Část první
Platné znění části zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011
Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 19/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 88
Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací
(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je
povinen
a) zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby s ohledem na ochranu
osobních údajů fyzických osob v souladu se zvláštním právním předpisem, ochranu
provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při
poskytování této služby; pokud je to nutné, ochranu zajistí po písemné dohodě i v součinnosti
s podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť,
b) zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 97 odst. 3 měly stejnou
kvalitu a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a lokalizační údaje při
poskytování služby elektronických komunikací,
c) b)
zpracovat pro zajištění ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle písmen a)
a b) podle písmene a) vnitřní technicko-organizační předpis; ochranu údajů a důvěrnost
komunikací zajistí s ohledem na stávající technické možnosti a na náklady potřebné k
zajištění ochrany na úrovni odpovídající existujícímu riziku porušení ochrany,
d) c)
informovat dotčené účastníky o specifickém riziku porušení bezpečnosti sítě ve
vztahu k ochraně údajů podle písmene a), a pokud toto riziko přesahuje rozsah jím
přijímaných opatření, je povinen účastníky informovat i o veškerých možnostech docílení
nápravy, včetně souvisejících nákladů,
e) d)
vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům
uživatelů; na žádost Úřadu pro ochranu osobních údajů mu podnikatelé poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací poskytnou informace o těchto postupech, počtu
přijatých žádostí, o právním odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpovězení.
(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je
povinen předložit Úřadu na jeho vyžádání předpis uvedený v odstavci 1 písm. c) v odstavci 1
písm. b). Zjistí-li Úřad, že je předpis uvedený v odstavci 1 písm. c) v odstavci 1 písm. b)
v rozporu s tímto zákonem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně dotčenému podnikateli
a stanoví mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

1

(3) Úřad je, po předchozím vyžádání předpisu uvedeného v odstavci 1 písm. c)
v odstavci 1 písm. b), oprávněn u podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací kontrolovat dodržování tohoto předpisu, s výjimkou kontroly
plnění povinností týkajících se ochrany osobních údajů. Při výkonu uvedené kontrolní
činnosti jsou pověření zaměstnanci Úřadu oprávněni vstupovat do provozních a obchodních
prostor podnikatelů a seznamovat se s osobními údaji v souvislosti s dodržováním předpisu.
(4) V případě porušení ochrany osobních údajů fyzické osoby je povinen podnikatel
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací oznámit bez zbytečného
odkladu tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení obsahuje popis
důsledků porušení ochrany a technická ochranná opatření, která podnikatel přijal, nebo
navrhuje přijmout.
(5) V případě, že je porušení ochrany osobních údajů podle odstavce 4 způsobilé ovlivnit
zvláště závažným způsobem soukromí fyzické osoby anebo podnikatel poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací neprovedl opatření, kterými by měl být tento
stav napraven a která by byla dostatečná k ochraně ohrožených osobních údajů, oznámí tuto
skutečnost také dotčené fyzické osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto
oznámení podnikatel uvede povahu porušení ochrany osobních údajů, doporučení k provedení
zásahů zmírňujících dopad porušení ochrany osobních údajů a kontaktní informační místo.
(6) Úřad pro ochranu osobních údajů je oprávněn po prošetření vzniklého stavu porušení
ochrany podle odstavce 4 uložit podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací povinnost, aby dotčenou fyzickou osobu o porušení ochrany údajů
informoval, pokud již tak neučinil sám.
(7) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací vede
pouze pro účely přezkumu plnění povinností podle odstavců 4 a 5 přehled porušení ochrany
osobních údajů, včetně informací o okolnostech porušení, jeho dopadech a opatření přijatých
k nápravě stavu. Prováděcí právní předpis může stanovit podrobnější podmínky, za nichž je
podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen oznámit
porušení ochrany osobních údajů, formát tohoto oznámení a způsob, jakým se má oznámení
učinit.
§ 88a
(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna zajistit, aby
provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 97 odst. 3 měly stejnou kvalitu
a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně před neoprávněným přístupem, změnou,
zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo
využitím, jako údaje podle § 88; tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním
právním předpisem34).
(2) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna zpracovat
pro zajištění ochrany údajů podle odstavce 1 vnitřní technicko-organizační předpis;
ochranu údajů zajistí s ohledem na stávající technické možnosti a na náklady potřebné
k zajištění ochrany na úrovni odpovídající existujícímu riziku porušení ochrany.
Pro ochranu údajů podle tohoto ustanovení se ustanovení § 88 odst. 2 až 7 použijí
obdobně.
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§ 91
Lokalizační údaje
(1) Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických
komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu
telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických
komunikací.
(2) Provádí-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací zpracování lokalizačních údajů jiných než
provozních, které se vztahují k uživateli nebo účastníku, musí tyto údaje učinit anonymními
nebo získat souhlas uživatele nebo účastníka se zpracováním v rozsahu a trvání nezbytném
pro poskytování služeb s přidanou hodnotou. Před získáním souhlasu je povinen informovat
dotčeného uživatele nebo účastníka o druhu lokalizačních údajů jiných než provozních, které
budou zpracovávány, o účelu a délce zpracování a o tom, zda budou údaje předány třetí straně
za účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou. Uživatel a účastník může kdykoliv svůj
souhlas se zpracováním odvolat.
(3) Dal-li uživatel nebo účastník souhlas se zpracováním lokalizačních údajů jiných
než provozních, podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací je povinen mu umožnit přechodně odmítnout
zpracování údajů podle odstavce 2 pro každé spojení do sítě nebo pro každý přenos zprávy, a
to bezplatně a za použití jednoduchých prostředků.
(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, podnikatel poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací a podnikatel poskytující služby s přidanou
hodnotou je povinen zajistit, aby údaje podle odstavců 2 a 3 zpracovávaly pouze osoby, které
jsou k tomu jimi zmocněny a oprávněny podle vnitřního technicko-organizačního předpisu ve
smyslu § 88 odst. 1 písm. c) ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b); zpracování musí být omezeno
na rozsah, který je nezbytný pro potřeby těchto činností.

