JUDr. Andrej Beleš, PhD.

UCHOVÁVANIE A OZNAMOVANIE ÚDAJOV
O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
2022

Táto publikácia bola vydaná v rámci riešenia vedeckého projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja v
rámci realizácie projektu APVV-19-0102: „Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a
vplyv legislatívnych zmien“.

CIP
Beleš, Andrej
Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii / Andrej Beleš, – 1. vyd. –
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2022. – 280 s.
(monografia)
ISBN 978-80-7160-637-6
* 343 * 341.171(4) * 351.817 * (048.8)
- trestné právo
- európske právo
- monografie

Recenzenti:
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

© JUDr. Andrej Beleš, PhD.

ISBN 978-80-7160-637-6

2

ABSTRAKT
Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii je ohniskom konfliktu
garancií základných práv a slobôd a efektivity trestného konania. Do tohto konfliktu vstupujú
tri samostatné entity: medzinárodné právo verejné, právo Európskej únie a vnútroštátne
právo. Z pohľadu medzinárodného práva verejného ide najmä o garancie základných práv
a slobôd podľa Dohovoru. ESĽP sa k problematike uchovávania a oznamovania údajov
vyjadruje predovšetkým nepriamo, avšak v niektorých priamo. Z pohľadu práva Európskej
únie ide najmä o garancie základných práv a slobôd podľa Charty v spojení s ochranou
dôvernosti komunikácie podľa smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora v danej téme prešla evolučným vývojom najmä
prostredníctvom rozsudkov Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. (2014) a La Quadrature du
Net a i. (2020). Zákonná povinnosť všeobecného a nediferencovaného uchovávania údajov
o elektronickej komunikácii je v rozpore s týmito rozsudkami. Výnimku tvorí len opatrenie na
základe rozhodnutia orgánu verejnej moci s časovým obmedzením a výlučne na ochranu
národnej bezpečnosti. Problematickým inštitútom zostáva aj sledovanie lokalizačných
údajov v reálnom čase. Niektoré – cielené opatrenia je možné prijať aj na účel boja proti
závažnej trestnej činnosti, ktorú Súdny dvor bližšie nedefinuje. Problém s vymedzením
závažnej trestnej činnosti sa prejavuje aj vo vnútroštátnych úpravách v Slovenskej republike
i Českej republike. Slovenská právna úprava vyvoláva nie zásadné, ale len čiastočné
pochybnosti o súlade s garanciami základných práv a slobôd, česká právna úprava zásadné
pochybnosti vyvoláva, najmä s ohľadom na všeobecné a nediferencované uchovávanie
údajov.
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ABSTRACT
The storage of electronic communications data and their transmission to public authorities is
the focus of the conflict between the guarantees of fundamental rights and freedoms and the
effectiveness of criminal proceedings. Three separate entities enter into this conflict: public
international law, European Union law and national law. From the point of view of public
international law, these are mainly guarantees of fundamental rights and freedoms under the
Convention. The ECtHR addresses the issue of data retention and reporting primarily
indirectly, but in some cases directly. From the point of view of European Union Law, these
are mainly guarantees of fundamental rights and freedoms under the Charter in connection
with the protection of the confidentiality of communications under the ePrivacy Directive.
The case law of the CJEU on the subject has evolved, in particular through the judgments of
Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others (2014) and La Quadrature du Net and Others
(2020). The legal obligation of general and non-differentiated retention of electronic
communications data conflicts with these judgments. The only exception is a measure based
on a decision of a public authority with a time limit and exclusively for the protection of
national security. Real-time tracking of location data also remains a problematic procedural
institute. Some - targeted measures can also be taken to combat serious crime, which is not
further defined by the Court of Justice. The problem with the definition of serious crime is
also reflected in national regulations in the Slovak Republic and the Czech Republic. The
Slovak legislation raises not fundamental, but only partial doubts about compliance with the
guarantees of fundamental rights and freedoms, the Czech legislation raises fundamental
doubts, especially with regard to general and undifferentiated data retention.
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ABSTRAKT
Die Speicherung elektronischer Kommunikationsdaten (die Vorratsdatenspeicherung) und
ihre Übermittlung an Organe der öffentlichen Gewalt steht im Brennpunkt des Konflikts
zwischen der Gewährleistung der Grundrechte und Grundfreiheiten und der Wirksamkeit von
Strafverfahren. In diesen Konflikt treten drei getrennte Einheiten ein: das Völkerrecht, das
Recht der Europäischen Union und das nationale Recht. Aus völkerrechtlicher Sicht sind dies
vor allem Garantien von Grundrechten und -freiheiten nach der Konvention. Der EGMR
adressiert die Frage der Vorratsdatenspeicherung und Berichterstattung primär indirekt,
teilweise aber auch direkt. Aus Sicht des öffentlichen Rechts der Europäischen Union handelt
es sich hauptsächlich um Garantien der Grundrechte und Grundfreiheiten der Charta in
Verbindung mit dem Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation nach der ePrivacyRichtlinie. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu diesem Thema hat sich insbesondere
durch die Urteile von Digital Rights Ireland und Seitlinger u. a. (2014) und La Quadrature du
Net et al. (2020) weiterentwickelt. Im Widerspruch zu diesen Urteilen steht die gesetzliche
Verpflichtung zur generellen und nicht differenzierten Aufbewahrung elektronischer
Kommunikationsdaten. Die einzige Ausnahme ist eine Maßnahme, die auf einer
Entscheidung einer Behörde mit zeitlicher Befristung beruht und ausschließlich zum Schutz
der nationalen Sicherheit dient. Auch die Echtzeitverfolgung von Standortdaten bleibt ein
problematisches Institut. Einige – gezielte Maßnahmen können auch zur Bekämpfung
schwerer Kriminalität ergriffen werden, die vom Gerichtshof nicht näher definiert wird. Die
Problematik der Definition schwerer Kriminalität spiegelt sich auch in den nationalen
Regelungen der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik wider. Die
slowakische Gesetzgebung wirft keine grundsätzlichen, sondern nur unerhebliche (partielle)
Zweifel an der Einhaltung der Garantien der Grundrechte und -freiheiten auf. Im Vergleich
dazu, die tschechische Gesetzgebung wirft grundlegende Zweifel auf, insbesondere im
Hinblick auf die allgemeine und undifferenzierte Vorratsdatenspeicherung.
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MOTTO
„[...] efektívnosť verejnej moci je obmedzená neprekonateľnou bariérou, ktorú tvoria základné
práva občanov [...]“
Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez‑Bordonu prednesené 15. januára
2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18 a C‑512/18, bod 132.
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PREDHOVOR
Téma predkladanej monografie je zaujímavá najmä svojou kontroverznosťou. Naprieč
členskými štátmi Európskej únie je totiž možné identifikovať značne heterogénny prístup
k právnej úprave uchovávania a oznamovania údajov o elektronickej komunikácii. Členské
štáty po zložitom vývoji na celoeurópskej úrovni nevedia nájsť jednotný prístup k riešeniu
rozporu ochrany bezpečnosti na jednej strane a ochrany základných práv a slobôd na strane
druhej. Kontroverznosť sa prejavuje taktiež vo vyskytujúcej sa neochote alebo neschopnosti
vnútroštátnych zákonodarcov a súdnych inštitúcií rešpektovať výklad základných práv
a slobôd podľa Súdneho dvora EÚ.
Na tomto mieste ďakujem všetkým, ktorí svojou podporou, radami, kolegialitou
a priateľským prístupom prispeli k príprave tejto vedeckej monografie, predovšetkým prof.
JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., doc. JUDr. Hane
Kováčikovej, PhD. a taktiež svojej snúbenici Zuzane, ktorá okrem iného svojou pomocou
prispela aj k formálnej úprave diela.
Túto vedeckú monografiu venujem svojej drahej mame, bez ktorej by som nebol tým,
kým som.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
český ZEK 2005

zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
(Česká republika)

daňový poriadok

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Dohovor

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)

ESĽP

Európsky súd pre ľudské práva

európsky kódex
elektronických
komunikácií

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018)

Listina (ČR)

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, vyhlásená uznesením
predsedníctva Českej národnej rady, č. 2/1993 Sb. 1

Listina (SR)

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD, uvedená ústavným zákonom
č. 23/1991 Zb.

PriesZ

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

SDEÚ

Súdny dvor Európskej únie

Trestný poriadok, TP

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

TP 1961

zákon č. 141/1961 Zb. zákon o trestnom konaní súdnom
/Trestný poriadok/ (účinný v SR do 31. 12. 2005)

Trestní řád

zákon č. 141/1961 Zb. zákon o trestním řízení soudním
/Trestní řád/ (účinný v ČR)

TZ

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (Slovenská republika)

TZ 2009

zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník (Česká republika)

zákon o ochrane pred
odpočúvaním

zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným
použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení
neskorších predpisov

ZEK 2011

zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

ZEK 2021

zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

ZEO

zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach

1

Odkaz na Listinu (ČR) v tejto monografii bude znamenať odkaz v kontexte českého právneho poriadku, teda
v znení neskorších ústavných zákonov v podmienkach Českej republiky. Listina síce bola uvedená ústavným
zákonom č. 23/1991 Zb. v podmienkach ČSFR, a teda je súčasťou aj slovenského právneho poriadku. Pokiaľ ide
o garancie základných práv a slobôd v kontexte slovenského právneho poriadku, odkazujeme primárne na
zodpovedajúce ustanovenia Ústavy SR a podporne na ustanovenia Listiny (SR).
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ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 284/2002 Z. z.
ZFS

zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

ZOPRVZ

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZPZ, zákon o PZ

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

ZSIS

zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe

ZVS

zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve

ZVTOS

zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

ZVV

zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby

ZZVJS

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
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ÚVOD
Oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke (elektronickej komunikácii) podľa §
116 TP (resp. § 88a Trestního řádu) je zdanlivo nekonfliktným právnym inštitútom, ktorý nemá
potenciál vyvolávať aplikačné kontroverzie. Účelom tohto trestnoprocesného inštitútu je
oznámenie, zistenie, príp. aj uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke, nie obsahu
komunikácie, ale tzv. metadát, teda informácií, kto s kým, kedy, ako dlho, kde uskutočňoval
komunikáciu prostredníctvom telekomunikačnej alebo počítačovej siete, teda informácií
potenciálne dôležitých pre trestné konanie. Ide o procesný postup, ktorým je možné získať
významné informácie do trestného konania o trestných činoch rôznorodého charakteru,
pričom tieto informácie majú charakter elektronického dôkazu. Pôvodne2 tento inštitút
neniesol ani samostatné zákonné pomenovanie a bol podradený pod odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky. To vo vedeckej literatúre podliehalo kritike, že takýto prístup
zákonodarcu je nedôsledný.3
Pri bližšom skúmaní je však možné identifikovať, že tento inštitút je predmetom
konfliktu práv: práva štátu na objasňovanie trestnej činnosti a práva na súkromie, resp.
ochranu súkromného života dotknutých osôb. Zjednodušene vyjadrené, ide o tradičný
konflikt medzi bezpečnosťou spoločnosti a súkromím jednotlivcov.
Takýto konflikt je v súvislosti s procesnými nástrojmi vyšetrovania bežný a imanentný
prakticky pre všetky informačno-technické prostriedky i pre prostriedky operatívno-pátracej
činnosti. Špecifikom oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke je však je z hľadiska
práva na súkromie sporná otázka, či je ústavnoprávne a medzinárodnoprávne konformná,
resp. konformná s právom EÚ taká právna úprava, ktorá stanovuje všeobecnú povinnosť
telekomunikačných operátorov uchovávať údaje o telekomunikačnej prevádzke všetkých
účastníkov spätne počas týždňov, mesiacov až rokov. Čas je totiž kritickým aspektom
trestného konania, v ktorom sa využívajú takéto elektronické dôkazy.4

2

T. z. do 31. decembra 2015, čiže do nadobudnutia účinnosti novely Trestného poriadku a ZEK 2011 zákonom č.
397/2015 Z. z.
3
ČENTÉŠ, J. Vývoj právnej úpravy oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní. In
ZÁHORA, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom
konaní. Praha: Leges, 2017, s. 55.
4
Primerane FUNTA, R.: Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár.
1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 56.
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Ak

nejde

o obsah

komunikácie,

ale predmetom

uchovávania

sú

údaje

o telekomunikačnej prevádzke – metadáta, zaznamenávanie a uchovávanie takýchto údajov
nie na základe individuálneho rozhodnutia súdu alebo iného orgánu, ale všeobecné
a nediferencované uchovávanie údajov, teda uchovávanie tzv. do zásoby na základe
povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu sa do nedávnej minulosti –
predovšetkým do prelomového rozsudku Súdneho dvora vo veci Digital Rights Ireland a
Seitlinger a i. z roku 2014 – považovalo za prípustné.
De lege lata v podmienkach Slovenskej republiky taká právna úprava už – ako
dôsledok uvedeného rozsudku Súdneho dvora a následne aj nálezu Ústavného súdu SR –
neexistuje, a to na rozdiel od Českej republiky, resp. niektorých ďalších európskych štátov.
Predmetom predkladanej monografie je bližšie skúmanie najmä európskoprávneho a
medzinárodnoprávneho kontextu tejto problematiky, resp. ustálenej a aj najnovšej
rozhodovacej činnosti vnútroštátnych súdov, vrátane Ústavního soudu ČR, ktorý sa
v komparatívnej časti rozhodnutia Data retention III z roku 2019 zaoberal aj analýzou súčasnej
slovenskej právnej úpravy.
Rozvoj právnej úpravy (napr. ZEK 2021, ktorý už „podľahol“ prvej novele ešte pred
začiatkom svojej účinnosti) a najmä rozhodovacej činnosti najmä európskych súdov ako aj
následne ústavných súdov podlieha mimoriadne dynamickému vývoju. Preto sa autor tejto
monografie vopred ospravedlňuje všetkým budúcim čitateľom a najmä tým, ktorí ju budú
čítať o niekoľko rokov alebo dokonca o niekoľko desiatok rokov, že nedokázal dostatočne
podrobne predvídať ďalší vývoj a že obťažuje čitateľa analýzami právnych predpisov,
rozsudkov alebo nálezov, ktoré boli neskôr prekonané.
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1. LEGISLATÍVNE A APLIKAČNÉ PROBLÉMY UCHOVÁVANIA A OZNAMOVANIA ÚDAJOV
O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII

1.1. ZÁKLAD PROBLEMATIKY UCHOVÁVANIA A OZNAMOVANIA ÚDAJOV O ELEKTRONICKEJ
KOMUNIKÁCII

Obmedzenie základných práv a slobôd, v predmetnom prípade najmä práva na
rešpektovanie súkromného života (zjednodušene práva na súkromie) podlieha v štáte, ktorý
si ako základ ústavného poriadku stanovuje atribúty demokratického štátu a predovšetkým
materiálneho právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR), ústavným a podústavným (zákonným)
limitom, ktoré sú aj orgánmi verejnej moci fakticky aplikované.
Oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 TP je – z hľadiska
systematického zaradenia po odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky podľa §
115 TP – ďalším trestnoprocesným inštitútom, ktorého aplikácia predstavuje obmedzenie
základných práv a slobôd. Právna úprava a aplikácia tohto inštitútu musí zachovávať
podstatu základných práv a slobôd s rešpektom k základným hodnotám, ktoré tieto základné
práva a slobody predstavujú5. Ide predovšetkým o právo na súkromie (ochranu súkromného
života), ktorého podstatou (v najširšom zmysle) je ochrana pred neprimeraným štátnym
dirigizmom.6
Oblasť elektronických komunikácií, vrátane telekomunikačnej prevádzky je
mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím, vrátane právnej úpravy tohto odvetvia.
Dôvodom je technologický pokrok, následkom ktorého niektoré formy telekomunikačných
prostriedkov zastarávajú, stávajú sa obsoletnými, zatiaľ čo nové formy vznikajú a masovo sa
rozširujú. Vnútroštátny zákonodarca ako aj „európsky zákonodarca“ sa usilujú právnu úpravu
tomto dynamickému vývinu prispôsobiť, hoci niekedy oneskorene.
Dôkazom toho je v ostatnom čase predovšetkým európsky kódex elektronických
komunikácií (teda smernica č. 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex

5

Porovnaj nález Ústavného súdu ČSFR, sp. zn. PL. ÚS 1/92 z 26. novembra 1992: „V pojetí právního státu nejde
tedy jen o dodržování jakýchkoli hodnot a jakéhokoli práva, byť i ono vzniklo procedurálně řádným způsobem, ale
jde především o respekt k takovým normám, které nejsou v rozporu se základními hodnotami lidského společenství,
jak jsou vyjádřeny v již zmíněné Listině základních práv a svobod.“
6
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 69.
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elektronických komunikácií), ktorej transpozíciu na vnútroštátnej úrovni v podmienkach
Slovenskej republiky predstavuje nový ZEK 2021 s účinnosťou od 1. februára 2022.
Názov tejto vedeckej práce obsahuje pojem telekomunikačná prevádzka, ktorý je
zákonným pojmom podľa § 116 TP. Trestný poriadok a ani iné právne predpisy, ktoré
materiálne súvisia s oznamovaním údajov o telekomunikačnej prevádzke (predovšetkým
európsky kódex elektronických komunikácií, resp. v podmienkach právneho poriadku SR
nový ZEK 2021, avšak ani starší ZEK 2011), tento pojem bližšie nedefinujú.
Pojem telekomunikačná prevádzka bol definovaný v právnej vede, predovšetkým
v českej komentárovej literatúre vo vzťahu k ust. § 88a Trestního řádu, ktoré upravuje
adekvátny právny inštitút vo vzťahu k oznamovaniu údajov o telekomunikačnej prevádzke
podľa § 116 TP. Telekomunikačnú prevádzku, teda telekomunikační provoz je potrebné
definovať ako

komunikáciu

prostredníctvom telekomunikačného zariadenia,

najmä

prostredníctvom telefónu, mobilného telefónu, smartfónu, počítača, telefaxu, vysielačky alebo
iného telekomunikačného zariadenia, teda vrátane zasielania správ elektronickou poštou.7 Ide
o relatívne širokú definíciu, ktorá kladie dôraz na priebeh komunikácie prostredníctvom
zariadení, avšak bez vyjadrenia podmienky, že ide o elektronické komunikácie.
Napriek tomu, že európsky kódex elektronických komunikácií ani ZEK 2021 pojem
telekomunikačná prevádzka nedefinujú a ani ho nepoužívajú, obsah tohto pojmu je možné
priblížiť podľa definícií pojmov telekomunikačné zariadenie 8 a služba9 v zmysle ZEK 2021

7

Pozri ŠÁMAL, P. – RŮŽIČKA, M.: § 88. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád I. § 1 až § 156. Komentář. 7 vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013 s. 1198 a nasl. Pozri tiež ŠAMKO, P.: Poznámky k aplikačným problémom pri zaisťovaní
počítačových údajov v trestnom konaní. Zo súdnej praxe, 2017, č. 6.
8
Telekomunikačným zariadením sa podľa § 2 ods. 33 ZEK 2021 rozumie „technické zariadenie na vysielanie,
prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými,
optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. Telekomunikačným zariadením je aj rádiové
zariadenie.6)“ Odkaz č. 6 týkajúci sa rádiového zariadenia sa odvoláva na ust. § 2 písm. a) nariadenia vlády č.
193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
9
Službou sa podľa § 2 ods. 18 ZEK 2021 rozumie „služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom sietí,
ktorá zahŕňa službu prístupu k internetu,5) interpersonálnu komunikačnú službu alebo služby pozostávajúce úplne
alebo prevažne z prenosu signálov, napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb komunikácie
stroj-stroj (M2M) a na rozhlasové a televízne vysielanie. Službou nie je poskytovanie obsahu alebo vykonávanie
redakčnej kontroly obsahu prenášaného pomocou sietí a služieb.“ Odkaz č. 5 týkajúci sa služby prístupu k internetu
sa odvoláva na čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015,
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a maloobchodné poplatky za
regulované komunikačné služby v rámci Únie a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES a nariadenie (EÚ) č.
531/2012 (Ú. v. EÚ L 310, 26. 11. 2015) v platnom znení.
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a pojmov elektronická komunikačná služba,10 resp. interpersonálna komunikačná služba11
v zmysle európskeho kódexu elektronických komunikácií. Zjednodušene je možné vyjadriť,
že telekomunikačná prevádzka – v podmienkach právneho poriadku SR – je prevádzka
služieb

prostredníctvom verejne dostupných služieb

elektronických

komunikácií.

Konkrétnejšie je možné na základe uvedených legálnych definícií tvrdiť, že telekomunikačná
prevádzka je predmetom služby poskytovanej (zvyčajne za odplatu) prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných zariadení,12 konkrétne
a) predmetom služby internetu podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2120,
b) predmetom interpersonálnej komunikačnej služby (čiže ide o priamu
interpersonálnu a interaktívnu výmenu informácií cez elektronické komunikačné
siete medzi určitým počtom osôb13; tieto zahŕňajú hlasové služby cez
internetový protokol, webmailové služby, služby odosielania správ,14 čiže
napr. aj Whatsapp, Signal, Threema, Skype, Messenger, Viber a ďalšie) a

10

Elektronickou komunikačnou službou sa podľa čl. 2 ods. 4 európskeho kódexu elektronických komunikácií
rozumie „služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, ktorá
zahŕňa, s výnimkou služieb poskytujúcich obsah alebo vykonávajúcich redakčnú kontrolu obsahu prenášaného
pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb, tieto typy služby:
a) ‚službu prístupu k internetu‘, ako je vymedzená v článku 2 druhom odseku bode 2 nariadenia (EÚ) 2015/2120;
b) ‚interpersonálnu komunikačnú službu‘; a
c) služby pozostávajúce úplne alebo prevažne z prenosu signálov, ako napríklad prenosové služby používané na
poskytovanie služieb komunikácie M2M a na vysielanie“.
11
Interpersonálnou komunikačnou službou sa podľa čl. 2 ods. 5 európskeho kódexu elektronických komunikácií
rozumie „služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá umožňuje priamu interpersonálnu a interaktívnu výmenu
informácií prostredníctvom elektronických komunikačných sietí medzi konečným počtom osôb, pričom osoby, ktoré
komunikáciu začali alebo sa na nej zúčastňujú, určujú jej prijímateľa(-ľov) a nezahŕňa služby, ktoré umožňujú
interpersonálnu a interaktívnu komunikáciu len ako vedľajšiu doplnkovú zložku neoddeliteľne spojenú s inou
službou“. Pojem interpersonálna komunikačná služba podľa § 2 ods. 19 ZEK 2021 je vymedzený takmer
doslovným prebraním definície podľa smernice. Preto tento túto zákonnú definíciu doslovne necitujeme.
12
Porovnaj definíciu telekomunikačná prevádzka podľa Čentéša v kontexte staršej právnej úpravy ZEK 2011:
„Telekomunikačnou prevádzkou možno rozumieť činnosť vykonávanú podnikom (pozri § 5 zákona č. 351/2011 Z. z.)
na základe povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na
elektronické komunikácie vo forme výmeny alebo prenosu signálov (informácií, dát, hlasovej komunikácie)
uskutočňovaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Pôjde najmä o prenos signálu v rámci
telefónnej prevádzky (telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie) alebo
internetovej prevádzky (pripojenie k internetu, internetová elektronická pošta a telefonovanie prostredníctvom
internetu).“ ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013,
s. 92.
13
Interpersonálne komunikačné služby sa ďalej delia na služby založené na číslovaní a nezávislé od číslovania.
Pozri čl. 2 ods. 4 európskeho kódexu elektronických komunikácií.
14
Porovnaj tiež bod 2 preambuly nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1232 zo 14. júla 2021 o
dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií
poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a
iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (OJ L 274, 30.7.2021, p. 41–51).
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c) predmetom služieb pozostávajúcich úplne alebo prevažne z prenosu signálov,
ako napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb
komunikácie M2M a na vysielanie.
Pod pojem telekomunikačná prevádzka nie je ako predmet služieb zahrnutá služba
poskytujúca obsah (napr. televízne vysielanie) alebo služba vykonávajúca redakčnú kontrolu
obsahu prenášaného pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb.
V porovnaní so slovenským právnym stavom je česká právna úprava de lege lata
v určitej miere jednoduchšia a prehľadnejšia, avšak je menej presná a nereflektuje súčasný
právny vývoj v oblasti elektronických komunikácií. Ak osobitný právny predpis (čiže najmä
ust. § 88 a 88a Trestního řádu) používa pojem telekomunikační provoz, myslí sa tým podľa § 136
ods. 20 písm. a) českého ZEK 2005 „přenášená zpráva podle tohto zákona“. Zákon však
neobsahuje legálnu definíciu pojmu prenášaná správa a dokonca tento pojem používa len v
iných kontextoch bez exaktne vymedzeného obsahu.15
Na základe uvedeného konštatujeme, že vzhľadom na problémy s vymedzením
pojmu telekomunikačná prevádzka / telekomunikační provoz a tiež vzhľadom na európsky
kódex elektronických komunikácií a jej vecnú pôsobnosť by bolo vhodné pojmy, ktoré
používajú Trestný poriadok, resp. Trestní řád nahradiť pojmami elektronické komunikácie
alebo elektronická komunikačná služba. Keďže však pojmy telekomunikačná prevádzka /
telekomunikační provoz zostávajú zákonnými pojmami v trestnoprávnych predpisoch,
pridržiavame sa ich používania.
Po vymedzení pojmu telekomunikačná prevádzka je nevyhnutné bližšie špecifikovať
pojem údaje o telekomunikačnej prevádzke. Podľa § 116 ods. 1 TP ide o údaje, ktoré sú
predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných
údajov.

15

Pojem prenášaná správa používa český ZEK 2005 v kontexte nezodpovednosti podnikateľa poskytujúceho
verejne dostupnú službu elektronických komunikácií za obsah prenášaných správ (§ 61 ods. 5 českého ZEK
2005), ďalej v kontexte šifrovania, kódovania alebo iného spôsobu utajenia prenášanej správy na základe
žiadosti Polície ČR (§ 75 ods. 1 českého ZEK 2005); v kontexte povinnosti zabezpečiť dôvernosť správ, ktoré sa
prenášajú prostredníctvom verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupných služieb elektronických
komunikácií (§ 89 ods. 1 českého ZEK 2005); podobne v kontexte odpočúvania a záznamu správ (§ 97 ods. 6
českého ZEK 2005); taktiež v kontexte s kontrolou elektronických komunikácií (§ 113 ods. 4 českého ZEK 2005)
atď.
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Predmet telekomunikačného tajomstva konkrétne definuje ust. § 117 ods. 1 ZEK 2021,
pričom vymedzenie tohto predmetu zostáva rovnaké ako podľa § 63 ods. 1 ZEK 2011. Podľa
tohto ustanovenia predmetom telekomunikačného tajomstva sú nasledujúce údaje:
a) obsah prenášaných správ,
b) údaje komunikujúcej strany, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo
právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby –
podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul
a adresa trvalého pobytu ak sú spojené s údajmi podľa písmena a), c) alebo
písmena d); predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú
zverejnené v telefónnom zozname,
c) prevádzkové údaje,
d) lokalizačné údaje.

Vzhľadom na to, že právny režim na zisťovanie obsahu prenášaných správ podľa písm.
a) je ustanovený podľa § 115 TP, použitím systematického výkladu je potrebné túto časť
telekomunikačného tajomstva spod jeho definície vyňať.16 Údaje o telekomunikačnej
prevádzke uchovávané a oznamované podľa § 116 TP sú tak údaje tvoriace predmet
telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1 b) až d) ZEK 2021, resp. údaje, na ktoré sa
vzťahuje ochrana osobných údajov.
Výnimku vo vzťahu k obsahu prenášaných správ podľa písm. a) môže tvoriť procesný
režim podľa § 116 ods. 6 TP.17
Rozsah údajov, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov a ktoré zároveň nie sú
predmetom telekomunikačného tajomstva, je možné určiť na základe § 110 a nasl. ZEK 2021
a podľa osobitných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov.18
Keďže identifikačné údaje komunikujúcich strán spadajú pod predmet telekomunikačného
16

Tento výklad podporuje aj skutočnosť, že údaje tvoriace predmet telekomunikačného tajomstva podľa § 117
ods. 1 písm. b) až d) ZEK 2021, teda bez údajov o obsahu komunikácie, môžu byť v režime podľa § 117 ZEK 2021
poskytované okrem orgánov činných v trestnom konaní aj iným štátnym orgánom (ods. 6), Národnému
bezpečnostnému úradu (ods. 19), resp. Vojenskému spravodajstvu (ods. 20).
17
Pozri bližšie ďalej výklad k slovenskej právnej úprave v Trestnom poriadku.
18
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
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tajomstva, tak pôjde o iné údaje, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou elektronických
komunikácií a ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe (napr. dĺžka zmluvného vzťahu
a ďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu).
V podmienkach českého právneho poriadku sa údajmi o telekomunikačnej prevádzke
rozumejú podľa § 136 ods. 20 písm. b) českého ZEK 2005 výlučne „provozní a lokalizační údaje
související s přenášenou zprávou“. Prevádzkové a lokalizačné údaje tvoria len časť údajov
o telekomunikačnej prevádzke (hoci tvoria tú najpodstatnejšiu časť) v podmienkach
slovenskej právnej úpravy. Preto je možné uzavrieť, že pojem údaje o telekomunikačnej
prevádzke je v zmysle českej právnej úpravy užším pojmom ako v zmysle slovenskej právnej
úpravy.19
Vo vzťahu k pojmu údaje o telekomunikačnej prevádzke (elektronickej komunikácii)
používame v predkladanej práci pojmy metadáta, resp. metadáta o telekomunikačnej
prevádzke (elektronickej komunikácii).20 Tieto pojmy používame tak pri skúmaní slovenskej
ako aj českej právnej úpravy a rozdiely v obsahovej šírke týchto pojmov zodpovedajú
rozdielom, ktoré sme uviedli vyššie.
Po

vymedzení

základu

problematiky

uchovávania

a oznamovania

údajov

o telekomunikačnej prevádzke budú predmetom ďalšieho skúmania ľudskoprávne aspekty
tohto právneho inštitútu, vrátane internacionálnych21 a supranacionálnych22 garancií
19

Pre úplnosť je potrebné doplniť, že prevádzkovými dátami v zmysle smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách (2002/58/ES) sú zahrnuté aj údaje týkajúce sa mena, priezviska a adresy komunikujúcej osoby.
Pozri napr. rozsudok z 2. októbra 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, ECLI:EU:C:2018:788, bod 42: „[...] pokiaľ ide
konkrétnejšie o údaje týkajúce sa občianskej totožnosti držiteľov SIM kariet, z odôvodnenia 15 smernice 2002/58
vyplýva, že prevádzkové dáta môžu najmä zahŕňať meno a adresu osoby, ktorá odosiela správu alebo ktorá používa
spojenie na oznámenie správy. Údaje týkajúce sa občianskej totožnosti držiteľov SIM kariet sa môžu okrem toho
ukázať ako nevyhnutné na fakturáciu poskytnutých elektronických komunikačných služieb a sú teda súčasťou
prevádzkových dát tak, ako sú definované v článku 2 druhom odseku písm. b) tejto smernice.“
20
K definíciám pojmov údaje a dáta pozri bližšie SMEJKAL, V.: Kybernetická kriminalita. 2. vyd. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2018, s. 36 a nasl.
21
Pojem internacionálny sa viaže výlučne k prameňom medzinárodného práva, ktoré tvoria najmä
medzinárodné zmluvy. V kontexte garancií základných práv a slobôd (okrem iného vo vzťahu k elektronickým
komunikáciám) je z nich najvýznamnejšou medzinárodnou zmluvou Dohovor.
22
Supranacionálnymi garanciami sa rozumejú garancie základných práv a slobôd v rámci práva Európskej únie,
predovšetkým podľa Charty základných práv a slobôd. Supranacionalita práva EÚ označuje samostatnosť
právneho poriadku Európskej únie, jeho nezávislosť od medzinárodného práva ako aj vnútroštátneho práva.
Supranacionalita ako nezávislý charakter práva EÚ sa vyznačuje takými atribútmi, akými sú vlastné pramene
práva, samostatné inštitúcie tvorby práva, osobitný proces tvorby práva, na ktorý nie je nevyhnutný súhlas
všetkých členských štátov s prijatím prameňa sekundárneho práva, samostatné kontrolné mechanizmy a pod.
S pojmom supranacionalita sa materiálne spája aj prednosť práva EÚ pred vnútroštátnym právom. Ako jeden
z doktrinálnych rozsudkov k supranacionalite pozri rozsudok Súdneho dvora z 5. februára 1963, Van Gend en
Loos / Administratie der Belastingen, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1: „Společenství představuje nový právní řád
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základných práv a slobôd, a následne aj samotná právna úprava na úrovni slovenského
i českého trestného práva i mimotrestných právnych predpisov.

