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Úvod 

Médii téměř každý měsíc otřásá kauza, kde jednu z klíčových rolí hrají odposlechy1. 

Bylo tak pro občana nemožné nezaregistrovat soudní řízení kolem bývalého ministra 

zdravotnictví Davida Ratha, kde právě zákonnost, respektive nezákonnost odposlechů 

představující korunní důkaz kauzy výrazně míchala kartami a protahovala celé řízení.2 

V českém právním řádu nalezneme úpravu odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu především v základní trestně procesní normě. Úpravu však nelze chápat izolovaně, 

nýbrž je zapotřebí vnímat institut v kontextu celého právního řádu. Jelikož u odposlechu jde o 

nesporný zásah do soukromých práv dotčených osob, je třeba jej vykládat v souladu a smyslem 

ústavněprávních předpisů, zejména těch, které chrání soukromí člověka nebo listovní tajemství.  

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu jsem si pro téma diplomové práce 

vybrala ze dvou důvodů. Protože jsem při studiu na právnické fakultě vždy více tíhla 

k veřejnému právu, ideální téma pro práci by bylo takové, které by mohlo představovat průsečík 

podoblastí práva veřejného. Jelikož odposlech lze považovat za modelový případ, kdy dochází 

k propojení práva trestního s právem ústavním, jeví se tato problematika  pro mou závěrečnou 

práci jako ideální. Druhý, pro mne důležitý aspekt výběru diplomové práce, je aktuálnost 

problematiky. Za současného neustávajícího rozmachu moderních technologií a způsobů, jak 

lze komunikaci zaznamenávat, je aktuálnost tématu zcela jistě nasnadě.  

Ve spojení s výše uvedeným je odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

bezesporu aktuální a stále dostatečně neprobádané téma, jež bych v této práci chtěla blíže 

prozkoumat, případně nabídnout možné legislativní řešení z hlediska nedostatečné úpravy 

některých aspektů institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a celkovému 

zamyšlení v kontextu lidskoprávních mantinelů. V době rozvoje telekomunikačních prostředků 

                                                 

1Odposlech lze definovat jako „záměrné a utajené a současné vnímání obsahu komunikace zprostředkované 

telekomunikačními zařízeními nebo sítěmi prostřednictvím k tomu určených zařízení“:  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, 
Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris (C. 

H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., str. 325 
2Viz např.: GOLIS, Ondřej a KEDROŇ, Radek. Veřejnost to těžko pochopí, říká soudce Zelenka k tomu, proč jeho 

senát zprostil Ratha většiny obžaloby [online]. In:. 26. června 2019 [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kauza-rath-vrchni-soud-odposlechy-pavel-zelenka-david-rath-
korupce_1906261709_ogo 
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je totiž potřebné, aby vnitrostátní, potažmo evropská legislativa, uměla pružně reagovat a 

problematiku rozvoje a zákonnosti odposlechů účinně podchytit. 

Obsah diplomové práce je členěn do pěti kapitol. V první kapitole nabídnu stručný 

pohled na historický vývoj technologií. Vzápětí se zaměřím na právní vývoj odposlechu 

telekomunikačního provozu nejen v České republice, ale i ve světě, kde tak zohledním 

především legislativní vývoj  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve Spojených 

státech amerických. Druhou kapitolu věnuji pohledu na odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu z ústavněprávního hlediska. Zaměřím se tak na lidskoprávní dokumenty zakotvující 

práva na soukromí, jež jsou součástí ústavního pořádku, a neopomenu rovněž náhled do testu 

proporcionality. Stěžejní třetí kapitola pojednává o úpravě odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu dle platného práva. Primárně tak detailněji rozeberu úpravu dle 

§88 a §88a Trestního řádu, jak z pohledu teoretického, tak z pohledu praxe. Dotknu se i 

zveřejňování odposlechů nebo mimo trestní úpravy odposlechů včetně aktuálně probíraných 

novelizací. Ve čtvrté kapitole rozeberu ex post kontrolu užití odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu nejen Nejvyšším soudem České republiky, ale i Stálou komisí pro 

kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a 

věcí a rušení provozu elektronických komunikací. V poslední kapitole nabídnu určitě zamyšlení 

nad aktuálními problémy, které s institutem odposlechu telekomunikačního provozu souvisejí 

jak z pohledu de lege lata, tak z pohledu de lege ferenda. 

Tato práce vychází z platné právní úpravy ke dni 27. 5. 2020. 
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1. Vývoj odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

1.1.Historický vývoj telekomunikací 

V dnešním globalizovaném světě existuje jen hrstka lidí, kteří si dovedou život bez 

telefonu v ruce představit. Žijeme v době, kdy komunikace přes mobilní telefon je nezbytnou 

součástí našich životů, které nám tak bezesporu usnadňují a zrychlují výměnu informací. 

Zatímco v 19. století trval přenos jedné takové informace z Evropy do Asie měsíce, v 21. století 

již hovoříme o délce v rámci vteřin.  Samotný vývoj telekomunikačních technologií byl (a zcela 

jistě pořád je) cestou na dlouhou trať, přesto nemusíme do minulosti zacházet příliš  daleko, 

abychom se dostali k jeho samotnému zrodu. Abych se mohla tématem zabývat po právní 

stránce, považuji pro téma této diplomové práce nezbytné v první řadě pochopit historické a 

technologické souvislosti telekomunikací, proto si pro účely této podkapitoly dovolím historii 

telekomunikací stručně rozdělit do čtyř časových etap tak, jak ji lze najít vymezenou v učebnici 

fakulty elektrotechnické v Praze pod vedením Škopa. 3 

Ta první, jež lze Škopa chápat jako první relevantní etapu vývoje telekomunikačních 

technologií, začíná v roce 1837, kdy svět poznal Morseovu telegrafii, a která tak představuje 

počátek éry telegrafie. Až do roku 1925 bylo telegrafní vedení a radiotelegrafie jediným 

prostředkem k přenosu informací na delší vzdálenosti. 

Druhou etapu vývoje, jež zahrnuje období do konce druhé světové války, Škop 

pojmenovává jako „období nízkofrekvenční telefonie“.  Není tomu ani 150 let, kdy Alexander 

Graham Bell pomocí prvního použitelného telefonu přivolal svého asistenta z vedlejší místnosti 

slovy: „Mr. Watson, come here, I want you“.4  Nicméně na to, než kabely budou umět překonat 

i větší vzdálenosti, si musí svět počkat až do roku 1910. 

Třetí etapa, začínající po roce 1918, se nese ve znamení „vícenásobné nosné telefonie“. 

Již v šedesátých letech minulého století kabely umožňovaly současný přenos 2 700 až 10 800 

                                                 

3ŠKOP, Miroslav. Telekomunikační přenosová technika. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00733-2. Dostupné 

také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:40d05f50-c95f-11e2-8c63-5ef3fc9ae867, str. 4 
4
MATUŠEK, Michal. Historicky první telegram, sms, email, sociální sít, telefonický rozhovor [online]. In: . [cit. 
2020-03-17]. Dostupné z: https://www.citarny.cz/knihy-lide/media-a-knihy/internet/prvni-telegram-sms-email-
telefon 

https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:40d05f50-c95f-11e2-8c63-5ef3fc9ae867
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telefonních hovorů.  Jako významným přenosovým spojem se ukázaly býti i mikrovlnné a 

družicové spoje.  

Čtvrtá, tedy časová etapa, ve které se nacházíme a jejíž počátek Škop datuje k roku 1962, 

je érou „digitálních vícenásobných přenosových systému a časovým tříděním kanálů.“ Digitální 

přenosové prostředky se tak stávají hlavním zdrojem rozvoje telekomunikací dodnes. V době 

internetové je na telekomunikační společnosti vyvíjen obrovský nátlak co do výstavby 

velkokapacitních sítí.  Není se čemu divit, jen od roku 2010 vzrost počet uživatelů mobilního 

internetu zhruba šestkrát.5  

Jak je vidno, za téměř 200 let, co lidstvo poprvé zakusilo kouzlo telegrafu, se 

technologie posunula nevídaným způsobem mílovými kroky vpřed, které si zajisté ani Graham 

Bell nedovedl představit. A jelikož by bylo velmi naivní se domnívat, že se technologie nebude 

exponenciálně posouvat vpřed i nadále, bude třeba najít i v právu mechanismy, které nám 

umožní tento vývoj předvídat, nebo minimálně držet krok. 

 

1.2.Právní vývoj odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu 

1.2.1. Právní vývoj ve světě  

S přenosem informací pomocí technologií přímo souvisí nejen odposlouchávání 

telekomunikací třetí osobou, ale i zaznamenávání údajů o těchto telekomunikacích, které tak 

nabízejí státním orgánům možnost případného užití odposlechu jako důkazu (i) v trestním 

řízení. 

První policejní odposlechy telefonních hovorů byly nařízeny nedlouho po zrodu 

technologií, a to v samotné kolébce demokracie – ve Spojených státech amerických. Protože již 

v devatenáctém století se Spojené státy americké vyznačovaly jako země s vysokým indexem 

demokracie, bylo pro americké občany samozřejmé, že právo listovního tajemství bylo pod 

ochranou zákona. Například stát New York přijal již v 19. století zákon, který zakazoval 

odposlech zaměstnance zaměstnavatelem.6  

                                                 

5Telekomunikace v České republice: odvětvová analýza. CEVRO institut, str. 3 
6 Brown, Peter Megargee, PEER Richard: Wiretapping Entanglement How to Strengthen Law Enforcement and 

Preserve Privacy. Cornell Law Quarterly , vol. 44, no. 2, 1958-1959 . HeinOnline, https://heinonline-
org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/clqv44&i=196. str. 175-185 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/clqv44&i=196
https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/clqv44&i=196
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Přesto na půdě nového kontinentu nebylo raritou, že policejní orgány odposlouchávaly 

v jistých případech telekomunikaci třetích osob, zatímco (i)legalita takových odposlechů byla 

zprvu řešena pouze na státní úrovni. A to i přes to, že postupný rozvoj technologií a možnosti 

odposlechu komunikace policejními orgány ve Spojených státech naráží ve své podstatě do 

kolize se čtvrtým dodatkem Ústavy, který americký kongres ratifikoval již v roce 1791.  

Ve dvacátých letech 20. století byl Spojených státech amerických účinný „Rádiový 

zákon“7, ve kterém se bylo možné dočíst, že nikdo nesmí bez souhlasu odposlouchávat třetí 

osobu.  Nicméně ke kolizi použití odposlechů získaných veřejnou mocí se čtvrtým dodatkem 

Ústavy se jako první bude muset vypořádat Nejvyšší soud Spojených států. To proto, že k 

největšímu rozmachu policejních odposlechů ve Spojených státech amerických došlo až za dob 

prohibice, kdy se odposlechy projevily jako nejúčinnější nástroj v rámci boje proti pašerákům.8 

V roce 1928 v kauze Olmstead vs. USA9 Nejvyšší soud USA těsnou většinou soudců 

5:4 judikoval, že důkazy získané odposloucháváním telefonních hovorů policií obžalovaného 

Olmsteada nejsou zásahem do jeho soukromých práv. Nutno dodat, že judikát byl v některých 

pasážích rozsudku poměrně kontroverzně odůvodněn. Příkladmo bylo možné se v judikátu 

dočíst, že čtvrtý dodatek Ústavy Spojených Států se na ochranu telekomunikačního tajemství 

vztahovat nemůže, protože telekomunikace není hmotný statek; nebo, v dnešní době až 

nepochopitelně a iracionálně, že odposlechy mohly být legálně použity jako důkaz, protože 

komunikaci obžalovaný provedl dobrovolně. Stručně řešeno, čtvrtý dodatek Ústavy se dle 

úvahy soudu nevztahoval na důkazy získané použitím odposlechu, a proto nebylo třeba k jeho 

použití předchozího souhlasu soudu. Judikát nejenže obsahoval velké množství disentních 

zpráv, ale především se vzápětí stal jedním z nejcitovanějších rozsudků vůbec.10 

Již za osm let od vydání tohoto rozsudku Americký kongres přijal „Zákon o 

komunikaci“, který vytvořil zcela nový právní rámec pro povolování odposlechů.11 Tím 

v zásadě umožní překonat výše uvedený rozsudek tak, že užití odposlechů jako důkazu by za 

stejných podmínek jako v kauze Olmstead již nově neobstálo.12 To, že se jen za pár let v právu 

                                                 

7United States Code: Radio Act of 1927 
8DIFFIE, Whitfield a LANDAU, Susan. Privacy on the line: The Politics of Wiretapping and Encryption . Updated 

and expanded edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT press, 2007. ISBN 978-0-262-04240-6., str. 177 
9Olmstead v. United States, 277 US 438, 1928 
10DIFFIE, Whitfield , LANDAU, Susan. Privacy on the …, str. 178 
11United States code: Telecommunication Act of 1934: § 605  
12DIFFIE, Whitfield , LANDAU, Susan. Privacy on the …, str. 178 
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Spojených států výrazně otočil pohled na legalitu užití odposlechů, je jasnou demonstrací toho, 

že problematika užití odposlechů je velmi kontroverzní, až filosofickou otázkou, která se bude 

neustále vyvíjet podle toho, jak daleko do soukromí budeme moci jejich pomocí zajít.  

Na závěr této podkapitoly si dovolím stručnou historickou odbočku do Evropy, 

konkrétně do dějin tehdejšího Západního Německa. Tam bylo možné se setkat s první 

legislativní úpravou odposlechů v roce 1968, tedy o něco později než na americkém kontinentě. 

Tato časová prodleva tak umožní německým legislativcům (a následně tak i dalším státům) se 

zdárně od americké úpravy inspirovat.13 

 

1.2.2. Právní vývoj v České republice 

Právní úprava odposlechů a záznamů telekomunikačních provozu zůstává v českém 

normativním právním řádu opomenuta až do devadesátých let minulého století. Proč tomu tak 

je, není v kontextu české historie překvapující.  

O tom, jak se právo mělo v socialistické společnosti „správně“ tvořit, hovoří například 

autoři v učebnici českých právních dějin jako o požadavku: „tvořit normy, vyjadřující vůli třídy 

vládnoucí a sloužící k udržení společenského řádu vyhovujícího a výhodného pro tuto třídu“.14 

Mimo samotného vytváření právních norem bylo pro systém rovněž nezbytné, aby byl každý 

předpis vykládán vždy a pouze v zájmu vládnoucí třídy.15 Nebylo tedy nutné, aby režim 

zákonnou úpravu odposlechů zakotvil, nicméně by bylo naivní se domnívat, že v praxi 

k odposlechům a k následným užitím v soudních procesech nedocházelo. Již v druhé polovině 

roku 1949 bylo nařízeno Státní bezpečností více než 26 tisíc telefonních odposlechů16 - 

používání odposlechů telefonů komunistickým režimem tak bylo již od poloviny dvacátého 

století upraveno různými pokyny, předpisy a směrnicemi, které buďto dodržovány nebyly 

vůbec, anebo protože byly formulovány velmi vágně, bylo jejich znění režimem vykládáno „po 

                                                 

13CARR, Jamess G. Wiretapping in West Germany. American Journal of Comparative Law, vol. 29, no. 4. 
HeinOnline, https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/amcomp29&i=613, Str. 607 

14VOJÁČEK, L; SCHELLE, K; KNOLL, V. České právní dějiny, 3.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, ISBN 978-80-
7380 575- 3, str. 560 

15Tamtéž, str. 561 
16POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika v rukou StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR, 2001. ISBN 80-902885-3-7, str. 64 – dostupné z http://www.policie.cz/soubor/operativni-
technika-v-rukou-stb-nejen-steny-mely-usi-pdf.aspx  

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/amcomp29&i=613
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svém“.17 K dodržování základních trestněprávních principů či přirozenoprávních práv zajisté 

nepřicházelo k úvaze, když se dotčené osoby o nařízených odposleších nemohly dozvědět. Na 

první zákonnou úpravu telefonních odposlechů si tak český právní řád musí počkat až do pádu 

komunistického režimu, kdy si úprava odposlechu (telekomunikačního provozu) najde napevno 

své místo v základní trestněprávní normě.  

Pro začátek nutno zmínit, že od přijetí zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řádu soudním 

(dále jen „Tř“) v roce 1961, bylo k poslednímu dni roku 2019 přijato více než 100 zákonů 

pozměňujících jeho znění. Jelikož se  řada z těchto zákonů dotýkala paragrafů upravující 

odposlechy dle §88 a §88a Tř, dovolím si vybrat a chronologicky popsat jen některé z nich, 

které dle mého názoru ovlivňovaly právní vývoj odposlechu (§88 Tř) a záznamu (§88a Tř) 

telekomunikačního provozu nejmarkantněji. 

První a nejdůležitější mezník v české právní úpravě odposlechu telefonních hovorů 

nastal přijetím zákona č. 178/1990 Sb., kterým se měnil trestní řád. Zákonem byl zcela změněn 

smysl a účel ustanovení § 88 zákona, který po přijetí této novely zněl s účinností k 1. červenci 

1990 takto: 

„Odposlech telefonních hovorů 

(1) Po zahájení trestního stíhání pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný 

úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva, může předseda senátu a 

v přípravném řízení prokurátor nařídit odposlech telefonních hovorů, pokud lze důvodně 

předpokládat, že jimi budou sděleny významné skutečnosti pro trestní řízení. Nelze však 

provádět odposlech telefonních hovorů mezi obhájcem a obviněným. 

(2) Příkaz k odposlechu telefonních hovorů musí být vydán písemně a odůvodněn. 

