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II. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 
 

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání 

a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. 

1.2. Definice problému 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
ve svém § 97 odst. 3 ukládá provozovatelům veřejných komunikačních sítí a 
poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací povinnost 
uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo 
zpracovávány při komunikačním provozu. Účelem tohoto opatření je zajistit orgánům 
činným v trestním řízení, Policii České republiky, Bezpečnostní informační službě, 
Vojenskému zpravodajství a České národní bance možnost využití těchto údajů pro 
účely a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

 
Bližší technické a provozní podmínky stanoví vyhláška, k jejímuž vydání zákon v § 150 
odst. 3  zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra. 

 
V roce 2005 byla na základě uvedeného zmocnění vydána vyhláška č. 485/2005 Sb., 
která však byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 22. března 2011. 

 
V návaznosti na nutnost novelizace příslušných ustanovení k uchovávání provozních 
a lokalizačních údajů a možnosti jejich vyžádání podle trestního řádu byla1 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra projednána a 
přijata vyhláška č. 357/2012 Sb., která zrušenou vyhlášku č. 485/2005 Sb. nahradila. 

 
Vzhledem k časové tísni, která nastala po zrušení předmětné vyhlášky Ústavním 
soudem, byl zvolen přístup striktního držení se směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2006/24/ES (tzv. data retention směrnice). Ačkoliv Ministerstvo vnitra 
požadovalo začlenění cílové IP adresy a čísla portu do seznamu uchovávaných údajů, 
což bylo obsaženo i v předchozí vyhlášce, tento údaj se ve finální podobě vyhlášky č. 
357/2012 Sb. neobjevil s odůvodněním, že IP adresa byla v evropské směrnici u 
internetové komunikace explicitně uvedena pouze jako identifikátor „zdroje sdělení“, 
nikoliv však již jako identifikátor nutný pro určení „adresáta sdělení“. Tento fakt však 

                                                 
1viz § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a § 88a trestního řádu.  
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zřejmě byl pouze nedopatřením a lze jej přičíst spíše na vrub vágnosti a nedotaženosti 
data retention směrnice.  
 
V současné době zmiňovaná data retention směrnice již neplatí, neboť byla zrušena 
prozatím bez náhrady Soudním dvorem EU, a je tedy v kompetenci národních států, 
jak si tuto oblast v národní legislativě upraví. V České republice tak platí právní úprava, 
která vyšla z nálezů Ústavního soudu, čímž v podstatě do značné míry již v předstihu 
upravuje i oblasti, které  
Soudní dvůr EU vytkl směrnici. 

  
Uchovávání údajů dle vyhlášky představuje funkční a důležitý nástroj při odhalování 
trestné činnosti. Zůstává zde však nadále mezera, která ve svém důsledku komplikuje 
prověřování a vyšetřování závažné trestné činnosti páchané prostřednictvím nebo za 
pomoci prostředků elektronických komunikací v prostředí internetu. Absence cílové IP 
adresy a čísla portu, tedy údaje významného pro úplnou identifikaci internetové 
komunikace, je nelogická zejména s ohledem na skutečnost, že u jiných specifických 
druhů komunikace (elektronická pošta, IP telefonie nebo telefonní hovor v pevné 
i mobilní síti) je požadováno uchovávání identifikátorů obou komunikujících stran, což 
také zcela odpovídá ustanovení § 97 odstavec 4 zákona č. 127/2005 Sb., které říká, 
že „Provozními a lokalizačními údaji … se rozumí zejména údaje vedoucí k dohledání 
a identifikaci zdroje a adresáta komunikace….“. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V České republice v organizované trestné činnosti i terorismu stále důležitější roli hrají 
komunikační a informační technologie a mezi nejpalčivější hrozby nadcházejícího 
období patří počítačová a informační kriminalita. Policie České republiky již delší dobu 
proklamuje, že se hodlá více zaměřit na potírání kybernetické kriminality, nicméně za 
tímto účelem je potřeba vytvořit i legislativní podmínky. Současný stav znemožňuje 
nebo vážně komplikuje vyšetřování některých druhů trestné činnosti (odhalování 
původců závadových webových stránek a kybernetických útoků, odhalování uživatelů 
anonymních sítí, které zprostředkovávají spojení a obchody organizovaných 
extremistických a teroristických skupin). 
 
Náprava tohoto nežádoucího stavu by byla možná úpravou a doplněním § 2 odst. 3 
písm. a) a b) vyhlášky č. 357/2012 Sb. a její přílohy v bodech 3.3.1 a 3.3.2 tak, aby 
obsahovala vedle adresy IP a čísla portu zdrojového zařízení též adresu IP a číslo 
portu cílového zařízení.  

 
Od navrhované úpravy očekáváme též omezení zásahů do práv osob. Ukládání cílové 
IP adresy a čísla portu umožní policii lépe cílit vyšetřování, nebude proto nutné 
prověřovat tak velké množství osob užívajících irelevantní IP adresy, jako je tomu v 
současnosti. Výsledkem proto bude nejenom efektivnější práce policie, nýbrž i větší 
ochrana práv osob. 
  
S přijetím navrhovaného opatření nejsou spojena žádná rizika. Nebude mít žádný 
dopad do podnikatelské sféry ani dopad do státního rozpočtu.  
 