1.2. KONFLIKT S GARANCIAMI ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
Oznámenie údajov o telekomunikačnej

prevádzke

a odpočúvanie a záznam

telekomunikačnej prevádzky boli tradične vnímané ako „legislatívne dvojčatá“, resp. ako
spojené nádoby upravené v jednom ustanovení.23 Rozdiel medzi týmito dvoma inštitútmi je
však podstatný: zatiaľ čo podstatou odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky je
záchyt, uchovanie a spracovanie obsahu telekomunikačnej prevádzky, teda prenášaných
informácií touto prevádzkou, podstatou oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke je
zistenie a spracovanie prevádzkových údajov, lokalizačných údajov a údajov komunikujúcich
strán (podľa ZEK 2021), tzv. metadát, ktoré zjednodušene predstavujú informáciu o tom, kto
s kým, kedy, kde, resp. ako dlho, ako často uskutočňuje styk v rámci telekomunikačnej
prevádzky.
Keďže oznámením údajov o telekomunikačnej prevádzke sa nezisťuje obsah
komunikácie, zdanlivo ide o menej problematický inštitút, pre ktorý je signifikantná nižšia
intenzita zásahov do základných práv a slobôd s menším potenciálom pre konflikt práv
a povinností. Tejto predstave zodpovedal aj pôvodný prístup zákonodarcu k právnej úprave
tohto inštitútu (pred rekodifikáciou trestného práva procesného v podmienkach SR išlo dva
odseky v jednom ustanovení s odpočúvaním a záznamom, po rekodifikácii24 v samostatnom
ustanovení bez označenia), ktorá sa vyznačovala stručnosťou a nedostatočným
mechanizmom ochrany práva na súkromie. Trestnoprocesný inštitút oznámenia údajov

mezinárodního práva, v jehož prospěch státy omezily, byť ve vymezených oblastech, svá suverénní práva a jehož
subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich příslušníci. Právo Společenství, nezávislé na zákonodárství
členských států, tudíž nejen ukládá jednotlivcům povinnosti, ale je rovněž určeno k vytváření práv, která se jako
taková stávají součástí jejich jmění. Tato práva vznikají nejenom tehdy, když to Smlouva výslovně stanoví, ale také
v důsledku povinností, které Smlouva jasně stanoveným způsobem ukládá jak jednotlivcům, tak členským státům
a orgánům Společenství.“
23
Pozri napr. § 88 starého Trestného poriadku (zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom) v znení
účinnom do 31. 12. 2005. Inštitút bol zavedený novelou starého Trestného poriadku zákonom č. č. 457/2003 Z.
z. Pozri napr. ČENTÉŠ, J. Vývoj právnej úpravy oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom
konaní. In ZÁHORA, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov
v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 53 – 61.
24
Pred účinnosťou novely zákonom č. 397/2015 Z. z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam
látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, teda do
31. 12. 2015.
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o telekomunikačnej prevádzke je však v skutočnosti ohniskom konfliktu práv a povinností,
konfliktu medzi slobodou jednotlivca a bezpečnosťou jednotlivcov a celej spoločnosti, ktorú
má garantovať štát. Vyšetrovanie protiprávnych konaní v digitálnej dobe a digitálnom
priestore25 (či už niektorých administratívnych deliktov, ale najmä trestných činov) si
vyžaduje efektívne procesné nástroje. V ohnisku konfliktu práv a povinností ide konkrétne o
nasledujúce:
a) právo na súkromie jednotlivcov, práva na ochranu osobných údajov a v rámci toho tzv.
práva na informačné sebaurčenie,26
b) právo a povinnosť štátu, ktorý koná prostredníctvom orgánov verejnej moci s určitými
procesnými oprávneniami zisťovať a objasňovať trestnú činnosť,
c) povinnosť zaistiť dôvernosť prenášanej komunikácie a prevádzkových údajov o nej,
ktorá je na jednej strane legislatívne garantovaná štátom na účel zaistenia práva na
súkromie, avšak na druhej strane je realizovaná súkromnými subjektmi, ktoré
zabezpečujú telekomunikačnú prevádzku,
d) a napokon povinnosť, ktorá môže vyplývať z vnútroštátneho práva, resp. vyplývala z
práva EÚ,27 uchovávať niektoré údaje o elektronickej komunikácii, čomu zodpovedajú
procesné oprávnenia orgánov verejnej moci tieto údaje získať a príp. použiť ako
dôkaz.

25

Napr. v kontexte protisúťažného konania v digitálnom priestore pozri BLAŽO, O.: Pripravenosť právneho
rámca hospodárskej súťaže pre digitálny svet – prípad kartelov a algoritmov. In: BLAŽO, O. (ed.): Digitalizácia,
zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
2018, s. 22 – 32.
26
Garancie týchto práv vyplývajú z čl. 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života),
z čl. 7 a 8 Charty základných práv EÚ (rešpektovanie súkromného a rodinného života vrátane komunikácie,
ochrana osobných údajov), čl. 16 ods. 1 Ústavy SR (nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia), čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy
SR (právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života, právo na ochranu pred
neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe) a čl. 22 Ústavy
SR (tajomstvo dopravovaných správ a ochrana osobných údajov), resp. z čl. 7 ods. 1, 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny
(SR). Roztrieštenosť právnej úpravy práva na súkromie v Listine (SR) [a rovnako v Listine (ČR)], resp. v Ústave
SR nie je možné preceňovať – výpočet aspektov práva na súkromie nie je konečný, teda taxatívny. Právo na
informačné sebaurčenie ako aspekt práva na súkromie dotvára (spolu s osobnou slobodou, domovou slobodou
, komunikačnou slobodou a ďalšími) osobnostnú sféru jedinca, ktorého individuálnu integritu je nevyhnutné
chrániť ako podmienku dôstojnej existencie človeka a rozvoja ľudského života. Pozri nález Ústavního soudu ČR,
sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (Data retention I), bod 31.
27
Napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených
alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb
alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES. Smernica bola zrušená
rozsudkom SDEÚ z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural
Resources a i. a Kärntner Landesregierung a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
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Práve posledný uvedený bod je špecifickou charakteristickou črtou tohto inštitútu,
ktorá ho procesne odlišuje od odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. Obsah
telekomunikačnej prevádzky sa zaznamenáva, uchováva a spracúva len v každom
jednotlivom prípade, a to na základe rozhodnutia súdu podľa § 115 TP alebo podľa osobitného
predpisu.

Právny

predpis,

ktorý

by

stanovoval

napr.

všeobecnú

povinnosť

telekomunikačných operátorov zaznamenávať obsah telekomunikačnej prevádzky
u všetkých fyzických a právnických osôb alebo aspoň tých, ktoré sú podozrivé z páchania
trestnej činnosti alebo kontaktu s páchateľmi trestnej činnosti, a tento obsah hoci aj
v obmedzenom časovom limite uchovávať tzv. do zásoby28, by bol v rozpore
s ústavnoprávnymi a medzinárodnoprávnymi garanciami práva na súkromie.
Na druhej strane, ak nejde o obsah, ale predmetom uchovávania sú údaje
o telekomunikačnej prevádzke – metadáta, zaznamenávanie a uchovávanie takýchto údajov
nie na základe individuálneho rozhodnutia súdu alebo iného orgánu, ale uchovávanie tzv. do
zásoby na základe všeobecne záväzného právneho predpisu sa považovalo za
prípustné,29 avšak v súčasnosti v zásade je to možné len v obmedzenom režime a pri
zachovaní určitej kvality právnej úpravy (z hľadiska obmedzenia len na určité skupiny osôb,
len nevyhnutné údaje, obmedzenia okruhu trestných činov, časového obmedzenia a pod.)30.

28

V germanofónnom prostredí sa táto problematika označuje ako Vorratsdatenspeicherung, teda ukladanie dát
do zásoby.
29
Pozri ust. § 58 ods. 5 až 7 ZEKom v znení do pozastavenia účinnosti uznesením Ústavného súdu SR, sp. zn. PL.
ÚS 10/2014 z 23. apríla 2014. Podľa § 58 ods. 5 ZEKom v tomto znení sa prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a
údaje komunikujúcich strán mali uchovávať odo dňa uskutočnenia komunikácie počas a) 6 mesiacov, ak ide o
pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu, a b) 12
mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie. Nálezom Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla
2015 bolo následne rozhodnuté o rozpore týchto ustanovení, ust. § 116 TP, ako aj ustanovení PolZ s Ústavou SR
a Dohovorom.
30
Problematika kvality právnej úpravy, zákonných záruk v záujme dodržania garancií práva na súkromie sa
diskutuje tak na úrovni rozhodovacej činnosti ESĽP (napr. rozsudok vo veci Roman Zakharov v. Ruská federácia
zo 4. decembra 2015 body 228 a nasl., Weber a Saravia v. Nemecko z 29. júna 2006, č. 54934/00, Big Brother
Watch a ostatní v. Spojené kráľovstvo z 13. septembra 2018, č. 58170/13, 62322/14 a 24960/15), ďalej SDEÚ (napr.
rozsudok z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och
telestyrelsen a i., C-203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, body 108 a nasl.) ako aj vnútroštátneho ústavného
súdnictva (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015). Pozri ďalej.
Pred vydaním ťažiskových rozsudkov SDEÚ sa odborná literatúra prikláňala k názoru, že ústavne vyrovnaný
pomer chránených záujmov pri uchovávaní údajov je možný, avšak tak isto len pri dodržaní prísnych podmienok;
pozri MOSER-KNIERIM, A.: Vorratsdatenspeicherung. Zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr.
Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014, s. 3.
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Ochrana práva na súkromie, práva na rešpektovanie súkromného života vrátane tzv.
informačného sebaurčenia sa vzťahuje aj na metadáta o elektronickej komunikácii31.
Uvedený rozdielny legislatívny a prístup32 k zaznamenávaniu a uchovávaniu obsahu
telekomunikačnej prevádzky na jednej strane a údajov (metadát) o telekomunikačnej
prevádzke na druhej strane sa uplatňuje napriek tomu, že všetky uvedené druhy informácií sú
podľa slovenskej právnej úpravy súčasťou telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1.
a) až d) ZEK 2021. Takýto rozdielny prístup sa môže javiť ako legitímny, keďže vzhľadom na
skrytý obsah komunikácie zásah do práva na súkromie je v prípade zaznamenávania metadát
zdanlivo menšej intenzity. Legitimitu rozdielneho legislatívneho prístupu naznačil aj Súdny
dvor EÚ.33 ESĽP taktiež odmieta pripustiť, že existuje jednotný súbor pravidiel skrytého
získavania informácií o súkromí jednotlivca.34 Procesný prístup k obsahovým údajom by mal
byť náročnejší ako získanie neobsahových údajov, zaznieva od niektorých autorov v právnej
vede.35
Rozdielny prístup sa však môže na druhej strane javiť aj ako paradoxný, pretože
z údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke je možné potenciálne zistiť o súkromí
jednotlivca a jeho každodennom živote podstatne bližšie informácie ako často z obsahu
komunikácie.
Získané údaje umožňujú zostaviť podrobný profil súkromia osoby týkajúci sa
spoločenskej a politickej príslušnosti, zdravotného stavu, osobných záľub, sexuality, sklonov

31

Súkromie každého človeka je hodné ochrany nielen vo vzťahu k obsahu správ, ale aj vo vzťahu k údajom
o elektronickej komunikácii ako sú číslo volanej stanice, dátum a čas hovoru, doba trvania, označenie základnej
stanice, ktorá hovor zaisťovala v momente ukončenia a k ďalším. Pozri nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS
502/2000 z 21. januára 2001, resp. nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (Data retention
I), bod 32.
32
Po náleze Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015 a následnej novele zákonom č. 397/2015
Z. z. sú však tieto rozdiely podstatne menšie a režim prístupu k metadátam sa približuje k režimu prístupu
k obsahu komunikácie.
33
Ak právny predpis neumožňuje uchovávanie obsahu elektronickej komunikácie a prístup k nej, stanovením
samotnej povinnosti uchovávať metadáta na účely prístupu k nim, hoci ide o závažný zásah do práv,
neprichádza k zásahu do samotnej podstaty základného práva na rešpektovanie súkromného života a ďalších
práv zakotvených v článku 7 Charty. Jednou z podmienok obmedzenia základných práv a slobôd podľa Charty
totiž je zachovanie podstaty základných práv a slobôd pri ich obmedzení podľa čl. 52 ods. 1 Charty. Pozri bližšie
rozsudok SDEÚ z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural
Resources a i. a Kärntner Landesregierung a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238, bod 39.
34
Rozsudok ESĽP vo veci Big Brother Watch a ostatní v. Spojené kráľovstvo z 13. septembra 2018, č. 58170/13,
62322/14 a 24960/15, bod 303.
35
Pozri KESSELOVÁ, K.: Cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Visí vo vzduchu
európsky Cloud act? Revue pro právo a technologie, 2019, č. 19, s. 41.
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a slabostí a pod.36 Z prevádzkových a lokalizačných údajov je pri dostatočne dôkladnej
analýze možné zistiť, s kým osoba trávi voľný čas, napr. vrátane toho, s kým trávi večery
a noci, s kým sa stretáva, vrátane toho, so zástupcami ktorých profesií nadväzuje kontakty
(lekár, právny zástupca, pracovník finančnej inštitúcie a pod.), čo poskytuje dokonalý prehľad
o všetkých bazálnych otázkach súkromia jednotlivca. Takýto prehľad o súkromí je možno
ešte podrobnejší a ľahšie zistiteľný37 ako v prípade zisťovania obsahu elektronickej
komunikácie. Z uvedeného okrem toho tiež vyplýva, že môže byť získavaním údajov
zasiahnuté lekárske tajomstvo38, bankové tajomstvo, dôvernosť novinárskych zdrojov,
dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom a ďalšie druhy dôverných režimov
nakladania s informáciami.
Riešenie uvedeného paradoxu a všeobecne prístup k legitimite uchovávania metadát
o telekomunikačnej prevádzke tzv. do zásoby a ich oznamovaniu orgánom verejnej moci je
predmetom rozsiahlej rozhodovacej činnosti predovšetkým Súdneho dvora EÚ, resp.
v širšom kontexte (v kontexte tzv. utajeného sledovania komunikácií, interception) aj
Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj vnútroštátnych ústavných súdov.

1.3. CIELE, VÝSKUMNÉ OTÁZKY A METODOLÓGIA VÝSKUMU
Na základe úvodných úvah a vymedzeného základného rámca problematických
bodov právnej úpravy a aplikácie uchovávania a oznamovania údajov o telekomunikačnej
prevádzke formulujeme cieľ predkladanej vedeckej monografie. Cieľom monografie je
zistenie vplyvu práva Európskej únie a medzinárodného práva na vnútroštátnu právnu úpravu

36

Ústavný súd SR pri posudzovaní ústavnosti § 116 TP v znení do 29. apríla 2015, resp. § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods.
6 ZEKom v znení do 31. 12 2015 poukázal tiež na to, že z metadát je možné až s 90-percentnou
pravdepodobnosťou zistiť podrobné údaje o sociálnych kontaktoch osoby, identitu známych a kolegov, časy
a periodicitu stretnutí a pod. Pozri nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 106.
Podľa Ústavného súdu ČR názor, že uchovávanie a oznamovanie metadát o elektronickej komunikácii je niečo,
čo sa nedá prirovnať k odposluchom, lebo sa neuchováva obsah, je „zcela mylný“; pozri nález Ústavního soudu
ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (Data retention I), bod 44. Pozri tiež rozsudok z 8. apríla 2014, Digital
Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources a i. a Kärntner Landesregierung
a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238, bod 27, resp. rozsudok z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a
Secretary of State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a i., C-203/15 a C-698/15,
ECLI:EU:C:2016:970, body 98 a 99.
37
Nie je totiž potrebné prácne prepisovanie obsahu komunikácie a následné hľadanie obsahových kontextov,
pričom rozsiahle objemy metadát je možné spracovávať aj automatizovaným spôsobom.
38
Napr. HENSSLER, M., KLEEN, J., RIEGLER, A.: Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung auf das
Berufsgeheimnis der Ärzte und Rechtsanwälte. Medizinrecht, 2016, roč. 34, č. 11, s. 850 ‒ 857.
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uchovávania a oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke s predikciou ďalšieho
možného vývoja tohto vplyvu.
V záujme napĺňania uvedeného cieľa sú formulované nasledujúce výskumné otázky
(vrátane parciálnych podotázok), na ktoré budeme v nasledujúcich častiach monografie
hľadať odpovede:
1. Aký je vplyv prameňov medzinárodného práva verejného na právny režim
uchovávania a oznamovania údajov o elektronickej komunikácii?
2. Aká je interakcia medzi prameňmi medzinárodného práva a práva Európskej
únie pri tejto problematike?
3. Zákaz plošného a nediferencovaného uchovávania údajov v práve Európskej
únie:
a. Aký je vzťah smernice o súkromí a elektronických komunikáciách a
nariadenia o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách? Čo má v tomto smere zmeniť návrh nariadenia o
súkromí a elektronických komunikáciách?
b. Akým spôsobom sú podmienky tohto zákazu precizované v najnovšej
rozhodovacej činnosti Súdneho dvora?
c. Existuje možnosť prelomenia zákazu v prospech širšie formulovaného
verejného záujmu (ochrana pred závažnou trestnou činnosťou)?
d. Môže právo na účinné vyšetrovanie závažných trestných činov (ako
pozitívny záväzok štátu) odôvodniť získavanie dôkazov založených na
všeobecnom a nediferencovanom uchovávaní údajov?
4. Akým

spôsobom

vnútroštátna

právna

úprava

reaguje

na

vplyv

medzinárodného práva verejného a práva EÚ pri tejto problematike?
Predovšetkým je potrebné sa zamerať na nasledujúce otázky:
a. Je (a má byť) právna úprava zisťovania údajov o elektronickej
komunikácii z hľadiska ochrany práva na súkromie rigidná v rovnakej
miere ako právna úprava zisťovania samotného obsahu elektronickej
komunikácie?
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b. Je slovenská právna úprava uchovávania a oznamovania údajov –
v odvetví trestného práva i mimotrestná právna úprava39 – konformná
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ?
c. Je česká právna úprava uchovávania a oznamovania údajov – v odvetví
trestného práva

i mimotrestná

právna

úprava

– konformná

s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ?
d. Spôsobuje rozpor vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ per se
absolútnu neúčinnosť dôkazu v trestnom konaní získaného na základe
takejto vnútroštátnej právnej úpravy?

Pri spracovaní tejto monografie uplatňuje autor štandardné vedecké metódy, a to
najmä analýzu, dedukciu, horizontálnu aj vertikálnu komparáciu a syntézu.
Analýza vykonaná v predkladanej monografii sa zameriava predovšetkým na texty
právnych aktov Európskej únie, prameňov medzinárodného práva verejného, resp. soft law,
právnych predpisov Slovenskej republiky, Českej republiky, doktrinálne rozsudky ESĽP
(najmä Veľkej komory), taktiež Súdneho dvora EÚ, ťažiskové nálezy vnútroštátnych
ústavných súdov. Vnútroštátne právne predpisy sú analyzované nielen v kontexte
rozhodovacej činnosti ústavného súdnictva, ale aj rozhodnutí a judikatúry vnútroštátnych
súdov. Analýze podlieha taktiež súčasná vedecká a odborná literatúra, reflektujúca stav
súčasného poznania problematiky. Analyzované právne predpisy, rozhodnutia súdnych
inštitúcií sú predmetom komparácie z hľadiska vývinu v čase (vertikálna rovina) ako aj
z hľadiska súčasného stavu naprieč právnymi poriadkami, teda najmä medzinárodného práva
verejného a právneho poriadku EÚ (ako samostatných entít), právnych poriadkov SR a ČR
s ohľadom aj na iné členské štáty EÚ (horizontálna rovina). Predovšetkým je v horizontálnej
rovine vnútroštátna právna úprava a rozhodovacia činnosť ústavných a všeobecných súdov
testovaná kritériami garancií základných práv a slobôd stanovených v medzinárodnom práve

39

Mimotrestnou právnou úpravou v Slovenskej republike máme na mysli predovšetkým právnu úpravu ZEK
2021 (v spojení s osobitnými zákonmi, na ktoré odkazuje), a to s osobitným zreteľom na oznamovanie údajov
o telekomunikačnej prevádzke orgánom verejnej moci všeobecne (teda nie len orgánom činným v trestnom
konaní a súdu na účely trestného konania). V tejto súvislosti skúmame aj veľmi svojrázny vývin právnej úpravy
uchovávania údajov a ich oznamovania Úradu verejného zdravotníctva na účel ochrany verejného zdravia.
Mimotrestnou právnou úpravou v Českej republike máme na mysli predovšetkým právnu úpravu v českom ZEK
2005 (v spojení s osobitnými zákonmi, na ktoré odkazuje).
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a práve EÚ. Takto získané poznatky podliehajú syntetickému súhrnu a vyhodnoteniu, pričom
sa berie ohľad na vecné zameranie monografie, ciele a položené výskumné otázky.
Zo systematického hľadiska je metodologický postup vedeckej práce v predkladanej
monografii nastavený od analýzy všeobecného k analýze osobitnému, resp. od analýzy
internacionálnych a supranacionálnych atribútov k analýze vnútroštátnych atribútov.
Štruktúra práce reflektuje na jej výskumné ciele. Závery analýzy skúmanej problematiky sú
prezentované parciálne v jednotlivých kapitolách a napokon aj v záveroch monografie.
Závery obsahujú prehľadne štruktúrované odpovede na výskumné otázky.
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2. VPLYV MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
2.1. GARANCIE ZÁKLADNÝCH PRÁV V MEDZINÁRODNOM PRÁVE
2.1.1. Právo na súkromie a sloboda prejavu
Vzhľadom na potrebu vyvážiť všetky dotknuté záujmy pri spracúvaní osobných
údajov, vrátane údajov o telekomunikačnej prevádzke, najmä tam, kde sa informácie
používajú na prediktívne účely v rozhodovacích procesoch vo verejnom sektore (zo strany
orgánov činných v trestnom konaní, spravodajských služieb atď.) alebo súkromnom sektore,
by mali spracovatelia údajov primerane zohľadňovať pravdepodobný vplyv spracovávania
údajov a jeho širšie etické a sociálne dôsledky na ochranu základných ľudských práv
a slobôd.40 Európsky súd pre ľudské práva vo svojej rozsiahlej rozhodovacej činnosti dbá na
vyvažovanie hodnôt slobody na jednej strane a bezpečnosti na strane druhej. Hľadanie
ideálnej miery záruk týchto hodnôt však ESĽP spája taktiež s vyvažovaním sudcovského
aktivizmu, ktorý v zásade smeruje k jasnejším a striktnejším pravidlám ochrany základných
práv a slobôd a ich väčšej šírky, a priestoru na uváženie štátu (margin of appreciation), akým
konkrétnym spôsobom vo svojej vnútroštátnej legislatíve zabezpečí ochranu základných práv
a slobôd.41 Priestor na uváženie štátu je prejavom sebaobmedzenia ESĽP, ktoré sa

40

Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data,
Strasbourg: Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, 2017, s. 3. Dostupné na:
https://rm.coe.int/16806ebe7a cit. 31. 1. 2021.
41
Systém kontroly dodržiavania garancií podľa Dohovoru prostredníctvom ESĽP má subsidiárnu povahu voči
vnútroštátnej legislatíve, ktorá primárne má zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd. Doktrína margin of
appreciation uznáva, že vnútroštátne orgány majú demokratickú legitimitu a zároveň majú vhodnejšie
možnosti posúdiť lokálne podmienky, resp. proporcionálne vyváženie chránených záujmov. To však
neznamená, že ESĽP sa vzdáva možnosti posudzovať súlad vnútroštátnych pravidiel s podstatou chránených
základných práv a slobôd.
Pozri rozsudok (Veľkej komory) vo veci Correia De Matos v. Portugalsko zo 4. apríla 2018, body 116, 117: „The
Court next draws attention to the fundamentally subsidiary role of the Convention system. The Contracting Parties,
in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms
defined in the Convention and the Protocols thereto, and in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to
the supervisory jurisdiction of the Court. The national authorities have direct democratic legitimation and are, as
the Court has held on many occasions, in principle better placed than an international court to evaluate local needs
and conditions [...] Where the legislature enjoys a margin of appreciation, the latter in principle extends both to
its decision to intervene in a given subject area and, once having intervened, to the detailed rules it lays down in
order to ensure that the legislation is Convention compliant and achieve a balance between any competing
public and private interests. However, this does not mean that the choices made and solutions reached by the
legislature are beyond the scrutiny of the Court. It falls to the Court to examine carefully the arguments taken
into consideration during the legislative process and leading to the choices that have been made by the legislature
and to determine whether a fair balance has been struck between the competing interests of the State or the public
generally and those directly affected by those legislative choices [...].“ Pozn. – v texte zvýraznil autor.
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uskutočňuje ex post a je odôvodnené určitým vonkajším faktorom, pričom vedie k rešpektu
ESĽP voči úsudku štátu, ak ide o aplikáciu Dohovoru na konkrétny skutkový stav.42
Sledovanie obsahu telekomunikačnej prevádzky ako aj sledovanie metadát
o telekomunikačnej prevádzke predstavuje obmedzenie:
a) práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru,
b) slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru.
Podľa ESĽP pojem „súkromný život“ nesmie byť vykladaný reštriktívne43 – pod rozsah
čl. 8 Dohovoru spadá aj právo na informačné sebaurčenie – ochrana pred neoprávneným
zberom a uchovávaním údajov o súkromnom živote jednotlivca. Garancie podľa čl. 8
Dohovoru tak zahŕňajú ochranu jednak obsahu komunikácie (kontrola obsahu pošty,
odpočúvanie hovorov a ďalšie formy) a jednak metadát o elektronickej komunikácii
(zisťovanie telefónnych čísel, údajov o telefonickom spojení a ďalších údajov). Ako sme
uviedli vyššie, analýzou metadát o telekomunikačnej prevádzke je možné vytvoriť komplexný
obraz o súkromnom živote jednotlivca, vrátane jeho najintímnejších sfér.
Ochrana obsahu komunikácie ako aj metadát o elektronickej komunikácii však
zároveň spadá aj pod garanciu slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru, pretože sledovanie
komunikácií je spôsobilé odradiť komunikujúce strany od výkonu komunikácie, a tým
obmedziť ich slobodu prejavu. Vedomie možnosti sledovania komunikácie môže viesť zo
strany komunikujúcich subjektov k rezervovanému postoju voči komunikácii. To znamená, že
môže nastať tzv. odradzujúci účinok (alebo tiež zmrazujúci účinok, freezing effect) takého
opatrenia voči výkonu slobody prejavu. Taktiež zber metadát môže viesť k obmedzeniu
výkonu nezávislej žurnalistiky (ako tzv. strážneho psa demokracie), najmä ohrozením
dôvernosti zdrojov, čo môže mať škodlivý dopad na zdroj (odhalenie identity), dotknuté
médium (reputácia) ako aj verejnosť (záujem na možnosti získania informácií z anonymných
zdrojov).44

42

K definícii pozri bližšie KOPA, M.: Doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation) v judikatuře
Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Leges, 2014, s. 29 a nasl.
43
Rozsudky ESĽP Amann v. Švajčiarsko, č. 27798/95 zo 16. februára 2000, bod 65 a Rotaru v. Rumunsko, č.
28341/95 zo 4. mája 2000, bod 43.
44
Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora) z 25. mája 2021, č. 58170/13 62322/14 24960/15,
body 442 a nasl. Stanovisko k možnému odradzujúcemu účinku od ESĽP taktiež preberá aj Súdny dvor, pozri
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Právo na súkromie a sloboda prejavu tak môžu byť vo vzájomnom konflikte a je
potrebné ich dôsledné vyvažovanie (ak prichádza výkonom slobody prejavu k zásahu do
práva na súkromie)45 alebo môžu komplementárne a kompatibilne spoločne chrániť určitý
spoločenský záujem (ak ide o utajené sledovanie obsahu elektronických komunikácií a údajov
o nich), pričom je potrebné ich vyvažovať voči inému spoločenskému záujmu (najmä ide o
záujem štátu na objasňovaní trestnej činnosti).
V rámci rozhodovacej činnosti ESĽP sa oznamovania údajov o telekomunikačnej
prevádzke týkajú predovšetkým rozsudky vo veci Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo
(Veľká komora),46 Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká komora),47 oba z roku 2021, resp.
viaceré rozsudky z predchádzajúcej rozsiahlej rozhodovacej činnosti, najmä Zakharov v.
Rusko48 a taktiež Ben Faiza v. Francúzsko,49 Benedik v. Slovinsko50, Heglas v. Česká republika51
a Breyer v. Nemecko.52 Uvedené prípady spája skutočnosť, že sa v nich aplikujú štandardy
základných práv a slobôd a ďalšie záväzky vyplývajúce z Dohovoru a iných medzinárodných
zmlúv, avšak odlišujú sa skutočnosťou, či sa na vec aplikuje alebo neaplikuje taktiež právo
Európskej únie.
Vo vzťahu ku všetkým uvedeným prípadom je však potrebné konštatovať – v súlade
s názorom generálneho advokáta Bardonu53 – že skutkový stav, ktorý posudzoval ESĽP sa
netýkal priamo otázky prípustnosti toho, aby štát uložil povinnosť uchovávať údaje
o telekomunikačnej prevádzke (na účely trestného konania). Tieto otázky sú predovšetkým
bližšie rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18,
ECLI:EU:C:2020:791, bod 118 a tam citované rozsudky.
45
Napr. rozsudok M.L. v. Slovensko zo 14. októbra 2021, č. 34159/17, bod 34: „[...] Thus the present case requires
an examination of the fair balance that has to be struck between her right to the protection of her private life under
Article 8 and the newspaper publishers’ right to freedom of expression as guaranteed by Article 10.“
46
Rozsudok vo veci Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora) z 25. mája 2021, č. 58170/13
62322/14 24960/15.
47
Rozsudok vo veci Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká komora) z 25. mája 2021, č. 35252/08.
48
Rozsudok vo veci Roman Zakharov v. Rusko (Veľká komora) zo 4. decembra 2015, č. 47143/06.
49
Rozsudok vo veci Ben Faiza v. Francúzsko z 8. februára 2018, č. 31446/12.
50
Rozsudok vo veci Benedik v. Slovinsko z 24. apríla 2018, č. 62357/14.
51
Rozsudok vo veci Heglas v. Česká republika z 1. marca 2007, č. 5935/02.
52
Rozsudok vo veci Breyer v. Nemecko z 30. januára 2020, č. 50001/12.
53
Generálny advokát Bardona sa však nezaoberal bližšie rozhodnutím Breyer v. Nemecko, v ktorom išlo
o uchovávanie a oznamovanie údajov o držiteľoch SIM kariet a tiež ani rozhodnutím Ben Faiza v. Francúzsko vo
veci oznamovania lokalizačných údajov v reálnom čase. Pozri bližšie návrhy generálneho advokáta Manuela
Camposa Sánchez Bordonu prednesené 18. novembra 2021, spojené veci C 793/19 a C 794/19 Bundesrepublik
Deutschland proti SpaceNet AG (C 793/19) Telekom Deutschland GmbH (C 794/19), ECLI:EU:C:2021:939, bod
40; ďalej vec C 140/20, G. D. proti The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications,
Energy and Natural Resources, Attorney General, ECLI:EU:C:2021:942, bod 39, resp. spojené veci C 339/20 a C
397/20, VD (C 339/20), SR (C 397/20), ECLI:EU:C:2021:940, bod 77 v spojení s poznámkou č. 31.
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predmetom právnej úpravy v práve EÚ (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách,
2002/58/ES), ktorá je podrobnejšia ako všeobecné garancie v zmysle Dohovoru, resp. sa na
ne vzťahujú garancie základných práv a slobôd podľa Charty.

