
III. 
 

Platné znění dotčené části vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., 
o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, 

s vyznačením změn 
 

§ 2 
Rozsah uchovávání provozních a lokalizačních údajů 

 
(3) U sítí elektronických komunikací s přepojováním paketů se uchovávají tyto údaje 
  
a) u služby přístupu k internetu z pevného připojení 
1. typ připojení, 
2. telefonní číslo nebo označení uživatele, 
3. identifikátor uživatelského účtu, 
4. adresa MAC zařízení uživatele služby, 
5. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu, 
6. označení přístupového bodu u bezdrátového připojení k internetu, 
7. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno;, 
8. adresa IP a číslo portu zařízení, ke kterému bylo přistoupeno; 
  
b) u služby přístupu k internetu z mobilního připojení 
1. typ připojení, 
2. telefonní číslo uživatele, 
3. identifikátor mobilního zařízení, 
4. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu, 
5. označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop, 
6. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno;, 
7. adresa IP a číslo portu zařízení, ke kterému bylo přistoupeno; 
  
c) u služby přístupu ke schránce elektronické pošty 
1. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno, 
2. identifikátor uživatelského účtu, 
3. datum a čas zahájení připojení ke schránce elektronické pošty, 
4. datum a čas ukončení připojení ke schránce elektronické pošty, 
5. identifikátor protokolu elektronické pošty; 
  
d) u služby přenosu zpráv elektronické pošty 
1. adresa IP a číslo portu zdroje a cíle přenášené zprávy, 
2. datum a čas odeslání zprávy, 
3. adresa elektronické pošty odesílatele, 
4. adresy elektronické pošty příjemců, 
5. stav přenosu zprávy, 
6. identifikátor protokolu elektronické pošty; 
  
e) u služby IP telefonie 
1. adresa IP a číslo portu zdrojového zařízení, 
2. adresa IP a číslo portu cílového zařízení, 
3. transportní protokol, 
4. datum a čas zahájení a ukončení komunikace, 
5. doplňující údaje uvedené v odstavci 4, nejsou-li k dispozici údaje identifikující volajícího 
nebo volaného účastníka nebo některý z údajů podle odstavce 5; 
  
f) u služby přístupu k internetu podle písmene a) nebo b) s překladem adres IP 
1. privátní adresa IP, 
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2. veřejná adresa IP a číslo portu, nebo přidělený rozsah portů, 
3. datum a čas zahájení překladu adres, 
4. datum a čas ukončení překladu adres. 
 
 
 
 

Příloha 
Forma předávání údajů 

 
 1. Jmenná konvence a struktura datového souboru obsahujícího výpis komunikace z 
pevné linky 
  
 1.1 Jmenná konvence stanoví název souboru výpisu komunikace z pevné linky ve 
tvaru YYY...Y_ZZZ.txt, kde YYY...Y odpovídá telefonnímu číslu účastníka, popřípadě 
identifikátoru telefonní karty, na které se výpis provádí, a ZZZ odpovídá pořadovému číslu 
požadavku. 
  
 1.2 Údaje předávané ve strukturovaném textovém souboru jsou uvozeny hlavičkou 
na prvních dvou řádcích, přičemž první řádek obsahuje údaje 
 1.2.1 vyžadovaný typ komunikace, 
  
 1.2.2 telefonní číslo nebo identifikátor telefonní karty, na které je výpis vyžadován, 
  
 1.2.3 datum a čas, odkdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 1.2.4 datum a čas, dokdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 1.2.5 použitá znaková sada. 
 Druhý řádek obsahuje názvy údajů. 
  