Požadovaný údaj představuje tak nepatrné navýšení objemu uchovávaných dat, že jen 
kvůli němu nebude nutné zvětšovat kapacitu úložišť. Dnes používané systémy 
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zpravidla v minulosti údaj o cílové IP adrese a portu uchovávaly a k tomu, aby jej 
neuchovávaly, musely být překonfigurovány po nabytí účinnosti vyhlášky č. 357/2012 
Sb. Lze je proto bez problému k jejich uchovávání znovu nastavit. Výrobci těchto 
zařízení po zkušenosti z roku 2011, kdy nález Ústavního soudu obratem změnil 
legislativní podmínky s dopadem do financování nezbytných technologií, poskytují k 
dodávaným systémům technickou podporu, která v rámci kontraktu předpokládá nejen 
reakci na veškeré technické změny v prostředí elektronických komunikací, ale i úpravy 
parametrů systému vyvolané změnami legislativy. 
 
Bezpečný přístup k údajům a jejich bezpečné zpracování řeší vyhláška č. 357/2012 
Sb. již v současném znění a způsob řešení vyhovuje současnému stavu a 
požadavkům. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Za přímo dotčené subjekty v souvislosti se změnou předmětné vyhlášky je třeba 
považovat podnikatele v elektronických komunikacích.  

 
Návrh právní úpravy se dotýká podnikatelů v oblasti elektronických komunikací, 
Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů, orgánů oprávněných vyžadovat 
provozní a lokalizační údaje a v širším kontextu také uživatelů služeb elektronických 
komunikací. Materiál byl v době přípravy konzultován v rámci pracovní skupiny se 
zástupci Ministerstvem vnitra, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a asociacemi podnikatelů v oblasti elektronických komunikací.  
 

 
Popis cílového stavu 

Cílem předložení návrhu je naléhavá potřeba vytvořit Policii České republiky a dalším 
orgánům činným v trestním řízení podmínky pro prověřování a vyšetřování závažné 
kriminality páchané s využitím informačních technologií. 

Zhodnocení rizika 

 
S přijetím navrhovaného opatření nejsou spojena žádná rizika. Nebude mít žádný 
dopad do podnikatelské sféry ani dopad do státního rozpočtu.  

 

1.5. Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná úprava nepředpokládá žádná korupční rizika. 
 

2. Návrh řešení 

2.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Uvažovanou variantou je pouze novelizace vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, 

předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.  
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Zachování současného stavu by znamenalo stagnaci v oblasti prověřování a 
vyšetřování závažné kriminality páchané s využitím informačních technologií. 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

a) na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 

S přijetím navrhovaného opatření nejsou spojena žádná rizika. Nebude mít žádný 
dopad do podnikatelské sféry ani dopad do státního rozpočtu.  

b) na podnikatelské prostředí v České republice 

Nepředpokládají se žádné dopady. Navrhovaná změna představuje tak nepatrné 
navýšení objemu uchovávaných dat, že jen kvůli němu nebude nutné zvětšovat 
kapacitu úložišť. Dnes používané systémy zpravidla v minulosti údaj o cílové IP adrese 
a portu uchovávaly a k tomu, aby jej neuchovávaly, musely být překonfigurovány po 
nabytí účinnosti vyhlášky č. 357/2012 Sb. Lze je proto bez problému k jejich 
uchovávání znovu nastavit. 

c) finanční dopady se sociálním vlivem a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládají se žádné dopady. 
 
 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

1 - „nulová“ 

Ukládání cílové IP adresy a 
čísla portu umožní policii 
lépe cílit vyšetřování, 
nebude proto nutné 
prověřovat tak velké 
množství osob užívajících 
irelevantní IP adresy, jako je 
tomu v současnosti. 
Výsledkem proto bude 
nejenom efektivnější práce 
policie, nýbrž i větší ochrana 
práv osob. 

0 

 
 Doporučuje se novelizace vyhlášky v navrhovaném znění. 
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4. Přezkum účinnosti regulace 

Vyhláška je prováděcím předpisem zákona o elektronických komunikacích.  
 

5. Konzultace a zdroje dat 

Samotné přípravě návrhu právní úpravy předcházelo projednání možných variant 
a východisek s asociacemi podnikatelů v oblasti elektronických komunikací, 
s Ministerstvem vnitra, Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu 
osobních údajů.  

 

6. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Mgr. Jan Frič, odbor elektronických komunikací  
telefon: 224 852 278; fax: 224 852 455  
e-mail: fric@mpo.cz 
 
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena 
Bezpečný přístup k údajům a jejich bezpečné zpracování řeší vyhláška č. 357/2012 
Sb. již v současném znění a způsob řešení vyhovuje současnému stavu a 
požadavkům. 
 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 
konkrétně s čl. 4, 7, 10 a 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie, jejími právními 
zásadami a i s judikaturou Evropského soudního dvora. Plně zohledňuje i legislativní 
záměry Evropské unie, pokud jde o zajištění provozních a lokalizačních údajů pro účely 
vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, přičemž je dán důraz na 
ochranu základních lidských práv, především na respektování soukromého života a 
korespondence dle čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
a čl. 7 Listiny základních práv EU a ochranu osobních údajů dle čl. 8 Listiny základních 
práv EU. 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika v oblasti elektronických komunikací vázána. 
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II. Zvláštní část 
 
K Čl. I 
Doplňuje se § 2 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 357/2012 Sb. a její přílohy v bodech 
3.3.1 a 3.3.2 tak, aby obsahoval vedle adresy IP a čísla portu zdrojového zařízení též 
adresu IP a číslo portu cílového zařízení. 
 
K Čl. II 
Nabytí účinnosti nové právní úpravy se navrhuje dnem 1. ledna 2016.  
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