2.1.2. Garancie základných práv a slobôd v kontexte prístupu k identifikačným údajom
zákazníkov, výpisu telefonických hovorov, sledovania polohy v reálnom čase
a oznamovania IP adries
Prípady Big Brother Watch a iní a Centrum för Rättvisa sa týkajú sofistikovaného
hromadného sledovania údajov (obsahov komunikácií a metadát) s potenciálnym rozsiahlym
zásahom do práva na súkromie, a preto sa týmto prípadom budeme venovať bližšie. Na
rozdiel od toho, prípad Breyer v. Nemecko sa týka „jednoduchého“ prístupu orgánov verejnej
moci k identifikácii zákazníkov telekomunikačných služieb (elektronických komunikácií),
ktorý per se nie je spojený s intenzívnym zásahom do práva na súkromie. ESĽP považuje
povinnosť en bloc uchovávať údaje o zákazníkoch telekomunikačných spoločností vrátane
držiteľov SIM kariet a poskytnúť k nim prístup orgánu verejnej moci – pri dodržaní
dostatočných zákonných záruk – za súladné s čl. 8 Dohovoru (hoci bez úvah o závažnosti
trestnej činnosti). Intenzita zásahov do základných práv a slobôd síce nie je „triviálna“, ale má
obmedzený charakter.54 Podľa názoru ESĽP má zákonodarca vzhľadom na absenciu
konsenzu v tejto veci priestor na uváženie, ak sú poskytnuté záruky proti zneužitiu a ide
o legitímny cieľ ochrany národnej bezpečnosti a boja proti (akejkoľvek) trestnej činnosti.55
V porovnaní s tým predstavuje vyššiu intenzitu zásahov do základných práv a slobôd
sledovanie polohy dotknutej osoby v reálnom čase, teda získavanie lokalizačných údajov
v reálnom čase pomocou zariadenia slúžiaceho na elektronickú komunikáciu (najmä
mobilného telefónu). Touto problematikou sa ESĽP zaoberal v prípade Ben Faiza v.
Francúzsko. Súd zdôraznil, že je potrebné z hľadiska intenzity zásahov do základných práv
rozlišovať prístup k údajom, ktoré umožňujú určiť polohu osoby v určitom čase spätne (a
posteriori), a prístup k údajom, ktoré umožňujú určiť polohu osoby v reálnom čase. Druhý

54

Rozsudok Breyer v. Nemecko, č. 50001/12 z 30. januára 2020, body 94 a 95. Tvrdenie súdu o obmedzenej
intenzite zásahov do základných práv spochybnil disentujúci sudca Ranzoni, podľa ktorého takéto údaje slúžia
ako kľúč k (citlivým) telekomunikačným údajom a umožňujú identifikáciu strán každého telefonického hovoru
alebo výmeny správ a priradenie prípadne citlivých informácií identifikovateľnej osobe.
55
Tamtiež, body 108 a 109.
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uvedený druh prístupu je spojený s vyššou intenzitou zásahov.56 Na druhej strane súd
pripomenul, že sledovanie osoby takým spôsobom, ktorý umožňuje určenie jej polohy, je
nevyhnutné odlíšiť od iných metód sledovania, ktoré sú spojené s vizuálnymi alebo
akustickými prostriedkami (obrazové a obrazovo-zvukové záznamy), ktoré zasahujú do
práva na rešpektovanie súkromného života ešte vo väčšej miere, pretože takými
prostriedkami je možné zistiť väčšie množstvo informácií o správaní, názoroch a pocitoch
dotknutej osoby.57 Súd však nešpecifikoval, aký konkrétny legitímny cieľ musí právna úprava,
ktorá umožňuje prístup k údajom o polohe v reálnom čase, sledovať.
Na rozdiel od uvedených rozhodnutí, rozsudky vo veci Benedik v. Slovinsko a Heglas v.
Česká republika významne neprispel k rozšíreniu poznatkov o rozlišovaní závažnosti
a intenzity zásahov do základných práv a slobôd pri uchovávaní a oznamovaní jednotlivých
druhov metadát komunikácie. V predmetnom prípade išlo o oznámenie statických
a dynamických IP adries orgánu verejnej moci na účel trestného stíhania (čo spadá do pojmu
súkromný život a dotknutá osoba mohla mať legitímne očakávanie záruky súkromia v online
priestore).58 Vnútroštátna právna úprava, ktorá bola na takýto účel aplikovaná, nebola
dostatočne jasná a predvídateľná a neposkytovala adekvátne záruky proti svojvôli.59 Keďže
nebola splnená podmienka legality zásahu do práva na súkromie, súd neposudzoval
legitimitu a proporcionalitu (vrátane nevyhnutnosti zásahu). Vo veci Heglas v. Česká republika
prišlo k oznámeniu výpisu telefonických hovorov do trestného konania v čase, keď ešte
Trestní řád k tomu neobsahoval adekvátnu právnu úpravu, a príkaz na odpočúvanie (obsahu)
sa vzťahoval na iné obdobie. Tieto skutočnosti taktiež založili nesplnenie podmienky legality.
Z uvedených prvých dvoch rozhodnutí vyplýva, že ESĽP rozlíšil intenzitu zásahu do
základných práv vzhľadom na druh metadát o elektronickej komunikácii, ktoré sa
oznamujú orgánu verejnej moci. Prístup k údajom o zákazníkoch predstavuje nižšiu intenzitu
zásahu ako prístup k lokalizačným údajom v reálnom čase. Avšak je zrejmé, že ešte vyššiu
intenzitu zásahov ESĽP pripisuje prístupu k iným druhom metadát, ktoré umožňujú
vytvorenie konkrétnejšieho a rozsiahlejšieho prehľadu o súkromnom živote dotknutej osoby.

56

Rozsudok Ben Faiza v. Francúzsko z 8. februára 2018, č. 31446/12, bod 74.
Tamtiež, bod 53.
58
Rozsudok Benedik v. Slovinsko z 24. apríla 2018, č. 62357/14, body 115 až 118.
59
Tamtiež, bod 124 a nasl.
57
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2.1.3. Garancie základných práv a slobôd v kontexte tzv. hromadného sledovania
V nasledujúcich úvahách budeme analyzovať rozhodnutie Veľkej komory ESĽP vo veci
Big Brother Watch a iní, čo budeme dávať do súvislosti taktiež s rozhodnutím Veľkej komory
ESĽP vo veci Centrum för Rättvisa. V prípade Big Brother Watch a iní posudzoval ESĽP súlad
vnútroštátnej právnej úpravy Spojeného kráľovstva s právom na súkromie podľa čl. 8
a slobodou prejavu podľa čl. 10 Dohovoru, pričom predmetná právna úprava sa týkala:
a) hromadného zachytávania cezhraničnej elektronickej komunikácie (obsahu
ako aj metadát) spravodajskými službami Spojeného kráľovstva;
b) získavania cezhraničnej elektronickej komunikácie (obsahu ako aj metadát)
spravodajskými službami Spojeného kráľovstva od orgánov verejnej moci
iných štátov (predovšetkým Spojených štátov amerických, prostredníctvom
programov PRISM a Upstream);
c) získavania

údajov

o elektronickej

komunikácii

od

poskytovateľov

komunikačných služieb.

Ad a) Hromadné zachytávanie cezhraničnej elektronickej komunikácie (hromadné
sledovanie) sa uplatňuje predovšetkým na spravodajské získavanie zahraničných informácií
na účel identifikácie nových hrozieb, najmä v oblasti terorizmu, obchodovania s drogami,
obchodovania s ľuďmi a kybernetických útokov. Hromadné sledovanie je procesom, ktorý je
možné rozdeliť na štyri základné etapy: 60
•

prvou etapou je zachytenie a uloženie komunikácie (teda obsahu a súvisiacich
metadát),

•

druhou etapou je filtrovanie zachytených údajov [ide o použitie určitých
algoritmov – selektorov, pomocou ktorých je automaticky vytypovaná
komunikácia, ktorá sa môže týkať trestnej činnosti; filtrovanie zahŕňa aj
použitie tzv. silných filtrov, resp. silných selektorov (strong selectors), ktoré sa
viažu na konkrétnu osobu],61

60

Bližšie Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora) z 25. mája 2021, č. 58170/13 62322/14
24960/15, body 325 až 331.
61
V disentnom stanovisku voči rozsudku vo veci Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora)
sudca Pinto De Albuquerque okrem iného namietal, že sudcovia v odôvodnení rozsudku používajú vágne pojmy.
Preto navrhol definovanie niektorých pojmov, pričom pojmom silné selektory rozumie špecifické (osobné)
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•

tretia etapa pozostáva z analýzy vybraných údajov spravodajcom,

•

štvrtou etapou je spracovanie a použitie získaných informácií vrátane ich
zdieľania s tretími subjektmi.

Prvá etapa per se nepredstavuje významný zásah do práv, avšak samotné uloženie
údajov predstavuje zásah do práva na súkromie (napriek tomu, že údaje sú kódované je
možné prečítať len pomocou osobitných technológií) a aplikácia každej ďalšej etapy
závažnosť zásahu zvyšuje, čím je nevyhnutná aj aplikácia adekvátnych záruk proti zneužitiu.
Zásah do práva na súkromie je podľa čl. 8 ods. 2 Dohovoru, v ktorom sa prejavuje
negatívny záväzok štátu (obmedzenie zásahov verejnej moci do súkromného života),
prípustný pri splnení troch podmienok: súlad so zákonom (legalita), existencia legitímneho
záujmu (legitimita),62 nevyhnutnosť v demokratickej spoločnosti (proporcionalita).63 V rámci
testu proporcionality je nevyhnutné skúmať vhodnosť daného opatrenia, jeho nevyhnutnosť
a primeranosť v užšom zmysle slova. Naplnenie uvedených podmienok legitímneho zásahu
do práva na súkromie je potrebné testovať vo všetkých prípadoch tzv. tajného sledovania,
kam z trestnoprocesného hľadiska spadá uplatnenie informačno-technických prostriedkov,
vrátane oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke.
Podmienka súladu so zákonom sa spája so zásadou právneho štátu, z čoho vyplýva,
že právna úprava musí byť dostupná a predvídateľná. Zákon musí definovať adekvátny rámec
toho, za akých okolností a v akých podmienkach sú orgány verejnej moci oprávnené uplatniť
tzv. tajné sledovanie, resp. musí byť vymedzený rozsah vlastného uváženia, ktoré môže
oprávnený orgán vykonať, resp. spôsob výkonu vlastného uváženia, aby uplatnenie tzv.
tajného sledovania nebolo aplikované arbitrárne.64 Podmienka zákonnosti je úzko spojená

identifikátory súvisiace s identifikovaným alebo identifikovateľným cieľom, ktoré umožňujú získavanie elektronickej
komunikácie do cieľa, z cieľa alebo o ňom a pojmom selektory rozumie nešpecifické (neosobné) identifikátory.
62
Národná bezpečnosť, verejná bezpečnosť, predchádzanie zločinnosti, hospodárske záujmy, ochrana zdravia
alebo morálky alebo ochrana práv a slobôd iných.
63
Pozri k tomu tiež ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck,
2013, s. 9 a nasl.
64
Tamtiež, bod 333: „The domestic law must be sufficiently clear to give citizens an adequate indication as to the
circumstances in which and the conditions on which public authorities are empowered to resort to any such
measures [...] Moreover, the law must indicate the scope of any discretion conferred on the competent authorities
and the manner of its exercise with sufficient clarity to give the individual adequate protection against arbitrary
interference […]” ESĽP cituje uvedené úvahy na základe dlhodobej a konštantnej rozhodovacej činnosti, ktorá
sa aplikuje na všetky trestnoprocesné formy tajného sledovania. Ide predovšetkým o rozsudky Roman Zakharov
v. Rusko (Veľká komora) zo 4. decembra 2015, č. 47143/06, body 229, 230; zo starších doktrinálnych rozhodnutí
Malone v. Spojené kráľovstvo z 2. augusta 1984, č. 8691/79, bod 68, Leander v. Švédsko z 26. marca 1987, č.
9248/81, bod 51, Huvig v. Francúzsko z 24. apríla 1990, č. 11105/84, bod 29, Kruslin v. Francúzsko z 24. apríla 1990,
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s podmienkou nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti. Tzv. tajné sledovanie je možné
uplatniť výlučne v nevyhnutných prípadoch (subsidiarita) a musia ho sprevádzať adekvátne
a účinné záruky proti zneužitiu.65
Ustálená rozhodovacia činnosť ESĽP vymedzila sedem kritérií,66 ktoré musí spĺňať
právna úprava tzv. tajného sledovania, aby sa predchádzalo jeho zneužitiu:
i.

charakter trestných činov (t. z. určitá závažnosť trestných činov), ktorými
môže byť sledovanie odôvodnené;

ii.

vymedzenie okruhov osôb, ktoré môžu sledovaniu podliehať;

iii.

obmedzenie doby sledovania;

iv.

pravidlá skúmania, používania a uchovávania získaných informácií;

v.

pravidlá oznamovania údajov tretím subjektom,

vi.

vymedzenie okolností, pri ktorých existuje oprávnenie alebo povinnosť
vymazať alebo zničiť získané informácie;

vii.

pravidlá dohľadu nad výkonom sledovania (pred jeho výkonom a počas výkonu
– keď sledovaná osoba o sledovaní nevie – prináleží dohľad súdu), pravidlá
oznamovania sledovania dotknutým osobám (ex post) a prostriedky nápravy.

Pokiaľ ide o ochranu národnej bezpečnosti – ako dôvod verejného záujmu, pre ktorý sa
tzv. tajné sledovanie aplikuje – požívajú štáty rozsiahly priestor na uváženie („a wide margin
of appreciation“) pri výbere prostriedkov na ochranu tohto dôvodu verejného záujmu, a to
v súlade s podmienkou, že ide o prostriedky nevyhnutné v demokratickej spoločnosti
(„necessary in a democratic society”).67
Pokiaľ ide o definíciu pojmu národnej bezpečnosti, Veľká komora ESĽP sa odvoláva
na vyjadrenie britského nezávislého úradu komisára pre sledovanie komunikácií (Interception
of Communications Commissioner). Podľa tejto definície sa pojmom ohrozenie národnej
bezpečnosti rozumejú aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo blaho (prosperitu) štátu, alebo

č. 11801/85, bod 30 a taktiež Weber a Saravia v. Nemecko z 29. júna 2006, č. 54934/00, bod 95 a ďalšie
rozhodnutia.
65
Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 334.
66
Prvých šesť kritérií bolo vymedzených v „tradičnej“ staršej, resp. dlhodobej a konštantnej rozhodovacej
činnosti (Huvig, Kruslin a ďalšie); siedmy bod bol vymedzený v rozsudku Roman Zakharov (body 231 až 238).
V tomto rozsudku taktiež súd potvrdil, že uvedené kritériá sa aplikujú aj v prípade, keď tajné sledovanie sa
uskutočňuje v záujme ochrany národnej bezpečnosti.
67
Weber a Saravia v. Nemecko, bod 106, Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 338, Centrum för Rättvisa v.
Švédsko (Veľká komora), bod 252.
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aktivity, ktorých cieľom bolo oslabiť alebo zničiť zastupiteľskú demokraciu politickými,
hospodárskymi alebo násilnými prostriedkami.68 S touto definíciou sa Veľká komora ESĽP
zrejme stotožnila, keďže neposkytla v rozsiahlom odôvodnení rozsudku jej modifikáciu alebo
vlastnú definíciu.
Aj vo svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti69 ESĽP zastával názor, že pojem
národná bezpečnosť je dostatočne určitý a neoslabuje predvídateľnosť právnej úpravy,
pretože požiadavka predvídateľnosti neukladá zmluvným štátom v právnych predpisoch
presne vymenovať všetky druhy konania, ktoré predstavujú ohrozenie národnej bezpečnosti.
Tento pojem je často používaný v právnych predpisoch vnútroštátneho práva ako aj
medzinárodného práva a predstavuje jeden z legitímnych záujmov odôvodňujúcich
obmedzenie práva na súkromie podľa čl. 8 ods. 2 Dohovoru.
Na druhej strane je potrebné uznať, že definície pojmov národná bezpečnosť
a ohrozenie národnej bezpečnosti majú variabilný charakter a je náročné ich definovať ex
ante s univerzálnou platnosťou pre všetky prípady. Na rozdiel od prípadu Big Brother Watch a
iní (Veľká komora), kde sa súd oprel o definíciu komisára pre sledovanie komunikácií, v
rozhodnutí vo veci Centrum för Rättvisa (Veľká komora) konkrétnu definíciu súd neponúkol,
hoci upozornil na niektoré významné aspekty a formy ohrozenia národnej bezpečnosti:
zmluvné štáty a ich občania čelia širokému spektru hrozieb, ktoré sa realizujú
prostredníctvom narastajúceho objemu elektronických komunikácií – globálny terorizmus,
obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie detí.
Prostredníctvom digitálnych technológií, konštatuje súd, realizujú snahy nepriateľských
štátov i neštátnych subjektov narúšať digitálnu infraštruktúru a dokonca aj riadne fungovanie
demokratických procesov pomocou kybernetických útokov, čo je vážna hrozba pre národnú
bezpečnosť.70
Uplatnenie priestoru na uváženie (margin of appreciation) pri voľbe prostriedkov na
ochranu národnej bezpečnosti však podlieha prieskumu zo strany ESĽP vzhľadom na riziká

68

Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 369: „ [...] the IC Commissioner had clarified that in practice ‘national
security’ allowed surveillance of activities which threatened the safety or well-being of the State and activities
which were intended to undermine or overthrow parliamentary democracy by political, industrial or violent means
[...]“
69
Kennedy v. Spojené kráľovstvo z 18. mája 2010, č. 26839/05, bod 159.
70
Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká komora), bod 237.
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zničenia demokratického systému pod rúškom jeho ochrany. Posúdenie je zamerané na
všetky okolnosti prípadu, predovšetkým na:
•

charakter, zameranie a trvanie aplikovaných opatrení,

•

dôvody, ktoré sa vyžadujú na nariadenie týchto opatrení,

•

subjekty, ktoré sú oprávnené povoliť tieto opatrenia, subjekty, ktoré ich
vykonávajú, resp. subjekty dohľadu, resp.

•

prostriedky nápravy možného porušenia práva.71

Vzhľadom na to, že hromadné sledovanie sa odlišuje od „klasického“ tajného
sledovania (najmä odpočúvania telekomunikačnej prevádzky), resp. vzhľadom na
skutočnosť, že sa od prijatia uvedených kritérií zásadne zmenil spôsob a kvalita elektronickej
komunikácie a zväčšil sa objem elektronických komunikácií, považovala Veľká komora ESĽP
za potrebné uvedené kritériá modifikovať. Súd preto definoval nasledujúcich osem
aspektov, ktoré musí právna úprava obsahovať:72
i.

dôvody, na základe ktorých možno povoliť hromadné sledovanie
(vymedzenie konkrétnych sledovaných subjektov ako ani obmedzenie
aplikácie na závažné trestné činy /cieľom hromadného sledovania je
predovšetkým preventívne získavanie spravodajských informácií/ sa
teda z povahy veci nevyžaduje);

ii.

okolnosti, za ktorých môže byť komunikácia jednotlivca zachytená
(odpočúvaná);

iii.

postup, ktorý sa má dodržiavať pri udeľovaní povolenia;

iv.

postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri výbere, skúmaní a procesnom
použití zachytenej elektronickej komunikácie;

v.

opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri oznamovaní materiálu iným
stranám (tretím subjektom, čiže orgánom verejnej moci iného štátu);

vi.

limity trvania hromadného sledovania, podmienky uchovávania
získaného materiálu a okolnosti, za ktorých musí byť takýto materiál
vymazaný a zničený;

71

Pozri Weber a Saravia v. Nemecko, bod 106, resp. Big Brother Watch a iní (Veľká komora), body 338 a 339.
Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 361; rovnako súd preformuloval kritériá taktiež vo veci Centrum
för Rättvisa (Veľká komora), bod 275.
72
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vii.

postupy a modality dohľadu nezávislého orgánu (nezávislého od
orgánu, ktorý sledovanie vykonáva) nad dodržiavaním vyššie
uvedených záruk a jeho oprávnenia riešiť porušenie týchto záruk;

viii.

postupy

nezávislého

následného

preskúmania

dodržiavania

uvedených záruk a oprávnenia riešiť porušenie týchto záruk.

Ak vnútroštátna právna úprava spĺňa uvedené kvalitatívne aspekty, ide o legitímny
a legálny zásah do práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru. Absencia alebo nedostatočnosť
splnenia určitého aspektu môže byť vyvážená kumulatívnym posúdením všetkých
aspektov.73 Podrobnosti takejto vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá ako celok splní tieto
kvalitatívne aspekty, následne spadajú do sféry voľnej úvahy – priestoru na uváženie
vnútroštátneho zákonodarcu (margin of appreciation).
Uvedené kvalitatívne aspekty právnej úpravy sa v plnej miere – ako minimálny
štandard – vzťahujú na zachytávanie tak obsahu elektronickej komunikácie ako aj súvisiacich
metadát – údajov o elektronickej komunikácii. Zachytávanie metadát totiž nie je podľa
názoru Veľkej komory ESĽP menej invazívne ako zachytávanie obsahu komunikácie. Súd
na podporenie tohto svojho záveru pripomína niektoré zásadné argumenty, ktoré svedčia
v prospech toho, aby na súvisiace metadáta boli aplikované minimálne rovnaké kvalitatívne
aspekty právnej úpravy (garancie) ako na obsah komunikácie:
•

údajov o elektronickej komunikácii je väčší objem ako samotného obsahu
elektronickej komunikácie, keďže každá informácia v obsahu je spojená
s niekoľkými informáciami, ktoré sú metadátami (najmä prevádzkové
a lokalizačné údaje);

•

obsah telekomunikačnej prevádzky môže podliehať šifrovaniu, zatiaľčo údaje
o telekomunikačnej prevádzke môžu byť čitateľné;

•

obsah nemusí poskytovať žiadnu dôležitú informáciu o odosielateľovi alebo
prijímateľovi, zatiaľčo údaje o telekomunikačnej prevádzke môžu odhaliť veľké
množstvo osobných informácií, ako sú totožnosť, geografická poloha, zmeny

73

Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 360, adekvátne tiež taktiež vo veci Centrum för Rättvisa (Veľká
komora), bod 274.
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geografickej polohy odosielateľa a príjemcu a zariadenie, cez ktoré sa
komunikácia prenášala;
•

závažnosť

zásahu

do

práva

na

súkromie

je

získaním

údajov

o telekomunikačnej prevádzke o to väčšia, keď sa získajú hromadne, pretože
takto môžu podliehať analýze vo vzájomných súvislostiach, aby sa vytvoril
intímny obraz osoby prostredníctvom mapovania sociálnych kontaktov,
kontaktov, s ktorými osoba komunikovala, polohy, prehliadania internetu,
komunikačných vzorcov a pod.74

Skutočnosť, že na právnu úpravu získavania a uchovávania údajov o telekomunikačnej
prevádzke sa majú aplikovať minimálne rovnaké kvalitatívne aspekty právnej úpravy,
neznamená, že táto právna úprava musí byť nevyhnutne totožná ako právna úprava
získavania a uchovávania obsahu telekomunikačnej prevádzky. Údaje o telekomunikačnej
prevádzke majú totiž iný charakter a spracovávajú (čiže aj analyzujú) sa iným spôsobom ako
obsah telekomunikačnej prevádzky.
Súd konštatoval pri posudzovaní – súladu vnútroštátnej právnej úpravy hromadného
sledovania elektronických komunikácií Spojeného kráľovstva s kvalitatívnymi aspektmi
požadovanými Dohovorom – nenaplnenie niektorých aspektov vo vzťahu k obsahu
elektronickej komunikácie, čo sa v plnej miere vzťahovalo aj na metadáta, údaje
o elektronickej komunikácii.75 Následkom toho prišlo k porušeniu práva na súkromie podľa čl.
8 Dohovoru, resp. slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru. Na druhej strane – a to je práve
zaujímavé – vo vzťahu k hromadnému sledovaniu údajov o telekomunikačnej prevádzke
ESĽP – vo veci Big Brother Watch a iní (Veľká komora)76 – akceptoval niektoré odlišné

74

Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 362 v spojení s bodom 342. Taktiež Centrum för Rättvisa (Veľká
komora), bod 277 v spojení s bodom 256.
75
Nenaplnenie kvalitatívnych aspektov spočívalo najmä v nasledujúcich nedostatkoch: absencia nezávislého
povolenia na hromadné sledovanie; absencia selektorov v žiadosti o vydanie povolenia a nepodrobenie týchto
selektorov spojených s identifikovateľnými jednotlivcami predchádzajúcemu internému povoleniu; nedostatok
predvídateľnosti právnej úpravy (vzhľadom na neidentifikáciu kategórií selektorov a príliš všeobecný charakter
povolenia ministra zahraničných vecí). Big Brother Watch a iní (Veľká komora), bod 416 v spojení s bodmi 377,
381, 382 a nasl, resp. 391 a nasl.
76
V porovnaní s tým vo veci Centrum för Rättvisa (Veľká komora) takéto skutkové okolnosti neboli dané, resp.
súd neposkytuje samostatné úvahy k otázke akceptovania niektorých odlišných atribútov právnej úpravy vo
vzťahu k údajom o elektronickej komunikácii.
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atribúty v porovnaní s právnou úpravou hromadného sledovania obsahu elektronickej
komunikácie. Ak išlo o metadáta (teda nie o obsah komunikácie):
•

použitie silného selektora, teda voči konkrétne identifikovanému jednotlivcovi
(strong selector), ktorý sa nachádzal na britských ostrovoch, nepodliehal
schváleniu ministra zahraničných vecí,

•

resp. metadáta, ktoré nezodpovedali silnému selektoru alebo komplexnému
dopytu (complex query) neboli okamžite zničené, ale uchovávali sa počas doby
niekoľkých mesiacov.

Tieto odlišné atribúty právnej úpravy súd akceptoval s vedomím toho, že efektívne
analytické spracovávanie údajov o elektronickej komunikácii je jedným zo základných
nástrojov pre spravodajské služby v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti.
Súd akceptoval (vo vzťahu k prvému odlišnému atribútu) argumenty vlády, že
schvaľovanie nevyhnutnosti a primeranosti zo strany ministra v každom jednotlivom prípade
by bolo spojené s ťažkosťami, pretože počet dopytov na metadáta bol výrazne vyšší ako
počet dopytov na obsah komunikácie,77 resp. metadáta majú z hľadiska spravodajských
účelov len „dočasnú kvalitu“ (temporal quality) a zdržanie procesom schvaľovania by mohlo
ohroziť ich použitie v spravodajských podmienkach. Podstatnejšie ako schvaľovací proces zo
strany ministra je zabezpečenie toho, aby výber selektorov na údaje o elektronickej
komunikácii podliehal požiadavkám Dohovoru o nevyhnutnosti a proporcionalite a aby
existoval vnútorný a vonkajší dohľad.78
Taktiež súd prijal (vo vzťahu k druhému odlišnému atribútu) argumenty vlády, že
údaje o elektronickej komunikácii si vyžadujú viac analytickej práce počas dlhšieho obdobia,
aby sa objavili „neznáme neznáme“ („unknown unknowns“). To znamená, že je potrebné
spájať rôzne detaily komunikačných údajov (na prvý pohľad mimo tzv. spravodajského
záujmu), ktoré v celistvosti vytvoria mozaiku, ktorá odhaľuje hrozbu vo vzťahu k národnej
bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti. Okamžité odstránenie metadát by takýto postup
znemožnilo. Súd tieto okolnosti a rozdielne (primerané a odôvodnené) zaobchádzanie
s metadátami ako s obsahom komunikácie akceptuje pod podmienkou, že je stanovená
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Rádovo niekoľko tisíc za týždeň vo vzťahu k jednotlivcom, o ktorých je známe, že sú, alebo sa o nich
predpokladá, že sú v Spojenom kráľovstve.
78
Big Brother Watch a iní (Veľká komora), body 420 a 421
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maximálna doba uchovávania (ktorá v predmetnom prípade nepresiahla „niekoľko mesiacov“)
a že právna úprava je predvídateľná, teda maximálna doba uchovávania je stanovená verejne
dostupným, resp. všeobecne záväzným právnym predpisom.79
Ad b) Druhou oblasťou, ktorú Veľká komora ESĽP skúmala, bola právna úprava
získavania cezhraničnej elektronickej komunikácie (obsahu ako aj metadát) domácimi
spravodajskými službami (čiže Spojeného kráľovstva) od orgánov verejnej moci iných
štátov.80 Právny predpis, ktorý takéto získavanie upravuje musí taktiež spĺňať rovnaké
kvalitatívne aspekty ako pri sledovaní vnútroštátnou spravodajskou službou. Záruky sa musia
vzťahovať na všetok získaný materiál (obsah aj metadáta), žiadosť o sledovanie, resp.
následné zaobchádzanie so získanými údajmi musia podliehať nezávislému dohľadu
a jednotlivec musí mať k dispozícii následný nezávislý prieskum splnenia zákonných
podmienok. V tomto prípade súd neidentifikoval porušenie práva na súkromie podľa čl. 8
Dohovoru, ani porušenie slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru.
Ad c) Treťou oblasťou, ktorú Veľká komora ESĽP skúmala, bola právna úprava
získavania údajov o elektronickej komunikácii od poskytovateľov komunikačných služieb. 81
V tomto prípade prišlo k porušeniu práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru, resp. slobody
prejavu podľa čl. 10 Dohovoru, pretože nebola splnená podmienka legality, teda podmienka
obmedzenia práva (a slobody) na základe zákona. Dôvodom bola tá skutočnosť, že
vnútroštátna právna úprava bola v rozpore s právom Európskej únie, a keďže Spojené
kráľovstvo bolo členským štátom EÚ, bola porušená zásada prednosti práva EÚ pred
vnútroštátnym právom.82 Tento rozpor bol zistený samotným vnútroštátnym orgánom
a ESĽP svojím rozhodnutím len nadviazal na zistenie tohto rozporu (keďže ESĽP sám nie je
oprávnený posudzovať súlad vnútroštátneho práva a práva EÚ). Rozpor existoval konkrétne
s garanciami základných práv podľa čl. 7 Charty (právo na rešpektovanie súkromného a
rodinného života), čl. 8 Charty (právo na ochranu osobných údajov), resp. so sekundárnym

79

Tamtiež, body 422 a 423.
K posúdeniu veci Veľkou komorou pozri body 495 a nasl. rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká komora).
81
Pozri body 517 a nasl. rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká komora) a tiež body 465 až 468 pôvodného
rozsudku prvej komory vo veci Big Brother Watch a iní.
82
Skutočnosťou vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ s následkom zániku prednosti práva EÚ pred
vnútroštátnym právom sa Veľká komora ESĽP nezaoberala.
80
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právom83

a zodpovedajúcou

rozhodovacou

činnosťou

Súdneho

dvora.84

Rozpor

vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ spočíval konkrétne v tom, že uchovávanie údajov
nebolo obmedzené len na závažnú trestnú činnosť (serious crime), ale bolo možné pri všetkých
trestných činoch, resp. nepodliehalo povoľovaniu ex ante nezávislým orgánom (súdom alebo
nezávislým správnym orgánom).
***
Z uvedeného vyvodzujeme, že garancie základných práv a slobôd v zmysle Dohovoru,
tak ako sú vykladané Veľkou komorou ESĽP (hoci skutkovo sa predmetné prípady odlišovali
od problematiky povinnosti telekomunikačných spoločností uchovávať údaje, keďže
primárne sa závery týkali získavania údajov na spravodajské účely), a priori nevylučujú
možnosť toho, aby štát stanovil povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávania
údajov o elektronickej komunikácii. Naopak, v súlade s garanciami základných práv
v zmysle Dohovoru môže byť aj právna úprava plošného skrytého hromadného sledovania
komunikácie, zachytávania údajov (obsahu komunikácie ako aj metadát), vrátane
uchovávania takto získaných metadát o elektronickej komunikácii počas doby niekoľkých
mesiacov, a to všetko pod podmienkou, že zákonná právna úprava spĺňa kvalitatívne aspekty
požadované súdom, vrátane atribútu predvídateľnosti (foreseeability) postupov na základe
právnej úpravy.
Povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávania údajov o elektronickej
komunikácii, ktorá je zo strany štátu uložená telekomunikačným spoločnostiam, na jednej
strane a skryté hromadné sledovanie komunikácie na druhej strane je možné považovať
z hľadiska miery invazívneho zásahu do práva na súkromie za porovnateľné. Dokonca si
dovolíme tvrdiť, že hromadné sledovanie komunikácie môže predstavovať ešte invazívnejší
zásah do práva na súkromie, a to z nasledujúcich dôvodov:
a) pri hromadnom sledovaní ide o zachytávanie „všetkej“ komunikácie, teda nie
len metadát o komunikácii, ale zároveň aj obsahu komunikácie, pričom
závažnosť tohto faktu neznižuje ani skutočnosť, že väčšina hromadne
83

Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), pozri ďalej.
Najmä rozsudok SDEÚ z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and
Natural Resources a i. a Kärntner Landesregierung a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238; resp. rozsudok
z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a
i., C-203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.
84

42

sledovanej komunikácie je pomocou selektorov vyfiltrovaná ako „odpad“ bez
spravodajskej relevancie; naopak, závažnosť zvyšuje to, že výber selektorov
ani ich aplikácia (vrátane tzv. silných selektorov, ktoré sú orientované na
konkrétnu osobu) nepodliehajú verejnej ani súdnej kontrole;
b) pri hromadnom sledovaní je sledovaná a zachytávaná komunikácia priamo
v dispozícii štátu, štátne orgány výkonnej moci k nej majú priamo prístup bez
ďalšieho povoľovacieho konanie (podmienka povolenia sa týka začiatku
hromadného sledovania), a to na rozdiel od plošného a nediferencovaného
uchovávania

metadát

komunikácie,

ktoré

zabezpečujú

súkromné

telekomunikačné spoločnosti na základe zákonnej povinnosti (alebo
zákonného oprávnenia uchovávať metadáta, napr. na fakturačné účely)
a odovzdanie metadát štátnemu orgánu podlieha povoleniu zo strany súdu;
c) pri hromadnom sledovaní samotná podstata „hromadnosti“ vylučuje
selektívny prístup štátnych k údajom podľa závažnosti trestného činu (resp.
závažnosti ohrozenia národnej bezpečnosti), miery podozrenia voči
konkrétnej osobe.

