sledování. 

 

2.2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES  

Dne 15. března 2006 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/24/ES119 (dále jen „směrnice” nebo „směrnice o data retention“), která zavazovala 

členské státy zajistit uchovávání některých údajů poskytovateli internetových 

a komunikačních služeb pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných 

činů. Směrnice byla přijata nedlouho po teroristických útocích v Londýně v roce 2005, kdy 

Rada Evropské unie ve svém prohlášení z července 2005 potvrdila potřebu přijetí společných 

opatření o uchovávání telekomunikačních údajů.120 

Dle směrnice o data retention měly být uchovávány provozní a lokalizační údaje 

o právnických i fyzických osobách, které jsou upřesněny v článku 5 směrnice, a to po dobu 

nejméně 6 měsíců. 

Jedná se především o telefonická a internetová metadata, tedy informace o volajícím 

a volaném, délce hovoru, jménech a adresách registrovaných uživatelů, datu a čase přihlášení 

do internetových služeb, IP adresách, informacích o elektronické poště atd. Směrnice se ale 

nevztahovala na jakýkoliv obsah sdělení takové komunikace. Členské státy měly přijmout 

opatření, která by zajistila uchovávání těchto údajů a jejich poskytování vnitrostátním 

orgánům v souladu s vnitrostátními právními předpisy.  

 

Lze zde tedy spatřit podobnost s americkými nástroji na hromadné sledování. 

Uchovávání metadat je přeneseno na poskytovatele služeb, jak bylo ve Spojených státech 

učiněno v případě hromadného sběru telefonických metadat dle federálního zákona USA 

Freedom Act. Důležitým společným znakem je nerozlišující sledování, tedy plošné 

uchovávání metadat o komunikaci všech osob, a to bez rozdílu zda jsou podezřelé z trestné 

činnosti či nikoliv. I v tomto případě je zřejmé, že se jedná o omezení práva na soukromí, 

                                                 
119 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 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 
120 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, bod 14 (10). 
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a opět bude třeba posoudit, zda naplňuje znaky přípustnosti omezení základních práv 

v demokratické společnosti. 

 

11. srpna 2006 podala organizace Digital Rights Ireland žalobu k irskému soudu High 

Court, ve které zpochybňuje zákonnost vnitrostátních opatření týkajících se uchovávání údajů 

o elektronických komunikacích přijatých na základě směrnice o data retention. Soud následně 

podal předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně platnosti směrnice, tedy 

zejména zda je v souladu s právem na respektování soukromého a rodinného života dle 

článku 7 Listiny základních práv a svobod Evropské unie (dále jen „ Listina EU“), právem na 

ochranu osobních údajů dle článku 8 a zda neporušuje svobodu projevu dle článku 11.121 

Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí nakonec neshledal potřebu zkoumat platnost 

směrnice z hledisa článku 11 Listiny, jelikož se dobral k její neplatnosti na základě rozporu 

s články 7 a 8 Listiny EU. 

  

2.2.1. Rozhodnutí Digital Rights Ireland Ltd v. Ireland and others 

 Soudní dvůr Evropské unie (dále též „Soudní dvůr“) se v rozsudku nejdříve zabýval 

tím, zda uchovávání provozních a lokalizačních údajů přestavuje zásah do práv zakotvených 

v článcích 7 a 8 Listiny EU. 

Soudní dvůr konstatoval, že z jeho judikatury vyplývá, že aby byla prokázána 

existence zásahu do práva na respektování soukromého života, není důležité, zda dotyčné 

informace o soukromém životě představují citlivé údaje nebo zda dotyčné osoby utrpěly 

případné nepříznivé následky z důvodu tohoto zásahu.122 Z toho plyne, že povinnost 

uchovávat údaje o soukromém životě osob a jejich komunikaci dle směrnice představuje 

zásah do práva  zakotveného v článku 7 Listiny EU. 

Zásah do práva na respektování soukromí rovněž představuje i přístup příslušných 

vnitrostátních orgánů k těmto údajům.123 

 

 Článek 7 Listiny EU upravuje právo na respektování soukromého a rodinného života 

následovně: „Každý člověk má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, 

obydlí a korespondence či jiných druhů komunikace.” 

                                                 
121 Ibid., body 17, 23. 
122 Ibid., bod bod 33. 
123 Ibid., bod 35. 
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Dle komentáře124 je článek 7 odpovědí na článek 8 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva”). Zatímco článek 8 Úmluvy, mimo 

jiné, chrání právo na respektování korespondence, v článku 7 Listiny EU je uvedeno právo na 

respektování i jiných druhů komunikace. Tím byl vzat v úvahu i současný technologický 

vývoj. 

„Zkušenosti ukazují, že počet různých forem zásahu do soukromí, například 

prostřednictvím elektronického sledování vykonávaného státními činiteli nebo 

soukromými subjekty, se během posledních několika let zvýšil. Komplexní 

počítačové systémy a datové banky jsou jen několika příklady moderních 

technologií, které mohou představovat riziko pro účinnou ochranu 

soukromých záležitostí. Státy využívají odposlouchávání telefonů a další 

prostředky shromažďování informací jako legitimní způsob kontroly 

moderních forem zločinu, špionáže a terorismu. Článek 7 Listiny proto úzce 

souvisí s ochranou telefonních, e-mailových a jiných elektronických 

komunikačních prostředků před zachycením.”125 

 

Dle Soudního dvora směrnice o data retention představuje i zásah do práva na 

ochranu osobních údajů, jelikož upravuje zpracování osobních údajů.126 To je upraveno 

v článku 8 Listiny EU, který každému zaručuje právo na ochranu osobních údajů, které se ho 

týkají, kdy tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na 

základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného 

zákonem. Dále má dle čánku 8 každý právo na přístup k údajům, které o něm byly 

shromážděny, a má právo na jejich opravu. Na dodržování těchto pravidel má dohlížet 

nezávislý orgán. 

 

 Soudní dvůr se také zmínil o možném nepříznivém vlivu uchovávání provozních 

a lokalizačních údajů na svobodu projevu zakotvenou v článku 11 Listiny EU, jelikož 

                                                 
124 Komentář k Listině základních práv Evroské unie. EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights. 
Commentary of the Charter of Fundamental Rights [online]. 2006 [cit. 2017-12-3] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf 
125 Ibid. (vlastí překlad) „Experience demonstrates that the number of different forms of subtle interference with privacy 
through, for example, electronic surveillance performed by state agents or private actors, has increased during the last few 
years. The comprehensive computerized file systems and data banks are but a few examples of modern technology, which 
may entail risks for the effective protection of private matters. States use telephone tapping and other means of gathering 
information as a legitimate way of controlling modern forms of crime, espionage and terrorism. Therefore, Article 7 of the 
Charter is closely connected with the protection of telephone, e-mail and other electronic means of communications from 
interception.” 
126 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, bod 36. 
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k uchovávání údajů dochází bez informování dotyčných osob a tím může vyvolávat dojem, že 

jejich soukromí je pod neustálým dohledem. Údaje uvedené v článku 5 směrnice totiž 

umožňují zjistit mnoho soukromých informací o sledovaných osobách, zejména s kým 

a jakým způsobem komunikovaly, čas této komunikace, místo, ze kterého komunikace 

probíhala a její četnost v určitém období. Z těchto údajů lze dle soudu dojít k poměrně 

přesnému závěru o soukromém životě těchto osob, tedy o každodenních zvyklostech, 

místech, kde během dne pobývají a na která se přesouvají, o jejich aktivitách a společenských 

vztazích, jakož i o společenských kruzích, se kterými se stýkají. 

Přestože směrnice o data retention neumožňuje uchovávání obsahu komunikace, dle 

názoru Soudního dvora, může mít uchovávání údajů uvedených v článku 5 dopad na 

využívání komunikačních prostředků jejími účastníky nebo registrovanými uživateli, 

a v důsledku toho na výkon svobody projevu zaručené v článku 11 Listiny EU.127 

 

Soudní dvůr se dále zabýval tím, zda je zjištěný zásah do práv zaručených články 7 

a 8 Listiny EU přípustný. 

Dle článku 52 odst. 1 Listiny EU musí být každé omezení výkonu práv a svobod 

zakotvených v Listině EU stanoveno zákonem, musí respektovat jejich podstatu a při 

dodržení zásady proporcionality mohou být omezení těchto práv a svobod zavedena pouze 

tehdy, jsou-li nezbytná a odpovídají-li skutečně cílům obecného zájmu nebo potřebě ochrany 

práv a svobod druhého. 

 

Co do splnění podmínky, aby každé omezení výkonu práv a svobod 

zakotvených Lisitinou EU respektovalo jejich podstatu, Soudní dvůr konstatoval, že přestože 

uchovávání údajů dle směrnice představuje zvlášť závažný zásah do práva na respektování 

soukromí, do jeho podstaty nezasahuje, jelikož neumožňuje seznámit se s obsahem 

elektronických sdělení.128 Stejně tak nezasahuje do podstaty práva na ochranu osobních 

údajů, jelikož směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany bezpečnosti údajů, podle kterých 

poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí musí dodržovat určité zásady ochrany a bezpečnosti údajů.129 

 

                                                 
127 Ibid., body 26-28. 
128 Ibid., bod 39. 
129 Ibid., bod 40. 
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Dále se Soudní dvůr zabýval otázkou, zda zásah odpovídá cíli obecného zájmu. Tady 

dospěl k závěru, že cílem směrnice je přispět k boji proti závažné trestné činnosti a k veřejné 

bezpečnosti, a ten lze dle judikatury Soudního dvora obecně považovat za cíl obecného 

zájmu.130 Tak je ostatně uvedeno i ve výše uvedeném komentáři131, tedy že za legitimní cíl 

limitujících opatření lze v případech zachytávání a sledování telefonních hovorů a jiné 

komunikace považovat zejména zájmy národní a veřejné bezpečnosti. 

 

Následně Soudní dvůr přistoupil k ověřování proporcionality zjištěného zásahu. 