 1.3 Za uvozující hlavičkou následují řádky s údaji ve struktuře 
 1.3.1 typ komunikace - zejména odchozí volání, příchozí volání, odchozí zpráva 
SMS, příchozí zpráva SMS, 
  
 1.3.2 telefonní číslo volajícího, 
  
 1.3.3 telefonní číslo volaného, 
  
 1.3.4 datum a čas zahájení komunikace ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 1.3.5 doba trvání komunikace v sekundách, 
  
 1.3.6 stav komunikace - např. úspěšný/neúspěšný pokus o volání nebo o zaslání 
SMS, 
  
 1.3.7 další upřesňující údaje, zejména použitá telefonní služba podle § 1 písm. m), 
doplňující údaje podle § 2 odst. 4 písm. a) až c), nastavení doplňkových služeb, telefonní 
čísla, na která bylo volání přesměrováno nebo která se účastnila konferenčního volání. 
  
 2. Jmenná konvence a struktura datového souboru obsahujícího výpis mobilní 
komunikace 
  
 2.1 Jmenná konvence stanoví název souboru výpisu mobilní komunikace ve tvaru 
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YYY...Y_ZZZ.txt, kde YYY...Y odpovídá telefonnímu číslu účastníka, popřípadě identifikátoru 
mobilního přístroje, identifikátoru mobilního účastníka nebo označení základnové stanice, na 
které se výpis provádí, a ZZZ odpovídá pořadovému číslu požadavku. 
  
 2.2 Údaje předávané ve strukturovaném textovém souboru jsou uvozeny hlavičkou 
na prvních dvou řádcích, přičemž první řádek obsahuje údaje 
 2.2.1 označení typu identifikátoru, na který je výpis vyžadován (telefonní 
číslo/identifikátor mobilního zařízení/identifikátor IMSI /základnová stanice), 
  
 2.2.2 identifikátor, na který je výpis vyžadován, 
  
 2.2.3 datum a čas, odkdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 2.2.4 datum a čas, dokdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 2.2.5 použitá znaková sada. 
 Druhý řádek obsahuje názvy údajů. 
  
 2.3 Za uvozující hlavičkou následují řádky s údaji ve struktuře 
 2.3.1 typ komunikace - zejména odchozí volání, příchozí volání, odchozí zpráva 
SMS, příchozí zpráva SMS, odchozí zpráva MMS, příchozí zpráva MMS, 
  
 2.3.2 telefonní číslo volajícího, 
  
 2.3.3 telefonní číslo volaného, 
  
 2.3.4 datum a čas zahájení komunikace ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 2.3.5 doba trvání komunikace v sekundách, 
  
 2.3.6 identifikátor zájmového mobilního zařízení, např. IMEI, ESN, MEID, 
  
 2.3.7 označení základnové stanice Start, 
  
 2.3.8 označení základnové stanice Stop, 
  
 2.3.9 destinace, 
  
 2.3.10 stav komunikace - např. úspěšný/neúspěšný pokus o volání, odmítnutí volání, 
neúspěšný pokus o zaslání SMS nebo MMS, 
  
 2.3.11 další upřesňující a doplňující údaje, zejména použitá telefonní služba podle § 
1 písm. m), doplňující údaje podle § 2 odst. 4 písm. a) až c), nastavení doplňkových služeb, 
čísla, na která bylo volání přesměrováno nebo která se účastnila konferenčního volání. 
  
 3. Jmenná konvence a struktura datového souboru obsahujícího výpis datové 
komunikace 
  
 3.1 Jmenná konvence stanoví název souboru výpisu datové komunikace ve tvaru 
XXX_RRMMDD_ZZZZ.txt, kde XXX je kód provozovatele, RRMMDD je datum předání 
výpisu ve tvaru poslední dvojčíslí letopočtu, měsíc, den a ZZZZ je číselný identifikátor 
požadavku. 
  
 3.2 Údaje předávané ve strukturovaném textovém souboru jsou uvozeny hlavičkou 
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na prvních dvou řádcích, přičemž první řádek obsahuje údaje 
 3.2.1 název souboru výpisu, 
  
 3.2.2 typ výpisu (použitá služba), 
  
 3.2.3 identifikátor, na který je výpis vyžadován (například adresa IP, telefonní číslo 
nebo označení uživatele, adresa elektronické pošty, identifikátor mobilního zařízení, 
označení základnové stanice), 
  
 3.2.4 datum a čas, odkdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 3.2.5 datum a čas, dokdy je výpis vyžadován, ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
  
 3.2.6 použitá znaková sada. 
 Druhý řádek obsahuje názvy údajů. 
  