Ak je teda hromadné sledovanie komunikácie (pri splnení stanovených
kvalitatívnych aspektov právnej úpravy) v súlade s garanciami základných práv a slobôd
podľa Dohovoru, o to viac má byť v súlade s týmito garanciami (v zásade menej invazívna)
povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávania údajov o elektronickej
komunikácii (teda ak je povolený invazívnejší zásah do základných práv a slobôd, je povolený
aj menej invazívny zásah do základných práv a slobôd, a maiori ad minus).
Sudcovia Veľkej komory ESĽP napokon opakovane zdôraznili, že akceptujú, že
získavanie metadát o elektronickej komunikácii je významným nástrojom na potláčanie
hrozieb pre národnú bezpečnosť, ako aj závažnej trestnej činnosti.
Uvedené kvalitatívne aspekty právnej úpravy hromadného sledovania sú preto
formulované relatívne voľne a veľkoryso (na rozdiel od pôvodných kritérií tzv. cieleného
sledovania, Zakharov v. Rusko) vo vzťahu k širokému priestoru vnútroštátneho zákonodarcu
na uváženie pri stanovení konkrétnych zákonných predpokladov a garancií základných práv
pri hromadnom sledovaní. Táto voľnosť a veľkorysosť sa prejavuje napr. v tom, že sa
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nevyžaduje diferencovaný prístup podľa existencie podozrenia (že je ohrozená národná
bezpečnosť), závažnosti trestných činov, okruhu sledovaných osôb atď.
Kvalitatívne aspekty sa vzťahujú na právnu úpravu týkajúcu sa získavania obsahu
komunikácie, ako aj metadát o komunikácii (prostredníctvom hromadného sledovania), hoci
súd akceptuje aj odlišnosť niektorých atribútov (ak je táto odlišnosť racionálne odôvodnená
určitým verejným záujmom, praktickým nakladaním s údajmi – napr. potrebná dlhšia doba
na analytické spracovávanie metadát, v porovnaní s analytickým spracovávaním obsahu
komunikácie).
Na druhej strane, ak je zmluvný štát Dohovoru zároveň členským štátom EÚ,
podmienka obmedzenia základných práv a slobôd v zmysle Dohovoru – súlad so zákonom (in
accordance with the law) – sa vykladá aj s ohľadom na súlad vnútroštátnej právnej úpravy
s právom EÚ.
Garancie základných práv a slobôd v zmysle Dohovoru majú pre právny poriadok EÚ
osobitný význam.85 Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora často odkazuje priamo na
ustanovenia Dohovoru bez odkázania na všeobecné zásady práva EÚ.86 Takáto prax zakladá
možnosť považovať Dohovor de facto za integrálnu súčasť prameňov práva EÚ.87 De iure však
Dohovor začlenený do právneho poriadku EÚ nie je.88 Zmysel a rozsah práv zaručených
Chartou je podľa čl. 52 ods. 3 Charty je rovnaký ako zmysel a rozsah práv zaručených
Dohovorom.89 Internacionálne a supranacionálne garancie základných práv a slobôd sú teda
úzko prepojené.
Aj sám čl. 52 ods. 3 Charty však pripúšťa, že právny poriadok EÚ môže priznávať širší
rámec (rozsah) ochrany základných práv a slobôd. Ako budeme ďalej skúmať, právo na
85

Osobitný význam bol priznaný v rozsudku Hoechst z konca 80-tych rokov. Rozsudok z 21. septembra 1989,
Hoechst/Komisia, ECLI:EU:C:1989:337, bod 13.
86
Porovnaj čl. 6 ods. 3 ZEÚ: „Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv
a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné
zásady práva Únie.“
87
Pozri SIMAN, M., SLAŠŤAN, M.: Právo Európskej únie. Inštitucionálny systém a právny poriadok Únie
s judikatúrou. Bratislava: Euroiuris, 2012, 1232 s.
88
Pozri rozsudok z 2. septembra 2021, LG a MH (Autoblanchiment), C-790/19, ECLI:EU:C:2021:661, bod 75
a ďalšia citovaná judikatúra.
89
K právu na rešpektovanie súkromného života v tomto kontexte pozri napr. rozsudok zo 14. decembra 2021,
V.M.A., C‑490/20, ECLI:EU:C:2021:1008, bod 60: „V tejto súvislosti, ako vyplýva z vysvetliviek k Charte základných
práv (Ú. v. EÚ C 303, 2007, s. 17), v súlade s článkom 52 ods. 3 Charty majú práva zaručené v jej článku 7 rovnaký
zmysel a rozsah ako práva zaručené v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
podpísaného v Ríme 4. novembra 1950.“
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rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 7 Charty a právo na ochranu
osobných údajov (právo na informačné sebaurčenie) podľa čl. 8 Charty v súvislosti
s elektronickými komunikáciami a uchovávaním údajov o elektronickej komunikácii
predstavujú príklady práv, pri ktorých je rozsah ochrany v zmysle Charty širší ako rozsah
ochrany v zmysle Dohovoru.90
Pre problematiku uchovávania a oznamovania údajov o elektronickej komunikácii
majú teda kľúčový význam garancie základných práv a slobôd v zmysle práva EÚ a je
irelevantné, že garancie základných práv a slobôd v zmysle Dohovoru by určité obmedzenie
základných práv a slobôd pripúšťali, ak ho nepripúšťajú garancie základných práv a slobôd
v zmysle Charty.
Zjednodušene vyjadrené, výklad Dohovoru síce ovplyvňuje výklad Charty, avšak
Charta môže stanovovať širší rozsah základných práv a slobôd a napokon spätne
ovplyvňuje výklad Dohovoru.
Nad rámec uvedeného je potrebné doplniť, že uvedené závery Veľkej komory ESĽP
tak v prípade Big Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora), ako ani v prípade
Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká komora) neboli prijaté jednomyseľne a v súhlasných a
najmä disentných stanoviskách boli vyjadrené názory, že súd mal dbať na širší rozsah garancií
základných práv a slobôd, resp. mal užšie definovať podmienky ich obmedzenia.
V prvom rade považujú sudcovia91 za podstatné – na vyváženie zdôrazneného
významu hromadného sledovania – zdôrazniť význam ochrany práva na súkromný život.
V tomto zmysle je potrebné pripomenúť nasledujúce významné aspekty súkromného života
a možných hrozieb vedúcich k jeho obmedzeniu:
•

súkromie je významné pre duševné a fyzické zdravie jednotlivca; pocit alebo
vedomie neustáleho pozorovania a hodnotenia zo strany iných osôb môže
spôsobiť negatívne zdravotné následky, pretože jednotlivec je nútený
internalizovať značnú časť sociálneho správania, skrývať pocity alebo
myšlienky, túžby alebo praktiky, ktoré by nechcel verejne vyjadriť;

90

Pozri ďalej kapitolu č. 3 tejto práce.
Big Brother Watch a iní (Veľká komora), súhlasné, resp. konkurujúce stanovisko sudcov Lemmensa, Vehabovića
a Bošnjaka, body 2 až 9. Vo veci Centrum för Rättvisa (Veľká komora) na toto svoje súhlasné, resp. konkurujúce
stanovisko sudcovia primerane odkazujú.
91
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•

vonkajšie pozorovanie vytvára tlak na sebaprezentáciu, čo obmedzuje
slobodu, autonómiu, autentickosť a spontánnosť správania, kreativitu
a napokon aj medziľudské vzťahy;

•

súkromie je nevyhnutné na podporu demokratickej správy verejných vecí,
existenciu a rozvoj občianskej spoločnosti – iba autonómne bytosti môžu
vytvárať skutočne demokratickú spoločnosť, resp. môžu plne využívať všetky
základné práva a slobody,92 predovšetkým politické práva; a naopak dohľad zo
strany štátu vytvára tlak na konformizmus a „morálnu zbabelosť, pocit
dohľadu môže spôsobiť, že občania budú opatrnejší pri uplatňovaní slobody
prejavu, zhromažďovacieho a združovacieho práva, práva uchádzať sa
o verejné volenú funkciu;

•

vývoj nových technológií umožňujúcich hromadné sledovanie a efektívnejšie
využívanie zhromaždených informácií zvýšil ohrozenie súkromia, ako aj riziko
zneužitia osobných údajov.

V prvej fáze hromadného sledovania všetka komunikácia, vrátane metadát
o elektronickej komunikácii sa dostáva na nosiče informácií štátnych orgánov a prechádza
automatickou selekciou. Kritériá, ktoré oddeľujú „odpad“ od spravodajsky využiteľného
materiálu nie sú zrejmé. Presný rozsah komunikácie a súvisiacich údajov, ktoré spravodajské
služby takto zhromaždili, taktiež nie je známy. Existujú však dôvody domnievať sa, že
pravidelne je zachytávaná veľká časť komunikácie miliónov jednotlivcov. Túto situáciu
zhoršuje skutočnosť, že dotknuté osoby si spravidla nebudú vedomé tohto zásahu. V takejto
situácii, keď ľudia nemôžu vedieť, či je ich komunikácia zameraná, ale sú si vedomí, že existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa to deje, vzniká následok, ako je uvedený vyššie: ľudia môžu
prispôsobiť svoje správanie, čo má mnohé vážne následky pre spoločnosť a demokraciu.
Na základe týchto skutočností prichádzajú sudcovia Lemmens, Vehabović a Bošnjak
k záveru, že Veľká komora mala rozsudkom zájsť oveľa ďalej pri presadzovaní dôležitosti
ochrany súkromného života, najmä zavedením prísnejších minimálnych záruk, ale aj
prísnejším uplatňovaním týchto záruk na predmetný režim hromadného sledovania
elektronickej komunikácie. Konkrétne vo vzťahu k ôsmim kvalitatívnym aspektom právnej
úpravy namietajú, že:

92

Slobody nemožno naplno využívať, ak je obmedzená vnútorná sloboda.
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•

tieto kvalitatívne aspekty právnej úpravy sa nemajú hodnotiť „globálne“, teda
ako celok, ale každý aspekt je potrebné hodnotiť zvlášť, resp. porušenie alebo
nenaplnenie jedného z aspektov má zakladať rozpor vnútroštátnej právnej
úpravy s garanciou práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru, čiže žiadny
ochranný prvok označený ako minimálny nemôže byť kompenzovaný
akýmikoľvek vyvažujúcimi faktormi poskytnutými v súvislosti s nejakým iným
kritériom;

•

tieto kvalitatívne aspekty vyžadujú jasné vymedzenie konkrétnych záruk vo
vnútroštátnom práve, ale samy nestanovujú žiadne minimálne záruky; hocit
tieto aspekty prispievajú k predvídateľnosti vnútroštátneho práva, tieto
aspekty per se nestanovujú minimálne požiadavky, pokiaľ ide o hmotnoprávne
alebo procesné podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby fungoval režim
hromadného sledovania od počiatočných (menej invazívnych štádií)
k neskorším (invazívnejším) štádiám, ktoré sú spojené s využívaním informácií
získaných z obsahu alebo metadát komunikácie;

•

tieto kvalitatívne aspekty neposkytujú žiadnu hmotnoprávnu ochranu
jednotlivca pred neprimeraným zasahovaním do práva na súkromie, najmä v
štádiu uplatňovania tzv. silných selektorov na zhromaždený materiál, resp.
procesná ochrana poskytovaná týmito kvalitatívnymi aspektmi je tiež
nedostatočná; záruky vyvinuté v rámci cieleného odpočúvania na účely boja
proti trestnej činnosti (najmä rozsudok Roman Zakharov, body 231 až 238)
môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie pri formulovaní záruk aplikovateľných na
hromadné sledovanie, ktoré je možné zjednodušene vymedziť nasledujúcim
spôsobom:93
o

definovanie okolností (podozrenia z páchania určitých okruhov
trestných činov), ktoré predstavujú ohrozenie národnej bezpečnosti,

o

definovanie okruhov osôb, voči ktorých elektronickej komunikácii je
možné použiť tzv. silné selektory,

o

požiadavka existencie dôvodného podozrenia zo spáchania trestného
činu (ohrozujúceho národnú bezpečnosť); to platí najmä vtedy, keď sa

93

Big Brother Watch a iní (Veľká komora), súhlasné, resp. konkurujúce stanovisko sudcov Lemmensa, Vehabovića
a Bošnjaka, body 18 a nasl.
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hromadné odpočúvanie začína zameriavať na identifikovaného
jednotlivca pomocou silných selektorov (napr. emailová adresa),94
▪

predchádzajúce tri vymenované kvalitatívne aspekty alebo
kritériá je možné označiť ako kritériá hmotnoprávnej ochrany,
ktoré boli v rozsudku prijatom väčšinou sudcov Veľkej komory
ESĽP zredukované len na to, aby vo vnútroštátnej právnej
úprave boli vymedzené dôvody, na základe ktorých možno
povoliť hromadné sledovanie (i.), resp. okolnosti, za ktorých môže
byť komunikácia jednotlivca zachytená, čo je relatívne vágna
formulácia, pri ktorej ani nie je jasné, či sa vzťahuje na všetky
(teda aj neskoršie) fázy hromadného sledovania;

o

požiadavka predchádzajúceho povolenia, ktorá je najvýznamnejším
kvalitatívnym aspektom procesnej ochrany jednotlivca, avšak
požiadavka predchádzajúceho povolenia nevyhnutne neposkytuje
dostatočne účinnú ochranu proti svojvôli a zneužitiu, ak kritériá
hmotnoprávnej ochrany nie sú dostatočne určité;

o

požiadavka

toho,

že

povoľovací

proces

má

predstavovať

predchádzajúcu súdnu ochranu; požiadavka nezávislosti orgánu nie je
dostatočne určitá, pričom najmä použitie silných selektorov týkajúcich
sa

identifikovateľných

jednotlivcov

nesmie

podliehať

iba

predchádzajúcemu internému schváleniu; spravodajská služba alebo
iný orgán musí byť pripravený formulovať dôvody použitia selektorov
voči obsahu komunikácie a súvisiacim metadátam a preukázať ich pred
nezávislou inštitúciou;
o

požiadavka presnejšej definície verejného záujmu, pre ktorý sa má
hromadné sledovanie uskutočňovať, teda konkrétne:
▪

požiadavka presnejšej definície národnej bezpečnosti,95 keďže
definícia prijímaná Veľkou komorou ESĽP nenapĺňa aspekt

94

Disentujúci sudcovia bližšie vysvetľujú: V demokratickej spoločnosti môžu spravodajské služby kontrolovať
elektronickú komunikáciu a súvisiace údaje o elektronickej komunikácii jednotlivca len vtedy, keď môžu
objektívnemu pozorovateľovi preukázať, že tento jednotlivec môže byť zapojený alebo sa chystá zapojiť do
činností ohrozujúcich konkrétny národnobezpečnostný záujem, alebo je to osoba, ktorá je alebo môže byť v
kontakte s jednotlivcami, ktorí sa zaoberajú takými aktivitami alebo sa chystajú do nich zapojiť.
95
Pozri vyššie.
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predvídateľnosti právnej úpravy – to znamená, že jednotlivec
nemá právnu istotu v tom, na základe akých presných dôvodov
by jeho komunikácia (obsah komunikácie a metadáta) mohla
byť zachytená a analyzovaná spravodajskými službami;
▪

požiadavka zúženia okruhov trestných činov, pri ktorých je
možné uplatniť hromadné sledovanie a ktoré nespadajú pod
dôvod národnej bezpečnosti – v predmetnom prípade to boli
trestné činy s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri
roky, trestné činy s použitím násilia, trestné činy smerujúce
k získaniu značného prospechu, resp. trestné činy páchané
väčšou skupinou osôb – takýto široký rozsah trestných činov
vyvoláva

vážne

pochybnosti

o splnení

podmienky

proporcionality.

Sudca Pinto de Albuquerque poskytol k rozsudku vo veci Big Brother Watch a iní v.
Spojené kráľovstvo (Veľká komora) ako aj v prípade Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká
komora) rozsiahle alternatívne odôvodnenie o porušení práva na súkromie podľa čl. 8
Dohovoru a slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru právnou úpravou a aplikáciou
hromadného sledovania, pričom prezentoval alternatívne prísnejšie požiadavky na
vnútroštátnu právnu úpravu. Disentujúci sudca predkladá nasledujúce kritické poznámky:
•

súd používa vágny jazyk, čo môže byť ovplyvnené snahou poskytnúť štátom
dostatočne široký priestor na uváženie pri formulovaní vnútroštátnej právnej
úpravy, ale tiež môže ísť o váhavý prístup sudcov pri zaujímaní jasného
stanoviska k hromadnému sledovaniu, čo oslabuje autoritu Veľkej komory
ESĽP a znižuje normatívnu hodnotu predmetného rozsudku;

•

súd nepoužíva presný, resp. nezávislý metodologický prístup: súd rozhodol na
základe obmedzených informácií o selektoroch a ich použití, preto súd mohol
vykonať výlučne „kvalifikovaný odhad“ o pravdepodobnom stupni zásahu do
práv jednotlivca v rôznych fázach procesu; taktiež argumenty, že hromadné
sledovanie sa týka predovšetkým zahraničnej komunikácie a pre spravodajské
služby má najmä preventívny charakter, vychádzajú viac z domnienok ako
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faktov; Pinto de Albuquerque varuje pred nadmerným zhromažďovaním
spravodajských informácií a nadmernou dôverou voči úradníkom;96
•

súd sa bez primeraných dôvodov odchýlil od záverov v rozsudkoch, ktoré sa
týkali cieleného sledovania i hromadného sledovania: Roman Zakharov v.
Rusko,97 Szabó a Vissy v. Maďarsko,98 resp. Mustafa Sezgin Tanrıkulu v.
Turecko;99 v prípade Szabó a Vissy ESĽP odmietol neobmedzené sledovanie
veľkého počtu občanov,100 pričom je nevyhnutná požiadavka individuálneho
podozrenia; v prípade Mustafa Sezgin Tanrıkulu ESĽP odmietol sledovanie
prakticky kohokoľvek v Turecku, keďže v súdnom príkaze neboli dotknuté
osoby identifikované podľa mien, adries, telefónnych čísel ani iných
relevantných informácií;101 okrem toho existuje množstvo dokumentov
inštitúcií a orgánov Rady Európy a Európskej únie,102 resp. judikatúry Súdneho
dvora EÚ (týkajúcej sa cezhraničného prenosu údajov a možného hromadného
sledovania),103 ktoré problematizujú aplikáciu hromadného sledovania
a cezhraničný prenos údajov;

•

hromadné sledovanie je podľa disentujúceho sudcu implicitne alebo explicitne
zakázané v 23 európskych štátoch104 a iba 7 štátov prevádzkuje takéto
systémy,105 z čoho je možné vyvodzovať, že členské štáty Rady Európy sa

96

Body 8 a 12 disentu.
Pozri vyššie.
98
Szabó a Vissy v. Maďarsko z 12. januára 2016, č. 37138/14.
99
Mustafa Sezgin Tanrıkulu v. Turecko, z 18. júla 2017, č. 27473/06.
100
Kategória „dotknutých osôb“ definovaná vnútroštátnym zákonom je podľa komory ESĽP príliš široká,
pretože neexistuje žiadna požiadavka akéhokoľvek druhu, aby orgány preukázali skutočný alebo predpokladaný
vzťah medzi osobami alebo okruhom osôb „dotknutých“ a predchádzaním akejkoľvek teroristickej hrozbe –
nehovoriac o spôsobe umožňujúcom analýzu, ktorá by viedla k otázke striktnej nevyhnutnosti. Szabó a Vissy v.
Maďarsko, bod 67.
101
Mustafa Sezgin Tanrıkulu v. Turecko, bod 57.
102
Napr. uznesenia Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 a 29. októbra 2015, stanovisko európskeho
dozorného úradníka pre ochranu údajov z 20. februára 2014 a stanovisko pracovnej skupiny zriadenej podľa čl.
29 4/2014.
103
Pozri predovšetkým dva rozsudky Súdneho dvora vo veci Schrems. Prvým je rozsudok Súdneho dvora zo 6.
októbra 2015, Schrems, C‑362/14, ECLI:EU:C:2015:650; rozsudok zo 16. júla 2020, Data Protection Commissioner
proti Facebook Ireland Ltd, Maximillianovi Schremsovi, C‑311/18, ECLI:EU:C:2020:559.“
104
Sudca uvádza nasledujúce štáty: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česká republika,
Grécko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Monako, Čierna Hora, Severné Macedónsko,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Srbsko, Taliansko, Turecko a Ukrajina.
105
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Pozri tiež bod 242
rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká komora).
97
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približujú ku konsenzu v otázke zákazu hromadného sledovania, a preto by
malo byť zakázané;
•

ďalšou námietkou bol nedostatočný systém záruk proti zneužitiu hromadného
sledovania: na spustenie hromadného odpočúvania teda stačí všeobecný
príkaz na sledovanie komunikácie bez podozrenia, či už je to na účely
odhaľovania a vyšetrovania trestných činov alebo na iné účely (prevencia);
množstvo otázok pritom zostáva nezodpovedaných:106 Je napr. vyšetrovanie
„závažných trestných činov“ bez ďalšieho upresnenia prípustným dôvodom na
príkaz na hromadné sledovanie? Je vyšetrovanie krádeže peňaženky a mobilného
telefónu prípustným dôvodom?107 Aké sú „prípustné okolnosti“, za ktorých je
možné sledovať komunikáciu jednotlivca? Aký je požadovaný stupeň záujmu o
komunikáciu jednotlivca na účely, ktoré sleduje príkaz na hromadné sledovanie,
aby bolo možné ospravedlniť hromadné odpočúvanie komunikácie jednotlivca?

•

z hľadiska stanovených kvalitatívnych aspektov právnej úpravy nie je
naplnenie každého aspektu obligatórne, pretože sa kvalitatívne aspekty
hodnotia globálne, teda ako celok;108

•

aplikácia právnej úpravy necieleného – hromadného sledovania predstavuje
zásadnú zmenu v tom, ako vnímame prevenciu a vyšetrovanie trestnej
činnosti a zhromažďovanie spravodajských informácií v Európe: od
zamerania sa na konkrétnu osobu – podozrivého, ktorého možno
identifikovať, až po zaobchádzanie s každým ako s potenciálnym podozrivým,
ktorého údaje sa musia zachytávať, uchovávať, analyzovať a profilovať;
napriek možným silnejším zárukám vo vnútroštátnom práve tak štát začína
dostávať viac podobu policajného štátu ako demokratického a právneho
štátu;109

•

osobitne k hromadnému sledovaniu údajov (metadát) o elektronickej
komunikácii uviedol sudca nasledujúce námietky:

106

Bod 14 disentu.
Porovnaj v kontexte garancií základných práv a slobôd podľa Charty rozsudok z 2. októbra 2018, Ministerio
Fiscal, C‑207/16, ECLI:EU:C:2018:788.
108
Sudca Pinto de Albuquerque k tomu vo svojej ostrej kritike dodáva (bod 15): „In some corners of Europe, zealous
secret services will be strongly tempted to take advantage of the Court’s very lax fashion of formulating legal
standards and innocent people will pay the price sooner or later.“
109
Tamtiež, bod 22. Sudca k tomu otvorene dodáva: „This would be the opposite of what the founding fathers
wanted for Europe when they signed the Convention in 1950.“
107
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i.

napriek tomu, že súd identifikoval významné riziko zásahu do podstaty
práva na súkromie hromadným sledovaním metadát o elektronickej
komunikácii, neposkytol rovnaký stupeň ochrany ako v prípade obsahu
elektronickej komunikácie; sudcovia Veľkej komory týmto spôsobom
pravdepodobne reflektovali námietky britskej vlády, že požiadavka
rovnakej ochrany obsahu elektronickej komunikácie a jej súvisiacich
metadát by mala za následok zníženie ochrany obsahu;

ii.

na jednej strane súd požaduje, aby sa rovnaké kvalitatívne aspekty
právnej úpravy vzťahovali na obsah elektronickej komunikácie ako aj
na metadáta o nej, na druhej strane pripúšťa, že štáty majú možnosť
vybrať si konkrétne záruky, pretože kvalitatívne aspekty vzťahujúce sa
na metadáta nemusia byť nevyhnutne v každom ohľade totožné s tými,
ktoré upravujú zaobchádzanie s obsahom;

iii.

postoj Veľkej komory k tomu, ktoré aspekty sa musia a ktoré aspekty
sa nemusia vzťahovať aj na metadáta, je teda nejednoznačný
a neposkytuje právnu istotu; sudca Pinto de Albuquerque to expresívne
pomenováva ako „rozmazané posolstvo“, resp. „váhavý postoj“;110

•

na základe uvedeného navrhol disentujúci sudca vlastný súbor kvalitatívnych
aspektov,111 ktoré by mala právna úprava vzťahujúca sa na hromadné
sledovanie komunikácií:
i.

vymedzenie dôvodov, ktoré je prípustné odôvodniť príkaz na
hromadné sledovanie, napr.: odhaľovanie hrozieb pre národnú
bezpečnosť

alebo

predchádzanie

závažnej

trestnej

činnosti,

odhaľovanie alebo vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, pričom v
takom prípade ide o trestné činy, ktoré zodpovedajú buď zoznamu
konkrétnych závažných trestných činov, alebo ide o trestné činy
s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky; 112

110

Tamtiež, bod 32.
Tamtiež, bod 34.
112
Horná hranica trestnej sadzby na úrovni najmenej štyroch rokov vyplýva z definície pojmu závažný trestný
čin (serious crime) podľa čl. 2 písm. b) Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému
organizovanému zločinu z 15. novembra 2000 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 621/2003 Z. z.).
111
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ii.

vymedzenie odpočúvaných subjektov, teda osôb alebo inštitúcií, ktoré
môžu byť odpočúvané, pričom je nevyhnutné dodržať nasledujúce
pravidlá:
▪

zákaz lovu údajov (data fishing) alebo prieskumných expedícií
(exploratory expeditions) s cieľom objaviť „neznáme neznáme“
(unknown unknowns), vrátane akejkoľvek formy necieleného
sledovania založeného na nešpecifických selektoroch,

▪

zákaz

používania

silných

selektorov

zameraných

na

komunikáciu (tretích osôb) o cieľovom odpočúvanom subjekte,
▪

prípustnosť silných selektorov zameraných na komunikáciu od
cieľového odpočúvaného subjektu a k nemu, ak existuje
dôvodné podozrenie, že odpočúvaný subjekt je zapojený do
vyššie uvedených trestných činov alebo činností;

iii.

vymedzenie foriem elektronickej komunikácie, ktoré možno zachytiť,
ako je telefón, fax, e-mail, vyhľadávanie cez webové vyhľadávače (napr.
Google), prehliadanie internetu, sociálne médiá a cloudové úložiská
atď.;

iv.

aplikácia princípu proporcionality, v súlade s ktorým:
▪

sa vyžaduje primeranosť v užšom zmysle: v konkurencii medzi
právami odpočúvaných subjektov a sledovanými účelmi (najmä
národnou bezpečnosťou) sa musí dosiahnuť spravodlivá
rovnováha v súlade so zásadou, že čím závažnejšie sú
predmetné trestné činy, resp. konania ohrozujúce národnú
bezpečnosť a ich minulé alebo budúce následky, tým
invazívnejšie a rozsiahlejšie môže byť sledovanie komunikácie;
v každom prípade musí odpočúvanie zabezpečiť, aby sa
rešpektovala podstata (alebo minimálne jadro) práv subjektov,
ktorých komunikácia podlieha sledovaniu (napr. práva na
intímny súkromný život);

▪

sa vyžaduje nevyhnutnosť: zásah do práv subjektov, ktorých
komunikácia podlieha sledovaniu, musí primerane slúžiť
stanoveným účelom a nesmie ísť ďalej, ako je potrebné na
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dosiahnutie týchto cieľov; sledovanie komunikácie musí byť
odôvodnené len ako krajné opatrenie (ultima ratio), to
znamená, keď nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky na
získanie dôkazov alebo informácií, pretože použitie iných
menej invazívnych metód sa ukázalo ako neúspešné alebo by
pravdepodobne bolo neúspešné; sledovanie sa musí okamžite
zastaviť, keď už neslúži stanoveným účelom;
v.

časové obmedzenie trvania príkazu na sledovanie komunikácie
s možnosťou opakovaného predĺženia trvania po posúdení výsledkov
sledovania, v každom prípade však s maximálnym časovým limitom
uloženým na celé sledovanie;

vi.

komplexný súdny dohľad nad sledovaním komunikácie, ktorý zahŕňa:
▪

povolenie sledovania

komunikácie

vrátane

vymedzenia

konkrétnych nosičov, ktoré sa majú zachytiť, a silných
selektorov, ktoré sa majú použiť;
▪

pravidelná kontrola vykonávania príkazu na sledovanie
komunikácie v dostatočne krátkych intervaloch vrátane
predĺženia trvania príkazu;

▪

ex post facto preskúmanie procesu sledovania komunikácie a
zachytených údajov;

▪

ak vec neznesie odklad môže prokurátor vydať príkaz na
sledovanie komunikácie, ktorý však musí v krátkom čase
potvrdiť sudca;

vii.

vymedzenie postupu, ktorý sa má dodržiavať pri skúmaní, používaní,
uchovávaní a likvidácii získaných údajov, s podrobným popisom
rozsahu dohľadu sudcu počas fázy vykonávania sledovania a po jeho
ukončení a dokumentácie zničenia údajov;

viii.

vymedzenie podmienok, ktoré je potrebné splniť, a preventívnych
opatrení, ktoré je potrebné prijať, pri výmene zachytených údajov so
zahraničnými spravodajskými službami;113

113

Sudca Pinto de Albuquerque taktiež konkretizuje, čo musí vnútroštátna právna úprava výmeny informácií
(získaných zo sledovania komunikácie) so zahraničnými spravodajskými službami upravovať: (i) zákaz
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ix.

určenie povinnosti oznámiť sledovanej osobe, keď sa sledovanie
komunikácie skončí, okrem prípadov, keď by takýmto zverejnením boli
ohrozené záujmy národnej bezpečnosti, pričom v takom prípade musí
byť príslušný sudca splnomocnený na preskúmanie z vlastnej iniciatívy
(ex proprio motu) alebo z podnetu tretej strany (napríklad prokurátora)
celý proces odpočúvania s cieľom zistiť, či boli údaje získané zákonným
spôsobom a či by mali byť uchovávané alebo zlikvidované;

x.

vymedzenie osobitných záruk, pokiaľ ide o utajenie profesnej
komunikácie

privilegovaných

parlamentu,

lekári,

právnici,

komunikantov,
novinári

ako

a osoby

sú

poslanci

vykonávajúce

duchovenskú činnosť;
xi.

určenie záruky, že odsúdenie za trestný čin sa nemôže zakladať výlučne
alebo v rozhodujúcej miere na dôkazoch získaných hromadným
sledovaním;

xii.

určenie že tieto kvalitatívne aspekty právnej úpravy sa aplikujú nielen
pri hromadnom sledovaní komunikácie na vnútroštátnej úrovni, ale aj
extrateritoriálne, resp. sa aplikujú bez ohľadu na účel sledovania, stav
údajov (uložených alebo v tranzite) alebo držbu údajov (údaje
uchovávané vo vlastníctve sledovaného subjektu alebo v držbe
poskytovateľa služieb);

xiii.

určenie, že ochrana práv jednotlivcov pri sledovaní komunikácie sa
uplatňuje vo vertikálnych vzťahoch (zo strany štátu voči jednotlivcovi),
ako aj v horizontálnych vzťahoch (teda medzi súkromnými subjektmi),
čiže aj zo strany neštátnych subjektov – obchodných spoločností,
telekomunikačných spoločností – voči jednotlivcom.

outsourcingu dohľadu, ktorý obchádza vnútroštátne pravidlá, (ii) zákaz zdieľania zachytených údajov s treťou
stranou bez súhlasu ich pôvodcu; (iii) zákaz výmeny údajov so zahraničnými spravodajskými službami, ktoré
nezabezpečujú úroveň ochrany v zásade ekvivalentnú tej, ktorú zaručuje Dohovor; (iv) zákaz hromadného
prenosu údajov zahraničnej spravodajskej službe alebo ich prijímanie od cudzej spravodajskej služby v
nepretržitom procese založenom na jedinom sledovanom účele; (v) nevyhnutnosť súdneho povolenia pred
každým prenosom/prijatím údajov v súlade s totožnými pravidlami, ako sú pravidlá domáceho hromadného
sledovania, vrátane, dodržiavania princípu proporcionality; (vi) rovnaké uplatňovanie pravidiel bez rozdielu
medzi vyžiadanými a nevyžiadanými údajmi, resp. „surovými“ (nevyhodnotenými) a vyhodnotenými údajmi.
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Dodávame, že uvedené alternatívne pravidlá, resp. kvalitatívne aspekty vnútroštátnej
právnej úpravy hromadného sledovania komunikácií, ktoré naformuloval disentujúci sudca
Pinto de Albuquerque, tak zostávajú „paralelným svetom“ voči voľným a veľkorysým
kvalitatívnym požiadavkám na vnútroštátnu právnu úpravu hromadného sledovania, ktoré
boli stanovené väčšinou sudcov Veľkej komory ESĽP. Tieto alternatívne kvalitatívne aspekty
vychádzajú čiastočne zo staršej a dlhodobej rozhodovacej činnosti ESĽP vo vzťahu
k cielenému sledovaniu komunikácie (Roman Zakharov a ďalšie rozhodnutia) a do značnej
miery korešpondujú aj s požiadavkami Súdneho dvora EÚ na ochranu práva na súkromie
a práva na informačné sebaurčenie v súvislosti s elektronickými komunikáciami, ako budeme
skúmať ďalej.
Napriek tomu, že uvedený „paralelný svet“ s alternatívnymi kvalitatívnymi aspektmi
právnej úpravy hromadného sledovania je rigidnejší vo vzťahu k ochrane základných práv
a slobôd podľa Dohovoru, nejde o odmietnutie hromadného sledovania komunikácie per se,
a to napriek tomu, že sudca Pinto de Albuquerque tvrdil, že štáty Rady Európy sa blížia ku
konsenzu o odmietnutí hromadného sledovania. Túto skutočnosť je potrebné si uvedomiť aj
vo svetle toho, čo sme uvádzali vyššie: ak je v súlade s garanciami práv podľa Dohovoru
prípustné hromadné sledovanie komunikácie (a pri splnení relatívne benevolentných
podmienok), prípustné môže byť aj plošné a nediferencované uchovávanie údajov
o elektronickej komunikácii. Preto ak by sme pripustili možnosť hromadného sledovania
v súlade s uvedenými rigidnejšími alternatívnymi kvalitatívnymi aspektmi právnej úpravy,
mali by sme pripustiť (v súlade s garanciami základných práv a slobôd podľa Dohovoru)
možnosť, aby štáty stanovili povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávanie údajov
o elektronickej komunikácii.
Uvedené alternatívne kvalitatívne aspekty právnej úpravy tak môžu byť podnetné aj
de lege ferenda, resp. k rozvoju rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ. To sa týka napr.
vymedzenia okruhu protiprávnych konaní (trestných činov), pri ktorých je možné podľa
názoru disentujúceho sudcu aplikovať hromadné sledovanie. Nejde totiž len nevyhnutne
o konania ohrozujúce národnú bezpečnosť, ale tieto okruhy sú rozšírené aj na závažné trestné
činy, ako sú definované podľa medzinárodnej zmluvy, teda ide o trestné činy pri ktorých
horná hranica trestnej sadzby je najmenej na úrovni štyroch rokov.
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2.1.4. Právo na účinné vyšetrovanie
Právo na účinné vyšetrovanie (a tomu zodpovedajúca povinnosť štátu zabezpečiť
účinné vyšetrovanie) sú imanentnou súčasťou garancií základných práv a slobôd podľa
Dohovoru. Toto právo je súčasťou pozitívneho záväzku štátov prijať účinné opatrenia na
nielen formálne, ale aj materiálne (skutočné a praktické) zabezpečenie realizácie základných
práv a slobôd. Jednotlivé základné práva a slobody podľa Dohovoru totiž pozostávajú jednak:
a) z hmotnoprávneho aspektu, tým je samotná garancia práva alebo slobody per
se, ktorá obsahovo spočíva:
i.

v povinnosti štátu zdržať sa nelegálnych a nelegitímnych zásahov do
základných práv a slobôd zo strany orgánov verejnej moci,

ii.

v pozitívnom záväzku štátu, teda v povinnosti štátu zabezpečiť právnu
úpravu primeraného postihu zásahov do základných práv a slobôd,
v najzávažnejších prípadoch prostriedkami trestného práva hmotného;
a jednak

b) z procesnoprávneho aspektu, tým je povinnosť štátu zabezpečiť právnu
procesného postupu orgánov pri aplikácii primeraného postihu zásahov do
základných práv a slobôd, teda v najzávažnejších prípadoch ide o procesný
postup prostriedkami trestného práva procesného, čiže ide o povinnosť
(štátu) zabezpečiť vykonanie účinného vyšetrovania, čomu zodpovedá právo
poškodeného,114 obeti trestného činu115 na účinné vyšetrovanie konania,
ktorým bolo zasiahnuté do (jeho/jej) základného práva alebo slobody; preto
je garancia práva na účinné vyšetrovanie jedným zo spôsobov, akými môžu
poškodený, resp. obeť trestného činu participovať na trestnom konaní.