Současně v něm musí být stanovena doba, po kterou bude odposlech telefonních hovorů 

prováděn. Odposlech zajistí orgán Sboru bezpečnosti. 

(3) Je-li vedeno trestní stíhání pro jiný trestný čin, než je uveden v odstavci 1, může 

orgán činný v trestním řízení nařídit odposlech telefonních hovorů jen se souhlasem účastníka 

odposlouchávané telefonní stanice. 

                                                 

17Tamtéž, str. 2  
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(4) Má-li být záznam telefonního hovoru užit jako důkaz, je třeba k němu připojit 

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

osobě, která záznam pořídila.“ 

Zákonodárce si (reflektujíc zakotvení institutu odposlechu telekomunikačního provozu 

v jiných evropských zemích) uvědomuje nutnost přijetí úpravy institutu odposlechů se slovy, 

že s absencí odposlechu jako důkazu „ ...by v mnoha případech nebylo možné efektivně čelit 

nejzávažnější trestné činnosti a odhalovat její pachatele.“18 Již v prvotní zákonné úpravě 

odposlechu (v té době s ohledem na vývoj technologií pouze u telefonních hovorů) v §88 Tř 

zákonodárce považoval za esenciální zajistit, aby k takovému odposlechu nedocházelo jen na 

základě volné úvahy státních orgánů. 

Významnou proměnou, kterou si v devadesátých letech §88 Tř prošel, došlo při přijetí 

zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mimo jiné nově doplňoval pátý odstavec zakotvující 

povinnost zničení záznamu, pokud při odposlechu a záznamu nebyly zjištěny skutečnosti 

významné pro trestní řízení. Novela zároveň svěřila rozhodování o provedení odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu výlučně do pravomoci soudu.19 V této souvislosti je 

patrné si povšimnout inspirace zákonodárce vycházející ze zahraniční právní úpravy, kterou si 

vývoj znění §88 Tř procházel, když dle důvodové zprávy „s ohledem na závažnost zásahu do 

osobních práv dotčených osob se v souladu s právními úpravami většiny států svěřuje 

rozhodování do výlučné pravomoci soudů.“20  

K další citelné úpravě znění §88 Tř došlo při přijetí zákona č. 177/2008 Sb.  

Zákonodárce odůvodnil přijetí této novely jako potřebu „upřesnit podmínky pro povolování 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dalším zvýrazněním zásady přiměřenosti a 

zdrženlivosti, tj. použití toho druhu operativně pátracího prostředku nelze-li sledovaného účelu 

dosáhnout jinak nebo bylo-li jeho dosažení podstatně ztíženo.“21 Toho bylo docíleno povinností 

pro orgány činné v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) vložit do návrhu na vydání příkazu 

                                                 

18Důvodová zpráva k zákonu č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád) 
19ŠÁMAL, Pavel. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve světle judikatury. Soudní rozhledy. 2000, 

č. 3, str. 67 
20Důvodová zpráva k zákonu č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích 
21Důvodová zpráva k zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 
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k odposlechu telekomunikačního provozu i konkrétní skutkové okolnosti případu. Největší 

změnu ale dostálo zavedení zvláštní informační povinnosti OČTŘ vůči uživateli 

odposlouchávané stanice, nově upravenou v odstavci osmém.  

V původních zněních trestního řádu v devadesátých letech nebyla řešena otázka použití 

odposlechu před zahájením trestního stíhání.22 K té došlo až při přijetí tzv. velké novely č. 

265/2001 Sb., která skrz bod 96 navrhovaného zákona umožnila do trestního řádu vložit nový 

§88a, ve znění: 

„(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 telekomunikačnímu 

provozu vztahovat.“  

K přijetí ustanovení týkající se odposlechu již uskutečněného telekomunikačního 

provozu nedošlo náhodou. Novela totiž reagovala na několik nálezů Ústavního soudu23, které 

se opíraly o soudní výklad článku 13 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), 

totiž, že článek nezakládá pouze ochranu tajemství vlastního obsahu telefonických zpráv, nýbrž 

i další údaje evidované při registraci telekomunikačního provozu ve vztahu ke konkrétním 

osobám.24 Legislativní zakotvení úpravy §88a Tř se tak definitivně vypořádalo se spornou 

otázkou zjišťování informací, které stály mimo obsah zpráv, a tím zakotvilo získávání těchto 

informací přímo v základním trestněprávním předpise.25 

                                                 

22Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. června 2000, sp. Zn. 2 To 73/2000: Pokud se jedná o úkon 

neodkladný či neopakovatelný ve smyslu §160 odst. 2 tř., odposlech dle §88 zákona č. 141/1961 lze realizovat i 

před zahájením trestního řízení. 
23Srov. např. Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2001, sp. zn. II. ÚS 502/2000 nebo Nález Ústavního soudu 

ze dne 13. února 2001, sp. zn. IV. ÚS 536/2000 
24FRYŠTÁK, Marek a kol. Trestní právo procesní. Ostrava: Key Publishing, 2008. Právo (Key Publishing). ISBN 

978-80-87071-72-4., str. 62 
25ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 329 
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V komparaci se zněním §88 Tř je vidno, že příkaz dle §88a, odst. 1 Tř bylo možno 

využít pro jakýkoliv trestný čin. To se později projeví jako neproporcionální, jelikož ustanovení 

paragrafu v původním znění nemůže zdárně projít testem proporcionality ve vztahu k ochraně 

soukromí. Ústavní soud tak vyhověl požadavku nižšího soudu, když shledal citované 

ustanovení jako protiústavní s odůvodněním, 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.“ 26 Na 

zrušení citovaného ustanovení zákonodárce reagoval promptně, když zákonem č. 273/2012 Sb. 

opětovně vložil do trestního řádu §88a respektujíc požadavky Ústavního soudu ve znění, které 

vyhovuje ústavněprávním limitům v účinnosti platící dodnes. 

Trestněprávní úprava odposlechů nicméně nebyla jediným právním odvětvím upravující 

tento institut. Na prvotní úpravu odposlechu telefonních hovorů v trestním řádu v roce 1990 

v časové ose navazovalo přijetí zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, kterým se v zásadě 

vytvořila dvojkolejnost právní úpravy odposlechu telefonních hovorů.27 Relevantní ustanovení 

§33, odst. 2 zákona ve znění: 

„Při odhalování zvlášť závažných úmyslných trestných činů anebo jiných úmyslných trestných 

činů, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, a při zjišťování jejich 

pachatelů jsou služba kriminální policie, služba policie pro odhalování korupce a závažné 

hospodářské trestné činnosti a útvar inspekce oprávněny používat operativní techniku.“ 

ve vztahu k §35, písm. a zákona ve znění:  

„Operativní technikou se pro účely tohoto zákona rozumí zejména elektrotechnické, 

radiotechnické, fototechnické, optické, mechanické a jiné technické prostředky a zařízení anebo 

jejich soubory používané utajovaným způsobem při 

a) vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a provádění jejich vyhodnocení za 

využití kriminalistických metod“ 28 

                                                 

26Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011, sp. zn. Pl. ÚS 42/2011 
27VANTUCH, Pavel. K možnosti využití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu jako důkazu ve věci. 

Bulletin advokacie. 2005, č. 11-12, str. 24-28 
28Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném k 15. červenci 1991 
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tak dohromady daly Policii ČR nástroj k tomu, aby mohla využít odposlechu a záznamu 

telekomunikačního nebo radiokomunikačního provozu například při odhalování zvlášť 

závažných úmyslných trestných činů dle §41 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

(dále jen „Tz“). Existence této nežádoucí dvojaké úpravy zůstane netečná až do účinnosti již 

citované velké novely č. 265/2001 Sb.29  Dnes je možné odposlech použít výlučně dle trestního 

řádu. 

V kontextu toho, že soudy všech instancí opakovaně zdůrazňují, že státní odposlechy 

jsou závažným zásahem do soukromí jedince30, je nutné trvat na tom, aby při povolování 

odposlechů byly vždy kumulativně naplněny zákonné podmínky, které zákonodárce 

legislativním vývojem rigidně nastavil. Ostatně ze změnových zákonů k trestnímu řádu lze 

vypozorovat trend spočívající v nárůstu podmínek pro možnost užití odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu dle §88 a §88a Tř OČTŘ.  Je tak zjevné, že tak zákonodárce dbal 

stále vzrůstajících požadavků společnosti na minimalizaci zásahů ze strany státu do soukromí. 

                                                 

29Zákonem č. 265/2001 Sb. byla dotčená ustanovení ze zákona zcela vypuštěna, když zákonodárce zrušil oddíl 

čtvrtý zákona o Policii ČR č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
30Srov. např. Nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07, rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 8 Afs 40/2012-68 nebo Rozsudek Městského soudu v Praze ze 

dne 6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002 



12 

 

 

2. Ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu 

Jak jsem již nastínila v samotném úvodu, povolování odposlechů a zaznamenávání 

souvisejících údajů nesporně zasahuje do přirozených práv jedince a je úlohou zákonodárce, 

resp. ústavodárce se s touto kolizí práv vypořádat. Základní podústavní vodítko lze spatřovat v 

ustanovení §2 odst. 4 Tř, jež říká, že trestní věci musejí OČTŘ projednávat s plným šetřením 

práv a svobod zaručených Listinou a mezinárodními smlouvami o lidských právech a 

základních svobodách, jimiž je Česká republika vázaná. Na druhou stranu, k tomu, aby byly 

trestné činy řádně zjištěny, mohou OČTŘ závažně zasahovat do takto ústavně zaručených práv 

a svobod.31 Kam až bude síla takového zásahu sahat, je pak výsledkem politického kompromisu 

moderovaným judikatorní činností Ústavního soudu. 

 

2.1. Listina základních práv a svobod 

Se vznikem České republiky byla vyhlášená Listina jako součást ústavního pořádku, 

jejíž znění nastavuje základní právní rámec ochrany soukromí jedince, a tím tak  limituje 

zákonodárce při zakotvení institutů zasahujících do těchto práv, který představuje například i 

odposlech telekomunikačního provozu. Zákony a jiné další právní předpisy, jejich výklad a 

použití tak musí být s Listinou v souladu. 

Při zkoumání povahy odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu z pohledu 

ochrany soukromí a zaručených ústavněprávních svobod je jasné, že použití odposlechu 

státními orgány nemůže být bezbřehé. Proto je třeba zkoumat esenciální otázku, tedy kdy, a zda 

vůbec, je v rámci trestního řízení aspekt práva ochrana soukromí jednotlivce (např. ochrana 

dopravovaných zpráv) hodnotnějším statkem, a kdy je to naopak zájem na ochraně veřejného 

zájmu. 

 

                                                 

31GŘIVNA, T. a kol. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň. Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-
593-7, str. 49 
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2.1.1. Mantinely odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve vztahu k Listině 

 Ke střetu výše uvedených práv se vyjádřil Ústavní soud například těmito slovy: 

„Odposlouchávání telefonních rozhovorů veřejnou mocí (stejně jako jiné tajné sledování) 

přestavuje vážné omezení základních práv. Z ústavního pořádku plyne, že k omezení osobní 

integrity a soukromí (tj. k prolomení ochrany) může ze strany veřejné moci dojít jen zcela 

výjimečně a jen je-li to nezbytné a účelu sledovaného veřejným zájmem nelze dosáhnout jinak. 

Při nedodržení některé podmínky jde o zásah protiústavní“32 Z nálezu vyplývá, že odposlech 

telekomunikačního provozu může být za každé situace nařizován pouze jako ultima ratio, 

jelikož jeho úkolem není a nemůže být se v rámci soudního řízení stát běžným prostředkem 

k dosažení účelu trestního řízení.33 Z věty in fine dále plyne, že i na zákonodárce jsou kladeny 

přísné nároky, aby při nastavování limitů odposlechu telekomunikačního provozu podmínky 

ústavního pořádku respektoval. 

 Při nastavování limitů protichůdných práv je třeba pochopit základní ústavněprávní 

východisko - všechna garantovaná práva v Listině nejsou neomezitelná, tedy, lze je za 

podmínek čl. 4 odst. 4 Listiny omezit. Jinými slovy, odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu naráží ve své podstatě na jiné, ústavním zákonem chráněné právo, a to na ochranu 

soukromí. Na kolizi dvou a více práv nicméně právo pamatuje. Instrumentem, kterým si právo 

vypomáhá, je test proporcionality, jež představuje nejvýznamnější korektiv státních zásahů do 

práva na soukromí.34  Jedná se o takový test, na jehož konci by měla být zodpovězena otázka, 

které z posuzovaných práv je ad hoc hodnotnější, a naopak které bude pro konkrétní případ 

upozaděno. Ústavní soud dlouhodobě staví tento princip na poměrně komplikovaných, leč 

velmi propracovaných kritériích vhodnosti (tj. zda při případném omezení druhého práva dojde 

k naplnění účelu), potřebnosti (tj. použití pouze nejšetrnějšího z více možných prostředků) a 

přiměřenosti (tj. poměřování újmy na právech a veřejným zájmem na takovém zásahu), jimiž 

si poměřovaná práva musejí kumulativně projít.35 

                                                 

32Nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07 
33Nakolik se daří litera trestního řádu požadavku vyhovět, je přinejmenším diskutabilní. Sokol dokonce uvádí, že 

„obecně je odposlech vnímán jako rutinní policejní opatření, cosi jako silniční kontrola nebo výslech svědka“ – 
k tomu blíže SOKOL, Tomáš: Odposlech, Právní rádce. 2005, č. 1 str. 4 

34HERCZEG, Jiří. Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: konflikt mezi bezpečností a 

svobodou. Bulletin advokacie. 2010, č. 5, str. 22-31 
35Více např. Nález Ústavního soudu ze dne 20. března 2012, sp. zn. I. ÚS 660/09 
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Dovolím si postavit na jisto, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu, 

jakožto institut zasahující do soukromí jedince, zdárně postoupí testem vhodnosti, tak testem 

potřebnosti. (Ostatně kdyby tomu tak nebylo, nemohl by institut odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu v právním řádu vůbec existovat.) U testu přiměřenosti, dle 

Ústavního soudu proporcionality v užším smyslu, již bude nutné provést bližší analýzu 

z pohledu porovnávání obou zájmů. V platném právu lze výsledek přiměřenosti spatřit při výčtu 

podmínek, za nichž lze příkaz k odposlechu vydat. Jelikož jde o natolik citelný zásah do práva 

na soukromí, lze ho nařídit jen u taxativně vyjmenovaných trestných činů.36 

Při nalezení odpovědi na dříve položenou otázku bude tedy záležet na tom, pro jaký 

trestný čin je trestní stíhání vedeno. V těch závažnějších případech totiž převáží veřejný zájem, 

u těch méně závažných pak ochrana soukromí jednotlivce. 

 

2.1.2 Vybrané články Listiny 

Pro začátek považuji za důležité poznamenat, že konstitucionální východiska 

soukromých, resp. osobnostních práv, jsou v Listině upraveny značně roztříštěně a následující 

články rozhodně nelze považovat za vyčerpávající seznam ve vztahu k odposlechům. 

Jako první se detailněji zaměřím na článek 10 Listiny, jehož třetí odstavec zní: 

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

jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Konkrétně tento odstavec dle názoru Ústavního soudu přímo garantuje tzv. „právo na 

sebeurčení“, tzn. rozhodování jednotlivce rozhodnout se dle vlastního uvážení, jakým 

způsobem a za jakých okolností mají být skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí 

zpřístupněny jiným subjektům.37 To by bez dalšího jistě znamenalo, že bez souhlasu dotčené 

osoby k povolení (stejně tak k již uskutečněném) odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, by měl policejní orgán prázdné ruce.  

Tak tomu zajisté není. Pokud by mělo dojít k zákonnému porušení práva na sebeurčení 

ze strany státu, zákonodárce  dává odposlouchávané osobě jistou kompenzaci tím, že v § 88 a 

                                                 

36 HERCZEG, Jiří. Ústavněprávní limity…, str. 22-31 
37 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10  
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§88a Tř nastavuje tzv. informační povinnost. Pod tu lze subsumovat dva principy. Zaprvé jde o 

aposteriorní informování odposlouchávaných osob (více viz podkapitola 3.1.1.3.), zadruhé, 

pokud uživatel odposlouchávané stanice s odposlechem souhlasí, okruh případů, kdy lze vydat 

příkaz k odposlechu, se značně zvýší. 38 Ostatně již znění článku 10, odst. 3 Listiny chrání pouze 

shromažďování neoprávněné, tedy takové, pro které neexistuje zákonná licence. K následné 

informační povinnosti, tedy možnosti zákonného přezkumu příkazu k odposlechu Nejvyšším 

soudem, se vyjádřil sám zákonodárce slovy, že: „Bude záležet na svobodné volbě občana, do 

jehož práv bylo ze strany státu zasaženo, zda tohoto práva využije. Podle výsledku přezkoumání 

Nejvyššího soudu může volit další kroky, včetně požadování finančního zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu, shledá-li Nejvyšší soud, že příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu byl vydán v rozporu se zákonem.“39 

S ohledem na dikci článků v Listině se dále jeví odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu jako nesporným zásahem do tohoto práva zejména ve vztahu k článku 13.  Ten v druhé 

větě dokonce výslovně zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným 

podobným zařízením. Proto není k podivu, že článek nezůstal v judikatorní činnosti Ústavního 

soudu nepovšimnut. Co do smyslu znění, Ústavní soud říká, že: „Přípustný je tedy pouze zásah 

do základního práva nebo svobody člověka ze strany státní moci, jestliže jde o zásah nezbytný 

… …K tomu, aby nebyly překročeny meze nezbytnosti, musí existovat systém adekvátních 

a dostatečných záruk, skládající se z odpovídajících právních předpisů a účinné kontroly jejich 

dodržování“40 Na to, zdali tak je tomu v českém právu dáno skutečně zadost, se zaměřím 

v kapitolách následujících. 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu naráží v jistých případech i na 

zdánlivě nesouvisející článek 17 Listiny, jež zaručuje právo na svobodu projevu. Jedná se o 

případy zveřejnění informací z trestního řízení – tedy za situace, kdy dojde k zveřejnění 

odposlechů převážně ze strany médií. Ústavní soud k tomu shledává toliko, že „při střetu práva 

na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy 

základních práv stojících na stejné úrovni, je především věcí obecných soudů, aby 

                                                 

38 Odst. 5 a 6, §88 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád 
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se … 
40Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2001, sp. zn. II. ÚS 502/2000 
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s přihlédnutím k okolnostem každého případu zvážily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodně 

dána přednost před právem druhým.“41 

Závěrem této podkapitoly bych ráda poukázala i na článek 7 Listiny, který chrání 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Zde totiž ústavodárce přidal na rozdíl od předchozích 

článků větu druhou, kde výslovně uvádí, že tato nedotknutelnost může být omezena jen 

v případech stanoveným zákonem. 