Soudní dvůr připomněl, že princip proporcionality dle ustálené judikatury vyžaduje, aby akty 

unijních orgánů byly způsobilé k uskutečnění legitimních cílů sledovaných dotčenou právní 

úpravou a nepřekračovaly meze toho, co je přiměřené a nezbytné k dosažení těchto cílů.132 

Následně jako příklad judikatury Soudní dvůr uvedl rozhodnutí jako Afton Chemical Limited 

v. Secretary of State for Transport133 či Nelson and others v. Deutsche Lufthansa AG134. 

V těchto rozhodnutích je princip proporcionality vymezen poněkud přesněji, tedy že zásada 

proporcionality, jež je jednou z obecných zásad unijního práva, vyžaduje, aby akty orgánů 

Evropské unie nepřekročily meze toho, co je přiměřené a nezbytné k dosažení legitimních 

cílů sledovaných dotčenou právní úpravou; rozumí se přitom, že nabízí-li se volba mezi 

více přiměřenými opatřeními, je třeba zvolit nejméně omezující opatření a způsobené 

nevýhody nesmějí být nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům. Toto pojetí principu 

proporcionality odpovídá obecné podobě testu proporcionality dle Aharona Baraka135, který 

obsahuje čtyři prvky, a to existenci legitimního cíle, schopnost limitujícího opatření 

dosáhnout legitimního cíle, test nezbytnosti a test proporcionality stricto sensu. Obecně jej lze 

vyjádřit třemi kroky používanými Ústavním soudem České republiky, tedy krokem 

vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu.  

 

K prvnímu kroku testu proporcionality Soudní dvůr konstatoval, že uchovávání údajů 

o elektronických komunikacích dle směrnice o data retention umožňuje, aby vnitrostátní 

                                                 
130 Ibid., body 41-42. 
131 Komentář k Listině základních práv Evroské unie. EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights. 
Commentary of the Charter of Fundamental Rights [online]. 2006 [cit. 2017-12-3] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf 
132 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, bod 46. 
133 Afton Chemical Limited v. Secretary of State for Transport, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. července 
2010, C-343/09, bod 45. 
134 Nelson and others v. Deutsche Lufthansa AG, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 23. října 2012, C-581/10 
a C-629/10, bod 71. 
135 Viz kapitola 1.3.4. 
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orgány příslušné v oblasti trestního stíhání měly další možnosti objasnit závažné trestné činy, 

a je tedy v tomto ohledu cenným nástrojem pro vyšetřování trestných činů.136 Uchovávání 

takových údajů tak lze považovat za způsobilé k dosažení cíle sledovaného uvedenou 

směrnicí. 

 

Další počínání Soudního dvora je dle mého názoru poněkud matoucí, jelikož co se 

týče nezbytnosti (potřebnosti) uchovávání údajů, soud dospěl k závěru, že cíl obecného 

zájmu, kterým je boj proti organizované trestné činnosti a terorismu, nemůže sám o sobě 

odůvodnit, aby bylo takové opatření nezbytné pro účely uvedeného boje.137 

Následně připomíná, že dle ustálené judikatury ochrana práva na respektování 

soukromého života vyžaduje, aby výjimky z ochrany osobních údajů a její omezení byly 

činěny v mezích toho, co je naprosto nezbytné. Jako příklad judikatury uvádí rozhodnutí ve 

věci IPI v. Geoffrey Englebert and others138, které taktéž uvádí, že podle ustálené judikatury 

platí, že ochrana základního práva na soukromí vyžaduje, aby výjimky z ochrany osobních 

údajů a její omezení byly činěny v mezích toho, co je naprosto nezbytné. Toto rozhodnutí ale 

dále jako příklad judikatury uvádí rozhodnutí ze dne 16. prosince 2008139, které obsahuje 

následující formulaci:  

„Aby se zohlednil význam, jenž má svoboda projevu v každé demokratické 

 společnosti, je třeba jednak vykládat s ní související pojmy, včetně pojmu 

 „žurnalistika“, široce. Krom toho, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi 

 oběma  základními právy, ochrana základního práva na soukromí vyžaduje, 

 aby se výjimky či omezení ochrany údajů stanovené ve výše uvedených 

 kapitolách směrnice prováděly v mezích toho, co je naprosto nezbytné.” 

 

Domnívám se totiž, že jestliže Soudní dvůr hovoří o naprosté nezbytnosti výjimek 

z ochrany osobních údajů a jejím omezení v rámci ochrany práva na respektování 

soukromého života, nejedná se o aplikaci druhého kroku testu proporcionality, tedy testu 

nezbytnosti, ale Soudní dvůr tím konkretizuje podmínky při aplikaci třetího kroku, tedy testu 

                                                 
136 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, body 41-42. 
137 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, bod 51. 
138 Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert and others, rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie ze 7. listopadu 2013, C-473/12, bod 39. 
139 Tietosuojavaltuutettu v.  Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 
16. prosince 2008, C-73/07, bod 56. 
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proporcionality v užším smyslu, když tuto podmínku uvádí v souvislosti s nutností dosažení 

rovnováhy mezi základními právy (zájmy), která je obsahem tohoto kroku. 

 

Ke druhému kroku se, dle mého názoru, Soudní dvůr vyjádřil tak, že uchovávání údajů 

o elektronických komunikacích dle směrnice o data retention umožňuje, aby vnitrostátní 

orgány příslušné v oblasti trestního stíhání měly další možnosti objasnit závažné trestné činy, 

a je tedy v tomto ohledu cenným nástrojem pro vyšetřování trestných činů. Soudní dvůr se tak 

v tomto kroku nezabýval případnými alternativami, které by dosahovaly stejné efektivity, jak 

obecně test nezbytnosti vyžaduje, pouze naznačil, že posuzovaný nástroj umožňuje lepší 

efektivitu oproti jiným, a to rozšířením možnosti objasňování trestné činnosti. 

 

Pokud Soudní dvůr tedy uvedl, že cíl obecného zájmu, kterým je boj proti 

organizované trestné činnosti a terorismu, nemůže sám o sobě odůvodnit, aby bylo takové 

opatření nezbytné pro účely uvedeného boje, aplikuje tím již test proporcionality v užším 

smyslu.  

Aby bylo takové opatření, které limituje právo na respektování soukromého života 

a které představuje výjimku z ochrany osobních údajů, naprosto nezbytné, dle Soudního 

dvora se také vyžaduje, aby byla stanovena přesná a jasná pravidla pro rozsah použití 

takového opatření tak, aby dotčené osoby měly dostatečné záruky chránit své osobní 

údaje proti zneužití a neoprávněnému přistupování k nim.140  

To Soudní dvůr vyvozuje z povahy chráněného práva, do něhož je zasahováno. Dle 

Soudního dvora má právo na ochranu osobních údajů zvláštní význam pro právo na 

respektování soukromého života dle článku 7 Listiny EU.141 Aby byla dána naprostá 

nezbytnost zásahu do zájmu chráněného těmito právy, je nutné splnit i požadavky vyplývající 

z článku 8 Listiny EU. Mezi ty právě patří stanovení dostatečných právních záruk k zajištění 

účinné ochrany uchovávaných údajů proti riziku zneužití i proti veškerému neoprávněnému 

přistupování k údajům a jejich protiprávnímu využívání. Také musí být zaručen dohled 

nezávislého orgánu nad dodržováním požadavků ochrany a bezpečnosti.142 

 

Argumenty, proč opatření není nezbytné či spíše naprosto nezbytné a proč uchovávání 

údajů neposkytuje dostatečné právní zákuky proti zneužití, Soudní dvůr dále rozvádí. 

                                                 
140 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12, bod 54. 
141 Ibid., bod 53. 
142 Ibid., body 66,68. 



52 
 

Směrnice ukládá uchovávání veškerých provozních údajů týkajících se telefonie pevné 

i mobilní sítě, připojení k internetu, elektronické pošty a internetové telefonie, a to všech 

účastníků a registrovaných uživatelů, a tím zasahuje do práv téměř celé evropské populace. 

Směrnice se vztahuje na všechny provozní údaje bez jakéhokoliv rozlišování, zda se osoby, 

jejichž údaje jsou uchovávány, nachází v situaci, která může vést k trestnímu stíhání. 

Vztahuje se tedy i na osoby, v jejichž případě neexistuje důvod domnívat se, že by jejich 

jednání mohlo souviset se závažnou trestní činností. Směrnice dále nevyžaduje žádnou 

souvislost mezi uchovávanými údaji a ohrožením veřejné bezpečnosti a neomezuje se 

k časovému období ani k zeměpisné oblasti či okruhu osob, které mohou být zapojeny 

do trestné činnosti.143 

Dle mého názoru, tím Soudní dvůr, při aplikaci testu proporcionality stricto sensu, 

poukazuje na příliš intenzivní zásah do práv dle článků 7 a 8 Listiny EU, který nemůže 

ospravedlnit opatření v podobě plošného uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 

Jinými slovy, Soudní dvůr neshledává mezi těmito zájmy rovnováhu, když újma opatřením 

způsobená jednoznačně převyšuje nad jeho pozitivy. Zároveň nabízí alternativní řešení, tedy 

uchovávání provozních a lokalizačních údajů zaměřené na určité časové období, na určitou 

zeměpisnou oblast či na podezřelé okruhy osob, které sice není tak efektivní jako plošné 

uchovávání údajů, ale dosahuje větší rovnováhy mezi pozitivy a negativy tohoto opatření. 

 

Dle Soudního dvora dále směrnice neobsahuje hmotněprávní a procesněprávní 

podmínky pro přístup příslušných vnitrostátních orgánů k těmto uchovávaným údajům, tím 

není stanoveno kritérium umožňující omezit počet osob, které mají oprávnění přístupu 

k těmto údajům, na nezbytné minimum. Jejich přístup také nepodléhá předběžné kontrole ze 

strany nezávislého orgánu veřejné moci, jehož rozhodování by mělo za cíl omezit přístup 

k údajům na nezbytně nutný pro účely sledovaného cíle.144 

Soudní dvůr také směrnici vytýká, že při stanovení doby uchovávání těchto údajů 

nerozlišuje kategorie údajů podle jejich užitečnosti, a tím není zaručeno, aby byla tato doba 

uchovávání omezena na nezbytné minimum.145 

V neposlední řadě Soudní dvůr spatřuje nedostatky v nestanovení konkrétních pravidel 

přizpůsobených velkému množství uchovávaných údajů, jejich citlivé povaze a riziku 

neoprávněného přistupování k nim. Také není uložena povinnost uchovávat dotčené údaje na 

                                                 
143 Ibid., body 56-59. 
144 Ibid., body 60-62. 
145 Ibid., body 63-64. 
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území Evropské unie, takže nelze mít za to, že je v plném rozsahu zaručen dohled nezávislého 

orgánu. 