114

Ust. § 46 ods. 1 prvá veta TP: „Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená
majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.“
115
Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa obeťou rozumie: „1. fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na
zdraví, spôsobená majetková škoda, nemajetková alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom
chránené práva alebo slobody,
2. príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola
trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu a ak odsek 2 neustanovuje inak; ak je
týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá z nich [...]“.
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Právo na účinné vyšetrovanie s povinnosťou účinne vyšetrovať však nevyplýva len
z Dohovoru, ako prameňa medzinárodného práva, ale vyplýva aj z niektorých prameňov
práva Európskej únie, a to jednak
•

z primárneho práva EÚ,
o

najmä z ustanovení Charty, ktoré upravujú obsahovo zodpovedajúce
záruky základných práv a slobôd ako ustanovenia Dohovoru (napr. čl. 4
a 7 Charty vo vzťahu k čl. 3 a 8 Dohovoru);116

o

resp. z čl. 325 ZFEÚ, ktorý splnomocňuje na prijatie opatrení na
zamedzenie

podvodom

a iným

protiprávnym

konaniam

poškodzujúcim finančné záujmy EÚ;
•

ako aj sekundárneho práva EÚ,
o

napr. smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu117, ktorá explicitne
ustanovuje aj povinnosť účinného vyšetrovania, teda povinnosť zaviesť
účinné nástroje vyšetrovania, „ako sú napríklad tie, ktoré sa používajú v
prípadoch organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej
činnosti“ (čl. 15 ods. 3), čím sa rozumie okrem iného „odpočúvanie,
utajené sledovanie vrátane elektronického sledovania“ (bod 27
odôvodnenia smernice);

o

resp. smernica o boji proti terorizmu,118 ktorá taktiež výslovne určuje
povinnosť ustanoviť účinné nástroje vyšetrovania, rovnako „ako sú
napríklad nástroje, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní organizovanej
trestnej činnosti alebo prípadov inej závažnej trestnej činnosti“ (čl. 20 ods.
1), s podobným obsahom ako pri vyššie uvedenej smernici. 119

116

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18,
ECLI:EU:C:2020:791, bod 128.
117
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
118
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88,
31.3.2017, s. 6 – 21).
119
Bod 21 in fine odôvodnenia smernice o boji proti terorizmu: „Medzi takéto nástroje by v prípade potreby mali
patriť napríklad prehliadka všetkých vecí v osobnom vlastníctve, odpočúvanie komunikácie, utajené sledovanie
vrátane elektronického sledovania, vyhotovovanie zvukových záznamov osôb v súkromných alebo verejných
vozidlách a priestoroch a obrazových záznamov osôb vo verejných vozidlách a priestoroch a ich archivácia a
finančné vyšetrovanie.“
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Obsahovou náplňou práva na účinné vyšetrovanie (resp. povinnosti účinne
vyšetrovať) je legislatívne zabezpečenie procesného rámca vyšetrovania a jeho aplikácie.
Právo na účinné vyšetrovanie nie je právom na konkrétny výsledok trestného stíhania, ale je
právom na riadny procesný postup (bez ohľadu na konečný výsledok). Porušením tohto práva
nie sú jednotlivé procesné pochybenia (napr. pri zisťovaní skutkového stavu, narábaní
s vyšetrovacími verziami), ale posudzuje sa procesný postup orgánov činných v trestnom
konaní ako celok.120 Konkrétnou obsahovou náplňou práva na účinné vyšetrovanie je
povinnosť štátu zabezpečiť, aby vyšetrovanie spĺňalo kritériá:
1) nezávislosť a nestrannosť,
a. čo predstavuje nielen absenciu inštitucionálneho a hierarchického
prepojenia, ale aj faktickú nezávislosť;
b. osobitný zreteľ sa berie na aspekt nezávislosti a nestrannosti
vyšetrovania v prípadoch, keď je zásah do základného práva a slobody
jednotlivca

spôsobený

postupom

orgánu

verejnej

moci,121

predovšetkým ide o inštitucionálnu aj praktickú nezávislosť policajných
inšpekcií;122
2) rýchlosť,
a. atribút rýchlosti konania nie je naplnený, ak orgány činné v trestnom
konaní bezdôvodne opomínajú vykonávanie úkonov vo veci;123
b. avšak postup orgánov činných v trestnom konaní môže byť spomalený
objektívnymi skutočnosťami, napr. neskorým podaním trestného
oznámenia, nedostupnosťou svedkov a pod.; v takom prípade
neprichádza k porušeniu práva na účinné vyšetrovanie;
3) verejná kontrola,

120

Napr. rozsudok ESĽP vo veci X a iní v. Bulharsko z 2. februára 2021, č. 22457/16, bod 186 a ďalšie tam citované
rozhodnutia.
121
Najmä v prípadoch porušenia zákazu mučenia, neľudského zaobchádzania alebo trestania podľa čl. 3
Dohovoru, práva na život podľa čl. 2 Dohovoru, ale aj v prípadoch porušenia práva na súkromný život (napr.
nezákonným sledovaním komunikácie) podľa čl. 8 Dohovoru.
122
Pozri napr. rozsudky ESĽP Nachova a iní proti Bulharsku, č. 43577/98 43579/98 zo 6. júla 2005, bod 112, Mocanu
a iní v. Rumunsko zo 17. septembra 2014, č. 10865/09, 45886/07, 32431/08, bod 320, Eremiášová a Pechová v.
Česká republika zo 16. februára 2012, č. 23944/04, bod 154 a nasl. a ďalšie.
123
Napr. X a Y v. Severné Macedónsko z 5. novembra 2020, č. 173/17, bod 53 a nasl.
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a. atribút verejnej kontroly zahŕňa informovanie poškodeného alebo
obeti (vrátane príbuzných obeti) a ich procesné zapojenie do trestného
konania;124
4) efektivita, resp. adekvátnosť,
a. predovšetkým právna úprava a aplikácia vhodných dôkazných
prostriedkov, zistenie a zaistenie dôkazov – najmä (ale nie len)
informácií od svedkov, ktorí vnímali udalosť vlastnými zmyslami,
informácií zo znaleckého dokazovania,125 ďalej dôkladná a nestranná
analýza dôkazov vo vzťahu k všetkým podstatným skutkovým
okolnostiam, čiže teda dôkladné objasnenie skutkového stavu, vrátane
uskutočnenia logickej analýzy všetkých zistených, zaistených (príp. už
aj vykonaných) dôkazov,
b. okrem všeobecného poukázania na dôkazné prostriedky uvedené
vyššie ESĽP v niektorých prípadoch namieta, že mali byť aplikované –
vzhľadom na skutkové okolnosti, resp. aj závažnosť trestných činov – aj
konkrétne ďalšie dôkazné prostriedky, napr. aj použitie informačnotechnických prostriedkov;126
c. uvedené aspekty môžu viesť k nasledujúcim úvahám: vzhľadom na
narastajúci objem elektronických komunikácií (ako konštatoval
ESĽP127) a vzhľadom na to, že trestný čin je veľmi náročné (možno až
nemožné) spáchať bez zanechania elektronickej stopy (resp. stopy
v elektronickej

komunikácii)

je

používanie

(uchovávanie

a oznamovanie) údajov o elektronickej komunikácii je významným
124

Bouyid v. Belgicko z 28. septembra 2015, č. 23380/09, bod 121, taktiež Mocanu a iní v. Rumunsko zo 17.
septembra 2014, č. 10865/09, 45886/07, 32431/08, bod 324.
125
Napr. X a Y v. Severné Macedónsko, č. 173/17 z 5. novembra 2020, bod 50: „They must take all reasonable steps
available to them to secure the evidence concerning the incident, including, inter alia, eyewitness testimony and
forensic evidence.“ Taktiež Y proti Slovinsku, č. 41107/10 z 28. mája 2015, bod 96 a ďalšie tam citované
rozhodnutia.
126
Koky a iní v. Slovensko z 12. júna 2012, č. 13624/03, bod 237: „Moreover, it has not escaped the Court’s attention
that, although the Government submitted that records of the mobile communications of some of the involved had
been requested with a view to further enlightenment of the facts, nothing has been submitted in terms of
substantiation of this claim and there does not appear to have been any action taken by way of follow ‑up.“ Pozri
tiež X a iní v. Bulharsko z 2. februára 2021, č. 22457/16, bod 221: „[...] in view of the nature and seriousness of the
alleged abuse, and as suggested by the applicants, investigative measures of a more covert nature such as
surveillance of the perimeter of the orphanage, telephone tapping or the interception of telephone and electronic
messages, as well as the use of undercover agents, should have been considered.”
127
Pozri vyššie k rozboru rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká komora).
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prostriedkom na naplnenie požiadavky efektívnosti, resp. adekvátnosti
vyšetrovania protiprávnych zásahov do základných práv a slobôd;
z toho vyvstáva otázka, či právo na účinné vyšetrovanie (resp.
povinnosť

štátu

účinne

vyšetrovať),

ktoré

predstavujú

medzinárodnoprávny záväzok podľa Dohovoru ako aj záväzok podľa
práva

EÚ,

môžu

legitimizovať

plošné

a nediferencované

uchovávanie údajov o elektronickej komunikácii ako vhodný
prostriedok na naplnenie efektivity, resp. adekvátnosti účinného
vyšetrovania.

Ako sme naznačili, vo vzťahu práva na účinné vyšetrovanie a práva na súkromie môže
prísť ku konfliktu. K zásahu do práva na súkromie prichádza čo i len samotným trestným
konaním, vedením trestného stíhania voči konkrétnej osobe – obvinenému.128 Trestné
stíhanie per se predstavuje pre súkromný život obvineného stav značnej neistoty, spôsobuje
psychickú záťaž a pri dlhšom trvaní i pocity frustrácie.129 Intenzívnejší zásah nastáva
v prípade aplikácie efektívnych, avšak invazívnych dôkazných prostriedkov, ktorými sú
predovšetkým vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov
podľa § 114 TP, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 TP, ako aj
oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 TP.
V záujme zachovania esenciálnej podstaty práva na súkromie je aplikácia uvedených
invazívnych dôkazných prostriedkov (na účel účinného, teda efektívneho a adekvátneho
vyšetrovania) prípustná len pri zachovaní zákonných podmienok, a teda pri dodržaní zásad
•

zákonnosti (zásah do práva na súkromie je prípustné vykonať len procesným
postupom v súlade so zákonom),

128

Pozri napr. nález Ústavního soudu ČR z 21. júna 2021, sp. zn. I. ÚS 417/21, bod 24: „Již samotné trestní stíhání
výrazně zasahuje do soukromého a osobního života jednotlivce, do jeho cti a dobré pověsti, a to tím spíše, jedná-li
se o obvinění liché, což je posléze pravomocně stvrzeno zprošťujícím rozsudkem soudu, podle něhož se skutek, z
něhož byl jednotlivec obviněn a obžalován, nestal, případně ani nebyl trestným činem.“
129
Nález Ústavního soudu ČR z 29. apríla 2014, sp. zn. I. ÚS 2551/13, bod 21. Súd k zásahom do súkromného
života dopĺňa: „Navíc tam, kde je v sázce osobní, rodinný a pracovní život, občanská čest a dosavadní naprostá
bezúhonnost, jsou důsledky o to závažnější a vedou někdy k naprosté osobní, společenské a profesní likvidaci
dotčeného člověka.“
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•

proporcionality (zásah do práva na súkromie je primeraný závažnosti trestného
činu, a teda záujmu spoločnosti na jeho objasnení),

•

subsidiarity (zásah do práva na súkromie nie je možné vykonať v menšej miere,
resp. nie je možné sa mu úplne vyhnúť tým, že by bol stanovený účel –
objasnenie závažného trestného činu – dosiahnutý iným spôsobom) a

•

judiciarity (zásah do práva na súkromie podlieha nezávislému a nestrannému
dohľadu zo strany súdu).

Právo na súkromie má teda v systéme garancií základných práv a slobôd osobitné
postavenie, pretože požíva teda „dvojjedinú“ funkciu, keďže je tak na jednej strane
a) odôvodnením práva na účinné vyšetrovanie z pohľadu poškodeného alebo obeti
trestného činu, resp. povinnosti účinne vyšetrovať z pohľadu štátu, pretože právo na
súkromie podľa čl. 8 Dohovoru vytvára pozitívny záväzok štátu aktívne prijať
opatrenia na jeho ochranu130 a v tejto súvislosti závažné zásahy do práva na súkromie
zakladajú právo na účinné vyšetrovanie a povinnosť účinne vyšetrovať, napr. pri
trestnom čine sexuálneho zneužívania, a to aj podľa garancií Dohovoru v spojení so
záväzkami z iných medzinárodných zmlúv,131
b) limitom práva na účinné vyšetrovanie z pohľadu obvineného, resp. podozrivého
(zásah do práva podľa čl. 8 Dohovoru limituje toto právo) na strane druhej. 132

130

Zo staršej rozhodovacej činnosti ESĽP najmä Marckx v. Belgicko z 13. júna 1979, č. 6833/74, bod 31. Pozri tiež
nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 81.
131
Pozri A a B v. Chorvátsko z 20. júna 2019, č. 7144/15, bod 112: „ [...] the Court considers that States are required
under Articles 3 and 8 to enact provisions criminalising the sexual abuse of children and to apply them in practice
through effective investigation and prosecution [...], being thereby mindful of particular vulnerability of children,
their dignity and their rights as children and as victims. These obligations also stem from other international
instruments, such as, inter alia, the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual
Exploitation and Sexual Abuse and the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence [...]“. Pozri tiež K. U. v. Fínsko z 2. decembra 2008, č. 2872/02, bod 46:
„For the Court, States have a positive obligation inherent in Article 8 of the Convention to criminalise offences
against the person, including attempted offences, and to reinforce the deterrent effect of criminalisation by applying
criminal‑law provisions in practice through effective investigation and prosecution [...]. Where the physical and
moral welfare of a child is threatened, such injunction assumes even greater importance. The Court notes in this
connection that sexual abuse is unquestionably an abhorrent type of wrongdoing, with debilitating effects on
its victims. Children and other vulnerable individuals are entitled to State protection, in the form of effective
deterrence, from such grave types of interference with essential aspects of their private lives [...]“ (Pozn. – vyznačil
autor monografie).
132
Obiter dictum je tento rozpor naznačený v návrhoch generálneho advokáta Manuela Camposa SánchezBardonu z 15. januára 2020 vo veci Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale
ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX proti Conseil des
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S ohľadom na konflikt práva na účinné vyšetrovanie (poškodených a obetí) s právom
na súkromie (podozrivých a obvinených), resp. s právom na obhajobu a právom na
spravodlivý proces, je legitímne položiť si otázku, do akej miery sú pri pomeriavaní týchto
práv právo na účinné vyšetrovanie a povinnosť účinne vyšetrovať „silné“.
Ak si napr. kladieme otázku, či je prípustné (najmä z pohľadu zákonodarcu) právom
na účinné vyšetrovanie odôvodniť „benevolentnejšie“ zákonné podmienky pre aplikáciu
dôkazných prostriedkov133, ktoré predstavujú intenzívny a invazívny zásah do základných
práv a slobôd,134 odpoveď nie je jednoznačná. Výklad garancií základných práv a slobôd podľa
Dohovoru, ktorý poskytuje ESĽP, dáva zmluvným štátom k dispozícii relatívne široký
a veľkorysý priestor na uváženie pri stanovení zákonnej právnej úpravy dôkazných
prostriedkov v trestnom konaní a ich aplikácii. Napokon, „rozvoľnenie“ v prospech možnosti
aplikovať invazívne nástroje zásahov do práva na súkromie je možné ilustrovať aj na vyššie
skúmanom prípade tzv. hromadného sledovania v rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká
komora).
Možnosť „benevolentnejšieho“ prístupu závisí od konkrétnych zmien zákonných
podmienok a ich posúdenia ako celku vo vzťahu k zachovaniu podstaty práva na súkromie,
resp. aj práva na spravodlivý proces (obvineného). Pôsobenie garancií základných práv
a slobôd v práve Európskej únie (podľa Charty), v porovnaní s Dohovorom, je možné v tejto
súvislosti hodnotiť ako rigidnejšie. Napr. nie je možné pripustiť odstránenie podmienky
súdnej kontroly pri aplikácii odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky (§ 115 TP)
alebo oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke (§ 116 TP), pretože súdna kontrola

ministres, C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:7, bod 114, pozn. 81 (predmetné konanie v danej veci bolo spojené s vecou
C-511/18, La Quadrature du Net a i.)
133
Napr. rozšírením okruhu trestných činov, pri ktorých je ich aplikácia prípustná. Zásah do práva na súkromie
aplikáciou dôkazných prostriedkov môže byť nevyhnutný, ak by inak nebolo možné objasniť trestný čin, aj pri
menej závažných trestných činoch. Vždy je však potrebné zvažovať proporcionalitu tohto zásahu. Napr.
rozsudok ESĽP vo veci Doroż proti Poľsku, č. 71205/11 z 29. októbra 2020, bod 30: „The Court reiterates that the
States, when taking measures to prevent crime and to protect the rights of others, may well consider it necessary,
for the purposes of special and general prevention, to resort to measures such as searches and seizures in order to
obtain evidence of certain offences in a sphere in which it is otherwise impossible to identify a person who is guilty
of an offence. Such measures may also be deemed necessary in respect of petty offences. However, having regard
to the severity of the interference with the right to respect for private life of persons affected by such measures, it
must be clearly established that the proportionality principle has been adhered to [...]“.
134
Napr. podľa § 114 a 115 TP, ako sme uvádzali vyššie.
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aplikácie týchto inštitútov je dlhodobo judikovaná135 ako conditio sine qua non. Taktiež
platí,136 že práva priznané obeti trestného činu (napr. právo na ochranu pred druhotnou
viktimizáciou alebo aj právo na účinné vyšetrovanie) nemôžu mať vplyv na skutočné
uplatňovanie práv priznaných podozrivému alebo obvinenému (právo na spravodlivý proces
ale aj zachovanie podstaty práva na súkromie).
Generálny advokát Súdneho dvora v nadväznosti na skúmanie podstaty práva na
účinné vyšetrovanie a podstaty základných práv a slobôd doplnil, že právo na účinné
vyšetrovanie je možné uplatniť len s ohľadom na základné práva a slobody a nemôže byť
nadmerne zaťažujúce: „Hoci pri posudzovaní právnych záujmov, ktorých sa dotýka
vnútroštátna právna úprava [...], nemožno prehliadnuť pozitívny záväzok verejnej moci zaručiť
ochranu deťom a iným zraniteľným osobám, tento záväzok sa tiež nemôže zmeniť na
„neprimeranú záťaž“ pre verejnú moc [...], ani sa nemôže plniť v rozpore so zákonom alebo bez
rešpektovania ostatných základných práv [...].“137 Súdny dvor tiež v súvislosti s realizáciou
práva na účinné vyšetrovanie pripomenul, že opatrenia realizujúce toto právo musia
rešpektovať zákonné postupy a iné záruky, ktoré obmedzujú rozsah právomocí v oblasti
vyšetrovania trestných činov. Aj právo na účinné vyšetrovanie teda podlieha zákonnému
režimu a zárukám pred plošným zasahovaním do základných práv celého obyvateľstva, ku
ktorému dochádza pri všeobecnom a nediferencovanom uchovávaní údajov.138 K tomu
Súdny dvor tiež doplnil, že účinnosť vyšetrovania závisí od všetkých vyšetrovacích nástrojov
(dôkazných prostriedkov), a teda nemôže závisieť od jediného vyšetrovacieho nástroja.139
Napokon, aj samotné smernice, ktoré obsahujú záväzok štátov vykonávať účinné
vyšetrovanie (napr. smernica o boji proti terorizmu, smernica o boji proti sexuálnemu

135

Napr. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 136 alebo rozsudok SDEÚ z 21.
decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a i., C203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, bod 134.
136
Napr. rozsudok z 29. júla 2019, Gambino a Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, bod 49.
137
Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez-Bardonu z 15. januára 2020 vo veci Ordre des
barreaux francophones et germanophone ..., C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:7, bod 118.
138
Rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:791,
bod 128. V bode 145 tohto rozsudku k tomu Súdny dvor ešte dodal: „Dokonca ani pozitívne povinnosti členských
štátov, ktoré môžu v závislosti od konkrétneho prípadu vyplývať z článkov 3, 4 a 7 Charty a ktoré sa týkajú, ako bolo
uvedené v bodoch 126 a 128 tohto rozsudku, zavedenia pravidiel umožňujúcich účinný boj proti trestným činom,
nemôžu viesť k odôvodneniu tak závažných zásahov, ako sú tie, ktoré spôsobuje právna úprava umožňujúca
uchovávanie údajov o prenose dát a polohe, do základných práv takmer celého obyvateľstva zakotvených v
článkoch 7 a 8 Charty bez toho, aby existovala aspoň nepriama súvislosť medzi údajmi o dotknutých osobách a
sledovaným cieľom.“ (Pozn. – vyznačil autor monografie).
139
Rozsudok z 5. apríla 2022, G. D. (Commissioner of the Garda Síochána e.a), C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258,
bod 69.

64

zneužívaniu140), podmieňujú uplatňovanie nástrojov účinného vyšetrovania zohľadňovaním
zásady proporcionality, resp. zohľadňovaním povahy a závažnosti trestného činu
a dodržiavaním práva na ochranu osobných údajov.141
Právo na účinné vyšetrovanie, resp. povinnosť účinne vyšetrovať per se, bez
zohľadnenia ďalších okolností, akými sú chránený záujem (v súvislosti s testovaním zásady
proporcionality) a povaha a závažnosť trestnej činnosti, teda nie sú dostatočne „silné“ na to,
aby slúžili ako dôvod na legitimizovanie zákonnej povinnosti plošného a nediferencovaného
uchovávania údajov o elektronickej komunikácii. Pozitívny záväzok smerujúci k ochrane
základných práv a slobôd z hľadiska procesného aspektu (vedenia účinného vyšetrovania) sa
totiž neodlišuje od pozitívneho záväzku štátu zachovávať substantívnu (hmotnoprávnu)
ochranu základných práv a slobôd.142 Čiže napr. pozitívny záväzok vykonávať účinné
vyšetrovanie závažných zásahov do práva na súkromie jednotlivca (napr. pri sexuálnom
zneužívaní) nie je silnejší ako pozitívny záväzok štátu zabezpečiť ochranu práva na
súkromie pred neprimeranými zásahmi zo strany orgánov verejnej moci.
Ešte odvážnejšou otázkou – pri pomeriavaní práva na účinné vyšetrovanie a garancií
základných práv a slobôd – je úvaha, či je možné právom na účinné vyšetrovanie odôvodniť
prípustnosť nezákonného dôkazu.
Odpoveď na túto otázku je možné formulovať jednoznačnejšie: argument, že právo
na účinné vyšetrovanie per se by malo byť dostatočným dôvodom pre prípustnosť
nezákonného dôkazu – napr. nezákonného dôkazu získaného aplikáciou oznámenia údajov
o elektronickej komunikácii – nie je možné podoprieť žiadnou ustálenou rozhodovacou
činnosťou.
140

Pozri vyššie.
Bod 21 odôvodnenia smernice o boji proti terorizmu, bod 27 smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu.
Pozri tiež návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez‑Bordonu prednesené 15. januára 2020, La
Quadrature du Net a i., C‑511/18 a C‑512/18, ECLI:EU:C:2020:6, bod 132, pozn. pod čiarou č. 79.
142
Generálny advokát Bardona k tomu uvádza: „Vnútroštátny súd chce odkazom na článok 4 Charty vyjadriť, že
cieľom vnútroštátneho predpisu je tiež splniť pozitívny záväzok verejnej moci spočívajúci vo vytvorení právneho
rámca, ktorý umožní účinné vyšetrovanie a účinné potláčanie sexuálneho zneužívania maloletých osôb a tiež
umožní skutočne identifikovať páchateľa trestného činu, a to aj vtedy, ak sa využívajú prostriedky elektronickej
komunikácie‘. [...] Zastávam názor, že tento konkrétny pozitívny záväzok sa veľmi nelíši od každej z osobitných
povinností, ktoré štátu vyplývajú z proklamácie katalógu základných práv. Právo na život (článok 2 Charty),
právo na nedotknuteľnosť osoby (článok 3 Charty) alebo právo na ochranu osobných údajov (článok 8 Charty) – tak
ako sloboda prejavu (článok 11 Charty) alebo sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania (článok 10
Charty) – znamenajú pre štát povinnosť vytvoriť normatívny rámec, v ktorom bude zaručený ich účinný výkon,
v prípade potreby prostredníctvom uplatnenia donucovacej moci orgánmi verejnej moci voči komukoľvek, kto chce
zabrániť výkonu týchto práv alebo sťažiť ho.“ (pozn. – vyznačil autor monografie) Návrhy generálneho advokáta
Manuela Camposa Sánchez-Bardonu z 15. januára 2020 vo veci Ordre des barreaux francophones et
germanophone ..., C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:7, bod 114 a 115.
141
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V tomto kontexte je potrebné poukázať na rozsudok vo veci Dzivev a i., v ktorom
SDEÚ uviedol nasledujúce tézy: „V tejto súvislosti vyplýva najmä z požiadaviek zásady
zákonnosti a právneho štátu, že represívna právomoc sa nemôže v zásade vykonávať mimo
zákonných hraníc, v rámci ktorých je orgán oprávnený konať podľa práva členského štátu, ktoré
sa na neho vzťahuje [...] Z toho vyplýva, že právo Únie nemôže uložiť vnútroštátnemu súdu
povinnosť neuplatniť také procesné pravidlo, aj keby použitie dôkazov získaných nezákonne
mohlo zvýšiť účinnosť trestných konaní a umožniť tak vnútroštátnym orgánom sankcionovať v
určitých prípadoch nedodržanie práva Únie [...]“143. Vyjadrené zjednodušene, právo na účinné
vyšetrovanie podľa práva EÚ neukladá povinnosť členským štátom akceptovať nezákonný
dôkaz. Ide o hľadanie zložitej rovnováhy medzi verejným poriadkom a slobodou jednotlivca.
ESĽP pri výklade Dohovoru taktiež nebol dostatočne „veľkorysý“ na to, aby právu na účinné
vyšetrovanie priznal natoľko silné postavenie, ktoré by legitimizovalo použitie nezákonného
dôkazu.

2.2. MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY A INÉ DOKUMENTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA TÝKAJÚCE SA
UCHOVÁVANIA A OZNAMOVANIA ÚDAJOV

Na účel komplexného vnímania skúmanej problematiky je potrebné vziať do úvahy,
že povinnosť určitým spôsobom nakladať s metadátami o elektronickej komunikácii
(spracovávať ich, príp. uchovávať) môže vyplývať aj z prameňov medzinárodného práva
a v nich obsiahnutých medzinárodnoprávnych záväzkov, resp. z aktov soft law, ktoré nie sú
záväznými prameňmi medzinárodného práva verejného. Ide najmä o Dohovor o počítačovej
kriminalite.144 Podľa čl. 16 tohto dohovoru majú zmluvné štáty povinnosť zabezpečiť
urýchlené uchovávanie a urýchlené sprístupnenie (podľa čl. 17 tohto dohovoru) údajov
počítačových systémov, čo sa týka aj prevádzkových údajov. Tieto aspekty taktiež patria do
vecnej pôsobnosti § 116 TP.
Čl. 16 ods. 1 Dohovoru o počítačovej kriminalite znie: „Každá strana prijme potrebné
legislatívne a iné opatrenia, aby umožnila jej príslušným orgánom nariadiť alebo podobným
spôsobom zabezpečiť urýchlené uchovanie určených

počítačových údajov vrátane

prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému, najmä ak
existujú dôvody domnievať sa, že hrozí osobitné riziko straty alebo pozmenenia týchto
143
144

Rozsudok SDEÚ zo 17. januára 2019, Dzivev a i., C‑310/16, body 35 a 39.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované ako č. 137/2008 Z. z.
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počítačových údajov.“ Na to obsahovo (s povinnosťou sprístupnenia) nadväzuje čl. 17 ods. 1
písm. b) Dohovoru o počítačovej kriminalite: „Každá strana prijme vo vzťahu k prevádzkovým
údajom, ktoré majú byť uchované podľa článku 16, potrebné legislatívne a iné opatrenia na [...]
zabezpečenie urýchleného sprístupnenia dostatočného množstva prevádzkových údajov
príslušným orgánom tejto strany alebo osobe určenej týmto orgánom, ktoré umožní strane
identifikovať poskytovateľov služieb a trasu prenosu komunikácie.“
Na pojmy počítačový údaj, počítačový systém a prevádzkové údaje uplatňuje tento
dohovor autonómny výklad: podľa čl. 1 písm. b) tohto dohovoru sa pojmom počítačový údaj
rozumie záznam skutočností (resp. informácií alebo pojmov) vo forme vhodnej na spracovanie
v počítačovom systéme. Pojem počítačový systém sa podľa čl. 1 písm. a) tohto dohovoru
vykladá ako zariadenie (alebo skupina prepojených, príp. súvisiacich zariadení), ktoré
vykonáva (vykonávajú) automatizované spracovávanie údajov. Tretím pojmom prevádzkové
údaje sa chápu počítačové údaje, ktoré sa týkajú komunikácie prostredníctvom počítačového
systému a ktoré sú vytvorené počítačovým systémom (pričom počítačový systém tvoril
súčasť komunikačného reťazca), pričom tieto údaje môžu uvádzať pôvod, cieľ, trasu, čas,
dátum, objem a trvanie komunikácie alebo typ služby. Vzhľadom na túto charakteristiku
prevádzkových údajov ako druhu počítačových údajov (údaje o komunikácii, možno ich
automatizovane spracovávať) je zrejmé, že pod tento autonómne vykladaný pojem spadajú
aj metadáta o elektronickej komunikácii, a to vrátane prevádzkových aj lokalizačných údajov.
V rámci trestného konania v záujme objasnenia trestného činu a zistenia páchateľa sú
významné najmä IP adresy.145 Uvedené znamená, že právny režim tzv. urýchleného
uchovávania a sprístupnenia údajov podľa čl. 16 a 17 tohto dohovoru je aplikovateľný aj na
metadáta o elektronickej komunikácii.
Uplatnenie týchto ustanovení podlieha režimu podľa čl. 14 a 15 predmetného
Dohovoru o počítačovej kriminalite. To znamená (čl. 15 ods. 1), že vykonávanie právomocí
podľa Dohovoru o počítačovej kriminalite sa uskutočňuje v súlade s ochranou základných
práv a slobôd podľa medzinárodného práva, najmä podľa Dohovoru, Medzinárodného paktu
o občianskych a politických právach atď. Ako sme skúmali vyššie, ESĽP vo svojej
rozhodovacej činnosti uznáva nevyhnutnosť procesného využívania údajov o elektronickej

145

FUNTA, R.: Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár. 1. vyd.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 55.
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komunikácii v trestnom konaní a nevylučuje ani zákonné stanovenie povinnosti plošného
a nediferencovaného uchovávania údajov o elektronickej komunikácii.
Uvedené ustanovenia Dohovoru o počítačovej kriminalite je možné interpretovať
rôznym spôsobom. Prvý spôsob je taký, že ide o záväzok štátu prijať právnu úpravu, ktorá
stanovuje právomoc orgánov verejnej moci v konkrétnom prípade – vzhľadom na konkrétny
skutkový stav a voči konkrétnej osobe – teda individuálne a diferencovane rozhodnúť
o uchovávaní a sprístupnení údajov o elektronickej komunikácii. Druhý spôsob je taký, že štát
má povinnosť legislatívne zabezpečiť uchovávanie údajov na účel ich sprístupnenia, a to aj
plošne a nediferencovane.
Druhý spôsob interpretácie uvedeného záväzku nie je v rozpore s garanciami
základných práv a slobôd podľa Dohovoru. Môže však nastať konflikt tohto záväzku
s garanciami základných práv v práve EÚ, ako sú prezentované ďalej v tejto monografii,
najmä s právom na súkromie a právom na informačné sebaurčenie podľa čl. 7 a 8 Charty.
V takom prípade nejde o konflikt práva EÚ alebo medzinárodného práva na jednej strane
s vnútroštátnym právom na druhej strane, ale podstatou problému je konflikt
medzinárodného práva a práva EÚ.146 Vzťah medzinárodného práva a práva EÚ má viacero
aspektov: jednak sa základom práva EÚ stali zmluvy s pôvodne medzinárodnoprávnym
charakterom, ktorými však bol založený nový právny poriadok; jednak právo EÚ musí
rovnako ako vnútroštátne právo zohľadňovať medzinárodnoprávne záväzky, keďže Európska
únia per se (čl. 47 ZEU), ako aj suverénne štáty majú medzinárodnoprávnu subjektivitu
a preberajú na seba aj záväzky.
Na druhej strane garancie základných práv a slobôd požívajú v práve EÚ
mimoriadne postavenie a prioritu až v takej miere, že majú prednosť pred záväzkami
vyplývajúcimi z medzinárodného práva. SDEÚ vyhradil osobitné postavenie systému
garancií základných práv a slobôd v práve EÚ.147 V tomto zmysle je potrebné aj riešiť možný
konflikt povinností vyplývajúcich z Dohovoru o počítačovej kriminalite a výkladu čl. 7 a 8
Charty v súvislosti s problematikou metadát. Povinnosti vyplývajúce z tohto dohovoru je
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Záväzky vyplývajúce z uvedeného dohovoru sú spomenuté aj v náleze Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 45/17
zo 14. mája 2019 (Data retention III), bod 80, avšak bližší rozbor konfliktu absentuje.
147
Rozsudok Súdneho dvora, Európska komisia a i. v. Yassin Abdullah Kadim, C‑584/10 P, C‑593/10 P a C‑595/10
P, ECLI:EU:C:2013:518, bod 22.
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možné a potrebné prebrať len do takej miery a takým spôsobom, aby garancie základných
práv podľa čl. 7 a 8 Charty zostali nedotknuté.
Takýmto spôsobom, napokon, pristúpil k výkladu Dohovoru o počítačovej kriminalite
aj Súdny dvor v rozsudku La Quadrature du Net a i.148 Súdny dvor uviedol, že je prípustné, aby
vnútroštátna právna úprava umožňovala, že orgán verejnej moci (s možnosťou účinného
súdneho prieskumu) nariadi telekomunikačným spoločnostiam, aby „urýchlene uchovali“ na
nevyhnutný čas metadáta o elektronickej komunikácii. Právna úprava, keďže ide
o obmedzenie základných práv (práva na súkromie a práva na informačné sebaurčenie), musí
stanovovať dôvod verejného záujmu – účel, pre ktorý je urýchlené uchovávanie údajov
prípustné. Takýmto účelom je
•

boj proti závažnej trestnej činnosti a

•

a (a fortiori) ochrana národnej bezpečnosti.