 

2.2.Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Znění Listiny není jediným limitem pro zákonodárce při nastavování institutů, které 

zasahují do soukromí jedinců. Podle článku 10 Ústavy jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí 

právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva.42 Jednou z takových mezinárodních smluv je i Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále jen „Úmluva“), v českém právním řádu přijatá zákonem č. 209/1992 

Sb. 

Ve vztahu k problematice odposlechů se zaměřím na článek 8 Úmluvy, který je ve 

vztahu k soukromí vykládán obecně velmi extenzivně.43 Článek v odstavci prvním stanoví, že 

„každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence.“ Druhý odstavec dále říká, 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, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 

svobod jiných.“ 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP) za dobu své působnosti vytvořil 

k citovanému článku velmi bohatou judikaturu; komentářová literatura dokonce uvádí, že 

                                                 

41Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97 
42Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
43WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015 ISBN 978-80-7380-564-7, str. 

152 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzg5pws5s7ovzv6mjvgq
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zákonnost odposlechů telefonních hovorů řeší ESLP v rámci své činnosti nejčastěji.44 Je třeba 

brát v potaz základní úvahu ESLP, jež připouští, že pouhá existence právních předpisů, která 

umožňuje systém tajného sledování komunikací, představuje pomyslnou hrozbu dohledu pro 

všechny, na které se právní předpisy mohou potenciálně vztahovat.45 Proto  ESLP (v zásadě 

shodně jako Ústavní soud) nastavuje pro zákonodárce či státní orgány členských států test 

proporcionality, když říká, že zásah dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy musí být odůvodněn naléhavým 

veřejným zájmem a být proporcionální ke sledovanému cíli ve stanoveném veřejném zájmu.46 

Velmi podstatným vodítkem pro zákonodárce se pak jeví judikatorní nastavení základních 

zákonných okruhů bránících zneužití moci tajným sledováním. Zaprvé se jedná o nutnost 

upřesnění okruhu trestných činů, u kterých lze odposlechy použít, dále jde o vymezení okruhu 

osob, jejichž komunikace se sleduje, zakotvení záruk pro předávání údajů dalším stranám, 

stanovení omezené doby trvání odposlechů a v neposlední řadě přesné vymezení podmínek pro 

smazání nebo zničení záznamů.47   

ESLP se neomezuje u odposlechů pouze na vůdčí princip proporcionality, nýbrž 

aplikuje v rámci své činnosti i zásadu legality, jež formuluje tři podmínky, které musejí být 

v zákonné úpravě kumulativně naplněny. Takový zásah do soukromí dotčených osob musí 

obsahovat: 

1.) zákonný podklad ve vnitrostátním právu (v českém právu je podmínka naplněna v §88, 

resp. §88a Tř) 

2.) přístupnost 

3.) předvídatelnost48 

Zejména podmínka předvídatelnosti klade největší nárok na zákonodárce při vytváření 

zákonných podmínek odposlechů. Zákon tak musí být dostatečně přesný a určitý, aby 

poskytoval záruky proti zneužití tohoto institutu.49 

                                                 

44KRATOCHVÍL, Jan. Kapitola XVIII [Právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 EÚLP)]. In: 

KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, str. 863 

45Rozsudek ESLP ze dne 29. června 2006 ve věci Weber a Saravia proti Německu, č. 54934/00 
46Rozsudek ESLP ze dne 6. prosince 2012 ve věci Michaud proti Francii, č. 12323/11 
47Srov. rozsudek ESLP ze dne 24. dubna 1990 ve věci Kruslin proti Francii, č. 11801/85 
48Rozsudek ESLP ze dne 28. června 2007 ve věci Ekimdzhiev proti Bulharsku, č. 62540/00 
49KRATOCHVÍL, Jan. Kapitola XVIII [Právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 EÚLP)]. In: 

KMEC, Jiří, KOSAŘ, David … str. 863 
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S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu dle znění §88 Tř, resp. §88a Tř, je za přísných zákonem stanovených podmínek a 

současně plném respektování výše uvedené judikatorních výroků z hlediska legality, 

proporcionality, ale i legitimity dovoleným zásahem do soukromých práv chráněných Listinou 

či jinými lidskoprávními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  Na druhou stranu nelze 

přehlížet neustále se zlepšující technologické metody, kterými lze odposlechy provádět. Totiž 

v případě „klasické štěnice“ v mobilním telefonu oproti např. nařízenému prostorovému 

odposlechu či dlouhodobému a účelovému sběru dat jde o podstatný rozdíl v intenzitě zásahu 

do soukromí. Je pak otázkou, zda by měl v tomto případě například test proporcionality v užším 

smyslu nastavit hranice zásahu stejně. Pokud bychom se jako společnost shodli, že nikoliv, je 

pak (vyjma zákonodárce) úlohou Ústavního soudu a ESLP to ve svých pozdějších nálezech 

zohlednit. 
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3. Právní úprava odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu  

3.1. Právní úprava dle Trestního řádu 

V současném znění trestního řádu se pojem odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu vyskytuje na několikero místech. Jako základ právní úpravy pro účely diplomové práce 

lze považovat ustanovení §88 Tř a §88a Tř, jelikož právě znění těchto paragrafů nastavují 

základní mantinely odposlechů. Ze systematického výkladu zákona pak lze říci, že odposlech a 

záznam telekomunikačního provozu je meronymem tzv. zajišťovacích institutů. 

 

 3.1.1. §88 Trestního řádu 

Znění §88 Tř, jehož znění bylo naposledy dotčeno zákonem č. 287/2018 Sb., čítá devět 

obsáhlých odstavců, jež souhrnně dávají „možnost seznámit se s obsahem dopravovaných zpráv 

v elektronické podobě, tedy s obsahem tzv. telekomunikačního provozu.“50 Přes to, že pojem 

telekomunikačního provozu je jádrem ustanovení §88 Tř (shodně jako při ustanovení §88a Tř 

a ostatně i diplomové práce), pro pochopení jeho významu je nutné si vypomoci zněním zákona 

č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEk“) ve spojení s odbornou 

literaturou, jelikož trestní řád bohužel na vymezení pojmu rezignuje. 

 ZEk tak poskytuje vodítko k  pochopení institutu z řetězovitě propojených legálních 

definic. Teoretickou definici pak najdeme i v učebnicích trestního práva, jež ze znění 

citovaného zákona vycházejí. Jako poměrně zdařilou považuji vymezení telekomunikačního 

provozu jako „komunikaci s využitím telefonu, telefaxu, mobilního telefonu, vysílačky i jiného 

telekomunikačního zařízení, včetně zasílání zpráv elektronickou poštou.“51 Telekomunikační 

provoz je tak hyperonymum nespočetného množství zařízení, které umožňují dopravování 

zpráv.   

 

 

                                                 

50Jelínek, Jiří a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017, 
ISBN 978-80-7502-230-1, str. 768 
51 Viz ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 325 
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3.1.1.1. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

První odstavec § 88 Tř formuluje podmínky, při kterých lze vydat příkaz k odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu. Tím naplňuje ústavněprávní požadavky uvedené 

v přecházející kapitole, když jednoznačně (nikoliv však taxativně) vymezuje okruh trestných 

činů, kdy s odkazem na trestní zákoník lze takový příkaz vydat. Je tomu tak u zločinu52, na 

který stanoví trest odnětí svobody s horní hranící sazby nejméně osm let, dále u devíti taxativně 

vyjmenovaných trestných činů (nespadajíc pod předchozí vymezení), a naposled v řízení o 

jiném úmyslném trestném činu, k jehož trestnímu stíhání zavazuje ČR mezinárodní smlouva 

(např. Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek, přijatá zákonem č. 

173/1933 Sb.) 53.  Zásadní  pro  možnost vydání příkazu je část in fine věty první, jenž stanoví 

podmínku, že příkaz lze vydat pouze „pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány 

významné skutečnosti pro trestní řízení (myšleny zejména okolnosti tvořící obsah 

dokazování54) a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení 

podstatně stížené.“ Tím zákonodárce apeluje na OČTŘ, aby příkazy k vydání odposlechů 

vydávaly vždy restriktivně a plně respektovaly zásadu subsidiarity.55 Odstavec rovněž 

nezapomíná na ochranu komunikace mezi obhájcem a obviněným, když přikazuje takovou 

nahrávku komunikace bezodkladně zničit, nijak ji nepoužít a její zničení zaprotokolovat. 

Druhý odstavec §88 Tř se pak věnuje formálním náležitostem příkazu dle odstavce 1. 

Ten musí být vydán předsedou senátu nebo soudcem písemně a musí být odůvodněn.  Jen při 

jasně nastaveném výčtu náležitostí příkazu může být splněn smysl jeho restriktivního vydávání 

v trestních řízeních, a to zejména tím, že jsou později příkazy přezkoumatelné.   

V příkazu dle §88, odst. 2 Tř je tedy nutné uvést: 

- uživatelskou adresu či zařízení, včetně telefonního čísla 

                                                 

52 Srov. §14 odst. 3 zákona č. 40/2009, trestní zákoník 
53Nejvyšší soud v rámci vydaného usnesení ze dne 26. června 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013 dále upřesňuje, že je 

třeba pojem vykládat extenzivně, tedy že „uvedený pojem se vztahuje na všechny trestné činy, které mají podklad 

nebo navazují na mezinárodní smlouvy, jež obsahují závazek pro státy, jako jejích smluvní strany, stíhat nebo 

postihovat některá jednání ve skutkových podstatách těchto trestných činů popsaných, i když konkrétní 

vnitrostátní postih se zásadně provádí podle skutkových podstat trestných činů, které jsou součástí právního řádu 

České republiky“ 
54DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2017,  str. 802 
55Srov. ŠÁMAL, Pavel. § 88 [Důvody nařízení a postup]. In: ŠÁMAL, Pavel, BAXA, Josef, GŘIVNA, Tomáš, 

KRÁL, Vladimír, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád. 
6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, str. 724-744 



 

21 

 

 

- totožnost osoby uživatele, pokud je známa (nemusí tak jít o osobu podezřelou či obviněného) 

- dobu, pro kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn 

- pro který úmyslný trestný čin je vedeno trestní řízení, včetně odkazu na mezinárodní smlouvu, 

pokud jde o trestné stíhání na základě takové smlouvy 

- takové vylíčení okolností případu, z něhož je patrné naplnění podmínek stanovených 

v odstavci 1 (§88 Tř) a ve fázi prověřování rovněž odůvodnění neodkladnosti a 

neopakovatelnosti takového přístupu.“56 

Provedení posledně zmíněné náležitosti je zejména v praxi největším oříškem. Samotná 

litera zákona neposkytuje jednoznačnou „šablonu“, kterou by se OČTŘ při vydávání příkazu 

k odposlechu a záznamu mohl řídit. Příkladmo vrchní soud si neodpustil kritiku do vlastních 

řád, když vytkl nižšímu soudu, jenž příkaz k odposlechu vydal, že bez dalšího převzal 

odůvodnění z návrhu státního zástupce slovy, „… okresní soud fakticky rezignoval na svou 

rozhodovací činnost, tj. posouzení materiálních podmínek pro nařízení odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, což musí být patrné v odůvodnění příkazu, aby byl zcela zřejmý 

ústavně souladný postup soudu“ 57 Na druhou stranu v jednom z novějších usnesení Nejvyššího 

soudu v rámci přezkumné činnosti lze najít i tato slova: „Přestože to není v (konkrétně 

přezkoumávaných) příkazech výslovně uvedeno, je současně i s ohledem na charakter dané 

trestné činnosti zřejmé, že sledovaného účelu by nebylo možno dosáhnout jiným způsobem.“58 

Je tak zjevné, že přílišná a zjevně nedůvodná formálnost takových příkazů nemůže být na újmu 

jeho primárnímu účelu. 

 Co do formy takového příkazu, teorie dochází k závěru, že se jedná o příkaz „sui 

generis“59. To je důležité zejména pro případnou možnost podání stížnosti proti takovému 

příkazu. Ta je totiž proti takovému příkazu dle §141 odst. 1 Tř a contrario nepřípustná. Právo 

na přezkum zákonnosti příkazu tak má dotčená osoba až v případném řízení před Nejvyšším 

soudem, kterou detailněji rozeberu v kapitole čtvrté. 

                                                 

56DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád … str. 803 
57 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. října 2016, sp. zn. 6 To 106/2015 
58Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2016, sp. zn. 4 Pzo 4/2016  
59Srov. např. TOMAN, Petr. Náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Bulletin 

advokacie. 2017, č. 5, s. 23-25 nebo JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Trestní právo procesní, 4. vydání. Praha: Leges, 

2016, ISBN 978-80-7502-160-1, str. 456 
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Citovaný odstavec dále staví nepřekročitelnou dobu čtyř měsíců, po kterou lze 

odposlech a záznam provádět.60 Dobu je nutné chápat v souvislosti s odstavcem čtvrtým, který 

upřesňuje, že prodloužení této doby je možné až o další čtyři měsíce, a to i opakovaně. 

Jazykovým výkladem je tak možno vyvodit, že odposlechy lze de facto nařídit na neomezenou 

dobu. To by ale bylo bez dalšího v rozporu se zásadou subsidiarity v citovaném paragrafu, 

stejně tak se zásadou zdrženlivosti dle §2 odst. 4 Tř. Principem subsidiarity je provázeno i 

ustanovení třetího odstavce, když zákon ukládá policejnímu orgánu provádějícímu odposlech, 

jež samotný odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí, povinnost průběžně 

vyhodnocovat trvání důvodu pro provádění odposlechů, a v případě, že tyto důvody odpadly, 

odposlech ukončit.61 

Pro celistvost je třeba dodat, že trestní řád v §88, odst. 5 zná i situace, kdy může OČTŘ 

nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu bez předchozího soudního příkazu. 

Aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do soukromých práv, je vždy třeba konsenzu uživatele 

odposlouchávané stanice.62 Citované ustanovení tak míří pouze na omezený počet osmi 

trestných činů, které se převážně týkají případů vydírání nebo únosů. Poškozená osoba tak 

souhlasí s odposlechem svého telekomunikačního zařízení „ s cílem nejen získat důležitý důkaz 

proti pachateli trestného činu, ale zejména jeho urychleného dopadení a záchrany případné 

unesené oběti.“63 I v tomto případě je třeba respektovat jisté formální požadavky, proto je třeba 

písemného vyhotovení takového nařízení, jehož obsahové náležitosti budou vycházet z příkazu 

dle §88 odst. 2 Tř. Pouhý úřední záznam ve spisu by nemohl být považován za dostačující.64 

Co se týče využitelnosti tohoto odposlechu v praxi, jde o poměrně zanedbatelné množství  

případů – v roce 2018 představovaly úkony realizované se souhlasem odposlouchávané osoby 

necelé jedno procento z celkového počtu odposlechů.65 

                                                 

60 Dle Analýzy odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení 

provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2018, str. 76 (Dostupná z: 

https://www.mvcr.cz/clanek/analyzy-odposlechu-a-zaznamu-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob-a-
veci-dle-trestniho-radu-a-ruseni-provozu-elektronickych-komunikaci-policii-cr-archiv.aspx)  byla průměrná 

délka této doby byla v roce 2018 103 dní  
61Srov. KALVODOVÁ, Věra; HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, 

kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, ISBN 

978-80-210-8072-0, str. 226 
62Uživatelem je dle §2, písm. b ZEk „každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací“ – tato osoba tak nemusí být současně účastníkem dle §2, písm. a ZEk 
63Důvodová zpráva k zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se … 
64ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 88 [Důvody nařízení a postup]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA… str. 

1192  
65Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu…, str. 47  

https://www.mvcr.cz/clanek/analyzy-odposlechu-a-zaznamu-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob-a-veci-dle-trestniho-radu-a-ruseni-provozu-elektronickych-komunikaci-policii-cr-archiv.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/analyzy-odposlechu-a-zaznamu-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob-a-veci-dle-trestniho-radu-a-ruseni-provozu-elektronickych-komunikaci-policii-cr-archiv.aspx
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3.1.1.2. Záznam telekomunikačního provozu jako důkaz 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je velmi důležitým institutem zejména 

ve chvíli, kdy jej lze použít jako důkazu v trestním řízení. Ačkoliv trestní řád v §89 odst. 2 

demonstrativně vyjmenovaná některé důkazní prostředky, odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu ve výčtu chybí, a to i přes to, že o pár paragrafů výše zákon 

poměrně specificky upravuje náležitosti  takového důkazu. Pokud vezmeme v potaz, že důkazy 

odposlechem dle §88 Tř bývají v trestním řízení v posledních letech téměř důkazem 

korunním66, pak tvrzení komentářové literatury, že demonstrativní výčet takových důkazu 

zahrnuje právě důkazy nejčastěji používané, se jeví jako již překonané. Vzhledem k tomu, že 

dle citovaného paragrafu platí, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, 

není však explicitní absence v rámci citovaného výčtu důkazů pro trestní řízení nikterak 

zásadní. 