Odposlech a záznam zpráv
§ 97
(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na náklady žadatele zřídit
a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního
zařízení pro odposlech a záznam zpráv
a) Policii České republiky pro účely stanovené zvláštním právním předpisem36),
b) Bezpečnostní informační službě pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37),
c) Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37a).
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu zpráv
předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí soudu
u tohoto orgánu vedeno, a která je podepsána osobou odpovědnou u orgánu uvedeného
v odstavci 1 za vykonávání odposlechu a záznamu zpráv. V případě odposlechu a záznamu
zpráv Policií České republiky podle zvláštních právních předpisů36) se v písemné žádosti
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uvádí číslo jednací, pod kterým je souhlas uživatele odposlouchávané stanice u Policie České
republiky veden.
(3) zrušen
(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat
po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány
při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací59). Provozní a lokalizační údaje týkající se
neúspěšných pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány
a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. Současně je tato právnická nebo fyzická
osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti podle věty první a druhé nebyl
uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále předáván. Právnická nebo fyzická
osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, je na požádání povinna je
bezodkladně poskytnout
a)
orgánům činným v trestním řízení pro účely a při splnění podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem60),
b) Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo
pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti
nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti
terorismu nebo prověřování chráněné osoby a při splnění podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem61),
c)
Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem37),
d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem37a),
e)
České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním
právnímpředpisem62).
Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo fyzická osoba, která provozní
a lokalizační údaje uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům
oprávněným k jejich využívání podle zvláštního právního předpisu nebo pokud tento
zákon nestanoví jinak (§ 90).
___________________________________________________
59)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů
vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.
60)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
61)
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
62)
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