 

Pokud tedy shrnu argumentaci Soudního dvora, plošné úchovávání provozních 

a lokalizačních údajů dle směrnice přestavuje příliš intenzivní zásah vzhledem ke svému 

zamýšlenému cíli.  

Soudní dvůr je toho názoru, že opatření zasahující do práva na respektování 

soukromého života vyžaduje, aby výjimky z ochrany osobních údajů a její omezení byly 

činěny v mezích toho, co je naprosto nezbytné.  Za naprosto nezbytné opatření lze považovat 

takové, jež obsahuje přesná a jasná pravidla, která minimalizují rozsah zásahu do práv dle 

článků 7 a 8 Listiny EU na nezbytné minimum a která poskytují dostatečné právní záruky 

proti jeho zneužití. 

Jako důvody nedodržení této naprosté nezbytnosti opatření Soudní dvůr uvádí, že 

směrnice se vztahuje na všechny účastníky komunikace bez jakéhokoliv rozlišování, zda se 

jedná o osoby, u nichž se lze domnívat, že jejich chování souvisí se závažnou trestnou 

činností. Dále směrnice neupravuje přesná a jasná pravidla pro přístup vnitrostátních orgánů 

k těmto údajům tak, aby byl omezen na nezbytné minimum. Směrnice dále nerozlišuje mezi 

kategoriemi údajů podle jejich významu, aby bylo zajištěno jejich uchovávání na nezbytně 

nutnou dobu. Směrnice také neposkytuje dostatečné právní záruky proti zneužití, jejichž 

nutnost vyplývá z článku 8 Listiny EU.  

 

Domnívám se, že pokud by byly tyto požadavky dodrženy, již by se nejednalo 

o plošné uchovávání údajů (hromadné sledování), ale o jakési cílené sledování vybraných 

osob či oblastí, které by bylo časově omezené na nezbytné minimum a které by podléhalo 

přísné kontrole ze strany nezávislých orgánů veřejné moci. 

 

Soudní dvůr vyslovil neplatnost směrnice z důvodu překročení meze, kterou ukládá 

požadavek na dodržování zásady proporcionality z hlediska článku 7, 8 a 52 odst. 1 Listiny 

EU. Dle mého názoru Soudní dvůr spatřoval její nedostatky zejména při aplikaci testu 

proporcionality v užším smyslu, když dospěl k závěru, že zásah do základních lidských práv 

je příliš intenzivní v porovnání s výhodami plynoucími z jejího sledovaného cíle. 

 

Z argumentace Soudního dvora, při aplikaci Listiny EU,  lze, dle mého názoru, dojít 

k užitečnému mechanismu při aplikaci testu proporcionality stricto sensu, kdy v případě 
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zásahu do práva na soukromí v podobě zásahu do osobních údajů je nutné, aby zasahující 

opatření bylo jasně a přesně vymezeno tak, aby byla újma na základním právu omezena na 

nezbytné minimum a aby obsahovalo dostatečné právní záruky proti zneužití. 

Tuto argumentaci lze totiž použít i při posuzování souladu opětovné transpozice 

směrnice o data retention do českého právního řádu s Listinou zíkladních práv a svobod. 
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3. Hromadné sledování v České republice 

 

Hromadné sledování je provozováno i v České republice, a to formou plošného 

uchovávání komunikačních metadat. K tomuto nerozlišujícímu sledování obyvatelstva 

dochází na základě transpozice směrnice o data retention uvedené v kapitole 2.2.  

V této části diplomové práce posuzuji soulad ustanovení, která byla přijata na základě 

směrnice o data retention do českého právního řádu, s ústavním pořádkem České republiky. 

K tomu mi napomůže argumentace obsažená v dřívějších nálezech Ústavního soudu České 

republiky (dále jen „Ústavní soud“) či v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. 

Cílem je zejména poukázat na protiprávní zásah do práva na soukromí ve formě práva 

na informační sebeurčení dle článku 10 odst. 3 a článku 13 Listiny základních práv 

a svobod146 (dále jen „Listina“), spočívající v nesplňení podmínek vyplývajících z principu 

proporcionality.  

 

3.1. Uchovávání provozních a lokalizačních údajů 

Směrnice o data retention147 byla do českého právního řádu transponována zejména 

v podobě zák. č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Ten zaváděl 

povinnost provozovatelům komunikačních sítí uchovávat provozní a lokalizační údaje 

o svých uživatelích a adresátech, a to za účelem jejich následného zpřístupnění příslušným 

orgánům. 

Opět se bezesporu jedná o formu hromadného sledování, kdy je elektronicky 

sledována podstatná část populace České republiky, sledování je prováděné formou 

zachytávání, analyzování či monitorování dat o komunikaci a může nezákonně zasahovat 

do základních lidských práv a svobod.  

 

Ústavní soud České republiky měl možnost tuto transpozici posoudit dříve, než byla 

směrnice o data retention prohlášena za neplatnou Soudním dvorem Evropské unie. Za dva 

nejdůležitější nálezy Ústavního soudu považuji nálezy sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 

2011 a Pl. ÚS 24/11 ze dne 20. prosince 2011, kterými Ústavní soud zrušil příslušná 

                                                 
146 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky 
147 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 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 



56 
 

ustanovení zákona o elektronických komunikacích, příslušný prováděcí právní předpis 

a ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“), která dávala 

uchovávaní provozních a lokalizačních údajů právní rámec. To z důvodu, že nesplňovaly 

ústavní požadavky na omezení základního lidského práva na soukromí v podobě práva 

na informační sebeurčení. 

 

Následně bylo ale opět zapotřebí směrnici o data retention transponovat do českého 

právního řádu, jelikož ta byla Soudním dvorem Evropské unie prohlášena za neplatnou 

až v dubnu 2014. Tak se stalo novelou zákona o elektronických komunikacích a některých 

souvisejících právních předpisů zákonem č. 273/2012 Sb. Novela opětovně zavedla 

provozovatelům komunikačních sítí povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje, 

tentokrát ale poněkud opatrněji s přihlédnutím k některým výhradám Ústavního soudu 

ve výše uvedených nálezech. Po následném prohlášení směrnice o data retention za neplatnou 

zůstala tato ustanovení v platnosti a dosud nebyla zrušena, přestože jsou, dle mého názoru, 

v rozporu s ústavním pořádkem. 

 

Nejdříve čtenáře seznámím s příslušnými nálezy Ústavního soudu, kterými byla 

zrušena transpozice směrnice o data retention do českého právního řádu, a následně 

posoudím soulad současné podoby zákona o elektronických komunikacích s ústavním 

pořádkem České republiky. Na úvod ale považuji za vhodné alespoň krátce pojednat 

o zakotvení práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení v ústavním pořádku.   

 

3.2. Úprava práva na informační sebeurčení v Listině základních práv a svobod 

V Listině není právo na ochranu soukromí zakotveno v jednom všezahrnujícím 

článku. Naopak, ochrana soukromé sféry osob je v Listině rozmístěna na různých místech, 

kdy je doplňována dalšími aspekty práva na soukromí. To zejména v článcích 7, 10 a 13 

Listiny.148 

Pojem soukromí se objevuje v článku 7 odst. 1 Listiny, dle kterého je zaručena 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Omezena může být jen v případech stanovených 

zákonem. Navazuje článek 10 odst. 2 Listiny, který každému poskytuje právo na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Dle článku 10 odst. 3 

Listiny má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

                                                 
148 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 24/10, bod 31. 



57 
 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Článek 13 Listiny pak chrání listovní tajemství 

a tajemství přepravovaných zpráv, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou, 

podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením anebo jiným způsobem. 

 

Dle Ústavního soudu149 pak lze z článku 10 odst. 3 Listiny ve spojení s článkem 13 

Listiny dovodit právo na informační sebeurčení. Toto právo je pak nezbytnou součástí práva 

na ochranu soukromí, které jednotlivci garantuje právo rozhodnout podle vlastního 

uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností mají být 

skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům. 

Právě právo na informační sebeurčení je pak nejvíce ohroženo uchováváním 

provozních a lokalizačních údajů podle zákona o elektronických komunikacích.  

 

Odpověď na otázku, kdy je přípustný zásah do práva na soukromí ve formě práva 

na informační sebeurčení, lze nalézt v nálezech Ústavního soudu, kterými byla posuzována 

transpozice směrnice o data retention. 

 

3.3. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 

 24/10  

Nálezem Ústavního soudu Pl.ÚS 24/10150 byla posuzována napadená ustanovení 

zákona o elektronických komunikacích a prováděcí právní přepdpis151. Tím tedy i transpozice 

směrnice o data retention do českého právního řádu.  

 

Dle § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona 

č. 281/2009 Sb., byla právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť 

nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna 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. 

Dle prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 485/2005 Sb., se tato povinnost 

nevztahovala na obsah jednotlivých sdělení, měly ale být uchovávány lokalizační údaje 

uživatelů a adresátů, časy, data a místa telekomunikačních spojení, IMEI atd. U internetové 

                                                 
149 Ibid., body 29, 31. 
150  Ibid. 
151 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 
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komunikace měly být uchovávány časy, místa a délky připojení, údaje o uživatelích a jejich 

uživatelských účtech, identifikátory počítačů i serverů, k nimž bylo přistupováno, IP adresy, 

úplná doménová jména, objemy přenesených dat atd. Tyto plošně získávané informace měly 

být následně poskytovány orgánům veřejné moci.  