Legislativní ukotvení takového důkazu je upraveno v odstavci šestém §88 Tř, jež 

stanoví, že k tomu, aby mohl být záznam o odposlechu užit jako důkaz, „je třeba k němu 

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

jakož i o orgánu, který záznam pořídil“ Samozřejmě platí, že odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu lze použít jako důkaz pouze za současného splnění všech 

podmínek, pro které lze obecně vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu.  

Jelikož účelem protokolu je posouzení zákonnosti postupu při provádění odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu67, musí být jeho obsahem jasně vymezené náležitosti, 

které jsou blíže specifikované v komentářové literatuře či v rámci judikatorní činnosti soudů.  

Zaprvé, co do povinnosti (ne)zaprotokolování doslovného přepisu hovorů, Vrchní soud 

shledává následující: „Z dikce zákona (však) vyplývá, že podstatnou náležitostí předmětného 

protokolu není přepis jednotlivých hovorů na provedeném záznamu, ale že postačuje uvedení 

údajů o čase jednotlivých hovorů, číslech a osobách uživatelů účastnických stanic, tedy 

                                                 

66KUČERA, Pavel. Kdo není odposloucháván, jakoby nebyl. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010. [cit. 2020-04-18]. ASPI ID: LIT49056CZ   

67JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu.  In: Pocta Milanu Bakešovi k 80. narozeninám. 
Praha: Leges. ISBN 978-80-8721-23-3, str. 139  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/208685/1/2?vtextu=z%C3%A1kaz%20zve%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20odposlech%C5%AF#lema0
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o osobách volajících a volaných.“.68 Nutno poznamenat, že tento výklad vnímají někteří autoři 

trestněprávních učebnic z části negativně, a to pro absenci autentičnosti výstižného a 

podstatného zachycení obsahu důkazu.69 

Dále se v citovaném rozhodnutí jeví významným prvkem i pohled na formální stránku 

protokolu. Nedostatek podstatných náležitostí v protokolu dle odstavce čtvrtého tak lze zpětně 

odstranit, včetně řízení před soudem, a to aniž by byl postup považován za nepřípustnou 

manipulaci se záznamy telekomunikačního provozu. V tomto ohledu tedy Vrchní soud upustil 

od tvrdého formalismu, čímž zdůraznil důležitost materiální pohledu na smysl a účel takového 

protokolu. 

Na otázku, jak se má takový důkaz před soudem provést, nalezneme odpověď v §213 

Tř, jež vymezuje postup při provádění věcných a listinných důkazů. Citovaný paragraf dostál 

zásadní změny novelou č. 41/2009 Sb., která umožnila stranám podat pouze fakultativně návrh 

na doslovné přečtení listiny. V zásadě tedy platí, že pokud žádná strana přečtení listiny 

nenavrhne, (přepis) odposlechu bude poskytnut stranám pouze k nahlédnutí. Ustoupení od 

automatického předčítání přepisů odposlechu před soudem lze hodnotit v rámci hospodárnosti 

řízení zcela jistě kladně. Na druhou stranu jsme byli nejednou svědky toho, kdy byl takový 

návrh potenciálně způsobilý dát obhajobě do rukou nástroj, které celé řízení záměrně zpomalil.  

Rovněž není vyloučeno, aby takový důkaz byl použit v jiné trestní věci, než je ta, v níž 

byl původně proveden - a to i za situace, kdy takové trestní řízení není současné, ani souběžné 

s trestním řízením prvotním.70 K tomu může dojít dle odstavce čtvrtého ve dvou situacích. 

Zaprvé, musí existovat  trestní řízení vedené rovněž pro jeden z alternativních trestných činů 

uvedených v odstavci prvním §88 Tř, zadruhé musí dojít ke konsenzu ze strany uživatele 

odposlouchávané stanice. Souhlas však není vyžadován u většiny takových alternativních 

trestných činů. Komentářová literatura uvádí, že je konsenzu třeba „pouze“ u osmi trestných 

činů (jde převážně o trestné činy uvedené v hlavě druhé, dílu prvním Tz), protože by jinak 

„mohlo docházet k obcházení restriktivního omezení provádění odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu.“71  V přípustnosti důkazu získaného dle §88 lze jít až za hranice 

                                                 

68Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. ledna 2001, sp. zn. 4 To 3/01; (Publikováno ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek NS pod R 56/2001) 
69Viz ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 328 
70Tamtéž, str. 329 
71ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 88 [Důvody nařízení a postup]. In: ŠÁMAL…  str. 119  
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trestního práva. Takový odposlech je totiž za podmínky vedení trestního řízení proti 

odposlouchávanému přípustným důkazem i v řízení civilním.72 

 

3.1.1.3. Informování odposlouchávaných osob 

Jak jsem již nastínila výše, odposlouchávání bez vědomí či souhlasu dotčené osoby je 

významným zásahem do soukromých práv. Proto další podmínkou k tomu, aby odposlechy 

telekomunikačního provozu mohly být maximálně ústavně konformní, je zákonně upravený 

požadavek zakotvení informování odposlouchávaných osob, který v trestním řádu lze nalézt v 

§88 odst. 7. Informační povinnost byla ku prospěchu dotčené osoby výrazně pozměněna 

novelou č. 177/2008 Sb., později dále upravenou rovněž novelou č. 459/2011 Sb., která 

vyjasnila pojmologickou problematiku „pravomocné skončené věci “73. Jelikož ze statistik 

vyplývá, že v roce 2018 byla policejním orgánem informovaná o odposleších méně než 

polovina dotčených osob74, platí, že ke sdělení nemusí docházet vždy.75 Zákon tak v §88 odst. 

8 Tř  limituje podávání těchto informací třemi situacemi.76 

Prvně OČTŘ nemá povinnost informovat dotčenou osobu v případě, když je trestní 

řízení vedené pro typově nejzávažnější trestnou činnost (u zločinu, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, u zločinu spáchaného 

organizovanou skupinou, v řízení o trestném řinu spáchaného ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na organizované zločinecké skupině a 

naposled v řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině). Jedná se tak o učebnicový 

příklad testu proporcionality uvedený v kapitole druhé ve vztahu k nastavení pomyslné hranice 

mezi veřejným zájmem a zásahem do soukromí dotčených osob. 

Zadruhé se informace nepodá, pokud by poskytnutím takové informace mohl být 

zmařen účel trestního řízení. Elementárním účelem trestního řízení je dle komentářové 

                                                 

72Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. srpna 2016, sp. zn. 3 VSPH 835/2016 
73Srov. ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 328  
74Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu…, str. 67  
75Trestněprávní úprava  je v souladu s doktrínou Úmluvy, jelikož ESLP konstatuje, že „následné upozornění každé 

osoby dotčené opatřením, by mohlo kompromitovat dlouhodobý cíl, kterým bylo sledování odůvodněno“ – více 

viz Rozsudek ESLP ze dne 6. září 1978 ve věci Klass a ostatní proti Německu, č. 5029/71  
76Srov. VANTUCH, Pavel. Nová úprava odposlechu v trestním řádu od 1. 7. 2008. Bulletin advokacie. 2008, č. 

10, str. 28-33 
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literatury „v souladu se zákonem odhalit pachatele, vyšetřit tento skutek a postavit obviněného 

před soud, který rozhodne o jeho vině či nevině; v případě, že ho shledá vinným, uloží mu trest 

nebo ochranné opatření (nebo obojí), popřípadě upustí od potrestání, a zajistí výkon trestu 

i ochranného opatření, pokud byly uloženy“77 Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci 

aposteriorní, podanou po pravomocném skončení věci, bylo by zmaření takového účelu 

relevantní zejména při řízení navazujícím (např. vykonávacím). 

 Jako poslední je informační povinnost limitována tím, kdyby poskytnutím informace 

mohla zapříčinit ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob. Ze všech tří 

případů tato výjimka dává OČTŘ největší prostor k uvážení, zda by se případná informace o 

odposlechu dotčené osobě dala pod citované ustanovení subsumovat či nikoliv. Jeho naplnění 

však musí OČTŘ posuzovat k okolnostem případu, osobě pachatele či jiné odposlouchávané 

osoby, které má být informace sdělena.78 

Společnou podmínkou pro informování je dle §88, odst. 8 Tř, že již došlo k pravomocně 

skončené věci a že je totožnost dotčené osoby známa. Podle toho, v jaké části trestního řízení 

byla věc ukončena, pak informuje tuto osobu buďto předseda senátu, resp. státní zástupce či 

policejní orgán. Součástí takové informace je rovněž poučení o právu podat k Nejvyššímu 

soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, který blíže rozeberu v kapitole čtvrté.  

V některých případech ani pravomocné skončení věci nemusí být impulsem k podání 

informace. Pokud totiž je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno jiné trestní řízení 

nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich 

nebylo trestní řízení doposud pravomocně skončeno, je nutné vyčkat s podáním informace až 

do pravomocného skončení onoho dalšího trestního řízení. 

3.1.1.4. Zničení záznamu telekomunikačního provozu 

Zákonné naplnění jednoho z výše zmíněného požadavku ESLP na vymezení zákonných 

podmínek pro smazání a zničení záznamů telekomunikačního provozu v trestním řádu upravuje 

od přijetí novely č. 177/2008 Sb. §88, odst. 7. Policejní orgán po souhlasu soudu, resp. státního 

                                                 

77ŠÁMAL, Pavel. § 1 [Účel zákona]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA… str. 1 
78DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád …,  str. 809  
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zástupce v přípravném řízení, je povinen takové záznamy bezodkladně zničit, pokud dojde 

k naplnění dvou kumulativních podmínek: 

- nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení 

- uplynuly tři roky od pravomocně skončené věci 

Skutečnostmi, jež jsou významné pro trestní řízení, se rozumějí zejména skutečnosti dle §89, 

odst. 1 písm. a) až c) Tř za podmínky, že jsou pro trestní řízení závažné79, tj. jde o skutečnosti, 

které neodpovídají předmětu a rozsahu dokazování v trestním řízení, jelikož nejsou pro účely 

trestního řízení dostatečně významné. 

Lhůta tří let je zákonodárcem nastavena tak, aby kopírovala tříletou lhůtu pro možnost podání 

dovolání k Nejvyššímu soudu či jiného mimořádného opravného prostředku dotčenou osobou. 

V případě, že takový mimořádný prostředek byl podán, Nejvyšší soud vyrozumí o této 

skutečnosti policejní orgán.80 Záznamy o odposleších telekomunikačního provozu tak nemohou 

být smazány či zničeny, ačkoliv byla splněna podmínka uplynutí tří let od pravomocně 

skončené věci. To proto, aby případně mohla mít strana obhajoby možnost požadovat využití 

těchto záznamů v řízení před Nejvyšším soudem.81 Takový záznam pak bude zničen až po 

novém pravomocném skončení věci. Zničeny musejí být nejen vlastní záznamy (tj. kazety či 

pásky nebo počítačové diskety), ale i přepisy těchto záznamů.82 Zároveň musí být o zničení 

záznamu o odposlechu  vyhotoven protokol, který zašle policejní orgán OČTŘ  k založení do 

spisu.83 

3.1.2. §88a Trestního řádu 

Možnost získání údajů o již uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou 

předmětem telekomunikačního tajemství84 anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a 

                                                 

79ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 88 [Důvody nařízení a postup]. In: ŠÁMAL, Pavel… str. 1192  
80Důvodová zpráva k zákonu č. 177/2008 Sb., kterým se … 
81Tamtéž 
82FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo … str. 317 
83§88, odst. 7 Tř in fine 
84Nalezení vhodné definice telekomunikačního tajemství v platném právu není explicitně možné, proto je třeba 

pochopit historický vývoj telekomunikačních zákonů. Přijetím ZEk byl zrušen zákon č. 151/2000 Sb., o 

telekomunikacích. Ten v §84, odst. 3 jasně stanovil, že předmětem telekomunikačního tajemství je „obsah zpráv 

přepravovaných nebo jinak zprostředkovaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených 

veřejnosti, dále provozní doklady, z jejichž obsahu je zjevný obsah přepravovaných zpráv a posledně data 

související s poskytováním telekomunikační služby, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení.“ 
Taková definice zcela vyhovuje potřebě znění §88 Tř i dnes. 
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zprostředkovatelských dat, upravuje §88a Tř, v současné podobě ovlivněný zejména novelou 

zákona č. 273/2012 Sb. Citovaný paragraf tak oproti předchozímu §88 Tř necílí na zjištění 

konkrétního obsahu telekomunikačního provozu, nýbrž na zjištění tzv. provozních a 

lokalizačních údajů85. Na takové údaje se dle již několikrát zmíněné judikatury rovněž vztahuje 

ústavněprávní ochrana dopravovaných zpráv, proto se i v případě trestněprávní úpravy bude 

jednat o zákonem dovolený zásah státu do zaručených práv a svobod. Důvodová zpráva uvádí, 

že přístup k těmto údajům „je jedním z nejdůležitějších prostředků, který určuje směr a průběh 

trestního řízení a významnou měrou zrychluje, a tedy i zlevňuje, průběh trestního řízení.“86 

Zavedení možnosti identifikování těchto údajů se tak jeví jako logický krok, který musel dříve 

či později nastat a odposlech aktivní v zákoně doplnit. 

Jelikož v §88a Tř jde o zjištění údajů u již uskutečněného telekomunikačního provozu, 

je tak nutné chápat ustanovení jako mířící na skutečnosti, které proběhly již v minulosti. 

Nepůjde tak na rozdíl od §88 Tř o nařizování odposlechu, který by mohl být použit až v 

budoucnu. Proto co do povahy takového odposlechu jej Fryšták příznačně pojmenovává jako 

„odposlech pasivní“87 (pozn. autora: odposlech dle §88 Tř je pak a contrario označován jako 

„odposlech aktivní“). 

Samotné znění §88a subsumuje čtyři odstavce. První z nich nastavuje podmínky, za 

kterých lze příkaz k takovému pasivnímu odposlechu vydat. Je tomu tak u trestního řízení 

vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně tři roky, dále u devíti taxativně vyjmenovaných trestných činů (dle 

zákonodárce jde o takové trestné činy, jež by bez provozních a lokalizačních údajů nemohly 

být vůbec objasněny, nebo by bylo jejich objasnění značně stížené, protože jsou velké míře 

páchány prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu88 - např. trestný čin nebezpečného 

vyhrožování dle §353 Tz nebo trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 

                                                 

85Provozní údaj je §90 odst. 1 ZEk „jakýkoliv údaj zpracovaný pro potřeby přenosu zprávy síti elektronických 

komunikací nebo pro její účtování.“  
Lokalizačním údajem se rozumí dle §91 odst. 1 ZEk „jakýkoliv údaj zpracovaný v síti elektronických 

komunikací, který určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací.“ 
86Důvodová zpráva k zákonu č. 273/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

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

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
87FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-

210-7687-7, str. 246 
88Důvodová zpráva k zákonu č. 273/2012 Sb. kterým se… 
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Tz), a posledně pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní 

smlouva – zde shodně jako u §88, odst. 1 Tř.  Samotný příkaz je vydán pouze za předpokladu, 

pokud je to třeba pro účely trestního řízení. 

Rozsah trestných činů, který potenciálně vyhovuje podmínkám vydání pasivního 

odposlechů, je tak ve srovnání s odposlechem vydaným dle §88 Tř vyšší. Tomu se dá rozumět 

tak, že zásah do soukromých práv dotčené osoby pasivním odposlechem (zjištění volajícího 

nebo volaného čísla, datum, či doba trvání komunikace apod.) je přeci jen pro dotčenou osobu 

o něco méně významným zásahem – tedy hranice testu proporcionality se u odposlechu 

pasivního vychýlí ku prospěchu objasnění trestného činu. Na druhou stranu je nutné respektovat 

názor Ústavního soudu, který upozorňuje na fakt, že „z uvedených údajů o uživatelích, 

adresátech, přesných časech, datech, místech a formách telekomunikačních spojení, budou-li 

sledovány po delší časový úsek, lze v jejich kombinaci sestavit detailní informace o společenské 

nebo politické příslušnosti, jakož i o osobních zálibách, sklonech nebo slabostech jednotlivých 

osob“.89 Proto se v současném znění podmínky §88a Tř od podmínek §88 Tř neliší nikterak 

zásadně, když zákonodárce přijetím novely zákona č. 273/2012 Sb. judikaturu Ústavního soudu 

aproboval; s čímž souvisí i fakt, že pasivní odposlech bude vždy využit pouze na trestný čin 

úmyslný. Rovněž i zde platí, že k pasivnímu odposlechu může dojít pouze, pokud „sledovaného 

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

Souhlas se zjištěním údajů o telekomunikačním provozu lze vydat na základě soudního 

příkazu, kterým se nařizuje, aby osoba, jež vykonává telekomunikační činnost90, sdělila (např. 

v písemné zprávě anebo způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup91) tyto provozní 

a lokalizační údaje takovému OČTŘ, kterého soudce v příkazu označí92, a současně v příkazu 

uvedla, za jakou dobu mají být údaje OČTŘ sděleny. Další náležitosti příkazu k pasivnímu 

odposlechu jsou toliko analogické k §88, odst. 2 Tř. 

