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§ 88a
(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou 32006L0024
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
34)
zvláštním právním předpisem .

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 7

Odpovídající předpis ES/EU
Obsah

Ochrana a bezpečnost údajů
Aniž jsou dotčeny předpisy přijaté na základě
směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES, členské
státy zajistí, aby poskytovatelé veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí dodržovali alespoň tyto zásady
bezpečnosti údajů, pokud jde o údaje uchovávané v
souladu s touto směrnicí:
a) uchovávané údaje mají stejnou kvalitu a
podléhají stejnému zabezpečení a ochraně jako
údaje na síti;
b) na údaje se vztahují vhodná technická a
organizační opatření k ochraně údajů před
náhodným
nebo
neoprávněným
zničením,
náhodnou
ztrátou
či
pozměněním
nebo
nepovoleným nebo neoprávněným uchováním,
zpracováním, přístupem nebo zveřejněním;
c) údaje podléhají příslušným technickým a
organizačním opatřením pro zajištění toho, aby k
nim mohly přistupovat pouze zvláště zmocněné
osoby,
a

(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.

d) na konci doby uchovávání údajů se všechny
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tyto údaje zničí, a to vyjma údajů, k nimž bylo
přistoupeno a byly zajištěny.
§ 97 odst. 3
§ 97 odst.
(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující 32006L0024
3
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
59)
elektronických komunikací . Provozní a lokalizační
údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání je
právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací povinna uchovávat
pouze tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo
zpracovávány
a
zároveň
uchovávány
nebo
zaznamenávány. Současně je tato právnická nebo
fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti
podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a
takto uchovávaný dále předáván. Právnická nebo fyzická
osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, je
na požádání povinna je bezodkladně poskytnout
a) orgánům činným v trestním řízení pro účely a při
splnění podmínek stanovených zvláštním právním
60)
předpisem ,
b) Policii České republiky pro účely zahájeného
pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě,
zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo
totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo
odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo
prověřování chráněné osoby a při splnění podmínek
61)
stanovených zvláštním právním předpisem ,

Čl. 3 odst. 2

Povinnost uchovávat údaje stanovená v odstavci 1
zahrnuje uchovávání údajů uvedených v článku 5
týkajících se neúspěšných pokusů o volání, pokud
jsou takové údaje vytvářeny nebo zpracovávány a
uchovávány (pokud jde o údaje o telefonii) či
zaznamenávány (pokud jde o internetové údaje)
poskytovateli
veřejně
dostupných
služeb
elektronických
komunikací
nebo
veřejných
komunikačních sítí v jurisdikci dotyčného členského
státu při poskytování dotčených komunikačních
služeb. Tato směrnice nepožaduje uchovávání
údajů týkajících se nespojených volání.

Čl. 4

Přístup k údajům
Členské státy přijmou opatření pro zajištění toho, že
údaje uchovávané v souladu s touto směrnicí jsou
poskytovány pouze příslušným vnitrostátním
orgánům v konkrétních případech a v souladu s
vnitrostátními právními předpisy. Postupy pro
získání přístupu k uchovávaným údajům v souladu
s požadavky nezbytnosti a přiměřenosti a
podmínky, jež mají být za tím účelem splněny,
stanoví jednotlivé členské státy ve svých
vnitrostátních právních předpisech, s výhradou
příslušných ustanovení práva Evropské unie nebo
mezinárodního práva veřejného, zejména Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, jak ji vykládá Evropský soud pro lidská
práva.
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c) Bezpečnostní informační službě pro účely a při
splnění podmínek stanovených zvláštním právním
37)
předpisem ,
d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při
splnění podmínek stanovených zvláštním právním
37a)
předpisem ,
e) České národní bance pro účely a při splnění
62)
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem .
Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo
fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje
uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly
poskytnuty orgánům oprávněným k jejich využívání
podle zvláštního právního předpisu nebo pokud tento
zákon nestanoví jinak (§ 90).
_________________________
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Čl. 5 odst. 2

Podle této směrnice nesmí být uchovávány údaje
odhalující obsah sdělení.

Čl. 6

Doba uchovávání
Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů
uvedené v článku 5 uchovávaly po dobu
nejméně šesti měsíců a nejvýše dvou let ode
dne komunikace.