(4) zrušen
(4) Provozními a lokalizačními údaji podle odstavce 3 jsou zejména údaje vedoucí
k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění
data, času, způsobu a doby trvání komunikace. Rozsah provozních a lokalizačních údajů
uchovávaných podle odstavce 3, formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným
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k využívání podle zvláštního právního předpisu a způsob jejich likvidace stanoví
prováděcí právní předpis.
(5) Právnická nebo fyzická osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je
povinna na žádost poskytnout informace z databáze všech svých účastníků veřejně dostupné
telefonní služby orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu,
a to na jeho náklady. Formu a rozsah poskytovaných informací stanoví prováděcí právní
předpis.
(6) Zavede-li právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při této činnosti kódování,
kompresi, šifrování nebo jiný způsob přenosu vedoucí k nesrozumitelnosti přenášených zpráv,
je povinna zajistit, aby v koncových bodech pro připojení zařízení uvedených v odstavci
1 byly požadované zprávy a s nimi spojené provozní a lokalizační údaje poskytovány
srozumitelným způsobem.
(7) Z plnění povinností podle odstavců 1, 3 a 5 náleží právnické nebo fyzické osobě
od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada efektivně
vynaložených nákladů. Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví
prováděcí právní předpis.
(8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle odstavců 1 a 2
a vyžádání a poskytnutí údajů podle odstavců 3 a 5 a s tím souvisejících skutečnostech.
(9) Technické a provozní podmínky a body pro připojení koncového telekomunikačního
zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv stanoví prováděcí právní předpis.
(10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést evidenci
a) počtu případů, ve kterých na základě žádosti poskytla provozní a lokalizační údaje
orgánům oprávněným k jejich vyžádání,
b) doby, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání
provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, a
c) počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů
vyhovět.
(11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna předávat Úřadu evidenci
uvedenou v odstavci 10 souhrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a to v elektronické formě,
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Předávaná evidence nesmí
obsahovat osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn obdržených evidencí neprodleně předá
Komisi.
(12) Formu evidence předávané podle odstavce 11 a způsob jejího předávání Úřadu
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 118
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační činnosti, nebo změny
údajů, které uvedla v oznámení o komunikační činnosti nebo neoznámí ukončení
komunikační činnosti,
d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1,
f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s tímto
oprávněním,
g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3,
h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4,
i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv
třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96 odst. 1 nebo 2,
k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu dotazů na účastnická
čísla nebo jiné obdobné údaje, poskytuje údaje účastníka, které veřejný seznam
neobsahuje,
l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné
povahy vydaným Úřadem podle § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62 odst. 3, § 70 odst. 3, §
71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 7, § 86 odst. 3,
m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu
skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno,
n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů,
neinformuje o svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo § 22d odst. 2,
o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje
technické požadavky,
p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle
§ 102 odst. 3,
q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního
vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 102 odst. 5 nebo
ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanovené v
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 103 odst. 1, nebo
r) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního
vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto vedení,
nebo která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího
souhlasu vlastníka vedení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že
a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,
b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic
bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění,
c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých ji bylo toto
oprávnění uděleno,
d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje Úřad o pronájmu
tohoto oprávnění podle § 19a odst. 4,
e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1, nebo
f) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla
pouze osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo
toto oprávnění uděleno, nebo
b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož provozem
vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení
nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb, nebo
b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení provozu
elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb elektronických
komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při
výkonu státní kontroly elektronických komunikací nebo o jejich odstranění bezodkladně
neinformuje Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.
(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu přídělu bez souhlasu Úřadu,
b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího službu elektronických komunikací,
pokud jde o číselné řady používané pro přístup k jeho službám podle § 30 odst. 10,
c) nesplní povinnost používat normy, specifikace nebo doporučení podle § 62 odst. 1 nebo
2,
d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stanoveným účelem nebo nezabezpečuje
zachování jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2,
e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle § 80 odst. 2, nebo
f) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu oprávnění k využívání čísel bez
souhlasu Úřadu.
(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovede technické úpravy při změně číslovacího plánu podle § 29 odst. 3, nebo
b) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel nezajistí, aby bylo
ukončeno využívání čísel na základě tohoto oprávnění podle § 36 odst. 8.
(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního
deliktu tím, že
a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským
harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní svým účastníkům bezplatné
volání na tato čísla podle § 69 písm. c),
b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,
c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5,
d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla podle § 33a
odst. 1,
e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2,
f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o aktivovaných
předplacených kartách podle § 61 odst. 4,
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g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro informační a
operátorské služby podle § 66 odst. 1,
h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67,
i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),
j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné
mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3,
k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92,
l) nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních
sítích ve Společenství,
m) neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních
sítích ve Společenství,
n) porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny roamingu stanovenou
v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních
telefonních sítích ve Společenství,
o) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely
informační služby podle § 41 odst. 3, nebo
p) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního
číslovacího prostoru podle § 61 odst. 6.
(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1, nebo
b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k operátorským
službám a nejméně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2.
(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu tím, že
a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů podle § 44 odst. 4
nebo
b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny stanovené Úřadem podle § 45 odst.
2,
c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo výkonnostních cílů jednotlivých služeb
podle § 47 odst. 1,
d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny
Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b),
e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86
odst. 7,
j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost splnění povinnosti podle § 40 odst. 1
nebo odst. 3, nebo nesdělí nebo sdělí opožděně náhradní lhůtu podle § 40 odst. 6 pro
splnění povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo odst. 3,
k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním způsobem podle § 41 odst. 3,
l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace podle § 47 odst. 2,
m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní
volání, faksimilní komunikaci a přenos dat rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup
k internetu podle § 40 odst. 5,
n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1,
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o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka nebo neumožní bezplatné
neuveřejnění, opravu, ověření anebo odstranění identifikačních údajů z účastnického
seznamu v rozporu s § 41 odst. 6,
p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uživatelů podle § 42 odst. 2,
q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že hodlá převést svou síť určenou pro
poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístupu v
pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, nebo její podstatnou část na jinou
právnickou osobu, nebo
r) neposkytuje zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné telefonní službě
podle § 43 odst. 1.
(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že uplatněné ceny jsou nákladově
orientované,
c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění míry návratnosti
investic nebo nejsou v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů podle § 86,
ačkoliv má povinnost nákladové orientace cen,
e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84 odst. 2,
f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení v rozporu s § 84 odst. 7,
g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy podle § 84 odst. 8,
h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1,
i) neuveřejní referenční nabídku pro zpřístupnění účastnického vedení s náležitostmi a
podmínkami stanovenými podle § 85,
j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a přístup ke specifickým síťovým prvkům
a přiřazeným prostředkům podle § 84 odst. 3,
k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou podle § 51 odst. 5 písm. f), nebo
l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5 a) až e), 6, 7 nebo 12, nebo
m) využívá informace poskytnuté od jiného podnikatele před, v průběhu nebo po sjednání
smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo s nimi nakládá v rozporu s § 81
odst. 2,
n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86
odst. 7.
(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací
podle § 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,
b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,
c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 odst. 8
s výjimkou osobních údajů,
d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,
e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,
f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k negeografickým
telefonním číslům na území České republiky podle § 35,
g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny
Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b),
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h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi
příhraničními oblastmi podle § 29 odst. 2,
i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě
podle § 71,
j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10
nebo nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,
k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,
l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů
podle § 65 odst. 1, nebo
m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu
s § 65 odst. 2 nebo 3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize širokého formátu
podle § 68 odst. 1,
nesplní některou z povinností podle § 69,
neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 73
odst. 7 a 8 typy rozhraní a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení
přístrojů, nebo změny těchto technických specifikací,
nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů
podle § 33 odst. 3 písm. b),
odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu přístroj bez povolení Úřadu podle §74
odst. 5 nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny podmínky podle § 74 odst. 6,
neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem
související služby podle § 72 odst. 1,
nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem,
který podle § 13 oznámil podnikání,
nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33
odst. 3 písm. a),
neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla
uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 9,
nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4,
nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7, nebo
neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst.
6.