I pasivní odposlech lze zákonně vydat bez soudního příkazu. Je tomu tak dle §88a, odst. 

4 Tř v případě, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel telekomunikačního zařízení, ke 

                                                 

89Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10  
90Právnická nebo fyzická osoba, jež vykonává telekomunikační činnost za podmínek ZEk 
91ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 88a [Údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu]. In: ŠÁMAL, 

Pavel, …str. 1222 
92Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2015. ISBN 978-80-7478-750-8, str. 319 
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kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu vztahovat. V takovém 

případě pak lze poskytnout tyto údaje pro jakýkoliv trestný čin. 

V dalších odstavcích je vidět výše zmíněná podobnost s ustanovením aktivního 

odposlechu, odstavec třetí je dokonce totožný s §88, odst. 9 Tř. Pasivní odposlech rovněž 

zahrnuje informační povinnost  zahrnující údaj o období, jehož se tento příkaz týkal vůči 

dotčené osobě po pravomocném skončení věci, a stejně tak podléhá přezkumu zákonnosti 

příkazu u Nejvyššího soudu. Informační povinnost se dle §88a, odst. 2 shodně jako §88, odst. 

7 podá dotčené osobě pouze, pokud je známa. Zákon tak limituje informační povinnost pouze 

na identifikovaného uživatele. V praxi si lze představit situaci, kdy prostřednictvím provozních 

a lokalizačních údajů dojde ke zjištění identit účastníků dalších. Vzhledem k tomu, že tak 

dochází k zasažení do soukromí práv i těchto osob, lze se ztotožnit s názorem, že rozšíření 

informační povinnosti i na takové subjekty by mělo být de lege ferenda napraveno.93  

Pro celistvost bych ráda poukázala na problematickou situaci v praxi, kdy je pomocí 

pasivního odposlechu získáván obsah e-mailových zpráv.94 Nezbývá než souhlasit s výtkou, že 

je takový výklad problematický, neboť úprava obsahu komunikace není účelem pasivního 

odposlechu.95 

 

3.1.2.1. Uchovávání provozních a lokalizačních údajů 

 Problematika provozních a lokalizačních údajů – tzv. Data retention by si zajisté 

zasloužila pozornosti hlubší, s ohledem na téma diplomové práce se nicméně omezím na jejich 

uchovávání. Povinnost zajištujících osob uchovávat provozní a lokalizační údaje nejen pro 

účely trestního řízení  upravuje v §97, odst. 3 ZEk. 

Není pochyb o tom, že shromažďování provozních a lokalizačních údajů představuje 

efektivní způsob, jak objasňovat páchanou trestnou činnost, nicméně kompenzovaným na druhé 

straně stojícím zásahem do soukromých práv dotčených osob. Proto vnímám jako účelné 

zmínit, že prvotní znění ZEk upravující povinnost Data retention vycházelo ze směrnice 

                                                 

93MATOCHA, Jakub. Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ. Trestněprávní revue. 
2019, č. 7-8, str. 152-155 

94 KALVODOVÁ, Věra; HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení…, str. 316 
95 Tamtéž 
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Evropské unie96, která si kladla za cíl uchovávání provozních a lokalizačních údajů v rámci 

členských států harmonizovat. Znění však obecně nevyhovovalo požadavkům ústavně 

konformní úpravy, a to včetně doby pro uchovávání provozních údajů, která byla bez dalšího 

nastavena na minimálně 6 a maximálně 12 měsíců. To ostatně shledal později i Ústavní soud, 

který odstavce 3 a 4 citovaného paragrafu zrušil. Ústavní soud požadavek, aby soukromé osoby 

měly oprávnění uchovávat údaje o jimi poskytované komunikaci i o zákaznících, podrobil 

kritice, protože „v zákoně o elektronických komunikacích ani v jiných právních předpisech není 

toto oprávnění  a jeho účel blíže a podrobněji regulován, nejsou striktně vymezena práva 

a povinnosti, rozsah uchovávaných údajů, doba a způsob uchovávání, stejně jako nejsou blíže 

konkretizovány požadavky na jejich zabezpečení a kontrolní mechanismy.“97 Po zrušení 

ustanovení v ZEk se bylo možno setkat s názorem, že telefonní operátoři museli uchovávat data 

jen po dobu přiměřenou – cca 2 až 3 měsíce.98 

Zákonodárce však reagoval promptně a §97, odst. 3 do zákona opětovně vložil, s tím, 

že dle současného znění platí, že „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.“ Po uplynutí této doby je nutné údaje zlikvidovat. Jelikož i původní 

prováděcí předpis k ZEk byl Ústavním soudem zrušen, byl vydán prováděcí předpis upřesňující 

uchovávání, předávání, rozsah a likvidaci těchto údajů nový.99 

V roce 2014 nicméně došlo k zrušení výše uvedené směrnice Soudním dvorem 

Evropské unie, když judikoval, že uvedená směrnice představuje velmi rozsáhlý zásah do 

základních práv, aniž by byl zásah přesně vymezen ustanoveními zaručující, že jde o omezení 

skutečně minimální.100 Jelikož tak zrušení této směrnice znamená, že se na ní hledí jako na 

právní fikci, nezbývá, než se ztotožnit s apelem, aby zákonodárce zrušení této směrnice v 

                                                 

96Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených 

nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo 
veřejných komunikačních sítí a o změně  směrnice 2002/58/ES 

97Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 
98ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 330 
99

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci  provozních a 

lokalizačních údajů 
100Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 - Směrnice 2006/24/ES - Spojené věci 

C-293/12 a C-594/12., 62012CJ0293 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydmx3mgaydena
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydex3mgaydkoa
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zákoně reflektoval.101 Pro zajímavost dodávám, že prizma „nepřiměřeně dlouhé doby pro 

uchovávání údajů jako je 6 měsíců“ by zajisté v mimoevropské právní oblasti nebylo 

akceptováno. V Austrálii je nastavena povinnost uchovávat takové údaje dva roky, ve 

Spojených státech amerických je to dokonce let pět.102 Nemyslím si tak, že by doba pro 

uchovávání provozních a lokalizačních byla v trestním řádu nastavena jako nepřiměřená (k 

tomu více viz kapitola 5. 3.), naopak problém spatřuji zejména v jejich možné zneužitelnosti s 

ohledem na nárůst informací, které lze skrz tato data získat.   

V tomto ohledu lze poukázat na recentní nález Ústavního soudu103, kdy právě argument, 

že Data retention dle §97 ZEk představuje plošné a nevýběrové shromažďování údajů, které 

jsou potencionálně automatizovaně zpracovatelné, byl jedním z důvodů, proč byla Ústavní 

stížnost na úplné zrušení ustanovení Data retention skupinou poslanců podána.  

Ústavní soud stížnost zamítl, nicméně s některými argumenty se dle mého názoru 

vypořádal poměrně plytce, když například podotkl, že „nelze zaručit, že soukromí jednotlivce 

je více šetřeno tím, že zákonodárce nepřijal princip data retention, neboť je možné, že v případě 

nedostupnosti provozních a lokalizačních údajů zvolí vyšetřující orgán z hlediska ochrany 

soukromí invazivnější vyšetřovací metody“104 Proto se spíše přikláním k disentnímu názoru 

Šimáčkové, že „ …Ústavní soud mohl zvolit např. dlouhý odklad vykonatelnosti a naznačit, že 

nerozporuje sám systém, ale pouze nedostatek záruk a ochrany dat a rozsah jejich využití.“105 

Jelikož v citovaném nálezu Ústavní soud dále shledal, že vymezení trestných činů, pro 

které je možné provozní a lokalizační údaje dle §88a TŘ využít, je v současném stavu 

proporcionální, nedovedu si představit situaci, že by ze strany zákonodárce mělo dojít k jeho 

zpřísnění.  

 

                                                 

101Srov. VLACHOVÁ, Barbora. § 97 [Rozhraní pro odposlech a záznam zpráv]. In: VLACHOVÁ, Barbora. 

Zákon o elektronických komunikacích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, str. 313 
102DOSTÁL, Otto. Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci (2. díl). 

Trestněprávní revue. 2019, č. 4, str. 77-83 
103Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17 
104Tamtéž 
105Tamtéž 
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3.1.3. Zveřejňování odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu 

Přepis odposlechů je v mediálním světě často využíván jako velké lákadlo pro čtenáře. 

Značný zájem veřejnosti vzbudilo před několika lety například zveřejnění odposlechů v kauze 

bývalého premiéra Nečase. Zveřejňování odposlechů však naráží na kolizi na jedné straně 

stojícímu veřejnému zájmu oproti právu na informace zaručeným čl. 17 Listiny, stojícímu na 

straně druhé. K zveřejňování odposlechů tak musejí přistupovat média převážně restriktivně, 

ne vždy je totiž mohou publikovat. 

Značné pozdvižení přineslo přijetí zákona č. 52/2009 Sb., slangově označovaným jako 

zákon „náhubkový“, kterým byl do trestního řádu vložen §8c. Ten stanovoval zákaz 

zveřejňování informací o odposleších telekomunikačního provozu dle úpravy trestního řádu bez 

souhlasu osoby, které se takové informace týkají, jestliže „umožňují zjištění totožnosti této 

osoby a nebyly použity jako důkaz v řízení před soudem.“ Při požadovaném kumulativním 

splnění podmínek tak bylo zveřejňování odposlechů prakticky nemožné, což zajisté vedlo 

k otázce, zda neodchází k omezení ústavního práva na svobodu projevu. Přijetí zákona tak 

vzbudilo vlnu kritiky.106 Za dva roky od účinnosti „náhubkového“ zákona byl nicméně přijat 

zákon č. 207/2011 Sb., který se s kritikou zdárně vypořádal, aniž by původní smysl ochrany 

osobnosti a soukromí obětí trestných činů zcela upozadil. Bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil 

odůvodňoval přijetí novely jako způsobu, jak vyvážit dva zájmy. „Na jedné straně veřejný 

zájem, který má každá společnost, a to je zájem na ochraně soukromí jednotlivých členů 

společnosti, a na druhé straně pak stojí veřejný zájem na zveřejnění některých pro společnost 

důležitých informací. To znamená snahou tady je vyvážit zájem na ochraně soukromí a zájem 

na informace.“107 Toho bylo dosaženo přijetím §8d stanovujícím, že informaci získanou dle 

§8c Tř „…lze zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na 

ochranu soukromí dotčené osoby.“  Modelovým příkladem, kdy veřejný zájem bude ad hoc 

představovat hodnotnější statek, nastane za situace, kdy média disponují s přepisem záznamu 

z odposlechu, z nějž vyplývá, že se veřejný funkcionář dopustil trestné činnosti.108 Z dikce 8c 

Tř tedy nelze bez dalšího určit bod hranice, kdy se stane právo na ochranu soukromí dotčené 

osoby převažujícím. Bude tak vždy záležet na aplikační praxi – v tomto případě na posouzení 

                                                 

106Srov. ČTK. Začíná platit náhubkový zákon [online]. 1. dubna 2009 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/media/zacina-platit-nahubkovy-zakon_112739.html 
107PČR, Poslanecká sněmovna 2010 – 2013, 13. schůze, projev Jiřího Pospíšila ze dne 1. února 2012 k sněmovnímu 

tisku 231 – prvé čtení. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/013schuz/s013019.htm#r4 
108C. H. BECK. Novela zmírní dopady „náhubkového zákona“ na svobodu médií. Právní zpravodaj. PZ 4/2011 

https://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/013schuz/s013019.htm#r4
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Úřadem pro ochranu osobních údajů a konečně i na judikatuře, jak se s konkrétními situacemi 

při posouzení všech relevantních skutečností vypořádá.109 Na jednu stranu tato neexplicitní 

hranice pro osoby znamená právní nejistotu při možnosti (ne)zveřejňování odposlechů, 

nicméně vyváženou potřebou posuzovat každý případ individuálně. V jiných případech lze 

informaci dle §8c Tř zveřejnit, pokud dotčená osoba udělila ke zveřejnění informace výslovný 

souhlas (§8d, odst. 2 Tř) anebo pokud tato osoba zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvou (§8d, 

odst. 3 Tř). 

Ačkoliv lze souhlasit s tím, že §8c Tř v platném znění respektuje oba výše zmíněné 

zájmy, je třeba říci, že i před rokem 2009 nemohly být odposlechy vynášeny zcela beztrestně. 

Neoprávněně zveřejňování informací získaných z odposlechů bylo kriminalizováno již před 

účinností „náhubkového“ zákona, vypořádávající se s těmito zájmy v zásadě shodně.110 Je tak 

otázkou, zda bylo nutné §8c do trestního řádu vložit, když i nyní takové zveřejnění naplňuje 

skutkovou podstatu trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 Tz. 

 

3.2.Právní úprava dle Zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

Omezovat se na to, že trestné činy jsou páchány pouze v rámci jednoho státu, by bylo 

v době Schengenského prostoru a politiky otevřenosti států značně liché. K potírání těch 

nejzávažnějších trestných činů vedenými dobře organizovanými skupinami, musejí státy umět 

spolupracovat a především nevytvářet vzájemné bariéry, a to zejména s ohledem na 

širokospektrální pole působnosti elektronických komunikací. Jedním z takových účinných 

institutů na objasňování přeshraniční kriminality je tzv. přeshraniční odposlech. 

Ačkoliv je momentálně přeshraniční odposlech upraven v zákoně č. 104/2013 Sb., o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „ZMjs“), původně, jako ostatně 

celá problematika mezinárodní justiční spolupráce, byl upraven v trestním řádu. Přijetím ZMjs 

tak došlo s účinností k 1. lednu 2014 ke komplexnímu přesunu úpravy problematiky do jednoho 

samostatného zákona. Důvodem nového zakotvení právní úpravy byl (mimo patrného 

zpřehlednění a zjednodušení dosavadní úpravy) především požadavek nutnosti vyvstávající 

                                                 

109Srov. HERCZEG, Jiří. Novela náhubkového zákona: korektiv veřejného zájmu. Trestněprávní revue. 2011, č. 

10, str. 285-290 
110WAŽÍK, Jiří. Zákaz zveřejňování odposlechů: náhubek pro otravné ratlíky anebo nekorektní umlčení hlídacích 

psů demokracie?. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer Česká republika, 2010. [cit. 2020-04-
18]. ASPI ID: LIT208685CZ  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/208685/1/2?vtextu=z%C3%A1kaz%20zve%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20odposlech%C5%AF#lema0
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z přistoupení České republiky do Evropské Unie, tedy „aby Česká republika byla schopna 

řádně a ve stanovené době plnit závazky, které vyplývají z jejího členství.“111 

Přeshraniční odposlech je tak nyní upraven v §64 ZMjs, jež v rámci systematiky zákona 

upravuje jednu z právních pomocí mezi státy v užším smyslu.112  V komparaci s §437a Tř, ve 

znění účinném do doby, než byl ze zákona vypuštěn, je vidno, že zákonodárce „převzal“ 

s menšími lingvistickými úpravami ustanovení přeshraničního odposlechu z trestního řádu. 

Lakonické vysvětlení obsahu takového odposlechu lze tak převzít z původní komentářové 

literatury k trestnímu řádu, která hovoří o přeshraničním odposlechu jako o situaci, kdy „ příkaz 

k záznamu a odposlechu telekomunikačního provozu je vydán v jednom státě, kdy dotčená 

odposlouchávaná osoba využívá služeb svého telefonního operátora, ovšem pohybuje se a je 

odposlouchávána v příhraničním území druhého, sousedního státu, aniž je z tohoto státu 

poskytována jakákoli technická podpora k prováděnému odposlechu.“113 

Přeshraniční odposlech tedy směřuje na dvě vzájemně zrcadlové situace. Zaprvé se jím 

rozumí odposlech z cizího státu, který je prováděn na území České republiky. K takovému 

odposlechu je pak dle stádia trestního řízení, ve kterém se odposlech nařizuje, nutný buďto 

samotný souhlas Krajského soudu v Praze, případně, pokud je trestní řízení ve fázi přípravném, 

je třeba návrhu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, který musí schválit 

soud. Jelikož ZMjs je zákonem lex specialis k trestnímu řádu114, je i zde potřebné, aby souhlas 

s provedením přeshraničního odposlechu byl vydán v souladu s §88 Tř. Systematika 

přeshraničního odposlechu tak nikterak nevybočuje s právní úpravou odposlechu 

vnitrostátního, když jeho samotné provádění bude až na výjimky (např. se analogicky neuplatní 

plnění informační povinnosti ze strany OČTŘ, pokud se v daném případě nachází osoba v 

cizině115) totožné s úpravou v §88 Tř. Odposlech dle odstavce druhého §64 ZMjs naopak míří 

na situaci, kdy je odposlech z České republiky prováděn na území cizího státu. Zde je naopak 

třeba, aby OČTŘ informovaly o takovém odposlechu dotčený stát. V obou výše popsaných 

                                                 

111Důvodová zpráva k zákonu č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
112Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo … str. 868 
113NOVOTNÁ, Jaroslava. § 437a [Přeshraniční odposlech]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš…. Trestní 

řád I, II, III. 7. vydání…, str. 4318 
114§3, odst. 1 Tř. 
115NOVOTNÁ, Jaroslava. Opatření důkazu odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu v cizině a jeho 

použití v České republice. Trestněprávní revue. 2009, č. 4, str. 97-108 
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případech pak přeshraniční odposlech lze vydat pouze za předpokladu, pokud to umožňuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.  