 

Ústavní soud v nálezu152 konstatoval, že z uvedených údajů lze zjistit „... detailní 

informace o společenské nebo politické příslušnosti, jakož i o osobních zálibách, sklonech 

nebo slabostech jednotlivých osob ...”, stejně tak lze zjistit „... s kým, jak často a dokonce 

v jakých hodinách se daný jednotlivec stýká, kdo jsou jeho nejbližší známí, kamarádi 

či kolegové z práce, anebo jaké aktivity a v jakých hodinách provozuje.” To soud považuje 

za zásah do práva na respekt k soukromému životu v podobě práva na informační sebeurčení 

dle článku 10 odst. 3 a článku 13 Listiny.  

 

Ústavní soud konstatoval, že použití robustních nástrojů ze strany veřejné moci, 

jejichž užití má za následek vážné omezení osobní integrity a základních práv a svobod 

jednotlivce, musí při aplikaci respektovat ústavněprávní limity. Takové opatření  lze použít, 

je-li to v demokratické společnosti nezbytné, nelze-li účelu sledovaného veřejným zájmem 

dosáhnout jinak a je-li to akceptovatelné z pohledu zákonné existence a dodržení účinných 

a konkrétních záruk proti libovůli.153 

 

Ústavní soud následně vymezil podmínky přípustnosti omezení práva na informační 

sebeurčení v podobě užití odposlechů telekomunikačního provozu: „Zásah do základního 

práva jednotlivce na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 

odst. 3 a čl. 13 Listiny z důvodu prevence a ochrany před trestnou činností je tak možný jen 

skrze imperativní zákonnou úpravu, která musí především odpovídat nárokům plynoucím 

z principu právního státu a která naplňuje požadavky vyplývající z testu proporcionality, 

kdy v případech střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. s jinými 

základními právy či svobodami je třeba posuzovat účel (cíl) takového zásahu ve vztahu 

k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada proporcionality 

(v širším smyslu). Taková právní úprava musí být přesná a zřetelná ve svých formulacích 

a dostatečně předvídatelná, aby potenciálně dotčeným jednotlivcům poskytovala dostatečnou 

informaci o okolnostech a podmínkách, za kterých je veřejná moc oprávněna k zásahu 

                                                 
152 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 24/10, bod 44. 
153 Ibid., bod 36. 
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do jejich soukromí, aby případně mohli upravit své chování tak, aby se nedostali do konfliktu 

s omezující normou. Rovněž musí být striktně definovány i pravomoci udělené příslušným 

orgánům, způsob a pravidla jejich provádění tak, aby jednotlivcům byla poskytnuta ochrana 

proti svévolnému zasahování. Posouzení přípustnosti daného zásahu z hlediska zásady 

proporcionality (v širším smyslu) pak zahrnuje tři kritéria. Prvním z nich je posouzení 

způsobilosti naplnění účelu (nebo také vhodnosti), přičemž je zjišťováno, zda je konkrétní 

opatření vůbec schopno dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního 

práva nebo veřejného statku. Dále se pak jedná o posouzení potřebnosti, v němž je 

zkoumáno, zda byl při výběru prostředků použit ten prostředek, který je k základnímu právu 

nejšetrnější. A konečně je zkoumána přiměřenost (v užším smyslu), tj. zda újma na základním 

právu není nepřiměřená ve vazbě na zamýšlený cíl, tzn. že opatření omezující základní lidská 

práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, 

svými negativními důsledky převyšovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto 

opatřeních.“154 

 

Ústavní soud následně dospěl k závěru, že předestřené ústavněprávní požadavky 

dodrženy nejsou, a to z následujících důvodů. 

Ustanovení zakládající povinnost uchovávat lokalizační údaje jsou vágní a neurčitá, 

to zejména z důvodu, že nelze konkrétně určit, kterým oprávněným orgánům mají 

provozovatelé telekomunikační sítě povinnost tyto údaje poskytovat.155 

Právní úprava obsažená v zákoně o elektronických komunikacích vůbec nestanovuje 

jasná a detailní pravidla obsahující minimální požadavky na zabezpečení uchovávaných 

údajů, zejména v podobě zamezení přístupu třetích osob, stanovení procedury vedoucí 

k ochraně celistvosti a důvěrnosti údajů a procedury jejich ničení. Za důležitý nedostatek 

právní úpravy Ústavní soud také považuje skutečnost, že dotčení jednotlivci nedisponují 

dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a svévole.156 

 

Za další důvody nedodržení požadavku na přesnou, zřetelnou a dostatečně 

předvídatelnou právní úpravu a existenci účinných záruk proti libovůli Ústavní soud považuje 

následující: „Za nejednoznačné a vzhledem k rozsahu a citlivosti uchovávaných údajů 

za zcela nedostačující lze již označit vymezení samotné doby jejich uložení, a to v rozmezí 

                                                 
154 Ibid., bod 37. 
155 Ibid., bod 46. 
156 Ibid., bod 50. 
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"ne kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců", od jejíhož uplynutí se odvíjí povinnost 

uvedené údaje zlikvidovat. U žádné z uvedených povinností nejsou nijak detailněji popsána 

pravidla a konkrétní postupy jejich plnění, nejsou striktně vymezeny požadavky 

na zabezpečení uchovávaných údajů, není dostatečně seznatelné, jak je s uvedenými údaji 

nakládáno, ať už samotnými právnickými nebo fyzickými osobami, které provozní 

a lokalizační údaje uchovávají, anebo po jejich vyžádání oprávněnými orgány veřejné moci, 

stejně jako není konkrétně stanoven způsob jejich likvidace. Rovněž není nijak definována 

odpovědnost a případné sankce za nesplnění takových povinností, včetně absence zakotvení 

možnosti dotčených jednotlivců domáhat se efektivní ochrany proti případnému zneužití, 

svévoli či nesplnění stanovených povinností.“157 

 

Zákonem také není zcela jasně a přesně vymezen účel, za jakým jsou provozní 

a lokalizační údaje uchovávány, jak je tomu např. zcela jasně ve směrnici o data retention 

(za účelem harmonizace předpisů členských států, které se týkají povinností poskytovatelů 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí, 

pokud jde o uchovávání provozních a lokalizačních údajů, které jsou nezbytné k identifikaci 

účastníka či registrovaného uživatele, s cílem "zajistit dostupnost těchto údajů pro účely 

vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů“). Napadená právní úprava, 

ani ustanovení § 88 odst. 1 trestního řádu žádné takové omezení neobsahuje. 

Ustavní soud v tomto bodě158 konstatoval, že nevymezení jasného a přesného účelu 

této právní úpravy znemožňuje posouzení z hlediska její skutečné potřebnosti. Dále uvádí, 

že „... možnost použití uchovávaných údajů v trestním řízení tak dle předmětné právní úpravy 

není zákonodárcem nijak vázána na důvodné podezření ze spáchání závažného trestného 

činu, stejně jako není upravena povinnost orgánů činných v trestním řízení o této skutečnosti 

dotčenou (sledovanou) osobu, byť i následně informovat, čímž nesplňuje nároky vyplývající 

z druhého kroku testu proporcionality, tj. potřebnosti při výběru prostředků, neboť 

z uvedeného je zřejmé, že nebyl použit ten prostředek, který je k základnímu právu 

na informační sebeurčení osob nejšetrnější.“ 

Domnívám se, že v tomto bodě soud k nesplnění podmínek vyplývajících z druhého 

kroku proporcionality (test potřebosti) dospěl právě na základě absence jasného a přesného 

vymezení účelu. Druhý krok zkoumá, zda je dotčené opatření z možných alternativ 

                                                 
157 Ibid., bod 51. 
158 Ibid., bod 47. 
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nejšetrnější k základnímu lidskému právu při zachování stejné efektivity možného dosažení 

účelu. 

Přestože Ústavní soud implicitně navrhuje alternativní opatření, které by bylo vázáno 

na důvodné podezření ze spáchání závažného trestného činu a které by upravovalo povinnost 

orgánů veřejné moci o této skutečnosti dotčenou osobu informovat, nelze mít za to, že by tyto 

alternativy byly stejně efektivní jako plošné uchovávání údajů, pokud by šlo o účel prevence 

a předcházení zvlášť závažné trestné činnosti následnou analýzou již zachycených údajů. 

Při absenci jasně a přesně vymezeného účelu ale není jisté, jaké efektivity má být vůbec 

dosaženo, a proto plošné uchovávání údajů neuspěje již ve druhém kroku. 

Pokud by byl cíl jasně a přesně vymezen, alternativní prostředky, které nejsou s to 

dosáhnou stejné efektivity naplnění účelu, ale dosahují lepší rovnováhy mezi poměřovanými 

zájmy, lze pak (dle Barakovy interpretace) opětovně použít ve třetím kroku testu 

proporcionality, tedy přiměřenosti v užším smyslu. 

 

Ústavní soud tedy upozornil na nedodržení podmínek odpovídajících nárokům 

plynoucím z principu právního státu, a to nutnost přesné, zřetelné a dostatečně předvídatelné 

právní úpravy.  

Dále upozornil na nedodržení podmínek vyplývajících z testu proporcionality, 

konkrétně jeho druhého a třetího kroku. Napadenou právní úpravu vhledem k nedostatečně 

vymezenému účelu nepovažuje za nejšetrnější z možných. Ve třetím kroku Ústavní soud 

poukázal na nedostatky poskytování dostatečných právních záruk proti zneužití a nesplnění 

požadavku na minimalizaci zásahu do základních lidských práv.  

 

Jak jsem uvedl výše, domnívám se, že podmínka dostatečných právních záruk proti 

zneužití právní úpravy je obsahem třetího kroku testu proporcionality, jelikož minimalizuje 

zásah do základního lidského práva a dosahuje tak lepší rovnováhy mezi poměřovanými 

zájmy. 

Tuto argumentaci podporuje i Ústavním soudem citované159 rozhodnutí Spolkového 

ústavního soudu SRN160, ve kterém stojí, „.. .napadená právní úprava neodpovídá 

požadavkům plynoucím ze zásady proporcionality, která mj. vyžaduje, aby zákonná úprava 

ukládání dat odpovídala zvláštní závažnosti tohoto zásahu do základních práv jednotlivců. 