(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1,
c) neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému orgánu nebo je po
uplynutí doby uchovávání nezlikviduje podle § 97 odst. 3,
c) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je
oprávněnému orgánu, po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí,
aby nebyl uchováván obsah zpráv anebo takto uchovávaný dále předáván,
d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů
podle § 97 odst. 6,
e) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11,
f) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4,
g) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle
§ 98 odst. 1,
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h) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě a
interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,
i) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném
odvětví v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede
oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně
neoddělí činnosti podle § 86 odst. 8 písm. b),
j) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením
některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4,
k) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,
l) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost ponechat si své
telefonní číslo podle § 34 odst. 1,
m) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením obecné
povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, po
kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle
poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací,
n) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou
uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2,
o) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem
podle § 35 odst. 3,
p) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,
q) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro
koncové uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
r) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
s) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,
t) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného
návrhu smlouvy podle § 63 odst. 5,
u) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu
bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,
v) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7,
w) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních
přijatých s cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele
uloženou Úřadem podle § 71 odst. 1,
x) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením
některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
y) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, nebo
z) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6.
(15) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací se dále dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností při zabezpečení ochrany údajů podle § 88a odst. 1 nebo 2.
(15) (16) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí správního
deliktu tím, že
a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání služby v souladu s §
83 odst. 5,
b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2,
c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7.
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(16) (17) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,
b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo
c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných smluvních podmínek
podle § 72b odst. 1.
(17) (18) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální
rozhlasové a televizní vysílání se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce podle § 83 odst. 9
písm. b),
b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst. 9 písm. a), nebo
c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c).
(18) (19) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální
televizní vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního
vysílání v této síti se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě
datového toku podle § 72c.
(19) (20) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního rozhlasového a televizního
vysílání se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí ve své síti službu šíření služeb přímo
souvisejících s programem podle § 83 odst. 8.
(20) (21) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro
originaci národních volání se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla tísňového volání podle § 33 odst. 1
nebo nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě
identifikaci volajícího podle § 33 odst. 2, nebo
b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33
odst. 5.
(21) (22) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f),
odstavce 3 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. f),
b) 10 000 00 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až
e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12
písm. f) až m), odstavce 13 písm. i) až l) nebo odstavce 14 písm. j) až z), odstavce 14
písm. j) až z) nebo odstavce 15,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm.
a), b), odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až e), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c),
odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce
13 písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až i), odstavce 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20
odstavce 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21.
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Část druhá
Platné znění části zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona
č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb.,
zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/199l Sb., zákona
č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona
č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona
č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona
č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb.,
zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona
č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb. a nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 88a
(1) Je-li k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba zjistit údaje o
uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního
tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, nařídí předseda
senátu a v přípravném řízení soudce, aby je právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají
telekomunikační činnost, sdělily jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán
písemně a odůvodněn.
(2) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel
telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním
provozu vztahovat.
§ 88a
(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin,
na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři
roky, pro trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního
zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního
zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla
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k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný
čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357
trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního
zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo
pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou
předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních
a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by
jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu
předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů
o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního
odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro
trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost
ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně
skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně
po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů
o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa.
Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů
o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí
informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této
informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů
o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně
bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla
věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro
přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní
orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně
po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst.
2 písm. e).
(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní
orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení
o trestném činu spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení
o trestném činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku),
nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné
z nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě,
jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové
informace mohl být zmařen účel tohoto nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo
dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv nebo svobod osob.
(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas
uživatel telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném
telekomunikačním provozu vztahovat.
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Oddíl sedmý
Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu

§ 314l
(1) Na návrh osoby uvedené v § 88 odst. 8 Nejvyšší soud v neveřejném zasedání
přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.
(2) Na návrh osoby uvedené v § 88a odst. 2 Nejvyšší soud v neveřejném zasedání
přezkoumá zákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.
§ 314m
(1) Shledá-li Nejvyšší soud, že příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu nebo příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu byl vydán nebo jeho
provedení bylo v rozporu se zákonem, vysloví usnesením porušení zákona.
(2) Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
§ 314n
(1) Shledá-li Nejvyšší soud, že příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu byl vydán a jeho provedení bylo v souladu s podmínkami § 88 odst. 1 nebo příkaz
k zjištění údajů o telekomunikačním provozu byl vydán a jeho provedení bylo v souladu
s podmínkami § 88a odst. 1, vysloví usnesením, že zákon nebyl porušen.
(2) Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
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Část třetí
Platné znění části zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
§8
Zpravodajská technika
(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické
prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické,
radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem,
pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občanů při
a)
vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,
b)
odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního
a jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,
c)
pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,
d)
vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit
plnění úkolů v rámci Bezpečnostní informační služby,
e)
identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití
zabezpečovací a nástrahové techniky.
(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv
a svobod občanů, není
a)
zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny
způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,
b)
pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,
c)
používání zabezpečovací a nástrahové techniky,
d)
monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného
provozu bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.
§ 8a
Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat v rozsahu potřebném pro plnění
konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť
nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených
bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního
zařízení pro odposlech a záznam zpráv.
§ 8a
Bezpečnostní informační služba je oprávněna v rozsahu potřebném pro plnění
konkrétního úkolu požadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou
komunikační síť anebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací
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a)