 

3.3.Právní úprava odposlechů dle dalších zákonů 

Mimo stěžejní  úpravu v trestním řádu, lze naleznout odposlechy upravené i v dalších 

zákonech, ve kterých má tento institut povahu operativně pátracího prostředku116. Poněvadž se 

v jednotlivých případech jedná o značně kusou úpravu, považuji za vhodné shrnout tyto dílčí 

zákony souhrnně do jedné podkapitoly. Zároveň dodávám, že následující zákony nejsou 

vyčerpávajícím seznamem zákonů, které se odposlechu telekomunikačního provozu dotýkají. 

 

3.3.1. Zákony upravující ozbrojené zpravodajské služby 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu nevyužívají ve své působnosti pouze 

OČTŘ. Pro ozbrojené zpravodajské služby České republiky jako je vojenské zpravodajství 

nebo bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS) je institut odposlechu nezaměnitelným 

nástrojem, který využívají v rámci své činnosti. Co se týče platné úpravy odposlechu jako 

zpravodajské techniky, zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství (dále jen „VZ“) je 

v zásadě analogický s úpravou zákona č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě (dále 

jen „ZBis“), když vyjma několika aspektů kopíruje úpravu odposlechů ze ZBis, a proto se de 

lege lata detailněji zaměřím na úpravu v ZBis. 

Dle ZBis je odposlech zpravodajskou technikou, jde tak o zpravodajský prostředek, 

který BIS může využít v oboru své působnosti.117 ZBis, na rozdíl od trestního řádu, diferencuje 

odposlouchávání na pořizování či použití odposlechu se zásahem do základních práv a svobod 

a na odposlouchávání (přesně „monitorování telekomunikačního provozu bez odposlechu jeho 

obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu“) bez zásahu do těchto práv.118 V tomto 

případě však nezbývá než souhlasit se Sokolem, že jde o rozdělení poněkud alogické, jelikož 

není spor o tom, že při odposlechu dojde vždy k zásahu do základních práv a svobod.119 

                                                 

116JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu… , str. 136 
117Působnost BIS vymezuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
118Srov. SOKOL, Tomáš. Odposlech… str. 4 - 11 
119Tamtéž 
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 Ačkoliv BIS pracuje z podstaty v utajeném režimu, nelze ani při jejím výkonu přehlížet 

ústavněprávní mantinely. Proto, pokud odposlechem dle §8 zákona BIS zasahuje do lidských 

práv a svobod, je pro tento zásah nezbytný písemný souhlas předsedy senátu vrchního soudu. 

Zároveň aplikace zpravodajské techniky je vymezena striktně popsanými podmínkami a opět, 

za přísného použití subsidiarity. Zákon tak mluví o předpokladu „že by odhalování nebo 

dokumentování činností, pro něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo podstatně 

ztížené nebo v daném případě nemožné.“120 Na rozdíl od úpravy trestněprávní, ZBis výslovně 

upravuje nejen provoz telekomunikační, ale i provoz radiokomunikační, případně jiný obdobný 

provoz. Dle výše uvedeného převažujícího121 extenzivního trestněprávního výkladu 

telekomunikačního provozu nelze považovat tento rozpor za nic jiného než pojmologickou 

nesrovnalost. 

Z důvodu, že institut odposlechu a záznamu telekomunikačního (tj. i jiného obdobného) 

provozu leží v citovaných zákonech mimo úpravu trestního řádu, tak k dnešnímu dni platí, že 

jej nelze vykládat ve smyslu §88 Tř, resp. §88a Tř, a stejně tak ho nelze použít jako důkazu 

v trestním řízení. Tento závěr je podpořen nálezem Ústavního soudu, který vytyčil vícero 

argumentů, proč nemůže být takový důkaz v trestním řízení použit. Příkladmo dle soudu 

zpravodajské služby poskytují nižší garanci ochrany soukromí, s tím souvisejíc, že každý ze 

zákonů míří na jiný zákonný účel při jejich pořizování. 122 Nyní mohou zpravodajské služby 

pouze na možné páchání trestného činu upozornit OČTŘ. Tento stav by ale mohl být co nevidět 

překonán.  

Vláda totiž na konci letošního roku předložila Poslanecké sněmovně ČR návrh 

zákona123, který v části druhé, bodě čtvrtém, navrhuje do §89 odst. 2 Tř vložit odst. 3 a 4 ve 

znění: 

„(3) Informace získaná zpravodajskými službami podle zákonů upravujících jejich 

činnost na základě použití zpravodajské techniky spočívající ve vyhledávání, otevírání, 

zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek, v odposlouchávání nebo 

zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, ve 

                                                 

120§9 odst. 1 ZBis 
121Dostál například považuje za vhodné chápat telekomunikační provoz jako pojem, jež zahrnuje vše chráněné     

tajemstvím dopravovaných zpráv dle čl. 13 Listiny. Viz. DOSTÁL, Otto. Zajišťování důkazů …str. 77-83 
122 Více viz Nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07  
123 Návrh zákona ve znění ST 642. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=642 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=642
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zjišťování údajů o telekomunikačním, radiokomunikačním a jiném obdobném provozu nebo v 

pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů může sloužit jako důkaz124, jen pokud  

a) je vedeno trestní řízení pro 

1. zvlášť závažný zločin uvedený v hlavě IX nebo hlavě XIII zvláštní části trestního zákoníku,  

2. zvlášť závažný zločin, jehož znakem skutkové podstaty je úmysl umožnit nebo usnadnit 

spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a 

trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace 

terorismu podle § 312e odst. 3 trestního zákoníku nebo vyhrožování teroristickým trestným 

činem (§ 312f trestního zákoníku), nebo  

3. trestný čin vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku) a  

b) jde o informaci, jejíž získání jiným způsobem by bylo neúčinné nebo podstatně ztížené. 

(4) S informací uvedenou v odstavci 3 nakládá orgán činný v trestním řízení od okamžiku 

předání podle její povahy obdobně jako s informací získanou podle ustanovení tohoto zákona 

o zadržení a otevření zásilek, jejich záměně a sledování, odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, zjišťování údajů o telekomunikačním provozu nebo sledování osob 

a věcí.“. 

V komparaci s důkazem odposlechu telekomunikačního provozu dle §88 Tř je vidno, že 

podmínky pro možnost použití takového důkazu v trestním řízení jsou v návrhu zákona 

nastaveny přísněji. Ačkoliv se tak citovaný paragraf omezuje na trestné činy skutečně 

nejzávažnější, s tím, že rovněž kumulativně respektuje princip subsidiarity, nelze přehlížet fakt, 

že návrh zákona jde proti dosavadní judikatuře. Zároveň lze z navrhovaného ustanovení opět 

vypozorovat nekorespondující pojmologii s trestním řádem. Závěrem tak lze souhlasit 

s názorem, že není bez dalšího jasné, že i kdyby zákon legislativou prošel, projde apriori i 

testem ústavnosti.125 

 

                                                 

124 Bude tak záležet pouze na zpravodajských složkách, zda důkaz OČTŘ poskytnou, či nikoliv. 
125DRAGOUN, Radek a Marek POKORNÝ. Odposlechy BIS budou moct sloužit jako důkazy, navrhuje 

ministerstvo vnitra. Má to jít třeba v případě terorismu [online]. 16. 4. 2019 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: 

https://archiv.ihned.cz/c1-66555200-odposlechy-bis-budou-moct-slouzit-jako-dukazy-navrhuje-ministerstvo-
vnitra-ma-to-jit-treba-v-pripade-terorismu  
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3.3.1.1. Nástroje detekce 

Pro značnou kontroverznost nicméně považuji za důležité alespoň v krátkosti zmínit 

další návrh zákona z dílny Vlády České republiky, který se nachází rovněž v počáteční fázi 

legislativního procesu.126 Předložený návrh vycházející z Akčního plánu k Národní strategii 

kybernetické bezpečnosti České republiky počítá se zcela novou úpravou části čtvrté zákona o 

VZ, jež by nastavovala činnost vojenského zpravodajství při zajišťování obrany České 

republiky. Jádro úpravy spočívá v kompetenci vojenského zpravodajství monitorovat provoz 

na telekomunikačních sítích a službách elektronických komunikací a to skrz institut, který 

zákon pojmenovává jako „nástroj detekce“. 

Znění počítá s tím, že  „nástroje detekce nesmí být využity pro provádění odposlechů a 

záznamu nebo zpráv podle zákona o elektronických komunikacích“ – tedy pravomocí sledovat 

obsah telekomunikačního provozu by dle návrhu nemělo být Vojenské zpravodajství nadáno. 

To nicméně neplatí o možnosti sledovat „metadata“ telekomunikačního provozu. Těmi jsou 

myšleny dle návrhu „data popisující bez zaznamenávání samotného obsahu dat a informací 

souvislosti jejich přenosu v čase a jejich strukturu“. Pod touto značně vágní definicí si  tak lze 

představit i provozní a lokalizační údaje – a jak bylo výše uvedeno, i na tato data je nutné 

pohlížet  jako na zásah do soukromých práv dle čl. 13 Listiny. 127 Novela zákona by tak dala do 

vínku Vojenského zpravodajství instrument schopný značné intervence do soukromí na 

internetu, a to ačkoliv vnímám, že jsou v návrhu zakomponovány ustanovení, které by měly 

potenciální zneužití znemožnit.  Například tak, že by Vojenské zpravodajství provádělo detekci 

výlučně způsobem, který zaručuje, že „ je zachována důvěrnost komunikací fyzických a 

právnických osob při poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, integrita 

veřejných komunikačních sítí a dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb 

elektronických komunikací a  není zasahováno nebo ovlivňováno plnění povinností právnické 

nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací vůči uživatelům sítě jinak, než v rozsahu 

odpovídajícím veřejnému zájmu na zajišťování obrany státu.“128  Jelikož veřejný zájem (na 

zajišťování obrany státu) představuje neurčitý právní pojem vyznačujícím se značnou mírou 

                                                 

126Návrh zákona ve znění ST 800. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=800&CT1=0 
127Nejen Ústavní soud, ale i ESLP v recentním rozsudku potvrdil citlivost a ochranu metadat. Srov. Rozsudek 

ESLP ze dne 13. září 2018 ve věci Big Brother Watch a další proti Spojenému Království, č. 58170/13 
128Navrhované znění §16c, odst. 4 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=800&CT1=0
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dynamičností, v konečné instanci by to byl soud, který by se případně s protichůdnými 

hodnotami musel vypořádat.  

Bude tak zajímavé sledovat diskuzi nejen na půdě Parlamentu, jak se k projednání 

novely zákona k této problematice postaví, a zda se dostatečně s takovým zásahem do soukromí 

vypořádá. Jelikož jde o novelu zákona vycházející z dlouhodobého Akčního plánu, nelze 

připustit, aby neproběhla dostatečná odborná diskuze k návrhu textu zákona. 

 

3.3.2. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

S legálním odposlechem telefonních hovorů129 je možno se v českém právním řádu 

setkat i v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. Jedním v zákoně specifikovaných práv odsouzeného je užívání telefonu 

(určeného věznicí, osobní telefon nepřichází k úvaze) ke kontaktu s osobou blízkou130 nebo 

advokátem. Jelikož pobyt ve věznici představuje z podstaty věci omezení svobody 

odsouzeného, musí tak nevyhnutelně dojít i k omezení práv jiných  - třeba i k omezení ústavně 

zaručených práv na zachování listovního tajemství131, proto je dle §18 odst. 5 citovaného 

zákona Vězeňská služba oprávněna telefonáty odsouzeného odposlouchávat a pořizovat jejich 

záznam. Motivem pro zakotvení možnosti odposlechu těchto hovorů byla dle zákonodárce 

„prevence tzv. mimořádných událostí ve věznici“132. Mezi takové události lze řadit např. pokus 

o útěk, sebevraždu, a zejména zneužití omamných a psychotropních látek. Oprávnění Vězeňské 

služby odposlouchávat hovory pouze a jen za účelem takových událostí lze zcela jistě hodnotit 

kladně, jelikož od roku 2014 roste exponenciálně počet prověřovaných trestných činů, které 

jsou páchány za zdmi věznic.133 

 Zajisté i u odsouzených osob platí zásada minimalizace zásahu do jejich soukromých 

práv, proto se v podzákonném předpise dále upřesňuje, že k přímému odposlechu by mělo 

                                                 

129Zde zákon hovoří přímo o odposleších telefonních hovorů, ze všech zákonů upravujících odposlech se tak 

jedná o terminologii nejjasnější a zároveň nejrestriktivnější 
130Srov. §22, odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
131KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016 ISBN 978-80-7552-

163-7, str. 41 
132Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů 
133Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky, 2018, str. 188  Dostupná z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2019/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2018.pdf 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2018.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/05/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2018.pdf
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docházet jen výjimečně.134 Je otázkou, zda takto vágní určení je pro ochranu soukromých práv 

odsouzeného (včetně na druhé straně stojící osoby blízké) dostačující. Nikterak limitovaný 

odposlech telefonních hovorů odsouzených by tak zcela jistě byl v rozporu s článkem 8 

Úmluvy.135 Přikláním se k názoru, že současná úprava dostačující je, jelikož odsouzený je 

předem informován o tom, že jeho hovor může být odposloucháván. 

Zákonodárce zároveň pamatoval na situace, kdy má telekomunikační tajemství před 

veřejným zájmem přednost. Předně je tomu u telefonátu mezi odsouzeným a jeho advokátem. 

Zákaz tohoto odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu tak plně koresponduje 

s úpravou v trestním řádu. Druhým případem, kdy nelze hovory odposlouchávat, je situace, kdy 

je odsouzený mladistvý a komunikuje se zaměstnancem obce pověřeným zajišťování sociálně 

právní ochrany dětí. To lze chápat jako projev zásady, že mladistvý má v právu větší míru 

ochrany než dospělý. 

 

 

                                                 

134Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, §25, 

odst. 2 
135Srov. REPÍK, Bohumil. Audiovizuální sledování osob mimo soukromé prostory ve světle judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva. Trestněprávní revue. 2003, č. 12, str. 349 - 352 
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4. Kontrola užití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

Ačkoliv je v demokratické společnosti ku prospěchu, aby byl každý zásah podrobován 

režimu kontroly, možnosti přezkumu odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu není 

a ani nemůže být bezbřehý. V následujících podkapitolách se budu detailně zabírat aposteriorní 

kontrolou těchto odposlechů, avšak právo počítá i s „kontrolou“ průběžnou, kterou provádí u 

každého konkrétního odposlechu OČTŘ tak, jak mu nakazuje zákon.136 

4.1. Kontrola dle trestního řádu 

Možnosti zpětné kontroly užití odposlechů lze v trestním řádu vypozorovat ve dvou 

případech. První kontrolou, jež odposlouchávaná osoba de iure pasivně disponuje, je 

informační povinnost vůči odposlouchávané osobě, kterou jsem popsala v kapitole třetí. Pro 

účely této podkapitoly se nicméně zaměřím na nástroj, který má k dispozici odposlouchávaná 

osoba dle §314l až §314n Tř, a tím je podání návrhu na přezkum zákonnosti příkazu k zjištění 

údajů o telekomunikačním provozu. 

Prvně je třeba si uvědomit, že základní podmínkou k tomu, aby odposlouchávaná osoba 

mohla podat návrh na přezkum je, že se musí prvně o takovém odposlechu dozvědět. K tomu 

ale v praxi nedochází vždy, a protože k přezkumu nedochází ex offo, je pak nemožné, aby 

garance zákonnosti ze strany soudu mohla být vůbec poskytnuta. Jelikož tak dochází nejednou 

k absenci informační povinnosti ze strany státu, právní veřejnost  apeluje na vytvoření centrální 

databáze, ve které by OČTŘ dotčené osoby o provedených odposleších informovaly.137  

  Institut upravující řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu byl do trestního řádu vtělen zákonem č. 177/2008 Sb. Šlo tedy o 

stejnou novelu, kterou byla do trestního řádu vložena informační povinnost v §88, odst. 6., což 

jistě svědčí o neodmyslitelné provázanosti obou institutů. Úprava byla později dotčena i 

zákonem č. 273/2012 Sb., kterým došlo k rozšíření možnosti přezkumu i na příkaz vydaný dle 

§88a Tř. 

                                                 

136Srov. §88, odst. 3 Tř. 
137TRACHTOVÁ, Zdeňka. Zatajené policejní odposlechy. Lidé se o nich často nedozví, úřady je zapomínají 

informovat [online]. 19. prosince 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-
domov/odposlechy-policie-urady-informovani-statni-zastupitelstvi_1912190701_tzr 
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Přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

projednává výlučně Nejvyšší soud v neveřejném zasedání. Pokud návrh dotčené osoby 

Nejvyšší soud usnesením neodmítne138, nastane jedna ze dvou zákonem předvídaných situací. 

Zaprvé, pokud soud shledá, že takový příkaz byl vydán jako zákonně konformní, usnesením 

vysloví, že zákon porušen nebyl. V opačném případě soud vydá usnesení, v němž vysloví  

porušení zákona. V obou případech není proti usnesení možné podat opravný prostředek, jde 

tak o řízení jednoinstanční. 