                                                 
159 Ibid., bod 52. 
160 Rozhodntí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 2. března 2010, spis. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 
586/08. 
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Konkrétně, napadená právní úprava dostačujícím způsobem nevymezovala účel použití těchto 

dat, nezaručovala jejich dostatečné zabezpečení a v neposlední řadě jednotlivci dostatečně 

negarantovala adekvátní a efektivní záruky proti riziku zneužití, zejména v podobě soudní 

kontroly.“ Z něj tedy vyplývá, že podmínka dostatečných právních záruk proti riziku zneužití 

je součástí testu proporcionality. Logicky je pak obsahem třetího kroku, jelikož je jím i test 

minimalizace zásahu. 

Argument, že test minimalizace zásahu je součástí testu proporcionality stricto sensu, 

podporuje již nález Ústavního soudu v kauze anonmního svědka (sp. zn. Pl. ÚS 4/94). 

„Součástí porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv je rovněž 

zvažování využití právních institutů, minimalizujících argumenty podložený zásah do jednoho 

z nich. Tak kupříkladu argument v neprospěch omezení jednoho základního práva možností 

zneužití této úpravy lze eliminovat minimalizováním tohoto negativního důsledku zakotvením 

dalších procesních podmínek rozhodování o něm. Lze tudíž konstatovat, že, v případě závěru 

o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv, je 

nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu 

do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv 

a svobod, a sice v tom smyslu, že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom 

při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, nýbrž analogicky rovněž 

v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“161 

 

Ústavní soud tudíž zrušil ustanovení  § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických 

komunikacích a vyhlášku č. 485/2005 Sb., „.. neboť nesplňují požadavky plynoucí z principu 

právního státu a jsou v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí 

v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které 

plynou z principu proporcionality.“162 

 

3.4. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20. 12. 2011, Pl. ÚS 24/11  

Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 24/11163 bylo zrušeno ustanovení § 88a trestního 

řádu, které zakládalo orgánům činným v trestním řízení oprávnění, aby za účelem objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení získaly od provozovatelů služeb elektronických 

komunikací údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou jinak předmětem 

                                                 
161 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. bod II/a 3. 
162 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 24/10, bod 53. 
163 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20. 12. 2011, sp. zn.  Pl.ÚS 24/11. 
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telekomunikačního tajemství anebo se na ně vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích 

dat.  

Pro přehlednost uvádím, že povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje byla 

zakotvena v § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích. Ustanovení § 88a 

trestního řádu upravuje oprávnění orgánů činných v trestním řízení mít k těmto údajům 

přístup. 

 

Posuzované ustanovení § 88a trestního řádu, znělo následovně: 

(1) Je-li 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 a v přípravném řízení soudce, aby je právnické nebo fyzické osoby, které 

vykonávají telekomunikační činnost, sdělily jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci 

nebo policejnímu orgánu. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán 

písemně a odůvodněn. 

(2) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel 

telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním 

provozu vztahovat. 

 

Dle Ústavního soudu je zřejmé, že toto opatření se citelně dotýká práva na informační 

sebeurčení dotyčných osob dle článku 10 odst. 3 a článku 13 Listiny. Při posuzování souladu 

§ 88a trestního řádu s ústavním pořádkem České republiky Ústavní soud aplikoval obdobná 

kritéria, jako v nálezu Pl.ÚS 24/10 uvedeném výše. 

 

Ústavní soud zopakoval, že „... omezení práva na informační sebeurčení musí 

sledovat ústavně aprobovaný účel, jímž je ochrana jiného základního práva nebo veřejného 

statku, přičemž posouzení vzájemné kolize těchto hodnot musí dbát imperativu minimalizace 

zásahů do základních práv a svobod, berouc přitom zřetel na jejich podstatu a smysl. Zásah 

do tohoto základního práva tak musí obstát z hlediska proporcionality, jejíž posouzení 

(v širším smyslu) sestává podle ustálené judikatury Ústavního soudu ze tří kroků.“164 

 

Při aplikaci prvního kroku testu proporcionality se Ústavní soud nejdříve zabýval 

existencí legitimního cíle, přičemž dospěl k závěru, že stíhání trestných činů, respektive 
                                                 
164 Ibid., bod 19. 
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jejich předcházení, odhalování a vyšetřování, jakož i spravedlivé potrestání jejich pachatelů 

lze považovat za ústavně aprobovaný veřejný zájem neboli účel. Toto opatření je pak dle 

soudu způsobilé dosáhnout sledovaného účelu.165 

 

Následně se Ústavní soud zabýval tím, zda napadená právní úprava poskytuje 

dostatečné garance proti zneužití předmětných údajů během celého trvání trestního řízení. 

Za ony garance Ústavní soud považuje jak stanovení podmínek, za nichž mají mít 

příslušné orgány přístup k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu, tak 

i existenci účinné kontroly jejich dodržování.  

 

„Z dikce napadeného ustanovení vyplývá, že nařízení sdělení údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu výslovně podmiňuje pouze tím, že takovéto opatření musí sledovat 

účel "objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení". Ústavní soud má za to, že tímto 

způsobem upravené meze základního práva na informační sebeurčení jsou formulovány 

velmi široce a neurčitě a ve své podstatě umožňují vyžádání a použití předmětných údajů 

ze strany orgánů činných v trestním řízení pokaždé, je-li jim možné přiznat nějakou souvislost 

s probíhajícím trestním řízením.  

Je si přitom vědom povinnosti orgánů veřejné moci aplikovat podústavní právní 

předpisy v souladu s ústavním pořádkem, z čehož v daném případě plyne i jejich povinnost 

zkoumat v každé konkrétní věci, zda zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu 

určité osoby není vzhledem k závažnosti trestného činu, možnosti dosáhnout účelu trestního 

řízení jinak nebo z jiného důvodu nepřiměřeným zásahem do jejího základního práva. Rovněž 

považuje za významné, že ochrana základních práv a svobod podléhá v každém jednotlivém 

případě kontrole ze strany nezávislého a nestranného soudu, neboť rozhodování o vydání 

předmětného příkazu svěřuje napadené ustanovení předsedovi senátu, resp. v přípravném 

řízení soudci, přičemž tento příkaz musí být vydán písemně a být odůvodněn. Jedná se však 

o garance, jež sice umožňují poskytnout ochranu před nepřiměřeným zásahem do práva na 

informační sebeurčení s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu, nemohou však 

odstranit nedostatky spočívající v neurčitosti a přílišné obecnosti napadené právní úpravy 

tím, že samy v obecné rovině nahradí úvahu zákonodárce o intenzitě určitého veřejného 

zájmu na omezení základního práva nebo svobody v případě jednotlivých trestných činů 

a způsobu (tedy konkrétní formě) tohoto omezení včetně výše uvedených následných garancí 

                                                 
165 Ibid., body 20 a 21. 
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při dispozici s předmětnými údaji, jež jsou v mezích stanovených ústavním pořádkem 

politickým rozhodnutím, svou vlastní detailní abstraktní úvahou.“166 

 

Ústavní soud pak spatřuje toto široké a neurčité vymezení pravomoci orgánů činných 

v trestním řízení jako důvod nesplnění podmínek vyplývajících z druhého kroku testu 

proporcionality.  

„Oprávnění orgánů činných v trestním řízení zjistit údaje o tom, s kým a jak často 

určitá osoba komunikuje a z jakého místa a jakými prostředky tak činí, nemůže být vzhledem 

k intenzitě, se kterou zasahuje do tohoto základního práva, považována za obvyklý nebo 

rutinní prostředek prevence a odhalování trestné činnosti, nýbrž k jejímu užití může dojít 

pouze tehdy, pokud pro dosažení tohoto účelu nebude existovat jiný a ve vztahu k tomuto 

základnímu právu šetrnější postup. Již samotná možnost seznámení se s údaji o komunikaci 

a pohybu určité osoby bez jejího souhlasu totiž znamená omezení jejího práva disponovat 

informacemi o svém soukromí, a to bez ohledu na to, zda v závislosti na jejich relevanci pro 

trestní řízení dojde nebo nedojde k jejich následnému zničení.“167  

 

Dále Ústavní soud dotčenému opatření vytkl absenci účinných prostředků kontroly, 

kdy by z důvodu nadužívání tohoto nástroje měla být stanovena podrobnější pravidla pro 

obsah příkazu ke sdělení údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, případně  

stanovení určitých formálních náležitostí samotné žádosti ze strany orgánů činných v trestním 

řízení.168 

Následně Ústavní soud výslovně uvedl, že „... napadené ustanovení neobstojí 

ve druhém kroku testu proporcionality, neboť zjišťování údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu ze strany orgánů činných v trestním řízení nepodmiňuje 

požadavkem nezbytnosti a pro jeho aplikaci nestanoví účinné prostředky kontroly, jež by 

umožňovaly účinnou ochranu základního práva na informační sebeurčení dotčených 

uživatelů v průběhu celého období, kdy tyto orgány disponují předmětnými údaji.“169 

 

Ústavní soud tak při aplikaci druhého kroku testu proporcionality dospěl k závěru, že 

může existovat jiný alternativní prostředek, který by poskytoval dostatečné právní záruky 

proti zneužití a který by tedy byl šetrnější k základnímu právu na informační sebeurčení. 

                                                 
166 Ibid., bod 24. 
167 Ibid., bod 25. 
168 Ibid., bod 28. 
169 Ibid., bod 29. 
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V Závěru rozhodnutí pak uvádí, že zákonodárce tento prostředek v podstatě upravil jako 

běžný prostředek zaopatřování důkazů pro účely trestního řízení.170  

 

Nabízí se interpretace, že právě běžné prostředky zaopatřování důkazu pro účely 

trestního řízení Ústavní soud považuje za ta alternativní a stejně efektivní opatření, která jsou 

šetrnější k základním právům. To by znamenalo, že Ústavní soud poukázal na existenci 

alternativních opatření pouze implicitně a explicitně se zabývat pouze druhou částí testu 

potřebnosti, a to posuzováním jejich šetrnosti k základnímu právu na informační sebeurčení. 

Opatření podle ustanovení § 88a trestního řádu by tak nesplnilo podmínky vyplývající 

z druhého kroku testu proporcionality. 

 

Také se nabízí interpretace, že Ústavní soud strukturu testu proporcionality nedodržel. 