zřízení, popřípadě zabezpečení rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv v určených bodech
jejich sítě, a
b) poskytnutí provozních nebo lokalizačních údajů způsobem, ve formě a v rozsahu
stanoveném zvláštním právním předpisem8).
____________________________________
8)

§ 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona
č. …/2012 Sb.

§9
Použití zpravodajské techniky
(1) Bezpečnostní informační služba může zpravodajskou techniku použít jen po
předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla
Bezpečnostní informační služby (dále jen "soudce") a za předpokladu, že by odhalování nebo
dokumentování činností, pro něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo
podstatně ztížené nebo v daném případě nemožné.
(2) Použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce podle
odstavce 1 a nesmí zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytně nutnou míru.
(3) Bezpečnostní informační služba může technicky zabezpečit použití zpravodajské
techniky i pro potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné
povolení k použití zpravodajské techniky vydané podle zvláštního zákona. 3)
(4) Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití
zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů.
V tomto případě je povinna doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto
zákona povoleno. 4)
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Část čtvrtá
Platné znění části zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§8
nadpis vypuštěn
(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým
trhem
a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,
b) vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,
c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených
prostřednictvím sítě elektronických komunikací9b) od osoby, která podléhá jejímu
dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,
d) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací9b),
d) vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí
provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu 29), a to po
předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle
sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje
mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení správního deliktu
na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li
sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí,
e) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu
nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat
auditora, auditorskou společnost nebo znalce,
f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu5); tyto informace Česká národní banka zpřístupní
veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba.
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________________________________________________________
29)

§ 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona
č. …/2012 Sb.
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Část pátá
Platné znění části zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona
č. 274/2008 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§8
Zpravodajská technika
(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické
prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické,
radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem,
pokud je jimi zasahováno do základních práv a svobod při
a)
vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,
b)
odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního
nebo jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,
c)
pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,
d)
vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit
plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského zpravodajství,
e)
identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití
zabezpečovací a nástrahové techniky.
(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv
a svobod, není
a)
zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny
způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,
b)
pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,
c)
používání zabezpečovací a nástrahové techniky,
d)
monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu
bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.
§9
Použití zpravodajské techniky
(1) Vojenské zpravodajství může zpravodajskou techniku použít jen po předchozím
písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Ministerstva
obrany (dále jen "soudce") a za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentování činností,
pro něž má být použita, bylo jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztížené anebo
v daném případě nemožné.
(2) Použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce podle
odstavce 1 a nesmí zasahovat do práv a svobod nad nezbytně nutnou míru.
(3) Vojenské zpravodajství může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky
i pro potřeby jiných oprávněných orgánů, pokud o to požádají a předloží příslušné povolení
k použití zpravodajské techniky vydané podle zvláštního právního předpisu4).
(4) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat technické zabezpečení použití
zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů.
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V tomto případě je povinno doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto
zákona povoleno5).
(5) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat v rozsahu potřebném pro plnění
konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť
nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených
bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního
zařízení pro odposlech a záznam zpráv.
(5) Vojenské zpravodajství je oprávněno v rozsahu potřebném pro plnění
konkrétního úkolu požadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou
komunikační síť anebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací
a) zřízení, popřípadě zabezpečení rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv v určených bodech
jejich sítě, a
b) poskytnutí provozních nebo lokalizačních údajů způsobem, ve formě a v rozsahu
stanoveném zvláštním právním předpisem18).
_________________________
18)

§ 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona
č. …/2012 Sb.
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