Parciálne sa predmetnej problematiky z prameňov medzinárodného práva týka
taktiež Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov149 s dodatkovými protokolmi.150 Tento dohovor predstavuje
reakciu na nárast automatického spracovávania údajov, a to aj v pôsobnosti orgánov verejnej
moci, v záujme znižovania nákladov na spracovanie údajov, dostupnosti „inteligentných“
zariadení na spracovanie údajov a budovania nových telekomunikačných zariadení na prenos
údajov.151
Predmetný dohovor stanovuje štandardy ochrany osobných údajov (v súlade
s ochranou základných práv a slobôd) pri automatickom spracovávaní údajov vo verejnom
i súkromnom sektore. Automatizovaným spracovávaním sa podľa tohto dohovoru rozumejú
[čl. 2 písm. c)] „operácie, ak sa úplne alebo čiastočne vykonávajú automatizovanými
prostriedkami: uchovávanie údajov, vykonávanie logických alebo aritmetických operácií s týmito
údajmi, ich zmeny, výmaz, vyhľadanie alebo šírenie“. Vzhľadom na to sa z hľadiska vecnej
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Rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:791,
body 162 a nasl.
149
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované ako č. 49/2001 Z. z.
150
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované ako č. 20/2005 Z. z.
151
Pozri Výkladovú správu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných
údajov (Explanatory Report to the Convention on the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data), bod 1, dostupná na: https://rm.coe.int/16800ca434 cit. 25. 1. 2022.
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pôsobnosti tento dohovor vzťahuje predovšetkým na skutkové situácie spočívajúce v tzv.
hromadnom sledovaní, ako sme rozoberali vyššie v súvislosti s rozsudkami Veľkej komory
ESĽP,152 a teda aj vrátane získavania metadát o elektronickej komunikácii týmto spôsobom,
resp. situácie, keď sa s metadátami vykonávajú operácie automatizovanými prostriedkami.
Predmetný Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných
údajov, resp. Dodatkový protokol k dohovoru upravujú:
•

kvalitatívne štandardy údajov (čl. 5): získanie a spracovávanie korektným a zákonným
spôsobom, uchovávanie len na oprávnené účely, nevyhnutnosť uchovávania,
správnosť a aktualizovanie údajov,

•

zákaz automatizovaného spracovávania osobitných kategórií údajov (čl. 6; ide o údaje
týkajúce sa rasy, politických postojov, náboženského vyznania, zdravia a sexuálneho
života) okrem prípadov, keď sú poskytnuté primerané záruky,

•

záruky bezpečnosti údajov (čl. 7) – povinnosť predchádzať náhodnému alebo
nepovolenému zničeniu údajov, náhodnej strate, nepovolenému prístupu, zmenám
alebo šíreniu automaticky spracovávaných údajov;

•

záruky práv pre dotknutú osobu (čl. 8) – informačná povinnosť voči dotknutej osobe
o existencii automaticky spracovávaných údajov, resp. o prevádzkovateľovi,
informácie o trvaní takého spracovávania, resp. možnosť získať takéto údaje, právo
na opravu alebo výmaz, právo na opravný prostriedok;

•

možnosť derogácie práv podľa čl. 5, 6 a 8 (čl. 9), ak je to nevyhnutné opatrenie
v demokratickej spoločnosti na účel
o

ochrany bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, menových (monetárnych)
záujmov štátu, resp. potláčania trestnej činnosti,

o
•

ochrany dotknutej osoby, resp. práv a slobôd iných osôb;

základné prvky regulácie cezhraničného prenosu údajov, ktoré podliehajú
automatickému spracovávaniu (čl. 12): najmä možnosť štátu zakázať takýto prenos
alebo ho podmieniť osobitným povolením;

•

zabezpečenie dozorných orgánov nad vykonávaním práv podľa predmetného
dohovoru (čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru);

152

Big Brother Watch a iní (Veľká komora), Centrum för Rättvisa (Veľká komora).
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•

obmedzenie cezhraničného prenosu údajov príjemcovi, ktorý podlieha právomoci
štátu alebo organizácii, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, stanovením
podmienky, že daný štát alebo organizácia zabezpečí primeranú úroveň ochrany
zamýšľaného prenosu údajov (čl. 2 Dodatkového protokolu k dohovoru);

Uvedené záruky uchovávania a nakladania s automaticky spracovávanými údajmi
a práva dotknutých osôb sa uplatňujú, aj keď ide o metadáta o elektronickej komunikácii. Ako
je zrejmé z čl. 9 tohto dohovoru, záruky a práva je možné neuplatniť, len ak je to nevyhnutné
v záujme ochrany základných hodnôt v demokratickej spoločnosti. Konkrétne dôvody
verejného záujmu sú špecifikované tak, že ide o spracovávanie a uchovávanie údajov
nevyhnutné na účely trestného konania, resp. ochrany bezpečnosti štátu (čo je zrejme
ekvivalentné pojmu národnej bezpečnosti) a verejnej bezpečnosti. Podľa vysvetliviek
k predmetnému dohovoru153 sa pojem bezpečnosť štátu (State security) vykladá v „tradičnom
zmysle“, teda v zmysle ochrany národnej suverenity voči vnútorným a vonkajším hrozbám,
vrátane ochrany medzinárodných vzťahov štátu.
Uvedená definícia bezpečnosti štátu je tak odlišná, resp. širšia ako definícia
národnej bezpečnosti, s ktorou sa stotožnil ESĽP v prípade Big Brother Watch a iní (Veľká
komora), ako sme skúmali vyššie. Táto definícia je totiž zredukovaná – z hľadiska chráneného
objektu – len na ochranu národnej suverenity (ktorú môžu ohrozovať vnútorné a vonkajšie
hrozby), zatiaľ čo chráneným objektom v zmysle definície ESĽP je bezpečnosť, prosperita
štátu a zastupiteľská demokracia, pričom táto definícia zároveň uvádza prostriedky, ktorými
prichádza k ohrozeniu alebo porušeniu národnej bezpečnosti – politickými, hospodárskymi
alebo násilnými prostriedkami.
Konzultačná komisia (pôsobiaca v rámci Rady Európy) vo vzťahu k dôslednej
implementácii Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných
údajov, vydala dokument charakteru soft law: Smernice na ochranu jednotlivcov vo vzťahu
k spracovávaniu osobných údajov vo svete veľkých údajov154 („Big Data“). Pojmom Big Data sa
153

Výkladová správa k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
(Explanatory Report to the Convention on the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of
Personal Data), bod 56, dostupná na: https://rm.coe.int/16800ca434 cit. 25. 1. 2022.
154
Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data,
Strasbourg: Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, 2017, dostupné na:
https://rm.coe.int/16806ebe7a cit. 31. 1. 2021.
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zvyčajne rozumejú mimoriadne veľké súbory údajov, ktoré možno automaticky spracovávať
na účely získania určitých vzorcov, trendov alebo korelácií. 155
Zásady, resp. smernice, ktorými sa majú riadiť získavanie, spracovávanie, príp. aj
uchovávanie veľkých údajov, sú vymedzené nasledujúcim spôsobom:
•

použitie údajov len v súlade s etickými a spoločenskými hodnotami,

•

prevencia a hodnotenie rizika neprimeraných zásahov do základných práv
a slobôd (najmä do práva na ochranu osobných údajov, resp. do práva nebyť
diskriminovaný),

vykonanie

technických

a organizačných

opatrení,

zabezpečenie nezávislého dohľadu,
•

obmedzenie účelu spracovávania údajov a transparentnosť,

•

obmedzenie týkajúce sa „dizajnu“, teda minimalizovanie spracovávania
nadbytočných alebo marginálnych údajov, resp. vysoko citlivých údajov,
predchádzanie diskriminácii pri určovaní dizajnu dát,

•

súhlas dotknutej osoby (pokiaľ nejde o utajené sledovanie v oblasti výkonu
verejnej moci),

•

anonymizácia údajov,

•

zachovanie možnosti intervencie zo strany človeka pri automatizovanom
spracovávaní tzv. veľkých údajov, rozhodnutia založené na automatizovanom
spracovávaní by nemali byť založené len na dekontextualizovaných
informáciách a orgán prijímajúci určité rozhodnutie má mať právo sa odchýliť
od výsledkov automatizovaného spracovávania, a to na základe vlastného
priestoru na uváženie,

•

možnosť posúdenia verejnosti, či prístup k tzv. veľkým údajom je zabezpečný
pred zneužitím, a to na základe zásad slobodného prístupu k informáciám
(open data policies),

•

155

vzdelávanie o ochrane osobných údajov v kontexte tzv. veľkých údajov.

Pozri tamtiež, s. 2. Definícia podľa smerníc k tomu dodáva, že problematickým bodom nie je len objem
a rozsah údajov, ale aj ich možné analytické spracovanie („Big Data analytics”). Konkrétne sa k tomu uvádza: „In
terms of data protection, the main issues do not only concern the volume, velocity, and variety of processed data,
but also the analysis of the data using software to extract new and predictive knowledge for decision-making
purposes regarding individuals and groups. For the purposes of these Guidelines, the definition of Big Data therefore
encompasses both Big Data and Big Data analytics.“
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Taktiež v podmienkach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
bolo vydaných niekoľko nezáväzných aktov charakteru soft law, osobitne v oblasti
cezhraničného prenosu údajov, ktoré sú súčasťou celkového rámca ochrany osobných údajov
v OECD. Medzi takéto akty patrí Odporúčanie Rady, ktoré určuje smernice upravujúce ochranu
súkromia a cezhraničné toky osobných údajov.156 Tieto smernice sa vzťahujú na osobné údaje
spracovávané vo verejnom sektore i súkromnom sektore, ak existuje možnosť zásahu do
základných práv a slobôd pri ich spracovávaní. Základné zásady vnútroštátnej aplikácie
týchto smerníc sú nasledujúce (časť II, body 7 až 14):
•

zásada obmedzenia zberu údajov, ktorej súčasťou je zachovanie zákonnosti
a spravodlivosti („obtained by lawful and fair means“) s podmienkou súhlasu
dotknutej osoby, ak je to vhodné („where appropriate“);

•

zásada „kvality“ údajov, ktorá znamená, že spracovávané údaje musia byť
relevantné na stanovené účely, resp. musia byť spracovávané len
v nevyhnutnej miere („to the extent necessary for those purposes“), ďalej musia
byť úplné a aktuálne;

•

zásada vymedzenia účelu spracovávania údajov: účel musí byť vymedzený
najneskôr v momente zhromažďovania údajov a spracovávanie údajov musí
byť obmedzené výlučne vzhľadom na naplnenie účelu;

•

zásada obmedzenia spracovávania (použitia) údajov,

•

zásada zabezpečenia bezpečnosti údajov,

•

zásada otvorenosti, ktorá znamená, že by mali byť verejnosti prístupné
informácie o postupoch a zásadách spracovávania údajov, o účeloch
spracovávania ako aj o totožnosti spracovávateľa,

•

zásada participácie jednotlivca, ktorá zahŕňa najmä informačné povinnosti
voči jednotlivcovi o spracovávaní údajov,

•

zásada zodpovednosti, ktorá znamená, že spracovateľ údajov je povinný
zabezpečiť zachovávanie uvedených zásad a je zodpovedný za ich porušenie.

156

Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder
Flows of Personal Data [C(80)58/FINAL, as amended on 11 July 2013 by C(2013)79], dostupné na:
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf cit. 31. 1. 2022.
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Z oblasti soft law, ktoré vydáva OECD, je potrebné spomenúť taktiež Smernice OECD
o ochrane súkromia z roku 1980,157 ktoré boli vzhľadom na obsolentnosť neskôr revidované,
a taktiež Odporúčanie Rady o cezhraničnej spolupráci pri presadzovaní zákonov na ochranu
súkromia.158 Toto odporúčanie stanovuje predovšetkým nasledujúce aspekty, ktoré by mala
vnútroštátna právna úprava obsahovať:
•

zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov poskytujúcich ochranu právu
na súkromie („Laws Protecting Privacy“159), resp. zabezpečenie vyvodzovania
právnej zodpovednosti (ukladania sankcií) za ich porušenie;

•

vykonávanie účinného vyšetrovania („effective investigations“) porušenia
právnych predpisov poskytujúcich ochranu právu na súkromie, vrátane
právomoci zaisťovať relevantné informácie;

•

stanovenie oprávnenia vnútroštátnych orgánov, ktoré zabezpečujú výkon
právnych predpisov poskytujúcich ochranu právu na súkromie, spolupracovať
s partnerskými orgánmi iných štátov; medzinárodná spolupráca zahŕňa
vzájomnú asistenciu orgánov na základe dožiadania (čl. IV bod A), zapojenie
do kolektívnych iniciatív (čl. IV bod B), resp. kooperáciu s inými orgánmi,
okrem iného s orgánmi činnými v trestnom konaní [čl. IV bod C písm. a)]
k otázkam ochrany súkromia v trestnom práve.

Exemplifikatívny výpočet aktov v kategórii soft law medzinárodného práva môžeme
zakončiť rezolúciou Valného zhromaždenia OSN s názvom Právo na súkromie v digitálnej dobe
z roku 2013.160 Vo vzťahu k skúmanej téme je potrebné z uvedenej rezolúcie zamerať
pozornosť na výzvu všetkým štátom, aby revidovali svoje postupy, praktiky a legislatívu
týkajúcu sa sledovania komunikácie, jej odpočúvania a zhromažďovania osobných údajov,
vrátane tzv. hromadného sledovania, odpočúvania a zberu údajov, s cieľom dodržiavania
práva na súkromie, aby tak štáty splnili svoje záväzky vo vzťahu ku garanciám základných
157

Pozri Original explanatory memorandum to the OECD Privacy Guidelines (1980), dostupné na:
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf cit. 31. 1. 2022.
158
Recommendation of the Council on Cross-border Cooperation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy
(2007), dostupné na: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf cit. 31. 1. 2022.
159
Odporúčanie tento pojem definuje [čl. I bod 1 písm. a)] ako vnútroštátne predpisy, ktorých aplikácia má vplyv
na ochranu osobných údajov v súlade so Smernicami OECD o ochrane súkromia.
160
The right to privacy in the digital age, 68/167. Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013.
Dostupné na: http://undocs.org/A/RES/68/167 cit. 31. 1. 2022.
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práv a slobôd podľa medzinárodného práva. Výzva sa tiež týkala vytvorenia alebo zachovania
efektívnych vnútroštátnych mechanizmov dohľadu nad odpočúvaním komunikácie.

***
Z uvedeného prehľadu hard law prameňov medzinárodného práva verejného
v kombinácii s početnými nezáväznými aktmi soft law medzinárodného práva verejného
v tejto podkapitole monografie sú zrejmé nasledujúce zistenia. Vplyv garancií základných
práv a slobôd v zmysle Dohovoru a zodpovedajúcej judikatúry ESĽP (ktoré boli skúmané
v podkapitole 2.1) na právne posúdenie uchovávania a oznamovania údajov o elektronickej
komunikácii sa odlišuje od vplyvu analyzovaných aktov hard law a soft law medzinárodného
práva (skúmané v tejto podkapitole 2.2).
Vplyv garancií základných práv a slobôd sa prejavuje v určení podmienok obmedzenia
práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru (resp. slobody prejavu podľa čl. 10 Dohovoru)
prostredníctvom tzv. cieleného sledovania komunikácie a tzv. hromadného sledovania
komunikácie, keďže týmito postupmi prichádza k tomu, že orgány verejnej moci zachytávajú
nielen obsah elektronickej komunikácie, ale aj jej metadáta. Hoci sa ESĽP priamo nevyjadruje
k prípustnosti

zákonom

stanovenej

povinnosti

všeobecného

a nediferencovaného

uchovávania metadát o elektronickej komunikácii, zo skutočnosti, že sú stanovené relatívne
voľné a veľkorysé kvalitatívne aspekty, ktoré vnútroštátna právna úprava tzv. hromadného
sledovania musí spĺňať, je možné implicitne odvodiť, že ESĽP neodmieta možnosť povinného
všeobecného a nediferencovaného uchovávania metadát.
Na druhej strane vplyv analyzovaných aktov hard law a soft law medzinárodného
práva je rozmanitejší. Čl. 16 a 17 Dohovoru o počítačovej kriminalite ustanovujú povinnosť
zmluvným štátom právne upraviť režim tzv. urýchleného uchovania počítačových údajov
vrátane prevádzkových údajov a ich sprístupnenia orgánom verejnej moci. Vzhľadom na
vágnosť formulácií medzinárodnej zmluvy je možné k výkladu týchto ustanovení pristúpiť
rôznym spôsobom, avšak pravdepodobnejšie sa javí, že režimom tzv. urýchleného uchovania
údajov nie je možné rozumieť všeobecné uchovávanie metadát. Na rozdiel od toho, Dohovor
o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a ďalšia analyzované
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akty soft law sa týkajú primárne ochrany osobných údajov, vrátane problematiky tzv. veľkých
údajov, a to bez špecifického zamerania na elektronické komunikácie.
Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
pripúšťa derogáciu práv súvisiacich s ochranou osobných údajov pri automatizovanom
spracovávaní, pričom stanovuje dôvody verejného záujmu, pre ktoré je derogácia práv
legitímna: bezpečnosť štátu, verejná bezpečnosť, monetárne záujmy štátu, potláčanie
trestnej činnosti. Obsah pojmu bezpečnosť štátu je vzhľadom na určité aspekty odlišný od
obsahu pojmu národná bezpečnosť podľa judikatúry ESĽP. Obsah týchto pojmov budeme
v nasledujúcej

kapitole

tiež

komparovať

chápaním

pojmu

národná

bezpečnosť

v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ.
Smernice týkajúce sa spracovávania tzv. veľkých údajov odporúčajú, okrem iného,
v rámci obmedzenia „dizajnu“ údajov minimalizáciu nadbytočných a marginálnych údajov,
s čím je všeobecné a nediferencované uchovávanie metadát v priamom rozpore. V súvislosti
s využívaním metadát po tom, čo ich dostali do dispozície orgány verejnej moci, je aktuálnou
aj požiadavka, aby rozhodovacie procesy na základe automatizovane spracovávaných údajov
tiež neboli automatizované, teda inými slovami, aby vždy aj po automatizovanom spracovaní
údajov prijaté rozhodnutie orgánu verejnej moci bolo založené na posúdení človekom, nie
automatizovaným procesom.
Z prvého odporúčania OECD na ochranu súkromia pri spracovávaní a medzištátnom
prenose údajov je potrebné na uchovávanie metadát aplikovať – podobne ako v prípade
vyššie uvedených smerníc – zásadu „kvality“ údajov, ktorej obsahom je tiež požiadavka
obmedzenia spracovávania údajov len na nevyhnutnú mieru vzhľadom na stanovený cieľ
spracovávania. Druhé odporúčanie, ktoré sa taktiež zameriava na cezhraničnú spoluprácu,
vrátane cezhraničného prenosu údajov. Obsahom tohto odporúčania je aj požiadavka
účinného vyšetrovania v prípadoch porušení právnych predpisov poskytujúcich ochranu
právu na súkromie. Týmto aspektom uvedené odporúčanie obsahovo nadväzuje na
rozhodovaciu činnosť ESĽP vo sfére práva na účinné vyšetrovanie, ako sme ju v krátkosti
analyzovali vyššie. Právo na súkromie je totiž nielen limitujúcim prvkom vo vzťahu
k účinnému vyšetrovaniu (teda k aplikácii dôkazných prostriedkov v trestnom konaní, ktoré
majú vo vzťahu k právu na súkromie invazívny charakter), ale právo na súkromie je aj
odôvodnením práva na účinné vyšetrovanie, pretože pri najzávažnejších zásahoch do práva
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na súkromie sa právo na účinné vyšetrovanie aktivuje. Predmetné odporúčanie OECD je teda
v tomto zmysle možné prepojiť s rozhodovacou činnosťou ESĽP. Okrem toho predmetné
odporúčanie sa zameriava aj na spoluprácu orgánov, ktoré zabezpečujú výkon právnych
predpisov poskytujúcich ochranu právu na súkromie, s orgánmi činnými v trestnom konaní.
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3. VPLYV PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE
3.1. REGULÁCIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY A OCHRANY ÚDAJOV V SEKUNDÁRNOM PRÁVE
Pramene ochrany osobných údajov v súvislosti s elektronickou komunikáciou,
konkrétne aj metadát o elektronickej komunikácii, sú rozvrstvené v práve EÚ v primárnom
práve, sekundárnom práve, resp. v rozvíjajúcej sa judikatúre Súdneho dvora EÚ. Podstatné
ustanovenia primárneho práva, najmä Charty základných práv EÚ si rozoberieme ďalej
v kontexte garancií základných práv a judikatúry, pretože judikatórny výklad sa týka nie len
ustanovení Charty, ale aj ustanovení prameňov sekundárneho práva EÚ. Najprv sa teda
zameriame na podrobnú reguláciu ochrany obsahu elektronickej komunikácie a metadát ako
aj všeobecný kontext tejto problematiky z hľadiska ochrany osobných údajov v sekundárnom
práve EÚ.
Relevantnými prameňmi sekundárneho práva de lege lata, ktoré je potrebné
analyzovať, v tejto oblasti sú:
a) smernica 2002/58/ES týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia
v sektore elektronických komunikácií (ďalej len „smernica o súkromí a elektronických
komunikáciách“);161
b) smernica 2006/24/ES o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v
súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb
alebo verejných komunikačných sietí (ďalej len „smernica o uchovávaní údajov“);162
c) smernica 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií (ďalej len
„smernica o ochrane osobných údajov v trestnom konaní“);163

161

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických
komunikáciách), Úradný vestník L 201, 31/07/2002 S. 0037 – 0047.
162
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených
alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb
alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
163
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131).
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d) nariadenie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“);164
e) niektoré ďalšie akty, ktoré nepriamo súvisia so spracovávaním údajov o elektronickej
komunikácii, teda najmä tie, ktoré súvisia s výkladom vyššie uvedených aktov
sekundárneho práva, resp. ktoré vykladá Súdny dvor v súvislosti s posudzovaním
súladu uchovávania metadát o elektronickej komunikácii s garanciami základných
práv a slobôd; ide napr. o nasledujúce akty:
i.

smernica 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom
obchode /smernica o elektronickom obchode/ (ďalej len „smernica
o elektronickom obchode“),165

ii.

nariadenie 596/2014 o zneužívaní trhu (ďalej len „nariadenie
o zneužívaní trhu“),166

iii.

európsky kódex elektronických komunikácií.

3.1.1. Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách a návrh nariadenia o
súkromí a elektronických komunikáciách
3.1.1.1. Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách

Ako základ právnej úpravy prevádzky elektronických komunikácií a ich ochrany vydal
„európsky zákonodarca“ tzv. ePrivacy smernicu. Ide o smernicu o súkromí a elektronických
komunikáciách z roku 2002. Jej právnym predchodcom bola smernica 97/66/EC, ktorá sa
týkala spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v telekomunikačnom sektore.
Táto smernica z roku 1997 sa zameriavala predovšetkým na právnu úpravu práv a povinností
v súvislosti s „tradičnými“ pevnými telefónnymi sieťami. Preto bola v roku 2002 nahradená
stále platnou smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách, ktorá sa pri regulácii

164

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).
165
Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom
obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).
166
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie
o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie
2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1 – 61).
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ochrany údajov v elektronických komunikáciách spravuje zásadou technologickej
neutrality.167
Hlavným cieľom168 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách je plné
zabezpečenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 7 Charty
a práva na ochranu osobných údajov podľa čl. 8 Charty v súvislosti so vznikom
a spracovávaním

údajov

pri elektronických

komunikáciách,

teda

pri

poskytovaní

elektronických komunikačných služieb.169 Ochrana údajov podľa tejto smernice sa týka tak
obsahu elektronickej komunikácie ako aj metadát o elektronickej komunikácii. Avšak
uvedené základné práva podľa Charty nie sú absolútnymi – nederogovateľnými právami,
pričom je potrebné ich vykladať so zreteľom na funkciu v spoločnosti.170
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa uvedená smernica podľa čl. 3 ods. 1 vzťahuje na
spracovávanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných
služieb vo verejných komunikačných sieťach. Napriek tomu, že z vecnej pôsobnosti smernice
sú podľa čl. 1 ods. 3 sú vylúčené činnosti, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany,
bezpečnosti štátu a činnosti v oblasti trestného práva (teda postup orgánov činných
v trestnom konaní a súdov), Súdny dvor uviedol, že povinnosť poskytovateľov elektronických
komunikačných služieb – uložená podľa vnútroštátneho právneho predpisu – ktorej obsahom
je uchovávať údaje o elektronickej komunikácii a odovzdávať ich orgánom verejnej moci
(konkrétne bezpečnostným orgánom, čiže orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
resp. spravodajským službám) na účely ochrany národnej bezpečnosti, patrí do pôsobnosti
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.171 Do pôsobnosti tejto smernice totiž
patria

všetky

operácie

spracovávania

osobných

údajov,

ktoré

sú

vykonávané

telekomunikačnými spoločnosťami, vrátane tých operácií, ktorými sa realizujú povinnosti
uložené týmto spoločnostiam ex lege alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.172

167

CYPRICHOVÁ, A.: Čl. 95. In: HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2018, s. 637.
168
Bod 2 preambuly smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
169
Ako sme uviedli v prvej kapitole, definícia pojmu elektronická komunikačná služba sa (od 21. decembra 2020)
spravuje podľa čl. 2 ods. 4 európskeho kódexu elektronických komunikácií.
170
Pozri rozsudok SDEÚ z 12. júna 2003, Schmidberger, C‑112/00, ECLI:EU:C:2003:333, bod 80, resp. rozsudok
z 9. novembra 2010, Volker und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert v. Spolková krajina Hesensko, C‑92/09 a
C‑93/09, ECLI:EU:C:2010:662, bod 48.
171
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2020, Privacy International, C‑623/17, ECLI:EU:C:2020:790.
172
Rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:791,
bod 101.
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K uvedenému je potrebné doplniť, že do pôsobnosti smernice spadá nielen povinnosť
poskytovateľov elektronických komunikačných služieb uchovávať a odovzdávať údaje na
účely národnej bezpečnosti, ale aj na účely verejnej bezpečnosti, resp. činností v oblasti
trestného práva (teda potláčania „bežnej kriminality“, nielen protiprávnej činnosti, ktorá
ohrozuje národnú bezpečnosť). Teda nie je dôvod výpočet verejných záujmov, pre ktoré platí
povinnosť uchovávať a oznamovať údaje, zužovať len na národnú bezpečnosť, pretože
v každom prípade ide o činnosť poskytovateľov elektronických komunikačných služieb a čl.
15 tejto smernice vyslovene predpokladá, že obmedzenie súkromia elektronických
komunikácií – uchovávaním a oznamovaním údajov173 – na účel „národnej bezpečnosti (t. j.
bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti a na zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a
stíhanie trestných činov“ patrí do pôsobnosti smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách.
Podľa čl. 5 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách majú členské štáty vo
vnútroštátnych právnych predpisoch povinnosť zabezpečiť dôvernosť
•

jednak obsahu správ

•

a jednak prevádzkových dát (ako jednej zložky metadát)174 v rámci elektronickej
komunikácie.

Právnu normu uvedenú v čl. 5 tejto smernice je možné „povýšiť“ na všeobecnú vedúcu
právnu ideu celej právnej úpravy elektronických komunikácií, teda na zásadu, ktorá preniká
aj ďalšími ustanoveniami smernice ako aj iných predpisov. Konkrétne, ako konštatoval Súdny
dvor, ide o zásadu dôvernosti elektronických komunikácií, ktorej súčasťou je tiež zásada
zákazu uchovávania údajov tretími osobami. Na túto zásadu nadväzujú konkrétne práva
užívateľov elektronických komunikačných prostriedkov, a to právo očakávať, že obsah
komunikácie a súvisiace údaje zostanú anonymizované (ibaže by dali súhlas na ich
spracovávanie) a nemôžu byť predmetom zaznamenania.175
173

Uchovávanie a oznamovanie údajov patria pod šírší, resp. zastrešujúci pojem, ktorým je spracúvanie údajov
podľa čl. 2 a 3 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách v spojení s čl. 4 bod 2 a čl. 94 ods. 2 GDPR.
Pozri tiež rozsudok Privacy International, body 38 až 41.
174
Prevádzkovými dátami sú podľa čl. 2 písm. b) smernice o súkromí a elektronických komunikáciách „akékoľvek
údaje spracovávané na účely prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo na účely fakturácie prenosu“,
teda prevádzkovými dátami sa rozumejú prevádzkové údaje.
175
Adekvátne La Quadrature du Net a i., body 107 a 109; resp. rozsudok z 5. apríla 2022, G. D. (Commissioner of
the Garda Síochána e.a), C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258, body 35, 37 a 39.
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Čl. 6 tejto smernice bližšie špecifikuje podmienky spracovávania prevádzkových dát:
prevádzkové dáta sa v zásade musia vymazať alebo zanonymniť, ak už naďalej nie sú
potrebné na účely prenosu správy. Uchovanie a spracovanie údajov je možné na fakturačné
účely, a to len do konca obdobia, počas ktorého môže byť faktúra právne napadnutá alebo sa
môže uplatniť nárok na platbu. Na účely marketingu alebo zabezpečenie služieb s pridanou
hodnotou je spracovanie údajov prípustné len so súhlasom účastníka alebo užívateľa.
Čl. 8 predmetnej smernice poskytuje ochranu údajom o čísle volajúceho a volaného.
Podstatou tohto ustanovenia sú práva volajúceho a volaného na zobrazenie, resp. utajenie
čísla. Identifikácia volajúceho a volaného je dôležitá, pretože len s touto identifikáciou súvisí
tiež spracovávanie tzv. prevádzkových dát a miestnych dát, a teda aj práva podľa tohto
článku je možné obmedziť podľa čl. 15 tejto smernice.
Ďalej čl. 9 skúmanej smernice reguluje uchovávanie tzv. miestnych dát iných, ako sú
prevádzkové dáta.176 Tieto dáta sa môžu uchovávať a spracúvať ako anonymizované alebo
neanonymizované, a to len so súhlasom užívateľa alebo účastníka a v trvaní nevyhnutnom na
poskytovanie služby s pridanou hodnotou. Spracovávanie týchto údajov sa musí obmedziť na
nevyhnutnú mieru a na nevyhnutný okruh osôb konajúcich na pokyn poskytovateľa verejnej
komunikačnej siete.
V súvislosti s uchovávaním údajov telekomunikačnými spoločnosťami a možnosťou
získania údajov o elektronickej komunikácii orgánmi verejnej moci je podstatný čl. 15 ods. 1
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. Predmetné ustanovenie smernice
reguluje možnosť derogácie práv s povinností podľa čl. 5, 6 a 9 tejto smernice, a tým aj
možnosť získania údajov o elektronickej komunikácii orgánmi verejnej moci. Toto
ustanovenie predstavuje výnimku z povinnosti zabezpečiť dôvernosť údajov, resp.
z povinnosti vymazať alebo zanonymniť údaje, ak už ďalej nie sú potrebné na elektronickej
komunikáciu.