 

Dle mého názoru by se Ústavní soud měl ve druhém kroku testu proporcionality 

nejdříve zabývat existencí stejně efektivních alternativních prostředků, následně 

až posuzovat, který do základních práv zasahuje nejméně. Účelem opatření je především 

zjistit údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu za účelem objasnění skutečností 

důležitých pro trestní řízení, toho lze nepochybně dosáhnout i jinými prostředky171, 

ustanovení § 88a trestního řádu ale upravovalo prostředek, který orgánům činným v trestním 

řízení přiznával pravomoc nejširší a tudíž byl nejefektivnější.  

Ústavní soud se ale efektivitou alternativních opatření výslovně nezabýval, místo toho 

poukázal pouze na možnost nadužívání tohoto nástroje pro objasňování i méně závažné 

trestné činnosti. Z argumentace Ústavního soudu totiž vyplývá, že v letech 2008 a 2009 byla 

úspěšnost objasnění trestných činů obdobná, počet žádostí  o poskytnutí předmětných údajů 

se ale meziročně více než zdvojnásobil.172 To vede pouze k závěru, že je tento prostředek 

více využíván. 

Myslím si, že ve druhém kroku testu proporcionality měl Ústavní soud dospět 

k závěru, že právě z důvodu široké a neurčité úpravy pravomocí orgánů činných v trestním 

řízení, které umožňují vyžádání a použití předmětných údajů pokaždé, je-li jim možné přiznat 

nějakou souvislost s probíhajícím trestním řízením, je toto opatření nejefektivnější 

                                                 
170 Ibid., bod 30. 
171 Např. operativně pátrací prostředek sledování osob a věcí dle § 158d trestního řádu, ten lze ale použít jen v řízení 
o úmyslném trestném činu. 
172 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20. 12. 2011, sp. zn.  Pl.ÚS 24/11, bod 26. 
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z možných. Stejně efektivní opatření, které by jim přiznávalo tak širokou pravomoc vzhledem 

k dosažení svého účelu, neexistuje. 

 

Obsahem třetího kroku by pak mělo být poměřování intenzity zásahu do práva 

na informační sebeurčení a výhod, které z opatření plynou. Tehdy měl soud uplatnit princip 

minimalizace zásahu a vytknout, že z důvodu příliš širokého a nejasného vymezení 

pravomocí orgánů činných v trestním řízení a nedostatečného vymezení obsahu příkazu 

ke sdělení údajů o uskutečňovaném provozu nejsou poskytnuty dostatečné právní záruky 

proti zneužití. Tím pádem je zásah příliš intenzivní, když lze legitiního cíle (již ne tak 

efektivně) dosáhnout šetrnějšími prostředky.  

Jak uvádím výše, domnívám se, že podmínka poskytování dostatečných právních 

záruk proti zneužití za účelem minimalizace zásahu do základních lidských práv by měla být 

především obsahem až třetího kroku testu proporcionality, jelikož druhý krok primárně 

zkoumá vztah limitujícího opatření a jeho legitimního cíle. 

Výjimku by tvořil případ, když by v rozhodnutí byl výslovně uveden alternativní 

prostředek, který je svého cíle schopen dosáhnout stejně efektivně a který je šetrnější 

k základním právům právě proto, že poskytuje dostatečné právní záruky proti zneužití 

a minimalizuje tak zásah do základních práv. Tehdy by bylo, dle mého názoru, možné 

aplikovat tyto podmínky již ve druhém kroku testu proporcionality. 

 

Obecně lze ale říci, že aplikace testu proporcionality v judikatuře Ústavního soudu 

není zcela jednotná. Marek Antoš ostatně poukazuje na fakt, že smyslem testů ústavnosti není 

jakási algoritmizace rozhodovací činnosti soudů, ale nutit soudy k jasné argumentaci 

a vysvětlení jejich rozhodnutí.173  

 

3.5. Posouzení ústavnosti současné podoby uchovávání provozních a lokalizačních 

údajů 

 Jelikož Soudní dvůr Evropské unie prohlásil směrnici o data retention za neplatnou až 

8. dubna 2014, reakcí na výše uvedené nálezy Ústavního soudu bylo přijetí zákona 

č. 273/2012 Sb., kterým se směrnice opět transponovala. Zákonem byl novelizován zejména 

zákon o elektronických komunikacích opětovným vložením § 97 odst. 3 a 4.  

                                                 
173 ANTOŠ, Marek. Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či 
nejmoudřejší? Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy [online]. Praha, 2014, 23(6), s. 3-14 [cit. 2019-
02-07]. ISSN 1802-3843. Dostupné z: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/judikatura-ustavniho-soudu-k-socialnim-
pravum-nikoliv-nutne-nejlepsi-nejvhodnejsi-nejucinnejsi-ci-nejmoudrejsi.m-104.html 
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 Pro účely diplomové práce postačí posouzení ústavnosti právě ustanovení zákona 

o elektronických komunikacích, jelikož v nich je povinnost uchovávat provozní a lokalizační 

údaje provozovatelům komunikačních sítí zakotvena. 

 

Současné znění ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je 

následující:  

Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

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

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

veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací. Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o 

volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li 

tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. 

Současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti 

podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále předáván. 

Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, je na požádání 

povinna je bezodkladně poskytnout  

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

právním předpisem,  

b) Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 

pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené 

mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo 

prověřování chráněné osoby a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem,  

c) Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem,  

d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem,  

e) České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem, Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo fyzická osoba, která provozní 

a lokalizační údaje uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům 

oprávněným k jejich využívání podle zvláštního právního předpisu nebo pokud tento zákon 

nestanoví jinak (§ 90).  
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Ustanovení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích zní: 

Provozními a lokalizačními údaji podle odstavce 3 jsou zejména údaje vedoucí 

k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, 

času, způsobu a doby trvání komunikace. Rozsah provozních a lokalizačních údajů 

uchovávaných podle odstavce 3, formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným 

k využívání podle zvláštního právního předpisu a způsob jejich likvidace stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

 Podrobný seznam provozních a lokalizačních údajů, které mají být uchovávány, pak 

obsahuje § 2 vyhlášky č. 357/2012 Sb.174 

 

Co se týče výhrad Ústavního soudu uvedených v nálezu sp. zn. Pl.ÚS 24/10, Jan 

Vobořil,  který stojí i za zpracováním nedávného návrhu Ústavnímu soudu na zrušení 

současné podoby ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích a dalších 

příslušných ustanovení právních předpisů, se domnívá, že řada z nich byla v české 

legislativní úpravě vyřešena: „... v zákoně o elektronických komunikacích tak přibylo 

vymezení orgánů, které jsou oprávněny o údaje žádat, byla pevně stanovena doba uchovávání 

údajů na 6 měsíců, v trestním řádu došlo k omezení okruhu trestných činů, u nichž lze o údaje 

žádat, byla zdůrazněna subsidiarita vyžadování těchto údajů nebo byla zavedena povinnost 

až na výjimky informovat subjekt údajů po ukončení vyšetřování o tom, že jeho údaje byly 

vyžádány. Prověřovaný rovněž získal podobně jako osoba odposlouchávaná možnost obrátit 

se se stížností na Nejvyšší soud. Došlo rovněž k jasné formulaci oprávnění data využívat pro 

zpravodajské služby a k zavedení soudní kontroly při vyžadování dat Českou národní bankou 

v rámci dohledu nad kapitálovým trhem.“175 

 

V samotném návrhu176 skupiny poslanců ze dne 15. prosince 2017 (dále jen „návrh“) 

jsou pak uvedeny požadavky, na které současná právní úprava nereflektovala. Jedná se 

zejména o požadavky na zabezpečení uchovávaných údajů, pokud jde o zamezení přístupu 

třetích osob, zabezpečení celistvosti a důvěrnosti údajů, jakož i procesu jejich ničení. Data 

                                                 
174 Vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 
175 VOBOŘIL, Jan. Jaké budou dopady zrušení směrnice o data retention? epravo.cz [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-budou-dopady-zruseni-smernice-o-data-retention-94415.html 
176 Návrh skupiny poslanců Ústavnímu soudu České republiky ze dne 15. prosince 2017 [online]. [cit. 2018-12-05]. 
Dostupné z: https://github.com/pirati-web/pirati.cz/blob/gh-pages/assets/pdf/dr-stiznost-fin.pdf 
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nejsou zabezpečena proti jejich využívání ze strany provozovatelů komunikačních sítí 

i k jiným než zákonem vymezeným účelům, jako např. k účelům marketingovým. Dle návrhu 

otázky zabezpečení dat nová právní úprava zákona o elektronických komunikacích nijak 

neřešila a situace zůstala stejná. 

 
 Jak ale jistě vyplývá z mé předchozí argumentace, hlavním důvodem protiprávnosti 

uchovávání provozních a lokalizačních údajů, jako opatření limitujícího právo na informační 

sebeurčení, je nesplnění požadavků vyplývajících z třetího kroku testu proporcionality. 

 Povinnost uchovávát údaje není zákonodárcem nijak vázána na důvodné podezření 

ze spáchání závažného trestného činu. To pak způsobuje příliš intenzivní zásah do práva 

na informační sebeurčení v porovnání s prospěchem, kterého toto opatření může dosáhnout, 

a neobstojí v testu proporcionality stricto sensu. 

 Jako další argument lze uvést neposkytnutí dostatečných právních záruk v podobě 

absence zabezpečení uchovávaných údajů proti jejich využívání ze strany provozovatelů 

komunikačních sítí, jak uvádí výše uvedený návrh skupiny poslanců.  

 Ve třetím kroku testu proporcionality lze (podle interpretace Aharona Baraka) opět 

navrhnout alternativní prostředky, které představují méně efektivní způsob dosažení cíle, 

zároveň ale dosahují lepší rovnováhy mezi poměřovanými zájmy.  

 Výše uvedený návrh skupiny poslanců dává za příklad šetrnějšího opatření slovenský 

Quick freeze systém, který byl zaveden po zrušení národní úpravy směrnice o data retention 

nálezem Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 10/14.  