Čl. 8

Způsob uchovávání údajů
Členské státy zajistí, aby se údaje uvedené v
článku 5 uchovávaly podle této směrnice tak, aby
mohly být spolu s jinými potřebnými informacemi,
jež s těmito údaji souvisí, předány příslušným
orgánům na jejich žádost bezodkladně.

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.
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§ 97 odst. 4
32006L0024
(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 k využívání podle zvláštního
právního předpisu a způsob jejich likvidace stanoví
prováděcí právní předpis.
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Obsah

Poznámka

Kategorie uchovávaných údajů
1. Členské státy zajistí uchovávání těchto
kategorií údajů v souladu s touto směrnicí:
a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci
zdroje sdělení:
1. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci pevné sítě a v rámci mobilní sítě:
i) telefonní číslo volajícího,
ii) jméno a adresa
registrovaného uživatele;

účastníka

nebo

2. pokud jde o připojení k internetu,
internetovou elektronickou poštu a internetovou
telefonii:
i) přidělená označení uživatele,
ii) označení uživatele nebo telefonní číslo,
přidělované všem sdělením vstupujícím do veřejné
telefonní sítě,
iii) jméno a adresa účastníka nebo
registrovaného uživatele, jemuž byla v době
komunikace
přidělena
adresa
internetového
protokolu (IP), označení uživatele nebo telefonní
číslo;
b) údaje potřebné k identifikaci adresáta
sdělení:
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1. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci pevné sítě a v rámci mobilní sítě:
i) vytočené číslo nebo vytočená čísla
(volané telefonní číslo nebo volaná telefonní čísla) a
v případech doplňkových služeb, jako např.
přeložení nebo přesměrování volání, číslo nebo
čísla, na která bylo volání přesměrováno,
ii) jména a adresy
registrovaných uživatelů;

účastníků

nebo

2. pokud jde o internetovou elektronickou
poštu a internetovou telefonii:
i) označení uživatele nebo telefonní číslo
zamýšlených příjemců volání prostřednictvím
internetové telefonie,
ii) jména a adresy účastníků nebo
registrovaných uživatelů a označení uživatele, který
je zamýšleným příjemcem sdělení;
c) údaje potřebné ke zjištění data, času a
doby trvání komunikace:
1. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci pevné sítě a v rámci mobilní sítě, datum a čas
zahájení a ukončení komunikace;
2. pokud jde o připojení k internetu,
internetovou elektronickou poštu a internetovou
telefonii:
i) datum a čas přihlášení a odhlášení
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služby připojení k internetu s ohledem na konkrétní
časové pásmo, včetně IP adresy, ať dynamické,
nebo
statické,
kterou
komunikaci
přidělil
poskytovatel služby připojení k internetu, a označení
uživatele účastníka nebo registrovaného uživatele,
ii) datum a čas přihlášení a odhlášení
služby internetové elektronické pošty nebo služby
internetové telefonie s ohledem na konkrétní časové
pásmo;
d) údaje potřebné k určení typu sdělení:
1. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci pevné sítě a v rámci mobilní sítě: použitá
telefonní služba;
2. pokud jde o internetovou elektronickou
poštu a internetovou telefonii: použitá internetová
služba;
e)
údaje
potřebné
k
identifikaci
komunikačního vybavení uživatelů nebo jejich
údajného komunikačního vybavení:
1. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci pevné sítě, telefonní čísla volajícího a
volaného;
2. pokud jde o telefonii provozovanou v
rámci mobilní sítě:
i) telefonní čísla volajícího a volaného,
ii)
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účastníka (IMSI) volajícího,
iii) mezinárodní identifikace mobilní výbavy
(IMEI) volajícího,
iv) IMSI volaného,
v) IMEI volaného,
vi) v případě předplacených anonymních
služeb datum a čas počáteční aktivace služby a
označení místa (označení buňky), z nějž byla
aktivace služby provedena;
3. pokud jde o připojení k internetu,
internetovou elektronickou poštu a internetovou
telefonii:
i) telefonní číslo volajícího pro telefonické
připojení k síti (dial-up),
ii) digitální účastnická přípojka (DSL) nebo
jiný koncový bod původce komunikace;
f) údaje potřebné ke zjištění
mobilního komunikačního zařízení:

polohy

1. označení místa (označení buňky) na
začátku komunikace;
2. údaje určující odkazem na označení
místa (označení buňky) zeměpisnou polohu buněk
během doby, po kterou se uchovávají komunikační
údaje.
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Číslo předpisu ES (kód celex)
32006L0024

Název předpisu ES
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
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