176

Podľa čl. 2 písm. c) predmetnej smernice predstavujú miestne dáta „akékoľvek údaje spracovávané v
elektronickej komunikačnej sieti, udávajúce geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej
elektronickej komunikačnej služby“, teda miestnymi dátami sa rozumejú lokalizačné údaje. Označením miestne
dáta iné ako sú prevádzkové dáta chcel európsky zákonodarca pravdepodobne vyjadriť, že popri prevádzkových
údajoch sú tieto údaje lokalizačnými údajmi, teda ide o ďalšie údaje, ktoré vznikajú v súvislosti s elektronickými
komunikáciami.
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Čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách konkrétne stanovuje:
„Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu práv a povinností
uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice, ak také
obmedzenie predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti
na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti a na
zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávnené používanie
elektronického komunikačného systému podľa článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES. Na tento účel
členské štáty môžu, medzi iným, prijať legislatívne opatrenia umožňujúce zadržanie údajov na
limitované obdobie, oprávnené z dôvodov stanovených v tomto odseku. Všetky opatrenia
uvedené v tomto odseku musia byť v súlade so všeobecnými princípmi práva spoločenstva
vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii.“
Uvedené je doplnené ustanovením čl. 15 ods. 2 tejto smernice, ktoré s odkazom na
zrušenú smernicu 95/46/ES ustanovuje povinnosť upraviť účinné právne mechanizmy – súdne
opravné prostriedky voči porušeniu práv, inštitút náhrady škody ako aj sankcie za porušenie
práv.
Uvedené ustanovenie formuluje zákonodarca EÚ s ohľadom na zachovanie statu quo
v otázke existujúcej rovnováhy medzi právami jednotlivca na súkromie a bezpečnosťou
spoločnosti, teda možnosťami členských štátov prijať opatrenia uvedené v tomto
ustanovení.177 Trestné právo vrátane právnej úpravy trestnoprocesných inštitútov sa tradične
považovalo za súčasť jadra suverenity členských štátov, čo sa postupne mení a štandardy
práva EÚ sa stále väčšmi implementujú do vnútroštátnych právnych poriadkov.178
Zo skúmaného ustanovenia čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách
vyplývajú nasledujúce skutočnosti:
a) Ustanovenie umožňuje zadržanie údajov, resp. obmedzenie práv podľa uvedených
ustanovení, čo sa teda týka všetkých údajov: tak metadát elektronickej
komunikácie.179 ako aj obsahu komunikácie, keďže podľa článku 5 smernice o súkromí
a elektronických komunikáciách sa zaručuje aj dôvernosť obsahu komunikácie a v čl.
177

Bod 11 preambuly smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
Vzhľadom na masívnu harmonizáciu trestného práva procesného, prijatými podľa čl. 82 ZFEÚ. Tieto smernice
sú bližšie špecifikované v prílohe Trestného poriadku.
179
Prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán. V terminológii smernice: prevádzkové
dáta, údaje o čísle volajúceho a volaného, miestne dáta iné než prevádzkové dáta.
178

83

6 až 9 smernice sa zabezpečuje ochrana metadát. Ustanovenie je tak splnomocnením
pre vnútroštátneho zákonodarcu na prijatie právnej úpravy uchovania a oznámenia
údajov o telekomunikačnej prevádzke (§ 116 TP, resp. ustanovenia osobitných
predpisov),

ako

aj

na

prijatie

právnej

úpravy

odpočúvania

a záznamu

telekomunikačnej prevádzky (§ 115 TP, resp. ustanovenia osobitných predpisov).
Podmienky stanovené článkom 15 danej smernice zodpovedajú štandardným
podmienkam – zásadám obmedzení základných práv a slobôd, a to konkrétne zásade
legality, zásade legitimity a zásade proporcionality, ktorej obsahovým prvkom je
vhodnosť, nevyhnutnosť opatrenia a jeho primeranosť v užšom zmysle slova.180
b) Obmedzenie a možnosť zadržania údajov sa prijíma formou „legislatívneho
opatrenia“. Hoci to text smernice neuvádza explicitne, keďže smernica je
transponovaná právnym predpisom so silou zákona, obmedzenia práv vyplývajúcich
zo smernice by mali byť ustanovené rovnako právnym predpisom so silou zákona –
v súlade s tým, že právna úprava musí byť dostupná, predvídateľná a poskytujúca
primeranú ochranu proti svojvôli (čo zahŕňa záväznosť opatrenia pre vnútroštátne
orgány).181 Toto súvisí taktiež so skutočnosťou, že derogáciou práv podľa smernice
prichádza taktiež k obmedzeniam práv podľa čl. 7 a 8 Charty, pričom obmedzenie
výkonu práv a slobôd musí byť ustanovené zákonom (čl. 52 ods. 1 Charty). Uvedené
predstavuje uplatnenie zásady legality.
c) Z teleologického hľadiska musí obmedzenie a možnosť zadržania údajov sledovať
jeden

zo

všeobecných

cieľov

verejného

záujmu,

ktoré

sú

v uvedenom

ustanovení taxatívne vymenované.182 Tým sa realizuje zásada legitimity. Cieľmi sú
nasledujúce chránené hodnoty – národná bezpečnosť (bezpečnosť štátu vrátane
ekonomického blahobytu štátu183), obrana, verejná bezpečnosť, predchádzanie trestnej
činnosti (resp. neoprávnenému používaniu elektrického komunikačného systému)
a jej objasňovanie (zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov).

180

Porovnaj k posudzovaniu podmienok legality, legitimity a proporcionality: ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie –
procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 9 nasl., resp. 92 a nasl.
181
Návrhy generálneho advokáta Henrika Saugmandsgaarda Øe 19. júla 2016, Tele2 Sverige AB, C‑203/15 a
C‑698/15, ECLI:EU:C:2016:572, bod 150.
182
K taxatívnemu výpočtu pozri rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of
State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a i., C-203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, bod 90;
taktiež rozsudky (citované vyššie, analyzované ďalej) La Quadrature du Net a i., bod 112; resp. G. D., bod 41.
183
Bod 11 preambuly smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
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Pokiaľ ide o pojmy národná bezpečnosť a bezpečnosť štátu, tak smernica ich zjavne
obsahovo stotožňuje.
d) Uvedené ciele verejného záujmu majú v zásade verejnoprávny charakter. Uplatnenie
čl. 15 predmetnej smernice na účely obmedzenia dôvernosti elektronických
komunikácií pri sledovaní súkromnoprávnych (civilnoprávnych) cieľov (napr. ochrana
osobnosti, ochrana autorských práv) je významne obmedzené. Súdny dvor k tejto
problematike uvádza, že čl. 15 danej smernice nevylučuje možnosť, aby členský štát
ustanovil povinnosť poskytnúť (zverejniť) údaje elektronickej komunikácie (osobné
údaje) na účely občianskoprávneho konania. Avšak čl. 15 danej smernice nezaväzuje
členské štáty takúto povinnosť stanoviť.184 Súdny dvor tak pripustil relatívne širokú
možnosť obmedzenia dôvernosti komunikácie podľa tejto smernice v prospech
realizácie súkromnoprávnych nárokov, vrátane oznámenia osobných údajov (napr.
mena a adresy účastníka, ktorý využíva určitú IP adresu) súkromnej osobe, nie orgánu
verejnej moci.185 Súdny dvor totiž umožnil – extenzívnym výkladom článku 15
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách – aplikovať ochranu práv a slobôd
iných ako dôvod (cieľ) verejného záujmu na obmedzenie dôvernosti komunikácií, a to
na základe odkazu na čl. 13 ods. 1 smernice 95/46. 186
184

Rozsudok z 29. januára 2008, Promusicae, C‑275/06, ECLI:EU:C:2008:54, body 53 až 55. Taktiež uznesenie z
19. februára 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07,
ECLI:EU:C:2009:107, resp. rozsudok z 19. apríla 2012, Bonnier Audio AB a i., C‑461/10, ECLI:EU:C:2012:219.
185
Bonnier Audio AB a i., bod 53.
186
Čl. 13 ods. 1 zrušenej smernice 95/46 je obsahový „predchodca“ aktuálne platného a účinného čl. 23 ods. 1
GDPR z hľadiska stanovenia cieľov verejného záujmu, pre ktoré je možné obmedziť práva podľa nariadenia.
Súdny dvor tak vyložil odkaz uvedený v čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách „podľa
článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES“ ako odkaz na všetky dôvody (ciele) podľa čl. 13 zrušenej smernice 95/46,
teda aj na cieľ ochrany práv a slobôd iných. Pozri rozsudok Promusicae, bod 53: „Treba uviesť, že článok 15 ods. 1
smernice 2002/58 uzatvára výpočet vyššie uvedených výnimiek výslovným odkazom na článok 13 ods. 1 smernice
95/46. Toto ustanovenie uvedené ako posledné pritom taktiež oprávňuje členské štáty k prijatiu opatrení
obmedzujúcich povinnosť dôvernosti osobných údajov, ak je toto obmedzenie nevyhnutné najmä na ochranu práv
a slobôd iných osôb. Keďže neupresňuje práva a slobody, ktoré sú takto dotknuté, musí sa uvedené ustanovenie
článku 15 ods. 1 smernice 2002/58 vykladať tak, že vyjadruje vôľu zákonodarcu Spoločenstva nevylúčiť z jeho
pôsobnosti ochranu práva vlastniť majetok ani situácie, v ktorých sa autori domáhajú tejto ochrany v rámci
občianskoprávneho konania.“
Súdny dvor týmto výkladom čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách tak trochu ohýba,
pretože sémantický výklad tohto ustanovenia (v slovenskom preklade) naznačuje, že z čl. 13 zrušenej smernice
95/46 je potrebné na účely čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách možné použiť len
tie ciele verejného záujmu, ktoré sú v tomto ustanovení výslovne (a zdanlivo taxatívne) vymenované. Ešte
jasnejšie je tento problém (ohýbanie výkladu čl. 15 danej smernice) možné identifikovať z nemeckého prekladu
uvedeného ustanovenia, pri ktorom neplatí (ako uviedol Súdny dvor v rozsudku Promusicae), že odkaz na čl. 13
ods. 1 smernice 95/46 „uzatvára výpočet vyššie uvedených výnimiek“, ale naopak, tento odkaz výpočet otvára
a zo sémantického hľadiska by malo byť zrejmé, že z čl. 13 ods. 1 smernice 95/46 sa aplikujú len tie ciele
verejného záujmu, ktoré sú taxatívne vymenované. Táto pasáž čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách totiž v nemeckom preklade znie: „[...] sofern eine solche Beschränkung gemäß Artikel 13 Absatz 1
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e) Obmedzenie a možnosť zadržania údajov musí predstavovať nevyhnutné, vhodné
a primerané obmedzenie v demokratickej spoločnosti. Pri skúmaní súladu takého
opatrenia je teda nevyhnutné vykonať test proporcionality v troch krokoch187 v rámci
uplatnenia zásady proporcionality v širšom zmysle a skúmať jeho nevyhnutnosť
(Erforderlichkeit), vhodnosť (Geeignetheit) a primeranosť (proporcionalitu v užšom
zmysle, Angemessenheit). Podstatou je, aby bola zabezpečená náležitá rovnováha
medzi jednotlivými dotknutými právami, resp. aby boli dodržané základné práva,
všeobecné zásady práva Únie ako aj zásada proporcionality.188
f) Dotknutá osoba musí mať k dispozícii účinný prostriedok nápravy, a to vo forme
súdneho prieskumu zákonnosti a prípustnosti zásahov do dôvernosti elektronických
komunikácií.
g) Vnútroštátne právo musí upravovať taktiež inštitúty vyvodzovania zodpovednosti za
porušenie práv upravených predmetnou smernicou, a to súkromnoprávnej
zodpovednosti (náhrada škody) ako aj verejnoprávnej zodpovednosti (teda „sankcií“
bez bližšej špecifikácie, o sankcie akého charakteru – administratívneho alebo
trestnoprávneho – má ísť189). K voľbe druhov sankcií je teda potrebné pripomenúť len

der Richtlinie 95/46/EG für die nationale Sicherheit, (d. h. die Sicherheit des Staates), die Landesverteidigung, die
öffentliche Sicherheit sowie die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder des
unzulässigen Gebrauchs von elektronischen Kommunikationssystemen in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig, angemessen und verhältnismäßig ist.“
187
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 95, resp. nález Ústavního soudu ČR,
sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (ďalej len Data retention I), bod 37. V súlade s tým taktiež rozsudok SDEÚ
z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources a i. a
Kärntner Landesregierung, Seitlinger a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238 a ďalšie rozsudky, ktoré
skúmame ďalej v súvislosti s garanciami základných práv a slobôd.
188
Súdny dvor toto konštatoval v kontexte nastolenia náležitej rovnováhy medzi zachovaním dôvernosti
elektronickej komunikácie a ochranou súkromnoprávnych nárokov. Pozri uznesenie z 19. februára 2009, LSGGesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, ECLI:EU:C:2009:107.
189
Keďže čl. 15 ods. 2 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách aj vo veci sankcií odkazuje na III.
kapitolu zrušenej smernice 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov, zodpovedajúcim ustanovením tejto smernice bol čl. 24, ktorý znel: „Členské štáty prijmú vhodné
opatrenia na zabezpečenie úplného zavedenia ustanovení tejto smernice a najmä ustanovia sankcie, ktoré sa uvalia
v prípade porušenia ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou.“ Z uvedeného ustanovenia, ani kontextu
zrušenej smernice nie je jasné, čo sa myslí „vhodnými opatreniami“, ktorými má byť „najmä“ prijatie sankcií.
Samotná smernica o súkromí a elektronických komunikáciách obsahuje v preambule taktiež len všeobecné
úvahy, bod 47 in fine: „Sankcie by sa mali uložiť každej osobe, bez ohľadu na to, či podlieha súkromnému alebo
verejnému právu, ktorá nedodržiava vnútroštátne opatrenia prijaté podľa tejto smernice.“ Smernica 95/46/ES bola
nahradená prostredníctvom GDPR, ktoré ustanovuje administratívne sankcie podľa čl. 83 a poskytuje členským
štátom priestor na voľnú úvahu pri určovaní ďalších sankcií podľa čl. 84, ktoré však musia mať charakter
účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií.

86

to, čo všeobecne platí o transpozícii smerníc:190 členské štáty disponujú širokou
mierou voľnej úvahy ohľadom voľby prostriedkov a spôsobov určených na
zabezpečenie prijatia smernice, avšak musí byť zabezpečený plný účinok smernice
v súlade s cieľom, ktorý sleduje.

Čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách však nie je jediným
ustanovením v rámci právneho poriadku EÚ, ktoré upravuje derogáciu práv súvisiacich
s dôvernosťou obsahu a metadát elektronickej komunikácie podľa tejto smernice. Reforma
právnej úpravy ochrany súkromia v elektronických komunikáciách (vrátane „zmeny“
smernice na nariadenie) postupuje pomaly,191 preto bolo rozhodnuté o prijatí špeciálnej
a dočasnej právnej úpravy výnimky z dôvernosti obsahu komunikácie a metadát vo
vzťahu k predchádzaniu a odhaľovaniu úzko a špecificky definovaného okruhu trestnej
činnosti – sexuálneho zneužívania detí v online priestore. Z tohto dôvodu bolo prijaté
nariadenie 2021/1232 o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES na
účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí 192 (ďalej len „nariadenie o výnimke zo
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách“). Právnym základom je, rovnako ako
pri GDPR, čl. 16 ZFEÚ, ktorý splnomocňuje na vydanie právnych aktov zabezpečujúcich
ochranu fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov.
Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním „tradičného“, teda fyzického charakteru
ako aj online charakteru je jednou z priorít Európskej únie, a to aj v súlade s povinnosťou dbať
pri výkone verejnej moci na najlepšie záujmy dieťaťa a chrániť ho aj pred sexuálnym
zneužívaním a detskou pornografiou podľa čl. 3 ods. 1 v spojení s čl. 33 a nasl. Dohovoru
o právach dieťaťa,193 resp. v súlade s čl. 24 Charty. Sexuálne zneužívanie v online forme je
špecifickým druhom kyberkriminality, ktorá je značne rozšírená a ktorá prináša viaceré
procesnoprávne aj hmotnoprávne problémy.194 Povinnosť trestnoprávneho postihu
190

V súlade s čl. 288 ZFEÚ, pozri k tomu napr. rozsudok z 29. júla 2019, Fashion ID, C‑40/17, ECLI:EU:C:2019:629,
bod 49.
191
Pozri ďalej.
192
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1232 zo 14. júla 2021 o dočasnej výnimke z určitých
ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych
komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti
online sexuálnemu zneužívaniu detí (Text s významom pre EHP) (OJ L 274, 30.7.2021, p. 41–51).
193
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.
194
Pozri ŠČERBA, F.: Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým účelům.
Trestněprávní revue, 2020, č. 3, s. 125 a nasl.
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sexuálneho zneužívania a vykonávania účinného vyšetrovania takých skutkov v právnych
poriadkoch členských štátov určuje smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu. 195 Na
druhej strane platí, ako sme skúmali vyššie, pozitívny záväzok uložený orgánom verejnej
moci stíhať takúto trestnú činnosť nesmie predstavovať neprimeranú záťaž pre orgány
verejnej moci, resp. nesmie sa realizovať protizákonne a bez rešpektovania iných základných
práv.196
Obmedzeniam podlieha povinnosť zabezpečovať dôvernosť správ (obsahu aj
metadát) podľa čl. 5 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách ako aj
povinnosť vymazať alebo zanonymniť metadáta komunikácie podľa čl. 6 ods. 1 tejto
smernice, a to len v súvislosti s poskytovaním interpersonálnych komunikačných služieb
nezávislých od číslovania. Pojem interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania
znamená najmä realizáciu hlasových služieb cez internetový protokol, služieb odosielania
správ a webmailových služieb (Whatsapp, Signal, Threema, Skype, Messenger, Viber
a ďalšie), a to v súlade s definíciou podľa čl. 2 bodu 7 európskeho kódexu elektronických
komunikácií. Interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, ako sú definované
v čl. 2 ods. 7 európskeho kódexu elektronických komunikácií, tieto boli od 21. decembra 2020
– v súvislosti s transpozíciou európskeho kódexu elektronických komunikácií197 – zaradené
do rozsahu pôsobnosti smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.198
Čl. 3 nariadenia o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických komunikáciách
ustanovuje konkrétne podmienky výnimky z povinnosti zachovávať dôvernosť
komunikácií podľa čl. 5 ods. 1 a 6 ods. 1 predmetnej smernice. Tieto podmienky sú
nasledujúce:
a) spracovávanie obsahu komunikácie a súvisiacich metadát
i.

je nevyhnutné, aby sa mohla aplikovať osobitná technológia
o na účely odhaľovanie a odstraňovanie detskej
pornografie v online forme,

195

Pozri bližšie časť 2.1.3 tejto monografie k problematike práva na účinné vyšetrovanie, a to aj v kontexte
smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu.
196
Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez-Bardonu vo veci Ordre des barreaux francophones
et germanophone a i., C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:7, bod 118.
197
Pozri bližšie podkapitolu 1.1 tejto monografie.
198
Bod 2 in fine preambuly nariadenia o dočasnej výnimke.
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o

na účely odhaľovanie kontaktovania detí (na
účel sexuálneho zneužívania),

o

resp. na účely oznámenia týchto skutkov
orgánom
konajúcim

aplikácie
vo

práva

verejnom

a organizáciám
záujme

proti

sexuálnemu zneužívaniu;
ii.

je obmedzené výlučne na technológie, ktoré sa používajú na uvedené
účely,

iii.

je obmedzené výlučne na obsah komunikácie a metadáta, ktoré sú
potrebné na uvedené účely,

iv.

je obmedzené výlučne na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedených účelov;

b) uvedené osobitné technológie na odhaľovanie a odstraňovanie online
materiálu sú v súlade s aktuálnym stupňom technického vývoja a poznania („s
najmodernejšou technikou“), čo najmenej narúšajú súkromie a sú spôsobilé
odhaľovať výlučne schémy sexuálneho zneužívania detí v online forme,
c) sú splnené osobitné technologické požiadavky: posúdenie vplyvu na ochranu
údajov [písm. c)], informovanie príslušného orgánu o opatreniach prijatých na
preukázanie súladu s písomným odporúčaním v súlade s čl. 36 ods. 2 GDPR
[písm. d)], je zabezpečená spoľahlivosť a minimalizovaná chybovosť
technológií [písm. e)], technológie sú obmedzené na uplatňovanie objektívne
identifikovaných rizikových faktorov (napr. vekový rozdiel) [písm. f)];
d) sú

splnené

osobitné

povinnosti

poskytovateľov

interpersonálnych

komunikačných služieb [písm. g)]: sú zavedené postupy proti zneužívaniu
údajov, neoprávneného prístupu k nim, neoprávneným prenosom,199 je
zabezpečený ľudský dohľad a identifikácia obsahu detskej pornografie
a sexuálneho zneužívania je zavŕšená ľudským dohľadom (nejde výlučne
o automatizované spracovanie), sú zavedené vhodné postupy a mechanizmy

199

Bezpečnosť spracovávaných údajov je vždy problematickým bodom, a to aj v kontexte iných legislatívnych
aktov EÚ, napr. nariadenia eIDAS a jeho vzťahu k GDPR. Pozri ANDRAŠKO, J. – MESARČÍK, M.: Problematika
GDPR v kontexte nariadenia eIDAS. In: BLAŽO, O. (ed.): Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a
spoločnosť budúcnosti. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 19 a 20.
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nápravy, sú splnené informačné povinnosti poskytovateľov voči používateľom
(o uplatňovaní výnimky, o opravných prostriedkoch);
e) ak vznikne konkrétne podozrenie na sexuálne zneužívanie detí v online
forme, uchovávajú sa obsah takejto komunikácie ako aj súvisiace metadáta
a osobné údaje vzniknuté takýmto spracovávaním, a to bezpečným spôsobom
a výlučne na účely
i.

oznamovania podozrenia na spáchanie sexuálneho zneužívania detí
online formou príslušným orgánom aplikácie práva (orgánom činným
v trestnom konaní) alebo organizáciám, ktoré konajú vo verejnom
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu,

ii.

zablokovania účtu daného používateľa alebo ukončenia poskytovania
služby pre neho,

iii.

technického zabezpečenia údajov proti konverzii, aby ich bolo možné
spoľahlivo identifikovať ako materiál detskej pornografie,

iv.

umožnenia toho, aby dotknutý používateľ mohol podať žiadosť
o preskúmanie postupu, resp. opravné prostriedky voči podozreniam
zo sexuálneho zneužívania,

v.

vybavovanie žiadostí orgánov činných v trestnom konaní a súdov
o poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné na predchádzanie,
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov podľa
smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu (teda smernice
2011/93/EÚ);

f) uchovávanie údajov je prípustné najdlhšie počas doby, kým trvajú uvedené
účely, táto doba však nesmie presiahnuť 12 mesiacov od vzniku podozrenia na
sexuálne zneužívanie detí v online forme;
g) každý skutok, pri ktorom vzniká dôvodné podozrenie zo spáchania trestného
činu sexuálneho zneužívania (alebo trestných činov súvisiacich s detskou
pornografiou) sa obligatórne oznamuje vnútroštátnym orgánom činným
v trestnom konaní alebo organizáciám, ktoré konajú vo verejnom záujme proti
sexuálnemu zneužívaniu.
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Uvedené podmienky prípustnosti uplatnenia tzv. „osobitných technológií na
odhaľovanie a odstraňovanie online materiálu“ znamenajú inými slovami podmienky
prípustnosti uplatnenia algoritmov, ktoré hromadne v elektronických komunikáciách
vyhľadávajú obsah komunikácií súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí, vrátane výroby
a držby detskej pornografie. Takéto opatrenie predstavuje osobitnú a úzko špecializovanú
formu tzv. hromadného sledovania elektronických komunikácií, a to poskytovateľmi
služieb elektronických komunikácií a výlučne dobrovoľnej báze.200 V predmetnom prípade
teda nejde o povinnosť všeobecného a plošného uchovávania údajov, ale podstatou je
možnosť poskytovateľov služieb uskutočňovať algoritmické „skenovanie“ obsahu
komunikácií a metadát. Až následne pri vzniku konkrétneho podozrenia sa aplikuje – voči
konkrétnej osobe alebo konkrétnemu skutku – uchovávanie obsahu a metadát elektronickej
komunikácie, pričom následne je obligatórne oznámenie podozrenia orgánom činným
v trestnom konaní alebo organizáciám konajúcim vo verejnom záujme.
Vo vzťahu k tzv. hromadnému sledovaniu komunikácií sa podmienkami prípustnosti
takého opatrenia zaoberal ESĽP vo veci Big Brother Watch a iní (Veľká komora), avšak išlo
o hromadné

sledovanie

uskutočňované

orgánmi

verejnej

moci,

predovšetkým

spravodajskými službami. Ako sme uviedli vyššie, zatiaľ čo väčšinové stanovisko sudcov
Veľkej komory ESĽP vo vzťahu k podmienkam prípustnosti tzv. hromadného sledovania
pristúpilo benevolentne, disenty voči väčšinovému rozhodnutiu (najmä sudca Pinto de
Albuquerque) požadovali rigidnejšie podmienky.
Uvedené podmienky tzv. hromadného sledovania komunikácií poskytovateľmi
služieb podľa daného nariadenia sa svojím rozsahom a prísnosťou približujú rigidným
podmienkam podľa disentu (vymedzenie závažnej trestnej činnosti, vymedzenie
sledovaných subjektov: zákaz tzv. silných selektorov bez konkrétneho podozrenia,
vymedzenie foriem zachytávanej komunikácie, aplikácia princípu proporcionality,
obmedzenie časového obdobia sledovania / uchovávania a následné zničenie údajov,

200

Pozri napr. správu Parlament schválil dočasné pravidlá pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na
internete, dostupnú na: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210701IPR07503/docasneriesenie-v-boji-proti-sexualnemu-zneuzivaniu-deti-na-internete cit. 2. 2. 2022; konkrétne napr.: „Poskytovatelia
služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, e-mailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej
výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich
povinnosťou.“
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komplexný súdny dohľad; s výnimkou niektorých podmienok201), a to napriek tomu, že
v prípadoch v pôsobnosti daného nariadenia prichádza k zásahu do základných práv a slobôd,
ktorý je menej intenzívny a invazívny v porovnaní s tzv. hromadným sledovaním
uskutočňovaným orgánmi verejnej moci. Nižšia miera intenzity, resp. invazívnosti zásahu je
daná tým, že:
•

sledovanie elektronickej komunikácie prostredníctvom algoritmov uskutočňujú
súkromné subjekty, teda nie orgány verejnej moci, pričom obsah komunikácie
a metadáta sú im oznámené až po zistení konkrétneho podozrenia zo spáchania
trestného činu,

•

ide o úzko špecializované sledovanie vo vzťahu k odhaľovaniu trestnej činnosti
s vysokou spoločenskou závažnosťou – sexuálneho zneužívania detí v online forme,
ktorého odhalenie inými prostriedkami je náročné.

Okrem toho reagujú skúmané rigidné podmienky uplatnenia výnimiek z dôvernosti
komunikácií podľa predmetného nariadenia adekvátne na rozhodovaciu činnosť Súdneho
dvora k problematike zachovávania podstaty základných práv (čl. 7 a 8 Charty) v súvislosti
s elektronickými komunikáciami a sú v súlade so zásadami spracovávania osobných údajov
podľa GDPR.202
Na druhej strane, aj takáto forma sledovania prináša so sebou riziká vo vzťahu
k ochrane základných práv a slobôd v širšom zmysle technického rozvoja, ktoré je
potrebné dôkladne zvažovať. Je totiž možné namietať, že sa otvára Pandorina skrinka
všeobecného – hromadného sledovania jednotlivcov, fyzických osôb, spotrebiteľov, a to
v horizontálnej rovine, teda zo strany iných súkromných osôb, právnických osôb, výrobcov
tovarov a poskytovateľov služieb. Tieto súkromné subjekty by tak mohli prostredníctvom
algoritmov sledovať akékoľvek aspekty súkromného života jednotlivcov, a to v záujme
odhaľovania rôznych foriem protispoločenskej činnosti, ktorá by následne bola automaticky
oznamovaná orgánom verejnej moci. Mohlo by ísť o rozšírenie používania algoritmov zo
201

Najmä vymedzenie podmienok výmeny údajov so zahraničnými spravodajskými službami, ďalej uloženie
povinnosti informovať dotknutú osobu po skončení sledovania komunikácie (čo sa však napokon realizuje po
odovzdaní obsahu komunikácie a metadát orgánom činným v trestnom konaní), podmienka neprípustnosti
odsúdenia založeného výlučne alebo v rozhodujúcej miere na dôkazoch získaných hromadným sledovaním,
extrateritoriálna aplikácia týchto podmienok.
202
Pozri ďalej.
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strany telekomunikačných spoločností voči obsahu a metadátam komunikácie, ktorými by sa
na základe určitých schém komunikácie odhaľovala (a následne orgánom verejnej moci
oznamovala) akákoľvek trestná činnosť (nie len trestná činnosť s vysokou závažnosťou, akou
je sexuálne zneužívanie a výroba a rozširovanie detskej pornografie) alebo dokonca aj len
správne delikty. Technológie automatizovaného vyhodnocovania páchania priestupkov a
správnych deliktov – v oblasti mimo elektronických komunikácií – budú pravdepodobne
čoskoro integrálnou súčasťou softvérov napr. motorových vozidiel (prekročenie rýchlosti,
neoprávnené parkovanie, vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok alebo aj akékoľvek
iné porušenie zákona) s možnosťou / povinnosťou oznámenia spáchania priestupku alebo
správneho deliktu orgánu verejnej moci. Technologické možnosti na identifikovanie
protispoločenskej činnosti v rámci elektronických komunikácií i mimo nich sú prakticky
neobmedzené a z hľadiska zbierania dôkazov o takýchto skutkoch môže byť uplatňovaná
identifikácia tváre a iných telesných proporcií, odtlačkov prstov a pod.
Okolnosťami, ktoré by mohli zakladať prípustnosť takého „dokonalého“ sledovania
inteligentnými technológiami v akejkoľvek sfére ľudského života by mohli byť skutočnosti, že
takéto sledovanie je vykonávané:
•

v horizontálnej rovine (výrobcov tovarov, poskytovateľov služieb voči
spotrebiteľom) a

•

na dobrovoľnej báze, teda bez povinnosti uloženej vnútroštátnym právom
alebo právom EÚ (teda všeobecne záväznými právnymi predpismi), pričom

•

sledovanie je obmedzené len na spracovávanie údajov prostredníctvom
algoritmov v reálnom čase, pričom uchovávaniu údajov (a následnému
oznámeniu orgánom verejnej moci) podliehajú len údaje, ktoré súvisia
s konkrétnym podozrením z páchania protiprávneho konania.

Proti prípustnosti takejto právnej úpravy môže hovoriť argument, že je tak zasiahnutá
podstata práva na súkromie v slobodnej a demokratickej spoločnosti tým, že jednotlivec je
nútený žiť s neustálym vedomím a tlakom toho, že moderné technológie, ktoré majú
uľahčovať a zjednodušovať život a bez ktorých je život v súčasnej spoločnosti ťažko
predstaviteľný, ho neustále sledujú a v prípade porušenia práva ho „nažalujú“ orgánom
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verejnej moci a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bude nasledovať uloženie právnej
sankcie.
Naopak,

sledovanie

správania

prostredníctvom

algoritmov

vykonávané

v horizontálnej rovine, avšak na základe povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu a spojené s uchovávaním údajov nad rámec nevyhnutného v prípadoch
konkrétneho podozrenia z protiprávneho konania, by malo byť vyhodnotené ako
problematické z hľadiska zachovávania podstaty základných práv a slobôd (práva na
rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 7 a práva na ochranu osobných
údajov podľa čl. 8 Charty).