V této souvislosti je třeba poukázat na určitou nejasnost okolo rozsahu popsaného 

přezkumu. Dle judikatury se při řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu dle trestního řádu omezuje přezkumná činnost Nejvyššího soudu 

pouze na posouzení zákonnosti vydaného příkazu.139 Citovaný názor soudu však jde částečně 

proti dikci §314m, odst. 1 a §314n, odst. 1 Tř, když přehlíží zákonný požadavek přezkumu 

provedení takového příkazu.140 Na to dále navazuje i oprávněná Jelínkova kritika, který vnímá 

jako problematické nejasné označení skutečností, ze kterých Nejvyšší soud rozhoduje o 

(ne)zákonnosti takového odposlechu. Podle něj Nejvyšší soud musí mít „především takové 

informace, které měl k dispozici soudce, který odposlech nařídil, včetně poznatků operativní 

povahy, které nelze zajistit.“141  

Za situace, kdy je tedy dotčená osoba s návrhem úspěšná, dojde ze strany soudu „pouze“ 

k ex post konstatování nezákonnosti (příkaz z logiky běhu času nemůže být změněn či zcela 

anulován), samotné usnesení má tak charakter toliko deklaratorní.142 Jelikož byl v tomto 

případě příkaz vydán nezákonně, došlo tak k neoprávněnému zásahu do soukromí ze strany 

státu, a dotčená osoba má právo na náhradu nemajetkové újmy, která ji byla v důsledku 

nařízených odposlechů způsobena.143 Samotné rozhodnutí pak sehrává spíše roli preventivní144, 

což dle mého názoru dostatečně nekoresponduje s účelem soudního aposteriorního přezkumu. 

                                                 

138např. jako nepřípustný, pokud byl návrh na přezkum podán před pravomocným skončením věci a bez následného 

zaslání informace oprávněné osobě – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2010, sp. zn. 4 Pzo 1/2010 
139Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna  2011, sp. zn. 4 Pzo 2/2010 
140ŠÁMAL, Pavel. § 314l [Věcná příslušnost Nejvyššího soudu]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA… str. 3621 
141JELÍNEK, Jiří. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. Bulletin advokacie. 

2018, č. 7-8, str. 13-19 
142Srov. ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, str. 888 
143viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 30 cdo 4286/2013 
144Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo…  str. 799 
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Délka procesní lhůty pro podání návrhu na přezkum je šestiměsíční, a začíná běžet ode dne 

doručení informace dotčené osobě.145  

 

4.2.Kontrola mocí zákonodárnou 

Jakkoliv by se mohlo zdát, že výše popsané mechanismy kontroly užití odposlechů a 

záznamu telekomunikačního provozu by mohly být dostatečnou zárukou zákonnosti, v českém 

právním řádu nalezneme další, specifickou formu kontroly. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky (dále jen „ZoP“) v §98 odst. 1 stanoví, že „ Kontrolu použití odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu … … vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu 

účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou 

sněmovnou.“ Jde tak o další důkaz, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

představuje značně citelný zásah do soukromých práv, který tak nepodléhá pouze kontrole 

soudní.  

Aposteriorní kontrolu užití odposlechu nejen dle trestního řádu, ale např. i odposlechů 

vydaných dle ZBis, tak provádí Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických 

komunikací (dále jen „Komise“), jakožto sněmovní orgán dolní komory Parlamentu ČR. 

Komise je činná od samotného vzniku České republiky146, až do roku 2010 však vystupovala 

pod označením Stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR. Laicky se lze 

setkat s označováním Komise jako „Velké Ucho.“ 

Úkolem této Komise není a ani nemůže být kontrola zákonnosti jednotlivě užitých 

odposlechů. Z dikce §98 ZoP lze naopak dovodit, že Komise vybírá ukončené případy 

odposlechů „nahodile“, následně je sama posoudí a zkonstatuje, zda byly vydané v souladu se 

zákonem či nikoliv. Samotnou kontrolu pak Komise provádí v příslušných útvarech policie po 

předchozím vyrozumění ministra vnitra. Obligatorně však dle zákona Komise kontroluje 

dvakrát ročně předkládanou zprávu ministrem vnitra o použití odposlechů. Pro sběr dat a jejich 

následnou vyhodnocení se pak jako esenciální jeví povinnost ministra vnitra předkládat jednou 

                                                 

145§88, odst. 8 Tř, resp. §88a, odst. 2 Tř  
146 Komisi byla novelou zákona č. 26/1993 Sb. v §36a svěřena působnost kontroly nad odposlechy (přesně: 

kontrola použití operativní techniky dle Zákona o Policii z roku 1991) 
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ročně analýzu použití takových operativních úkonů147, uvedenou v odstavci třetím citovaného 

paragrafu. Dle mého pohledu značně problematické je pro účely a činnost Komise znění 

posledního odstavce citovaného paragrafu, vloženým do Zákona o Policii zákonem č. 64/2014 

Sb. - totiž vyjmutí činnosti Komise z režimu působnosti zákona č. 255/2012, o kontrole. 

Jakkoliv lze považovat způsob kontroly ze strany Komise jako specifický, nelze přehlížet fakt, 

že znění  §98, odst. 4 ZoP není v souladu se zněním čl. 2 odst. 3 Ústavy148, jelikož pro činnost 

Komise neexistuje žádná zákonná opora, podle které by měla být její činnost prováděna. 

Konkrétní číslo stanovující počet poslanců Komise je určeno ve stanovách Komise pro 

konkrétní volební období. Zákon nechává stanovení počtu poslanců na Poslanecké sněmovně 

záměrně proto, aby umožňovala „stanovit jejich počet tak, aby mohly být v orgánu zastoupeny 

všechny politické strany,“149 (v aktuálním 8. volebním období je Komise desetičlenná).  

Předsedou Komise je pak poslanec z opoziční strany – tím je zajištěn jistý balanc mezi 

kontrolou mocí zákonodárnou vůči moci výkonné, která vykonává dohled nad vymezenou 

oblastí vnitřní bezpečnosti.150

                                                 

147Zákon o Policii ČR označuje odposlechy jako „operativní úkony“, pod které v rámci ustanovení §98 spadají i 

odposlechy dle trestního řádu. To se může jevit jako zavádějící, protože někteří autoři odposlechy dle trestního 

řádu za operativní úkony nepovažují. Srov. ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan a KUCHTA, Josef. Trestní právo…, 
str. 332 

148„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“ 
149VANGELI, Benedikt. § 98 [Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití 

sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací]. In: VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii 

České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, str. 379 
150KOLÁŘ, Petr, KYSELA Jan, SYLLOVÁ Jindřiška, GEORGIEV Jiří, PECHÁČEK, Štěpán: Parlament České 

republiky. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-8756-95-3, str. 193 
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5. Problematika právní úpravy odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu 

I když si trestněprávní úprava odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu 

prochází zdánlivě nekončícím vývojem, nelze bez dalšího říci, že je současná úprava celistvá a 

postihuje institut komplexně a prakticky, plně respektujíc vývoj technologií s minimálními 

zásahy do soukromí dotčených osob. Proto se v této kapitole zaměřím na některou dílčí 

problematiku, která je v zájmu odborné i laické veřejnosti probírána opakovaně. 

 

5.1.Prostorový odposlech 

V posledních letech zejména ve vztahu k rozvoji technologií se dostávají stále častěji 

do centra pozornosti tzv. prostorové odposlechy. V kapitole třetí, popisující platnou právní 

úpravu odposlechů a záznamů, jsem s nimi nikterak nepracovala, a to proto, že  trestním řád 

(ani žádný jiný zákon) termín explicitně nepoužívá.  

Prostorový odposlech lze chápat jako „utajené získávání informací pomocí speciálních, 

pro tyto účely sestrojených technických prostředku a zařízení zaznamenávajících obraz, zvuk, 

přesný pohyb i činnost sledovaných osob v reálném čase a prostoru“151 Oproti „klasickým“ 

odposlechům by se mohlo jevit z dikce definice jako logické, že prostorový odposlech zasahuje 

do soukromí jedince invazivněji, a je tedy nutné, aby jejich povolování dostálo minimálně 

stejné, ne-li vyšší ochrany jako odposlech dle §88 Tř, resp. dle §88a Tř. Tomu tak ale v platném 

českém právu není. Pokud totiž v praxi chtějí OČTŘ prostorový odposlech využit, aplikují 

operativně pátrací prostředek uvedený v §158d odst. 3 Tř, pod názvem „Sledování osob a 

věci“.152 Tímto sledováním se dle zákona pak rozumí „získávání poznatků o osobách a věcech 

prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky“153. Při letmém 

porovnání §158d Tř s §88 Tř by se mohlo zdát, že obě platné právní úpravy vykazují jistou 

míru podobnosti,154 nicméně tento operativně pátrací prostředek s sebou nese poněkud odlišnou 

                                                 

151JELÍNEK, Jiří. K chybějící právní  … str. 13-19  
152Srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2010, sp zn. II. ÚS 2806/08 
153§158d, odst. 1 Tř 
154Např. požadovaný konsenzus dotčené osoby k provedení těchto úkonů, kterými má být zasaženo do jejích práv 

a svobod nebo možnost užití těchto odposlechů jako důkazů za splnění podmínek v trestním řízení. 



 

47 

 

 

proceduru pro to, aby ho mohl policejní orgán využít pro účely trestního řízení. To má pak 

dopad na soukromí dotčené osoby více než nepatrný. 

Důvodem, proč je totiž praxe při aplikaci prostorového odposlechu jako sledování osob 

a věcí dle §158d Tř kritizována tkví převážně v tom, že dle §158d odst. 2 Tř  „sledování, při 

kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na 

základě písemného povolení státního zástupce.“ Neexistence ex ante soudní kontroly pak 

eskaluje v úpravě následujícího odstavce, kdy pokud věc nesnese odkladu, lze toto sledování 

(tedy včetně prostorových odposlechů) zahájit i bez povolení státního zástupce. Použití 

takového odposlechu tak pak v hraničních případech může policejní orgán nařídit nezávisle 

sám. Přitom kontrola mocí soudní přestavující garanci ochrany základních práv, je při zásahu 

do soukromého práva jedince nezaměnitelná.155  

Dalším významným rozdílem, s čím citovaná úprava vůbec nepracuje, je dle Zaoralové 

absence promítnutí zásady proporcionality zásahu do základního práva s ohledem na sledovaný 

účel.156 S tím, že znění §158d Tř v porovnání s §88 Tř, resp. §88a Tř s požadavkem 

proporcionality skutečně nepracuje, lze jistě souhlasit. Nicméně bez dalšího by se jednalo o 

přehlížení obecných podmínek k použití operativně pátracích prostředků, uvedených v §158b 

odst. 2 Tř. Ten říká, že „používání operativně pátracích prostředků nesmí sledovat jiný zájem 

než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto prostředky je možné použít jen tehdy, 

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

ztížené. Práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné.“ Lze tak říci, že i nařízení 

prostorového odposlechu bude podléhat plné zásadě proporcionality, stejně jako odposlech 

„klasický“. 

A konečně poslední citelný rozdíl spočívá v neexistenci ex post informační povinnosti 

použití prostorového zásahu vůči dotčené osobě. Jedná se tak o zjevný rozpor úpravy de lege 

lata s článkem 13 Listiny. 

Pro celistvost problematiky je ale třeba ponechat ku prospěchu zákonodárce, že za 

situace, při které dochází při sledování k zásahu do nedotknutelnosti obydlí, do listovního 

tajemství nebo je zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovaných v soukromí za 

                                                 

155Srov. čl. 4 Ústavního zákona č. 1/1993, Ústavy České republiky 
156Srov. ZAORALOVÁ, Petra: Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha: Leges, 2018, 

ISBN 978-80-7502.310-0,  str. 254 
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použití technických prostředků, lze dle §158d odst. 3 Tř uskutečnit prostorový odposlech pouze 

na základě předchozího povolení soudce. Komentářová literatura k tomu toliko dodává, že 

„v takovém případě nesmí policejní orgán při vstupu do obydlí (či jiných prostor) provést žádné 

jiné úkony než takové, které směřují k umístění technických prostředků, jež prostorový 

odposlech umožňují.“.157 Při naplnění jedné z výše uvedených alternativních podmínek se pak 

takový odposlech dostává do stejné právní pozice jako odposlech „klasický“. 

Lze tak dojít k závěru, že všechny tyto výše uvedené absence úpravy nevyhovují 

požadavkům Ústavního soudu, resp. ESLP, které jsem popsala v kapitole druhé, jelikož 

prostorový odposlech má v rukou zejména státní zástupce, případně policejní orgán sám.  A 

ačkoliv jsme v minulosti mohli spatřit jisté posun vedoucí k sjednocení úpravy prostorových 

odposlechů s odposlechy „klasickými“ 158, v kontextu dnešních dnů to nicméně vypadá na to, 

že si český právní řád bude muset počkat až na novou rekodifikaci trestního práva procesního, 

ve kterém by zákonodárce měl prostorovému odposlechu nastavit stejný právní rámec jako 

odposlechu „klasickému“. 

 

5.2.Odposlech telekomunikace mezi obhájcem a obviněným 

 Jak jsem již nastínila v kapitole upravující platnou úpravu trestního řádu, provádění 

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným již od samého 

počátku existence institutu odposlechu v českém právním řádu159 zákon výslovně v §88, odst. 

1 Tř zakazuje a k tomu dodává, že „zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam 

odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

Protokol o zničení záznamu založí do spisu.“ Nemožnost odposlouchávání této komunikace lze 

považovat za splnění požadavku, jež plně respektuje obhajobu jako základní předpoklad 

                                                 

157DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav a kol. Trestní řád …, str. 1195 
158Srov. usnesení č. 25 Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací ze dne 23. února 2017. Dostupné z 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715 
159Ostatně již v nálezu Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95 soud judikoval, že „pro 

komunikaci obhájce s jeho klientem ústavně přípustná výjimka zásahu do tajemství dopravovaných zpráv 

neplatí“ 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715
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spravedlivého procesu.160  Při bližším zkoumání úpravy však vyvstane několikero praktických 

otázek.  

Jako první bych začala problematikou, která vychází ze samotné dikce úpravy. Zákon 

totiž zakazuje odposlech mezi obhájcem a obviněným  - ochrana komunikace s obhájcem se 

tak ad verbum váže k osobě, proti které již bylo zahájeno trestní stíhání. Vzhledem k tomu, že 

důvodem k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání dle §160 odst. 1 Tř bývají často právě 

skutečnosti získané odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu,161 je ku prospěchu 

dotčené osoby, a snad i účelu tohoto ustanovení, aby se na ni ochrana vztahovala už jako na 

osobu podezřelou ze spáchání trestného činu.  Při jazykovém výkladu by se však ochrana 

komunikace mezi osobou podezřelou ze spáchání trestného činu a jejím obhájcem vázat 

ochrana komunikace dle §88 odst. 1 Tř nemohla. To by mohlo dle Vanducha vést i k tomu „že 

policejní orgán se rozhodne pokračovat v provádění šetření postupem před zahájením trestního 

stíhání… …i v době, kdy je důvod pro to, aby zahájil trestní stíhání dle §160 odst. 1 tř., a to jen 

proto, aby bylo možno pokračovat v odposlechu a zaznamenávání telekomunikačního provozu 

mezi advokátem a osobou podezřelou ze spáchání trestného činu.“162 – což by šlo zcela proti 

zásadě subsidiarity odposlechu, která mimo jiné spočívá v tom, „že poznatek OČTŘ o spáchání 

trestného činu musí předcházet vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, a že není přípustné, aby prostřednictvím nařízeného odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu teprve byly získávány informace o tom, zda se odposlouchávaná 

osoba dopustila nějakého protiprávního činu.“163 V této souvislosti je třeba zmínit, že Ústavní 

soud tak v jednom ze svých novějších nálezů hranici ochrany koriguje ku prospěchu dotečené 

osoby, když extenzivním výkladem dochází k závěru, že „rozhodujícím kritériem pro určení 

chráněné komunikace je oprávněné poskytování právních služeb a zájmy klienta.“164  

Ačkoliv je tento výkyv ochrany dotčené osoby odposlechem ze strany Ústavního soudu 

vnímám v odborné veřejnosti pozitivně165, nelze bez dalšího ignorovat již zmíněný jazykový 

výklad zákona. Jako nejrozumnější východisko se zdá být legislativní nahrazení pojmu 

                                                 

160Na trestněprávní úrovni upravena v §2 odst. 13 Tř. 
161Srov. VANTUCH, Pavel: Kdy lze užít odposlech telekomunikačního provozu jako důkaz proti obviněnému      

Bulletin advokacie. 2006, č. 11-12, str. 48-56 
162VANTUCH, Pavel. K možnosti využití odposlechů…, str. 24-28 
163Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. 7 Tdo 1217/2016 
164Nález Ústavního soudu ze dne 3. ledna 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14-2 
165Srov. GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin 

advokacie. 2017, č. 6, str. 61-66 
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„obviněný“ pojmem „klient“.166 K tomu dále pro celistvost považuji za vhodné zmínit i situaci 

opačnou – totiž, že při komunikaci mezi obviněným a advokátem, kdy advokát není obhájcem 

obviněného, platí, že takový odposlech nespadá pod citované ustanovení, a je tedy za splnění 

dalších podmínek v §88, resp. §88a Tř přípustný.167 

Na jiný, snad ještě problematičtější aspekt, je možno narazit při aplikační praxi 

citovaného ustanovení. Ačkoliv trestní řád explicitně chrání telekomunikaci mezi obviněným a 

obhájcem, když zakazuje záznam použít, nicméně je třeba si připustit, že praxe zatím nezná 

odpověď na to, jak se má policejní orgán o takovém odposlechu dozvědět. Situace, kdy dojde 

k tomu, že před tím, než proběhne zničení takového odposlechu, se policejní orgán se zápisem 

telekomunikačního záznamu obeznámí, není bohužel raritou. V tomto případě tak dochází 

k značnému zvýhodnění postavení obžaloby, což je nepochybně v kontextu práva na 

spravedlivý proces zcela nepřípustné.168 Při nalezení odpovědi na otázku, jak zařídit, aby byly 

odposlechy smazány policejním orgánem ještě před tím, než si tyto záznamy orgán přehraje, 

nepanuje jednoznačná shoda. Toman například navrhuje zvážit zavedení tzv. nizozemského 

modelu.169 V něm advokáti dobrovolně evidují svá telefonní čísla, ze kterých pak vedenou 

telekomunikaci s obviněným policejní orgán automaticky maže, aniž by si musel záznam 

předem poslechnout.  