Ten spočívá ve „zmrazení“ dat, která jsou operátory uchovávána za účelem vyúčtování 

služeb. Data jsou pak uchovávána po určitou stanovenou dobu, která postačuje k tomu, aby 

si oprávněné orgány údaje vyžádaly standardní cestou s povolením soudu. Zajišťování údajů 

se liší tím, že údaje nejsou uchovávány plošně, tedy o veškeré komunikaci, ale jsou 

uchovávány pouze údaje o komunikaci podezřelých osob, které jsou vyžádány ze strany 

oprávněných orgánů a se souhlasem soudu. Uchovávání začíná až v okamžiku, kdy o to 

požádá oprávněný orgán. 

 Jak vyplývá z výše uvedené judikatury, aby bylo při aplikaci testu proporcionality 

dosaženo rovnováhy mezi poměřovanými zájmy, je nutná minimalizace zásahu 

do chráněného práva a poskytnutí dostatečných právních záruk proti zneužití limitujícího 

opatření. Tyto podmínky, dle mého názoru, splněny nejsou. 
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 U druhého kroku testu proporcionality (potřebnosti) lze ještě polemizovat, zda je 

plošné a preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů nástrojem nejšetrnějším 

mezi možnými alternativami. Ve výše uvedeném nálezu177 Ústavní soud v Obiter dictum 

dospěl k pochybnostem, zda je tento nástroj „... z pohledu jeho původního účelu (ochrana 

před bezpečnostními hrozbami a prevence před pácháním zvlášť závažné trestné činnosti) 

nástrojem efektivním, a to zejména při existenci tzv. anonymních SIM karet, které se vymykají 

z napadenou právní úpravou předvídaného rozsahu uchovávaných provozních 

a lokalizačních údajů a které jsou dle vyjádření Policie České republiky až ze 70 % využívány 

ke komunikaci při páchání trestné činnosti.“ 

 

 Dle výše uvedené judikatury Ústavního soudu je zásah do základního práva 

jednotlivce na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 

a čl. 13 Listiny z důvodu prevence a ochrany před trestnou činností možný jen skrze 

imperativní zákonnou úpravu, která musí především odpovídat nárokům plynoucím 

z principu právního státu a která naplňuje požadavky vyplývající z testu proporcionality. 

 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že plošné uchovávání provozních 

a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích a příslušných ustanovení 

zvláštních zákonů jakož i vyhlášky č. 357/2012 Sb. je v rozporu s ústavním pořádkem České 

republiky, a to v rozporu s článkem 10 odst. 3 ve spojení s článkem 13 Listiny, čímž 

protiprávně zasahuje do práva na ochranu soukromí v podobě práva na informační 

sebeurčení, a to z důvodu nesplňení požadavků vyplývajících z principu proporcionality.  

 Domnívám se, že obdobně by měl rozhodout i Ústavní soud ve věci výše uvedeného 

návrhu skupiny poslanců.178 

 

 Dále lze na výše uvedená ustanovení zákona o elektronických komunikacích 

aplikovat i Listinu EU, jelikož je jimi uplatňováno právo Evropské unie, jak stanoví článek 

51 odst. 1 Listiny EU. 

Dle výše uvedeného rozhodnutí179 Soudního dvora Evropské unie lze dospět k závěru, 

že ochrana práva na respektování soukromého života vyžaduje, aby výjimky z ochrany 

osobních údajů a její omezení byly činěny v mezích toho, co je naprosto nezbytné. Aby bylo 

                                                 
177 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 24/10, bod 56. 
178 Spis. zn. Pl. ÚS 45/17 
179 Digital Rights Ireland v. Ireland and others, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 8. dubna 2014, C-293/12 
a C-594/12. 
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takové opatření, které limituje právo na respektování soukromého života a které představuje 

výjimku z ochrany osobních údajů, naprosto nezbytné, vyžaduje se, aby byla stanovena 

přesná a jasná pravidla pro rozsah použití takového opatření tak, aby dotčené osoby měly 

dostatečné záruky chránit své osobní údaje proti zneužití a neoprávněnému přistupování 

k nim.180  

Z rozhodnutí jasně vyplývá, že cíl obecného zájmu, kterým je boj proti organizované 

trestné činnosti a terorismu, nemůže sám o sobě odůvodnit, aby bylo takové opatření 

nezbytné pro účely uvedeného boje.181 

Tímto opatřením je myšleno takové, které ukládá povinnost uchovávat veškeré 

provozní údaje týkající se telefonie pevné i mobilní sítě, připojení k internetu, elektronické 

pošty a internetové telefonie, a to všech účastníků a registrovaných uživatelů, čímž zasahuje 

do práv podstatné části populace. Vztahuje se tedy i na osoby, v jejichž případě neexistuje 

důvod domnívat se, že by jejich jednání mohlo souviset se závažnou trestní činností.182 

 

Dle výše uvedeného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie lze dospět k závěru, že 

uchovávání všech provozních údajů všech účastníků a registrovaných uživatelů bez 

jakéhokoliv rozlišování zda se osoby, jejichž údaje jsou uchovávány, nachází v situaci, která 

může vést k trestnímu stíhání, představuje opatření, které není nezbytné a které neposkytuje 

dostatečné právní záruky proti zneužití. 

 

Domnívám se, že plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů, mající základ 

v zákoně o elektronických komunikacích, porušuje právo na respektování soukromého života 

a právo na ochranu osobních údajů dle článků 7 a 8 Listiny EU, jelikož překračuje meze 

uložené požadavky principu proporcionality ve smyslu článku 52. odst. 1 Listiny EU. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Ibid., bod 54. 
181 Ibid, bod 51. 
182 Ibid., body 56-59. 
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 Závěr 

 

V současné době nástupu moderních komunikačních technologií, kdy většina západní 

populace denně používá chytré mobilní telefony, tablety, počítače a další přístroje využívající 

neustálého připojení k internetové či telekomunikační síti, se hromadné sledování stává 

obvyklým nástrojem některých států a jejich zpravodajských služeb k boji proti 

mezinárodnímu terorismu a jiné trestné činnosti. 

V předkládané diplomové práci jsem se zabýval programy hromadného sledování 

provozovanými americkou zpravodajskou službou National Security Agency a britskou 

zpravodajskou službou Government Communications Headquarters, tedy zejména programy 

PRISM, Upstream a TEMPORA. Obdobný nástroj hromadného sledování je na základě 

zákona o elektronických komunikacích provozován i v České republice, jímž byla do českého 

právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES (směrnice 

o data retention). 

Samotným účelem této práce pak bylo posoudit, zda uvedené nástroje hromadného 

sledování protiprávně zasahují do základních lidských práv, zejména práva na ochranu 

soukromí. 

 

V první části jsem uvedl programy hromadného sledování, které jsou provozovány 

Spojenými státy americkými. Nejprve bylo zapotřebí čtenáře seznámit s dokumenty, které 

zveřejnil Edward Snowden a na základě kterých lze uvažovat o existenci takto rozsáhlého 

a v jistých ohledech i nepředstavitelného hromadného sledování. Dále bylo třeba nalézt jejich 

vnitrostátní právní zakotvení a zjistit, jak obstály před americkou justicí.  

Dospěl jsem k závěru, že nástroje hromadného sledování představují opatření, jimiž 

jsou limitována základní lidská práva, zejména právo na ochranu soukromí. Zakotvení 

ochrany tohoto lidského práva jsem pak nalezl v právu mezinárodním, když následně 

rozvádím právo na ochranu soukromí a přípustnost jeho limitace v Mezinárodním paktu 

o občanských a politických právech. Podmnínky přípustnosti takového limitujícího opatření jsou dle 

příslušných citovaných komentářů a interpretace zvláštního zpravodaje OSN pro podporu 

a ochranu lidských práv při boji s terorismem Bena Emmersona následující. Případy a postupy 

zásahů omezujících právo na soukromí je třeba přesně a jasně vymezit vnitrostátním 

zákonem, rozhodnutí o uplatnění takového zásahu musí činit orgán k tomu zákonem 

zmocněný a omezující opatření musí v být souladu s principem proporcionality. 
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Tehdy poprvé v diplomové práci aplikuji test proporcionality, když dospívám 

k závěru, že při aplikaci třetího kroku testu proporcionality (proporcionality stricto sensu) 

nástroje hromadného sledování provozované Spojenými státy americkými představují příliš 

intenzivní zásah do práva na ochranu soukromí oproti prospěchu, kterého lze docílit 

dosažením jejich cíle. Dle obecného pojetí principu proporcionality dle Aharona Baraka, lze 

ve třetím kroku testu proporcionality opětovně navrhnout alternativní opatření, které sice není 

schopné dosáhnout účelu stejně efektivně jako opatření původní, ale které podstatně méně 

zasahuje do základního lidského práva. Dle Baraka může malé snížení prospěchu z takto 

efektivního opatření podstatně snížit újmu jím způsobenou na základních právech a tím splnit 

test proporcionality srticto sensu. Aby byla dosažena lepší rovnováha mezi prospěchem 

a újmou, které z nástrojů hromadného sledování vyplývají, nabízí se jako alternativní řešení 

cílené sledování podezřelých osob či podezřelých oblastí. Snížit újmu způsobenou zásahem 

do práva na ochranu soukromí lze také omezením sledování na nezbytně nutnou dobu. 

Dopěl jsem tedy k závěru, že nástroje hromadného sledování provozované Spojenými 

státy americkými jsou v rozporu s článkem 17 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech, jelikož nesplňují požadavky vyplývající z obecného principu Paktu, 

a to principu proporcionality. 

