
Resumé  

Diplomová práce se zabývá právní úpravou a související problematikou odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu upraveného v § 88 tr. řádu jakožto i problematikou úzce 

souvisejícího institutu zjišťování údajů o telekomunikačním provozu upraveného ustanovením 

§ 88a tr. řádu. Oba tyto zajišťovací instituty a zároveň významné způsoby získávání důkazů 

v rámci trestního řízení představují za splnění stanovených podmínek dovolený zásah do 

základního práva na respektování soukromého života a některých dalších základních práv. 

Práce je systematicky rozdělena do sedmi kapitol. 

Kapitola první se věnuje komplexnímu rozboru obou institutů z pohledu základních 

lidských práv, s nimiž přichází do konfliktu, detailní charakteristice, vůdčím principům a 

úpravě procedury nařizování odposlechu a zjištění údajů.   

Vzhledem k řadě společných znaků, které zajišťovací úkony podle § 88 a § 88a tr. řádu 

vykazují ve vztahu k operativně pátracímu prostředku sledování osob a věcí podle § 158d tr. 

řádu, je v následující kapitole provedena komparace těchto institutů. 

Třetí kapitola je věnována vývoji právní úpravy odposlechu a změnám, ke kterým došlo 

v rámci jednotlivých novelizací. První zákonná úprava odposlechu byla do trestního řádu 

zavedena v roce 1991, a to v důsledku politických změn vedoucích k potřebě výslovného 

zakotvení základních práv občanů, a podmínek, za nichž je možné do těchto práv zasahovat.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu postupu realizace odposlechu a zjištění dat 

obsaženého z velké části v prováděcích právních předpisech a interních aktech orgánů činných 

v trestním řízení. Pro lepší porozumění jsou rozebrány legální pojmy jako telekomunikace, 

elektronické komunikace a další související termíny užívané příslušnou legislativou. 

V předmětné kapitole je prezentováno také téma šifrování, představující potenciální překážku 

v získávání informací skrze odposlech a zjištění údajů.  

Následující, pátá kapitola, volně navazuje na předešlou v tématu realizace odposlechu, 

nicméně již ve vztahu ke konkrétnímu typu přenosu informací skrze sociální sítě. Je zřejmé, že 

tento v současné době široce využívaný způsob komunikace, prostřednictvím něhož může 

docházet ke sdílení informací a dalších dat, může sloužit též k páchání trestné činnosti. 

V šesté kapitole si kladu za cíl provést rozbor kontroly v oblasti odposlechu a zjišťování 

údajů jako stěžejního prvku garance zákonnosti prováděných odposlechů a zjišťování údajů o 

telekomunikačním provozu. Tento prvek je v rámci české legislativy zastoupen zejména 

kontrolou ze strany Nejvyššího soudu prováděné prostřednictvím řízení o přezkumu zákonnosti 



příkazů k odposlechu či zjištění údajů a dále Stálou komisí pro kontrolu použití odposlechů, 

zřízenou Poslaneckou sněmovnou.  

V poslední kapitole této práce se věnuji úvahám de lege ferenda, ke kterým jsem dospěla 

na základě provedené analýzy vybraného tématu.   

 