Vzhledem k tomu, že současná praxe je tak v nežádoucím rozporu se smyslem 

ustanovení, je nutné v nejbližší době najít nějaké kompromisní řešení. Spoléhat se pouze na 

„etické a morální standardy vyšetřujících osob“170 nepovažuji za dostačující – zde je tak bez 

pochyby na místě se inspirovat ve výše zmíněné zahraniční úpravě. 

 

                                                 

166 K tomu např. SOKOL, Tomáš. Problematika odposlechů komunikace advokáta s klientem [online]. 9. května 

2018 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-odposlechu-komunikace-
advokata-s-klientem-107528.html 

167Srov. Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2018 ze dne 11. května 2018 k problematice 
pořizování a nakládání s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu   

168Srov. DIAMANT, Michal. Úskalí právní úpravy odposlechů telefonních hovorů mezi obviněným a jeho 

obhájcem [online]. 20. 3. 2019 [cit. 2020-04-11]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/uskali-pravni-
upravy-odposlechu-telefonnich-hovoru-mezi-obvinenym-a-jeho-obhajcem-109020.html 

169Viz Seminář Komise k problematice odposlechů konaný ve dne 16. září 2019. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=7605&kk=6 
170Srov. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení…, str. 249 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=7605&kk=6
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5.3.Přijetí zákona č. 287/2018 Sb. a jeho konsekvence 

Jednou z nejnovějších, mezi odbornou veřejností kritizovanou úpravou171, kterou si 

trestní řád prošel, bylo přijetí zákona č. 287/2018 Sb., kterým se s účinností k 1. únoru 2019 do 

zákona mimo jiné vložil §7b. Jde o novelu komplexní, jejímž cílem bylo dle vládního 

předkladatele zákona „souborně poupravit naše trestní právo tak, aby bylo v plném souladu 

s různými mezinárodními a evropskými závazky, které Česká republika přijala.“172 Novela se 

tak primárně soustředila na úpravu trestního práva hmotného, například tím, že vložila do 

trestního zákoníku nový paragraf upravující maření spravedlnosti. Ten si posléze ve všech 

čteních zákona veškerou pozornost vztáhl k sobě, což zapříčinilo, že dotčený paragraf §7b Tř 

tak nedostál takové odborné debaty nejen na půdě parlamentu, ale i v právnických kruzích, 

které by si zajisté zasloužil.  

Důvodem zakotvení citovaného paragrafu, je dle důvodové zprávy zákona173 -  

potvrzujíc tak předchozí slova předkladatele - implementace článku 16 Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě, kterou Česká republika ratifikovala již v roce 2013.174 

Platné znění §7b Tř  je tedy následující: 

„(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní 

řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, 

která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné 

podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění 

informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat. 

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, 

lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém 

systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům. 

                                                 

171Srov. TOMAN, Petr. Podstrčený paragraf 7b trestního řádu - kde se vzal a o čem je. In: 
advokatnidenik.cz [online]. 22. 7. 2019 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20932 nebo TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana, GALOVCOVÁ, 

Ingrid. Uchovávání dat uložených v počítačovém systému – poskytování součinnosti, nebo nahrazování činnosti 

orgánů činných v trestním řízení?. Bulletin advokacie. 2019, č. 11, str. 36-39 
172PČR, Poslanecká sněmovna (od 2017), 7. schůze, projev Roberta Pelikána ze dne 20. února 2018 k sněmovnímu 

tisku 79 – prvé čtení. Dostupné z https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/s007228.htm#r1 
173Důvodová zpráva k zákonu č. 287/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony  
174Dle článku 16 citované Úmluvy mají smluvní strany povinnost přijmout taková legislativní a jiná opatření, která 

budou nezbytná k tomu, aby umožnila svým příslušným orgánům činným v trestním řízení přikázat anebo 

obdobně zajistit urychlené uchování specifických počítačových dat, včetně provozních dat, které byly uloženy 

prostřednictvím počítačového systému – jedná se tedy o tzv. „data preservation“ 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20932
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/s007228.htm#r1
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(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném 

řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového 

příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz 

policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc 

nesnese odkladu. 

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz 

vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, 

a doba, po kterou mají být tato data uchována, nebo k nim má být znemožněn přístup, která 

nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí 

příkazu. 

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči 

které směřuje.“ 

Citovaný paragraf, dle dikce ustanovení zdánlivě nesouvisející s odposlechy dle §88 

nebo §88a Tř, je zařazen do diplomové práce na základě premisy, že „zásadní problém 

přijatého ust. §7 TŘ spočívá v tom, že právní úprava součinnosti poskytované tímto způsobem 

se dostává do rozporu s koncepcí právní úpravy odposlechů telekomunikačního provozu.“175, 

když §7b „umožňuje beze svolení soudu „zamrazit“ počítačová data (včetně obsahu 

komunikace) a ta mají být dále uchovávána a následně i zpřístupněna orgánům činným 

v trestním řízení, bez toho, že by obsahoval zákonnou licenci umožňující prolomení práva na 

ochranu soukromí“176 

Pokud přijmeme tvrzení, že §7b může za jistých okolností konkurovat úpravě §88 Tř a 

§88a Tř, není absence soudního souhlasu jediným fatálním nedostatkem. Pro příklad, výše 

uvedené předběžné opatření oproti „klasickým“ odposlechům nikterak neupravuje ochranu 

komunikace mezi obhájcem a obviněným, ale především plně rezignuje na jakýkoliv výčet 

trestných činů, pro které by mohl OČTŘ citovaný paragraf použít. V souvislosti s tím, že 

zákonodárce v ustanovení nijak neakcentuje zásadu subsidiarity, by se tak ad absurdum mohlo 

ustanovení aplikovat i na ten nejbagatelnější trestný čin, což by bylo zcela neproporcionální ve 

vztahu k zaručeným soukromým právům popsaných v kapitolách předchozích.  

                                                 

175TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana, GALOVCOVÁ, Ingrid. Uchovávání dat uložených v počítačovém 

systému…, str. 36-39 
176Tamtéž 



 

53 

 

 

Výše zmíněné obavy v zájmu zachování právních principů rozporuje metodika týkající 

se aplikace citovaného paragrafu vydaná Ministerstvem vnitra slovy, že „v případě příkazu 

k uchování dat, jejichž vyžádáním je zasahováno do listovního tajemství nebo je zjišťován obsah 

jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků je 

zapotřebí, aby zde orgány činné v trestním řízení vedly konkrétní skutkové okolnosti 

k přesvědčení, že obsah komunikace je nenahraditelný pro vyšetřování trestného činu.“177 

Záměrné zneužívání §7b Tř OČTŘ  ve vztahu k odposlechům telekomunikačního povozu dle 

§88 Tř, resp. §88a Tř by tak zajisté bylo jednání in fraudem legis. Pro celistvost je třeba dodat, 

že ačkoliv výše zmíněná metodika současně výslovně odmítá užití kombinaci institutů §7b Tř 

s §88a Tř, současně připouští, že v odůvodněných případech ji vyloučit bez dalšího nelze. 

Snad jen na závěr podotýkám, že ačkoliv zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu in 

fine sděluje, že obdobnou úpravu nalezneme v úpravě slovenské, ani ve slovenském trestním 

řízení není za žádných okolností možné, aby mohl být příkaz vydán policejním orgánem bez 

předchozího souhlasu.178 

                                                 

177Stanovisko OBP k aplikaci ustanovení § 7b trestního řádu [online]. In:. 21. srpna 2019, s. 1-5 [cit. 2020-04-15]. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-metodika-tykajici-se-aplikace-7b-trestniho-
radu.aspx  

178Srov. §90 zákona č. 2013/2005 Z. Z., trestný poriadok 
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Závěr  

Cílem diplomové práce bylo blíže prozkoumat či nabídnout možné legislativní řešení 

z hlediska nedostatečné úpravy některých aspektů institutu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu  a celkovému zamyšlení v kontextu lidskoprávních mantinelů. 

Při podrobnější analýze jsem již zpočátku narazila na pojmologii, jež nekorespondovala 

napříč právním řádem. Pojem telekomunikační provoz je trestním řádem používán značně 

nepředvídatelně, když vhodné vymezení nechává zákonodárce na komentářové literatuře. 

Úprava odposlechu (telekomunikačního provozu) se tak pojmologicky neshoduje s dalšími 

zákony upravující takový odposlech, ačkoliv jeho účel je totožný. Stejně tak  pro příklad pojem 

telekomunikačního tajemství není k dnešnímu dni jasně specifikován (ačkoliv je jádrem 

ustanovení §88a Tř), a to od chvíle, kdy zákon, který výklad postavil na jisto, přestal býti 

v platnosti. Zavádějící je i odposlech prostorový, který nejenže nemá vlastní místo v trestním, 

ale z hlediska pojmologického ani není odposlechem, nýbrž operativně pátracím prostředkem. 

Zde souhlasím s Jelínkem, že by mělo dojít co nejdříve k nastavení takových pravidel, které by 

zajistily soulad prostorového odposlechu s odposlechem „klasickým“. 

Pokud se omezím na trestněprávní úpravy odposlechů, největší problém neshledávám 

v úpravě §88 a §88a Tř obecně (snad jen dávám minimálně na zvážení, zda by do budoucna 

požadavku právní jistoty nevyhovovalo spíše otrocké sepsání taxativního výčtu trestných činů, 

pro které by byl aktivní, pasivní a prostorový odposlech možný); naopak pociťuji jako 

alarmující nekorespodenci úpravy de lege lata a provedení práva v aplikační praxi. Jako 

nevyhovující lze považovat situaci, kdy nedojde k informování odposlouchávaných osob, 

ačkoliv došlo ke splnění podmínek k informování. Nejenže se o takovém zásahu do soukromí 

dotčená osoba nedozví, ale především ztrácí možnost podat prostředek k soudnímu či jinému 

přezkumu zákonnosti takového odposlechu. Zde by mělo jasně dojít k sjednocení praxe, třeba 

již zmíněném zavedení centrální databáze. Další příklad nesouladu teorie s praxí lze 

vypozorovat v případě, kdy trestní řád zaručuje, že odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu mezi obhájcem a obviněným je pod ochranou listovního tajemství, nicméně v praxi je 

pod ochranou listovního tajemství až ve chvíli, kdy se s jeho obsahem OČTŘ seznámí. Taková 

praxe jde tak zcela jistě proti účelu. A abych se neomezovala jen na kritiku zákonodárce, 
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podotýkám, že i subjekty právních vztahů mohou pomoci naplnit účel zákona, aniž by bylo 

třeba jej změnit. U této situace třeba tak, že dobrovolně poskytnou své číslo policejnímu orgánu. 

Při zkoumání problematiky odposlechů z pohledu lidskoprávního vnímám jako 

nejzásadnější výzvu pro zákonodárce při tvorbě práva vyhovění dvojakému pohledu. Zajisté se 

najde takový názorový proud, který bude bránit soukromí osob až do morku kostí a bude 

apelovat na žádné, či přísné restriktivní využití. Na druhé straně ve společnosti existuje i takové 

přesvědčení, že soukromí by mělo vždy ustoupit, pokud jde o veřejný zájem na objasnění 

trestných činů. Dle mého pohledu není správné se bez dalšího přiklonit ani k jedné straně, nýbrž 

najít vhodný kompromis, který bude respektovat princip subsidiarity použití odposlechu, ke 

kterému se koneckonců Ústavní soud vyjadřoval nespočetněkrát. Někdo by zajisté mohl 

Machiavelisticky tvrdit, že účel (trestního řízení) světí prostředky, a snad by mu v případech 

nejzávažnějších trestných činů jako je  terorismus bylo dáno za pravdu, nicméně bychom nikdy 

jako společnost neměli dopustit, aby OČTŘ rezignovaly na princip ultima ratio, s tím, že by se 

odposlechy soukromých hovorů a zaznamenávání provozních a lokalizačních údajů staly 

běžným prostředkem k získávání informací.  

Docházím k závěru, že institut odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu má 

své oprávněné místo v trestním řádu. Bohužel se i za více než třicet let existence v českém 

trestním řádu dostatečně nedokázal vypořádat se všemi zmíněnými nedostatky, a to ačkoliv si 

prošel četnými novelizacemi a apelů ze strany odborné veřejnosti. Ve chvíli, kdy by mělo dojít 

k celkové rekodifikaci trestního práva procesního, by tak neměl zákonodárce připustit, aby bylo 

znění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu bez dalšího převzato a inkorporováno 

do trestního předpisu nového. 
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Seznam zkratek 

 

BIS    Bezpečnostní informační služba 

ESLP   Evropský soud pro lidská práva 

Komise  Stála komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení 

provozu elektronických komunikací 

Listina  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1994 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

OČTŘ    Orgány činné v trestním řízení 

Tz   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tř  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů 

Úmluva  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení 

Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.), ve znění 

pozdějších předpisů 

Ústava   Ústava České republiky 

VZ    Vojenské zpravodajství 

ZBis    zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě 

ZEk    zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

ZMjs  zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních 

ZoP   zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
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Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá institutem odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, jež si neustálým rozvojem technologií zasluhuje bližší pozornosti. Cílem práce je tak 

analyzovat hlavní problémy úpravy institutu nejen dle stěžejní trestně procesní normy, ale i dle 

jiných zákonů, a to zejména v kontextu ústavněprávních limitů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V počáteční kapitole se autorka nejprve stručně 

věnuje odposlechu telekomunikačního provozu z pohledu technologického, s tím, že pokračuje 

analýzou vývoje odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu prvně z pohledu právní 

úpravy zahraniční a posléze právní úpravy v českém právním řádu. Je tak zohledněn nejen 

historický vývoj §88 a §88a trestního řádu od roku 1990, ale i paralelní úprava odposlechu 

v Zákoně o Policii z roku 1991. V druhé kapitole autorka nastíní základní ústavněprávní 

mantinely, a to z pohledu Listiny, ale i dle Úmluvy, a s tím související obsáhlé judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Ve stěžejní třetí kapitole autorka zkoumá úpravu 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle platného práva, s tím, že se neomezuje 

pouze na úpravu de lege lata, nýbrž nabízí i úvahy de lege ferenda. Jsou tak analyzovány 

především §88 a §88a trestního řádu, ale i ustanovení související, jako je zveřejňování 

odposlechů. Dále se autorka soustředí na úpravu přeshraničního odposlechu či mimo trestní 

úpravy odposlechů zejména s ohledem na aktuální legislativní proces z pohledu důkazního či z 

pohledu nástroje detekce. Čtvrtá kapitola je věnována soudní a parlamentní kontrole užití 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Poslední kapitola je vyčleněna na některou 

dílčí problematiku úpravy odposlechů, jež by si dle autorky zasloužily největší pozornosti 

v rámci případné rekodifikace trestního práva procesního.  

Závěrem autorka shrnuje poznatky práce a dodává, že se bohužel zákonodárci během 

letité existence odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v trestním řádu nepodařilo 

se dostatečně vypořádat s rozvíjejícími technickými možnostmi odposlechu telekomunikačního 

provozu a zaznamenávání takového odposlechu z pohledu legislativních úprav. 

 

Klíčová slova: odposlech a záznam telekomunikačního provozu, provozní a lokalizační 

údaje, příkaz  
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Wiretapping and recording of telecommunication traffic 

Abstract  

The thesis deals with the institute of wiretapping and recording of telecommunication 

traffic, which deserves closer attention due to the constant development of technologies. The 

aim of the thesis is to analyse the main issues of the regulation not only according to the pivotal 

criminal procedure norm, but also according to other acts, especially in the context of 

constitutional limits. 

The thesis is divided into five chapters. In the initial chapter, the author briefly deals 

with wiretapping of telecommunications traffic from a technological perspective followed by 

an analysis of the development of wiretapping and recording of telecommunications traffic, in 

terms of foreign legislation and then Czech legal system. It takes into account not only the 

historical development of §88 and §88a of the Criminal Procedure Code but also the parallel 

regulation of wiretapping in the Police Act of 1991. In the second chapter, the author outlines 

the constitutional limits not only in the terms of the Charter but also according to the Convention 

and the related case law of the European Court of Human Rights. In the crucial third chapter , 

the author examines the regulation of wiretapping and recording of telecommunications traffic 

according to applicable law that is not limited to treatment of de lege lata, but also offers 

considerations de lege ferenda. Thus, mainly §88 and §88a of the Criminal Procedure Code are 

analysed, as well as related provisions, such as the publication of wiretaps. Furthermore, the 

author deals with the regulation of cross-border wiretapping or non-criminal regulation of 

wiretapping, especially with regard to the current legislative process from the point of view of 

evidence or the detection tool. The fourth chapter is devoted to judicial and parliamentary 

control over the use of wiretapping and recording of telecommunications traffic. The last 

chapter is set aside for some partial issues of wiretapping, which according to the author would 

deserve the most attention in the possible recodification of criminal procedural law.  

In conclusion, the author summarizes the work and adds that the legislator during the 

long existence of wiretapping and recording of telecommunications traffic in the criminal code 

unfortunately failed to sufficiently deal with the developing technical possibilities of 

wiretapping and recording in terms of legislative changes. 
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