 

Následně jsem se ve druhé části diplomové práce zabýval případnou protiprávností 

dalšího nástroje hromadného sledování zveřejněného Edwardem Snowdenem, 

a to programem provozovaným britskou zpravodajskou službou Government 

Communications Headquarters. TEMPORA, v právním režimu článku 8 odst. 4 Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000, rovněž představuje opatření, kterým jsou limitována základní 

lidská práva. V příslušné kapitole zejména interpretuji recentní rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva, kterým byl program TEMPORA prohášen za protiprávní, to především 

z důvodu porušení článku 8 a 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Soud 

spatřuje porušení Úmluvy především v nedostatečném vymezení vnitrostátní právní úpravy 

programu TEMPORA, a to v neposkytování dostatečných účinných právních záruk proti 

zneužití. To, podle mého názoru, v tomto případě odpovídá obsahu třetího kroku testu 

proporcionality, tedy proporcionality stricto sensu, když je za účelem dosažení co nejlepší 

rovnováhy mezi prospěchem z takového limitujícího nástroje a újmou jím způsobenou 

zapotřebí, aby byl zásah do základních lidských práv touto podmínkou minimalizován. Soud 

ale aplikoval jím v judikatuře užívaný pětikrokový model testu proporcionality, když dospěl 
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k protiprávnosti programu TEMPORA spočívající v nesplnění aspektu kvality práva 

při aplikaci třetího kroku jím užívaného testu proporcionality (testu legality). 

Co se týče druhého kroku testu proporcionality v obecném pojetí, tedy testu 

potřebnosti, soud dospěl k závěru, že žádná alternativa nebo kombinace alternativ by nebyla 

dostačující k nahrazení přínosu hromadného sledování na tak vysoké úrovni. Dle Evropského 

soudu pro lidská práva tak neexistuje alternativa hromadnému sledování, která by byla stejně 

efektivní. S tímto názorem se v diplomové práci ztotožňuji. Rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva ale vytýkám absenci posouzení, zda méně efektivní alternativy mohou 

dosáhnout lepší rovnováhy mezi poměřovanými zájmy v rámci testu proporcionality stricto 

sensu. Domnívám se, že tímto by se měl v blízké budoucnosti zabývat Velký senát 

Evropského soudu pro lidská práva, jelikož na žádost organizace Big Brother Watch a dalších 

stěžovatelů mu byla věc začátkem února 2019 podstoupena. 

 

Ve druhé části diplomové práce také interpretuji rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

unie, kterým byla prohlášena za neplatnou směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/24/ES. To z důvodu překročení meze, kterou ukládá požadavek na dodržování zásady 

proporcionality z hlediska článku 7, 8 a 52 odst. 1 Listiny základních práv a svobod Evropské 

unie. Směrnice zavazovala členské státy zajistit plošné uchovávání některých údajů 

poskytovateli internetových a komunikačních služeb pro účely vyšetřování, odhalování 

a stíhání závažných trestných činů. Na základě vlastní judikatury Soudní dvůr dospěl 

k závěru, že v případě zásahu do práva na soukromí v podobě zásahu do osobních údajů je 

nutné, aby zasahující opatření bylo jasně a přesně vymezeno tak, aby byla újma na základním 

právu omezena na nezbytné minimum a aby obsahovalo dostatečné právní záruky proti 

zneužití. Mimo mnoho vytknutých nedostatků směrnice, které spočívaly právě 

v neposkytování dostatečných právních záruk proti zneužití, Soudní dvůr uvedl, že 

uchovávání údajů se vztahuje na všechny účastníky komunikace bez jakéhokoliv rozlišování, 

zda se jedná o osoby, u nichž se lze domnívat, že jejich chování souvisí se závažnou trestnou 

činností. Dále směrnice neupravuje přesná a jasná pravidla pro přístup vnitrostátních orgánů 

k těmto údajům tak, aby byl omezen na nezbytné minimum. To odporuje požadavku na 

naprostou nezbytnost takového opatření a nemůže tedy obstát ve třetím kroku testu 

proporcionality, když zásah do práva na ochranu soukromí a práva na ochranu osobních 

údajů je příliš intenzivní oproti možnému prospěchu, když lze k rovnováze mezi 

poměřovanými zájmy dojít použitím méně invazivního nástroje. 
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I v tomto případě jsem toho názoru, že plošné uchovávání údajů (hromadné 

sledování) neobstálo při aplikaci třetího kroku testu proporcionality.  

 

Konečně ve třetí a poslední části diplomové práce posuzuji ústavnost současné 

podoby příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích, kterým byla do 

českého právního řádu trasponována výše uvedená směrnice a tím i povinnost plošně 

uchovávat provozní a lokalizační údaje poskytovateli internetových a komunikačních služeb. 

Nejdříve čtenáře seznamuji s dřívějšími nálezy Ústavního soudu, kterými byla 

původní úprava povinnosti uchovávat tyto údaje zrušena. Docházím k názoru Ústavního 

soudu, že zásah do základního práva jednotlivce na soukromí v podobě práva na informační 

sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod z důvodu 

prevence a ochrany před trestnou činností je možný jen skrze imperativní zákonnou úpravu, 

která musí především odpovídat nárokům plynoucím z principu právního státu a která 

naplňuje požadavky vyplývající z testu proporcionality. 

Při posuzování, zda jsou tyto požadavky spněny, jsem dospěl k závěru, že 

zákonodárce novou úpravou zákona mnoho nedostatků napravil. Stále ale zůstává hlavní 

nedostatek při aplikaci testu proporcionality stricto sensu, kdy je nežádoucí, aby bylo 

plošným uchováváním provozních a lokalizačních údajů takto intenzivně zasahováno do 

práva na informační sebeurčení. Zárověň jsem nabídl alternativní nástroj, který může být 

méně efektivní, ale dosahuje lepší rovnováhy mezi poměřovanými zájmy. 

 

Koncept diplomové práce lze tedy vnímat jako konflikt dvou zájmu, a to zájmu na 

veřejné bezpečnosti a zájmu na ochraně práva na respektování soukromí. To také implikuje 

otázku, zda všeobecný strach z mezinárodního terorismu není pouze záminkou k takovým 

zpravodajským praktikám či zda nejsou opravdové cíle hromadného sledování zcela jiné. 

Praktiky států, jako vystřižené z Orwellova románu 1984, mohou snadno vést ke svévoli 

a zneužití získaných údajů. Nabízející se argument, že varianta, kdy je celá populace v zájmu 

bezpečnosti pod neustálým dozorem, je vždy lepší, než aby došlo k ohrožení bezpečnosti, 

neshledávám důvodným. V demokratické společnosti nelze zasahovat do práv celé populace 

formou hromadného sledování komunikace jen pro případ, že by se někdo mohl dopustit 

protiprávního jednání. V demokratické společnosti na jedince pohlížíme jako na nevinného až 

do okamžiku, kdy je mu prokázána vina před příslušným nezávislým orgánem veřejné moci. 

Domnívám se, že v demokratické společnosti lze sledovat komunikaci jedince pouze 

v případě, když existuje důvodné podezření, že se takového protiprávního jednání dopustil, 
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a to pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky přípustnosti takového zásahu 

do základních lidských práv, které jsou v souladu s principy demokratického právního státu. 
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Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním 

Abstrakt 

 
V této diplomové práci se převážně zabývám nástroji hromadného sledování, jejichž 

existence byla v relativně nedávné době odhalena veřejnosti americkým IT specialistou 

Edwardem Snowdenem. Prostor je také věnován směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2006/24/ES, která svého času zavazovala členské státy zajistit uchovávání provozních 

a lokalizačních údajů poskytovateli internetových a komunikačních služeb, a současné 

podobě její transpozice do českého právního řádu. 

Cílem diplomové práce je pak posoudit, zda tyto nástroje hromadného sledování 

splňují podmínky přípustnosti opatření limitujících základní lidská práva, zejména právo na 

ochranu soukromí. K obsahu těchto podmínek jsem dospěl na základě interpretace 

příslušných právních předpisů a mezinárodních smluv o lidských právech, respektive 

jejich komentářů a příslušné judikatury. 

To vedlo k posouzení souladu těchto nástrojů s principem proporcionality, respektive 

k aplikaci testu proporcionality v jeho různých podobách. Koncept práce je tedy pojat jako 

konflikt dvou zájmů, a to cíle nástrojů hromadného sledování, tedy zájmu na národní 

bezpečosti a ochraně před mezinárodním terorismem, a zájmu na ochraně základních 

lidských práv. 

Došel jsem ke zjištění, že všechny mnou uvedené nástroje hromadného sledování 

selhaly při aplikaci testu proporcionality, většina při zkoumání kritéria proporcionality stricto 

sensu. To z důvodu, že plošné uchovávání údajů o provedené komunikaci bez jakéhokoliv 

zaměření na osoby podezřelé z trestné činnosti nepředstvuje zásah do základních lidských 

práv, který by byl omezený na nezbytné minimum a který by poskytoval dostatečné právní 

záruky před svévolnou aplikací práva. Újma způsobená zásahem do základních lidských práv 

je příliš intenzivní oproti prospěchu, který hromadné sledování může přinést. 

 

 
Klíčová slova: hromadné sledování, právo na soukromí, princip 

proporcionality 

  



 
 

The Impacts of Mass Surveillance on Fundamental Human Rights 

Abstract 

 In this thesis I mainly deal with instruments of mass surveillance, which were recently 

revealed to the public by American IT specialist Edward Snowden. A considerable part is 

also devoted to Directive 2006/24 / EC of the European Parliament and of the Council, which 

at the time obliged Member States to adopt legislation providing for the retention of data 

generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic 

communications services or of public communications networks. I also deal with the current 

form of its transposition into the Czech legal order. 

 The purpose of this thesis is to assess if these instruments of mass surveillance meet 

the conditions of admissibility of measures limiting fundamental human rights, especially the 

right to privacy. I have understood the content of these conditions on the basis of the 

interpretation of relevant laws and international treaties on human rights, or their 

commentaries and relevant case law. 

 This has led to the assessment of the accordance of these instruments with the 

principle of proportionality or the application of the proportionality test in its various forms. 

The concept of my thesis is therefore to be understood as a conflict of two interests, namely 

the puropose of the instruments of mass surveillance, ie interest in national security and 

protection against international terrorism, and interest in the protection of fundamental human 

rights. 

 I have come to the conclusion that all of the instruments of mass surveillance have 

failed to meet the proportionality test, most of them failed to meet the conditions of the 

proportionality stricto sensu test. This is due to the fact that the retention of data on the 

communication without any focus on the persons suspected of crime does not constitute a 

measure, which would be limited to the necessary minimum and which would provide 

sufficient legal safeguards against arbitrary application of the law. The harm caused by the 

instruments of mass surveillance is out of proportion to the benefits they can gain. 
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