 3.3 Za uvozující hlavičkou následují řádky s údaji v pořadí uvedeném v hlavičce: 
 3.3.1 u služby přístupu k internetu z pevného připojení 
 3.3.1.1 typ připojení, například dial-up, ADSL, kabelový modem, LAN, WLAN, 
 3.3.1.2 telefonní číslo nebo označení uživatele, na které se výpis provádí, 
 3.3.1.3 identifikátor uživatelského účtu, 
 3.3.1.4 adresa MAC zařízení uživatele služby, 
 3.3.1.5 datum a čas zahájení připojení ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.1.6 datum a čas ukončení připojení ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.1.7 označení přístupového bodu u bezdrátového přístupu k internetu, 
 3.3.1.8 adresa IP a číslo portu, ze kterého bylo připojení uskutečněno., 

3.3.1.9 adresa IP a číslo portu zařízení, ke kterému bylo přistoupeno. 
  
 3.3.2 u služby přístupu k internetu z mobilního připojení 
 3.3.2.1 označení typu připojení, například CDMA, GPRS, UMTS, LTE, 
 3.3.2.2 telefonní číslo, 
 3.3.2.3 identifikátor mobilního zařízení, např. IMEI, ESN, MEID 
 3.3.2.4 datum a čas zahájení připojení ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.2.5 datum a čas ukončení připojení ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.2.6 označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop, 
 3.3.2.7 adresa IP a číslo portu, ze kterého byl přístup uskutečněn., 

3.3.2.8 adresa IP a číslo portu zařízení, ke kterému bylo přistoupeno. 
  
 3.3.3. u služby přístupu ke schránce elektronické pošty 
 3.3.4.1 adresa IP a číslo portu, ze které bylo připojení ke schránce elektronické pošty 
uskutečněno, 
 3.3.4.2 identifikátor uživatelského účtu, 
 3.3.4.3 datum a čas zahájení připojení ke schránce elektronické pošty ve formátu 
DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.4.4 datum a čas ukončení připojení ke schránce elektronické pošty ve formátu 
DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.4.5 identifikátor protokolu elektronické pošty, například POP3, IMAP. 
  
 3.3.4. u přenosu zpráv elektronické pošty 
 3.3.5.1 adresa IP a číslo portu zdroje a cíle přenášené zprávy, 
 3.3.5.2 datum a čas zahájení komunikace ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.5.3 adresa elektronické pošty odesilatele, 
 3.3.5.4 adresy elektronické pošty příjemců, 
 3.3.5.5 stav přenosu zprávy, například odesláno, neodesláno, 
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 3.3.5.6 identifikátor protokolu elektronické pošty. 
  
 3.3.5 u služby IP telefonie 
 3.3.6.1 adresa IP a číslo portu nebo telefonní číslo zdrojového zařízení, 
 3.3.6.2 adresa IP a číslo portu nebo telefonní číslo cílového zařízení, 
 3.3.6.3 transportní protokol, 
 3.3.6.4 datum a čas zahájení komunikace ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.6.5 datum a čas ukončení komunikace ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS. 
 3.3.6.6 další upřesňující údaje, zejména použitá telefonní služba podle § 1 písm. m), 
doplňující údaje podle § 2 odst. 4 písm. a) až c), nastavení doplňkových služeb, čísla, na 
která bylo volání přesměrováno nebo která se účastnila konferenčního volání. 
  
 3.3.7 u služby přístupu k internetu s překladem adres IP 
 3.3.7.1 privátní adresa IP, 
 3.3.7.2 veřejná adresa IP a číslo portu nebo přidělený rozsah portů, 
 3.3.7.3 datum a čas zahájení překladu adres ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS, 
 3.3.7.4 datum a čas ukončení překladu adres ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS. 
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