3.1.1.2.Návrh nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách

V roku 2017 predstavila Európska komisia návrh nariadenia o rešpektovaní
súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách (ďalej len
„návrh nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách“),203 ktorým sa ruší a nahrádza
smernica o súkromí a elektronických komunikáciách. Podobne ako smernica, aj uvedené
nariadenie má niesť označenie ePrivacy nariadenie. Komisia pristúpila k návrhu reformy
z toho dôvodu, že je potrebné zosúladiť legislatívne pravidlá všeobecnej ochrany osobných
údajov

(GDPR)

s osobitnými

pravidlami

ochrany

súkromia

a osobných

údajov

v elektronických komunikáciách, resp. z dôvodu zastaranosti smernice vzhľadom na
technologický vývoj, čo má vplyv na realizáciu základných práv a slobôd v rámci vnútorného
trhu EÚ: „daná smernica nedrží v plnej miere krok s technologickým vývojom a realitou na trhu,
čo má za následok nejednotnú alebo nedostatočne efektívnu ochranu súkromia a dôvernosti vo
vzťahu k elektronickým komunikáciám.“204 Reforma ochrany súkromia v elektronických
komunikáciách sa má prejaviť aspektoch, ktoré smernicou nie sú upravené, alebo sú upravené
len čiastočne a nedostatočne.205

203

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných
údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických
komunikáciách) (Text s významom pre EHP), COM/2017/010 final - 2017/03 (COD), dostupné na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010&qid=1644227975542 cit. 2. 2. 2022.
204
Bod 6 preambuly návrhu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách.
205
Tieto aspekty sú predovšetkým nasledujúce:
• nové subjekty poskytujúce elektronické komunikačné služby: pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú
nielen na „tradičných“ telekomunikačných operátorov, ale aj na iné subjekty poskytujúce elektronické
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Čl. 5 návrhu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách ustanovuje
generálnu klauzulu o dôvernosti údajov z elektronických komunikácií.206 Tým sa rozumie
zachovanie dôvernosti obsahu elektronických komunikácií (textový, grafický, zvukový
atď.),207 ako aj zachovanie dôvernosti metadát o elektronických komunikáciách (v
nomenklatúre návrhu nariadenia ide o „metaúdaje“), teda prevádzkové údaje (údaje
spracovávané na účely prenosu, distribúcie alebo výmeny obsahu, vrátane identifikácie
zdroja a cieľa komunikácie) a lokalizačné údaje (údaje o polohe zariadenia v kontexte
poskytovania komunikačných služieb).208
Čl. 6 návrhu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách upravuje prvú
kategóriu výnimiek z povinnosti zachovávať dôvernosť elektronických komunikácií. Všetky
údaje z elektronických komunikácií (obsah, metadáta) podľa ods. 1 môžu byť spracovávané
na zabezpečenie prenosu komunikácie, ak je to potrebné a len počas nevyhnutnej doby
trvania [čl. 6 ods. 1 písm. a)], alebo na zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti sietí alebo
služieb, na zistenie porúch a chýb, ak je to potrebné a len počas nevyhnutnej doby trvania [čl.

komunikačné služby ako WhatsApp, Facebook Messenger a Skype atď., ktoré majú zabezpečovať
rovnakú úroveň dôvernosti elektronických komunikácií;
• prísnejšie pravidlá ochrany súkromia: všetky subjekty majú požívať rovnakú úroveň ochrany súkromia
prostredníctvom priamo uplatniteľného nariadenia, a to na rozdiel od smernice, pri ktorej je široký
priestor na rozdiely v transpozícii štandardov ochrany súkromia;
• obsah komunikácie a metadáta: metadáta, podobne ako obsah, požívajú vysoký stupeň ochrany a mali
by byť anonymizované alebo vymazané, ak používatelia nedali súhlas, pokiaľ údaje nie sú potrebné na
fakturáciu;
• nové obchodné príležitosti elektronických komunikačných služieb: vytvorí sa viac príležitostí na
poskytovanie dodatočných služieb a rozvoj podnikania; napr. možnosť vytvárať „tepelné mapy“
naznačujúce prítomnosť jednotlivcov, ktoré by mohli pomáhať verejným orgánom a dopravným
spoločnostiam pri vývoji nových projektov infraštruktúry; zjednoduší sa taktiež poskytovanie súborov
cookie, ktoré viedlo k preťaženiu žiadostí o súhlas pre používateľov internetu;
• zvýšenie ochrany pred spamom: návrh nariadenia zakazuje nevyžiadanú elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailu, SMS a automatických volacích zariadení; pri marketingových volaniach bude
musieť byť zobrazené telefónne číslo alebo použitá špeciálna predvoľba, ktorá označuje marketingový
hovor.
Pozri
bližšie:
Proposal
for
an
ePrivacy
Regulation,
dostupné
na:
https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/eprivacy-regulation cit. 2. 2. 2022.
206
Podľa čl. 4 ods. 3 písm. a) návrhu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách sa údajmi
z elektronických komunikácií rozumejú „obsah elektronických komunikácií a metaúdaje z elektronických
komunikácií“.
207
Pojmom obsah elektronických komunikácií sa podľa čl. 4 ods. 3 písm. b) návrhu nariadenia rozumie „obsah
vymieňaný prostredníctvom elektronických komunikačných služieb, ako napríklad textový, hlasový, obrazový,
obrázkový a zvukový obsah“.
208
Pojmom metaúdaje z elektronických komunikácií sa podľa čl. 4 ods. 3 písm. c) návrhu nariadenia rozumejú
„údaje spracúvané v elektronickej komunikačnej sieti na účely prenosu, distribúcie alebo výmeny obsahu
elektronických komunikácií vrátane údajov slúžiacich na sledovanie a identifikovanie zdroja a cieľa komunikácie,
údajov o polohe zariadenia vygenerovaných v kontexte poskytovania elektronických komunikačných služieb, ako aj
údajov o dátume, čase, trvaní a druhu komunikácie“.
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6 ods. 1 písm. b)]. Výlučne metaúdaje z elektronických komunikácií podľa ods. 2 môžu byť
spracovávané na splnenie nasledujúcich účelov (alternatívny výpočet):
•

na splnenie povinných požiadaviek na kvalitu služieb (napr. nariadenie
2015/2120), ak je to potrebné a len počas nevyhnutnej doby [písm. a)], ďalej

•

z dôvodu fakturácie, výpočtu poplatkov alebo podvodného využívania služieb,
ak je to potrebné a len počas nevyhnutnej doby [písm. b)], alebo napokon

•

so súhlasom koncového používateľa na spracovanie metaúdajov zo svojich
komunikácií, pričom sa tento súhlas týka jedného alebo viacerých konkrétnych
účelov vrátane poskytovania osobitných služieb takémuto koncovému
používateľovi, ak nie je možné tento účel (tieto účely) dosiahnuť
spracovávaním anonymizovaných informácií [písm. c)].

Čl. 7 predmetného návrhu upravuje povinnosť poskytovateľov sietí a služieb vymazať
údaje z elektronických komunikácií okrem stanovených výnimiek. Vo vzťahu k metaúdajom
platí, že poskytovateľ služieb je povinný tieto údaje vymazať alebo anonymizovať, ak už nie
sú potrebné na účely prenosu komunikácie, okrem prípadov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
(bezpečnosť sietí alebo služieb) alebo podľa čl. 6 ods. 2 písm. a) a c) (kvalita služieb alebo
súhlas používateľa). Výnimku predstavujú taktiež fakturačné účely [čl. 6 ods. 2 písm. b)],
pričom doba uchovávania metaúdajov trvá „do konca obdobia, počas ktorého môže byť faktúra
zákonne napadnutá alebo počas ktorého sa môže uplatniť nárok na platbu v súlade s
vnútroštátnym právom.“
Čl. 8 skúmaného návrhu zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sú uložené v koncových
zariadeniach alebo ktoré súvisia s koncovými zariadeniami, vrátane informácií vysielaných
koncovým zariadením. Na rozdiel od situácií podľa čl. 6 a 7 teda nejde o spracovávanie
a uchovávanie údajov z elektronických komunikácií poskytovateľmi služieb, ale ide
o získavanie informácií (a ich možné následné spracovávanie a uchovávanie), ktoré sú
uložené v koncových zariadeniach – telefónoch, smartfónoch, tabletoch atď., vrátane
informácií o softvére a hardvére – používateľov inými subjektmi. Predmetné ustanovenie sa
týka významnej problematiky ochrany údajov uložených na koncovom zariadení používateľa
alebo vysielaných takým zariadením, ktoré môžu byť uchovávané v podstatne väčšom
rozsahu a ktorých charakter môže byť podstatne citlivejší v porovnaní s údajmi, ktoré sú
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spracovávané a príp. aj uchovávané poskytovateľmi služieb. Takýmito údajmi totiž môžu byť
uložené kontakty, zálohovaný obsah komunikácie používateľa (textový, obrázkový, zvukový
atď.), uložené fotografie, videá, zdravotné údaje a pod.209 Prístup k údajom uloženým na
koncovom zariadení alebo vysielaných koncovým zariadením je v zásade možný
z technických príčin (prenos komunikácie, poskytnutie služby na žiadosť používateľa,
meranie využívania webu) alebo na základe súhlasu používateľa.
Čl. 11 ods. 1 analyzovaného návrhu nariadenia o súkromí a elektronických
komunikáciách je obsahovo adekvátny voči čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a
elektronických komunikáciách. Podľa čl. 11 sú oprávnené členské štáty vnútroštátnym
legislatívnym opatrením obmedziť rozsah práv a povinností podľa čl. 5 až 8 predmetného
návrhu. Keďže ide zároveň o obmedzenie základných práv a slobôd takéto legislatívne
opatrenie musí mať formu zákona. Hoci návrh tohto legislatívneho aktu je návrhom
nariadenia, nie smernice (na rozdiel od smernice, ktorá má byť takto zrušená), bol ponechaný
priestor pre vnútroštátneho zákonodarcu na uváženie, v ktorých prípadoch je potrebné
vnútroštátnym zákonom práva používateľov a adekvátne povinnosti poskytovateľov podľa čl.
5 až 8 daného návrhu derogovať, čím prichádza k vyvažovaniu záujmov bezpečnosti
spoločnosti a súkromia jednotlivca.210
Podmienky na derogáciu uvedených práv sú podľa čl. 11 ods. 1 predmetného návrhu
nasledujúce:
a) obmedzenia predstavujú opatrenia, ktoré sú potrebné, vhodné a primerané
v demokratickej spoločnosti,
209

Pozri k tomu bod 20 preambuly návrhu nariadenia, ktorý predstavuje výstižný sumár rizík spojených
s prístupom k údajom uloženým v koncovom zariadení: „Vzhľadom na to, že takéto zariadenia obsahujú alebo
spracúvajú informácie, ktoré môžu obsahovať podrobnosti o citovom, politickom a spoločenskom živote
človeka, ako aj obsah komunikácií, obrázky, lokalizáciu osôb po získaní prístupu k funkciám GPS zariadenia,
zoznam kontaktov a ďalšie informácie, ktoré sú v zariadení uložené, vyžadujú informácie týkajúce sa takéhoto
zariadenia lepšiu ochranu súkromia. Do koncového zariadenia koncového používatelia môže okrem toho bez jeho
vedomia vniknúť takzvaný špiónsky program (spyware), sledovacie objekty (web bugs), skryté identifikátory,
trvalé súbory cookie a ďalšie podobné neželané sledovacie nástroje, ktorých cieľom je získať prístup k informáciám,
uložiť skryté informácie a sledovať činnosti. Informácie týkajúce sa zariadenia koncového používateľa sa môžu
zbierať, často bez vedomia koncového používateľa, aj vzdialene na účely identifikácie a sledovania, a to pomocou
metód, ako napríklad zariadenie na odobratie odtlačkov prstov, pričom môžu vážne ohroziť súkromie koncového
používateľa.“ Pozn. – vyznačil autor monografie.
210
Porovnaj k tomu bod 7 preambuly návrhu nariadenia: „Členským štátom by sa malo v rozsahu tohto nariadenia
umožniť zachovanie alebo zavedenie vnútroštátnych ustanovení na podrobnejšiu špecifikáciu alebo objasnenie
uplatňovania pravidiel tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo efektívne uplatňovanie a výklad týchto pravidiel.
Priestor na voľné uváženie, ktorý členské štáty v tomto zmysle majú, by mal slúžiť na zachovanie rovnováhy medzi
ochranou súkromného života a osobných údajov a voľným pohybom údajov z elektronických komunikácií.“
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b) ide o obmedzenia na ochranu všeobecných verejných záujmov podľa čl. 23 ods.
1 písm. a) až e) GDPR,211 resp. na účel toho, aby boli zabezpečené
monitorovanie, kontrola a regulácia spojené s výkonom verejnej moci v
súvislosti s uvedenými záujmami.

Z hľadiska prvej podmienky uvedenej pod písm. a) zostáva pri porovnaní čl. 11 návrhu
nariadenia a čl. 15 ods. 1 predmetnej smernice právna úprava s atribútmi potrebnosti,
vhodnosti a primeranosti opatrenia v demokratickej spoločnosti totožná. Z hľadiska druhej
podmienky, sledovaného cieľa, resp. účelu, a to niektorého všeobecného verejného záujmu
prichádza k rozšíreniu priestoru vnútroštátneho zákonodarcu na uváženie, pretože
všeobecným verejným záujmom už nie je len ochrana národnej bezpečnosti, verejnej
bezpečnosti, objasňovanie trestných činov (a neoprávneného používania elektronického
komunikačného systému), ale takýmto záujmom je aj obrana, ochrana pred trestnou
činnosťou, ako aj iné dôležité ciele verejného záujmu (napr. hospodárstvo, dane, verejné
zdravie).
Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že niektoré ciele všeobecného
verejného záujmu, ktoré si vnútroštátni zákonodarcovia uplatňujú ako dôvody na
obmedzenie dôvernosti elektronických komunikácií, predovšetkým na oznamovanie
metadát o elektronickej komunikácii, napr. ochrana finančného trhu, ochrana hospodárskej
súťaže (napr. ak ide o sledovanie údajov osôb pri negociáciách protisúťažných dohôd)
a napokon aj – v súčasnosti vysoko aktuálna – ochrana verejného zdravia (napr. ak ide
o sledovanie údajov nakazených osôb počas pandémie alebo osôb, ktoré sa vrátili
z pandemicky rizikových krajín212), môžu byť v rozpore s právnou úpravou de lege lata (čl.
15 ods. 1 smernice), ale v zásade sú v súlade s právnou úpravou návrhu de lege ferenda (čl.
11 ods. 1 návrhu nariadenia).
Pokiaľ ide o otázku prípustnosti všeobecného a nediferencovaného uchovávania
metadát o elektronickej komunikácii, rozhodovacia činnosť Súdneho dvora vo vzťahu k čl.

211

Pozri ďalej časť práce 3.1.2 o rozbore GDPR a smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní.
Ide o oznamovanie údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe § 109 ods. 9
v spojení s § 117 ods. 21 a 22 ZEK 2021. Pozri bližšie podkapitolu 4.3 tejto monografie o analýze právnej úpravy
v SR de lege lata.
212
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15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách213 zostane nedotknutá, a teda
plne aplikovateľná aj vo vzťahu k čl. 11 ods. 1 návrhu nariadenia o súkromí a elektronických
komunikáciách. Problematika všeobecného a nediferencovaného uchovávania metadát totiž
– v zmysle predmetnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora – prichádza do kolízie najmä
s prvou podmienkou obmedzenia práv, a to že opatrenie musí byť nevyhnutné, vhodné
a primerané v demokratickej spoločnosti. Z hľadiska druhej podmienky diferencuje
rozhodovacia činnosť Súdneho dvora medzi verejnými záujmami národnej bezpečnosti
a verejnej bezpečnosti (teda ochrany pred tzv. bežnou kriminalitou), pričom týchto cieľov
verejného záujmu sa rozdiely medzi čl. 15 ods. 1 smernice a čl. 11 ods. 1 návrhu nariadenia
netýkajú. Napokon, aj samotný návrh nariadenia deklaruje, že derogáciu práv na účel ochrany
verejných záujmov podľa čl. 11 ods. 1 je možné vykonať – a teda obsah elektronickej
komunikácie a jej metadáta môžu orgány verejnej moci členských štátov účinne „zachytávať“
– výlučne v súlade s ustanoveniami Charty a súvisiacou rozhodovacou činnosťou
Súdneho dvora EÚ.214
V rámci riadneho legislatívneho postupu prijímania aktov sekundárneho práva EÚ
podľa čl. 294 ZFEÚ podlieha legislatívny návrh predložený Komisiou výmene stanovísk
a pozícií medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom. Vo februári 2021 bola prijatá pozícia
Rady k predmetnému návrhu nariadenia, v ktorej Rada zásadným spôsobom zmenila
niektoré atribúty návrhu.215 Pozícia Rady je zrejme do značnej miery ovplyvnená
skutočnosťou, že v mnohých členských štátoch prevláda v justičných orgánoch názor, že
súčasná judikatúra vo vzťahu k metadátam a ochrane základných práv a slobôd je príliš
rigidná. Podľa prieskumu Europolu a Eurojustu považuje 57,1 % respondentov, ktorých

213

K analýze tejto rozhodovacej činnosti pozri ďalej podkapitolu 3.2 tejto monografie.
Pozri bod 26 preambuly návrhu nariadenia, ktorá okrem iného uvádza: „Toto nariadenie by preto nemalo mať
vplyv na možnosť členských štátov zákonne zachytávať elektronické komunikácie alebo prijímať iné opatrenia, ak
je to nevyhnutné a primerané na účely ochrany uvedených verejných záujmov, v súlade s Chartou základných práv
Európskej únie a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa výkladu rozhodnutí
Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.“
215
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life
and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation
on Privacy and Electronic Communications), Council of the European Union, Brussels, 10 February 2021, 6087/21,
dostupné
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6087_2021_INIT&from=SK cit. 2. 2. 2022.
214
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v členských štátoch tvorili justičné autority, krátke alebo neexistujúce doby uchovávania
údajov za problém pri získavaní elektronických dôkazov do trestného konania. 216
Zmeny podľa pozície Rady k návrhu nariadenia sú uskutočnené predovšetkým vo
vzťahu

k problematike

všeobecného

a nediferencovaného

uchovávania

údajov

o elektronickej komunikácii ako aj možnosti zachytávania údajov na komerčné účely a ich
ďalšieho voľného spracovávania a obchodovania s nimi. Rada výslovne vymedzila vo svojej
pozícii možnosť derogácie práv podľa čl. 11 ods. 1 návrhu nariadenia prostredníctvom
legislatívneho opatrenia stanoviť povinnosť uchovávania metadát o elektronickej
komunikácii, a to na obmedzený čas. Aj v tomto prípade by mal zostať zachovaný súlad
s ustanoveniami Charty.217 Tento súlad by však v prípade všeobecného a nediferencovaného
uchovávania dát, hoci aj na obmedzený čas, v zásade nebolo možné splniť. Tieto okolnosti je
potrebné posudzovať z pozície toho, že prijatím nariadenia nemá „za žiadnych okolností“
prísť k zníženiu úrovne ochrany základných práv a slobôd, úrovne ochrany osobných údajov;
ale naopak, garancie podľa GDPR majú byť doplnené o dodatočné (osobitné, lex specialis)
garancie dôvernosti v odvetví elektronických komunikácií.218
Samotný čl. 11 ods. 1 návrhu nariadenia sa v znení pozície Rady z februára 2021 zmenil
na prvý pohľad len nepatrne. Pri podrobnejšom skúmaní je však zrejmé, že prišlo k zásadnej
zmene výpočtu všeobecných verejných záujmov, ktoré sú legitímnymi cieľmi derogácie práv.
Z výpočtu boli vylúčené národná bezpečnosť a obrana [čl. 23 ods. 1 písm. a) a b) GDPR], a to
pravdepodobne z dôvodu, že ide o ciele verejného záujmu uznané rozhodovacou činnosťou
Súdneho dvora a podľa tejto judikatúry dostatočne silné na to, aby v obmedzenom režime
mohli odôvodniť všeobecné uchovávanie údajov o elektronickej komunikácii.

216

SIRIUS EU Digital Evidence Situation Report 3rd Annual Report 2021, s. 6. Dostupná na:
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/sirius-eu-digital-evidence-situation-report3rd-annual-report-2021 cit. 2. 2. 2022.
217
Bod 26 preambuly návrhu nariadenia v znení pozície Rady z februára 2021: „Therefore, this Regulation should
not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications, including by
requiring providers to enable and assist competent authorities in carrying out lawful interceptions, or take
other measures, such as legislative measures providing for the retention of data for a limited period of time, if
necessary and proportionate to safeguard the public interests mentioned above, in accordance with the Charter of
Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, as interpreted by the Court of Justice of the European Union and of the European Court of
Human Rights.“
218
Pozri vyhlásenie č. 3/2021 Európskeho výboru pre ochranu údajov k nariadeniu o súkromí a elektronických
komunikáciách,
dostupné
na:
https://edpb.europa.eu/system/files/202106/edpb_statement_032021_eprivacy_regulation_sk.pdf cit. 1. 3. 2022.
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Takže medzi legitímnymi cieľmi verejného záujmu zostali verejná bezpečnosť [písm.
c)], vyšetrovanie, odhaľovanie, stíhanie trestných činov, prevencia voči nim, výkon trestných
sankcií, ochrana pred ohrozením verejnej bezpečnosti [písm. d)], iné dôležité ciele verejného
záujmu EÚ a členských štátov, najmú hospodárske, finančné, rozpočtové záujmy, verejné
zdravie a sociálne zabezpečenie [písm. e)]. K tomuto výpočtu pribudli ďalšie dôvody
verejného záujmu, a to ochrana dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb [písm. i)],
resp. vymáhanie civilnoprávnych nárokov [písm. j)]. Uvedeným rozšírením tak pribudli medzi
ciele verejného záujmu, pre ktoré možno invazívnym spôsobom obmedziť práva osôb
v elektronických komunikáciách, vrátane umožnenia prístupu k obsahu a metadátam,
relatívne vágne a široko formulované dôvody verejného záujmu (ochrana práv a slobôd
iných), resp. dôvody súkromnoprávneho charakteru, teda realizácia nárokov podľa
civilného práva.
Na druhej strane je pravda, že Súdny dvor už vo svojej skoršej judikatúre pripustil
možnosť obmedzenia dôvernosti komunikácie podľa čl. 15 smernice o súkromí
a elektronických komunikáciách z dôvodov súkromnoprávneho charakteru, teda že cieľom
verejného záujmu je aj uspokojenie civilnoprávnych nárokov, najmä vyplývajúcich z práv
duševného vlastníctva.219 Súdny dvor totiž pripustil ochranu práv a slobôd iných ako dôvod
(cieľ) verejného záujmu na obmedzenie dôvernosti komunikácií už podľa článku 15 smernice
o súkromí a elektronických komunikáciách, ako sme uviedli vyššie.
Najvýznamnejšou zmenou, ktorá bola v pozícii Rady navrhnutá, je však nové
vymedzenie povinnosti vymazania údajov elektronických komunikácií ako aj možnosti
členských štátov legislatívne upraviť uchovávanie metadát, a to podľa čl. 7 ods. 4 návrhu
nariadenia v znení pozície Rady z februára 2021.220 Podľa tohto ustanovenia sú orgány EÚ
a členské štáty oprávnené ustanoviť uchovávanie metadát elektronických komunikácií, ak

219

Ako sme uviedli vyššie, rozsudok z 29. januára 2008, Promusicae, C‑275/06, ECLI:EU:C:2008:54, body 53 až
55, ďalej uznesenie z 19. februára 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten,
C‑557/07, ECLI:EU:C:2009:107, resp. rozsudok z 19. apríla 2012, Bonnier Audio AB a i., C‑461/10,
ECLI:EU:C:2012:219. Pozri vyššie k výkladu čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
220
Čl. 7 ods. 4 návrhu nariadenia v znení pozície Rady znie: „Union or Member state law may provide that the
electronic communications metadata is retained, including under any retention measure that respects the
essence of the fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure in a
democratic society, in order to safeguard the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal
offences or the execution of criminal penalties, and the safeguarding against and the prevention of threats to public
security, for a limited period. The duration of the retention may be extended if threats to public security of the
Union or of a Member State persists.“ Pozn. – vyznačil autor monografie.

101

takéto opatrenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutné a primerané
v demokratickej spoločnosti s cieľom realizovať prevenciu trestných činov, ich vyšetrovanie,
odhaľovanie a stíhanie a výkon trestných sankcií ako aj ochranu pred ohrozením verejnej
bezpečnosti a prevenciu pred takým ohrozením, a to výlučne na obmedzenú dobu trvania.
Obmedzená doba trvania uchovávania metadát môže byť predĺžená, ak ohrozenie verejnej
bezpečnosti EÚ alebo členského štátu pretrváva.
Takto vymedzené oprávnenie orgánov EÚ a členských štátov stanoviť povinnosť
uchovávania metadát o elektronickej komunikácii je možné na jednej strane vnímať kriticky
z dôvodu, že jeho účel smeruje proti zmyslu dlhodobej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora
EÚ, ktorá odmieta všeobecné a nediferencované uchovávanie metadát o elektronickej
komunikácii,221 ako budeme skúmať ďalej.
Na druhej strane je dané ustanovenie formulované dostatočne široko (hoci
nedostatočná určitosť môže byť vnímaná ako negatívum z hľadiska právnej istoty), aby bol
orgánom EÚ ako aj vnútroštátnym zákonodarcom poskytnutý dostatočný priestor na
uváženie a taký systematický výklad tohto ustanovenia, aby bola zabezpečená konformnosť
s garanciami základných práv a slobôd v zmysle Charty, ako ich vykladá Súdny dvor. Zo
znenia čl. 7 ods. 4 návrhu nariadenia v znení pozície Rady je možné dedukovať, že legislatívne
opatrenie, ktoré by stanovilo povinnosť uchovávania metadát by malo byť ad hoc opatrením
na základe konkrétne zistenej hrozby a malo by byť s najvyššou možnou dobou trvania, teda
dočasné, s možnosťou predĺženia, ak hrozba trvá.
Problematickým bodom návrhu je to, ako je vymedzený dôvod verejného záujmu,
ktorý sa sleduje ako cieľ opatrenia. Týmto verejným záujmom je ochrana verejného poriadku
(public security), resp. prevencia a objasňovanie trestnej činnosti, teda „akejkoľvek“ trestnej
činnosti – bez obmedzenia na najzávažnejšiu trestnú činnosť. Takéto príliš široké vymedzenie
sledovaného verejného záujmu pri takom invazívnom opatrení, ako je uchovávanie metadát,
môže byť neuralgickým bodom daného návrhu s následkom diskonformity s garanciami
základných práv a slobôd podľa Charty. Riešenie by sa ponúkalo prostredníctvom
221

Ku kritike pozície Rady pozri napr. MOECHEL, E.: E-Privacy-Verordnung erlaubt Vorratsdaten und
Nachschlüssel. Dostupné na: https://fm4.orf.at/stories/3011921/ cit. 2. 2. 2022. Pozri tiež: Der
Bundesbeauftrangte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: BfDI kritisiert Position des Rats zur
ePrivacy-Verordnung.
Dostupné
na:
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/03_Ratsposition-ePrivacy-VO.html cit. 2.
2. 2022.

102

teleologického výkladu, konkrétne nástroja a fortiori, ktorého súčasťou je a maiori ad
minus.222 Toto by bolo možné použiť v zmysle, že ak sú povolené / prípustné väčšia miera
invazívnosti opatrenia, širšie spektrum cieľov verejného záujmu, resp. menej závažný cieľ
verejného záujmu, tak zároveň (o to viac) sú povolené, teda prípustne menšia miera
invazívnosti opatrenia, užšie spektrum cieľov verejného záujmu, resp. závažnejší cieľ
verejného záujmu, ktorý sa opatrením sleduje. Ak by teda orgán EÚ a najmä vnútroštátni
zákonodarcovia k výkladu ustanovenia pristúpili týmto spôsobom, tak by mohli obmedziť
aplikáciu daného opatrenia len na prípady závažného ohrozenia verejnej bezpečnosti
(teda prevencie a objasňovania závažnej trestnej činnosti) alebo na prípady ohrozenia
národnej bezpečnosti (teda napr. teroristických hrozieb). Obmedzenie výkladu cieľa
verejného záujmu len na národnú bezpečnosť by mohlo znamenať súladnosť takého
opatrenia s garanciami základných práv a slobôd podľa Charty, ako sú vykladané Súdnym
dvorom.
Bez ohľadu na možné úvahy o prípadnom výklade uvedeného ustanovenia po
schválení a nadobudnutí účinnosti nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách je
potrebné konštatovať nasledujúci záver: členské štáty prostredníctvom skúmanej pozície
Rady voči návrhu nariadenia intenzívne vytvárajú tlak na presadenie čo najširších možností
uloženia povinnosti uchovávania metadát o elektronickej komunikácii, a to aj napriek
možnému rozporu takto prijatého aktu sekundárneho práva s primárnym právom,
s garanciami základných práv a slobôd podľa Charty. Tento tlak sa prejavuje rozširovaním
výpočtu cieľov verejného záujmu podľa čl. 11 ods. 1, pre ktoré je možné derogovať práva
súvisiace s dôvernosťou elektronických komunikácií, a to aj na širšie (vágnejšie) ciele, resp.
ciele, ktoré majú primárne súkromnoprávny charakter. Taktiež sa prejavuje v ustanovení čl. 7
ods. 4 návrhu nariadenia v znení pozície Rady, ktoré upravuje právomoc orgánov EÚ
a členských štátov ad hoc a časovo obmedzene nariadiť uchovávanie metadát, avšak
vzhľadom na veľkoryso a široko definovaný cieľ verejného záujmu, ktorým je prevencia
a objasňovanie (akejkoľvek) trestnej činnosti, resp. ochrana verejného poriadku všeobecne.

222

K uvedenému nástroju teleologického výkladu pozri FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M.: Teória práva.
Druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 224 a nasl.
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3.1.2. GDPR a smernica o ochrane osobných údajov v trestnom konaní
V súvislosti s ust. čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách je
však potrebné zdôrazniť, že podmienky podľa tohto ustanovenia (a súvisiacej judikatúry) sa
vzťahujú na spracovávanie údajov, teda aj uchovávanie a oznamovanie metadát, kým sa
nachádzajú u telekomunikačnej spoločnosti, teda kým údaje podliehajú spracovávaniu
telekomunikačnou spoločnosťou, resp. na proces ich získania orgánmi činnými v trestnom
konaní. Toto platí aj o nariadení o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách vo vzťahu k algoritmickému odhaľovaniu sexuálneho zneužívania, ktoré sme
skúmali vyššie.
Zároveň sa na spracovávanie údajov telekomunikačnými spoločnosťami – okrem
predmetnej smernice – vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR.
Ich vzťah by sa dal na prvý pohľad charakterizovať ako vzťah všeobecného predpisu (lex
generalis), ktorým je GDPR, a osobitného predpisu (lex specialis), ktorým je smernica
o súkromí a elektronických komunikáciách. Takéto vnímanie je však zjednodušené, pretože
ich vzájomný vzťah je upravený podľa čl. 95 GDPR, ktorý nevnáša do celého problému jasné
svetlo, ale práve naopak, prináša značnú mieru právnej neistoty. Toto ustanovenie deklaruje,
že GDPR neukladá telekomunikačným spoločnostiam dodatočné povinnosti (pri
spracovávaní údajov pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb), ak
telekomunikačné spoločnosti podliehajú „povinnostiam s rovnakým cieľom“ stanoveným
v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách.
Čiže telekomunikačné spoločnosti podliehajú osobitným povinnostiam, ktoré ukladá
lex specialis – smernica, ak majú povinnosti rovnaký cieľ ako povinnosti podľa GDPR, ale
podliehajú aj ďalším povinnostiam, teda povinnostiam s inými cieľmi v zmysle lex generalis –
GDPR. Problém so zachovaním právnej istoty nastáva práve pri presnom určovaní cieľov
jednotlivých povinností.223 Nejasnosti vzájomného vzťahu smernice a GDPR bude azda

223

Túto problematiku komentuje výstižne Cyprichová: „Ciele povinností ukladané Nariadením ako aj Smernicou
2002/58/ES sú teoretickej kategórie, ktoré je možné odvodiť úvahou z jednotlivých ich článkov a ustanovení. Takto
nastavený rozlišujúci parameter pri rozhodovaní, či sa na telekomunikačného operátora v prípade plnenia
jednotlivej povinnosti vzťahuje iba Smernica 2002/58/ES alebo aj Nariadenie, však rozhodne nie je postačujúci.
Nariadenie obsahom článku 95 postavilo telekomunikačných operátorov do neistej právnej pozície bez
jednoznačného ukazovateľa, podľa akej právnej úpravy majú v jednotlivom prípade postupovať.“ CYPRICHOVÁ,
A.: Čl. 95. In: HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov / GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2018, s. 642.
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uspokojivo vyriešený až zrušením smernice (a prijatím nariadenia o súkromí a elektronických
komunikáciách).224
Z vecnej pôsobnosti nariadenia je podľa čl. 2 ods. 2 písm. d) GDPR vyňaté
spracovávanie osobných údajov orgánmi verejnej moci „na účely predchádzania trestným
činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane
ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzania.“ Zjednodušene je možné
vyjadriť, že spod vecnej pôsobnosti GDPR je podľa uvedeného ustanovenia vylúčené
spracovávanie osobných údajov v rámci trestného konania (vrátane prevencie trestnej
činnosti).
V porovnaní s čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách je
adekvátnym ustanovením o obmedzení práv podľa všeobecného nariadenia ustanovenie čl.
23 GDPR. Zatiaľ čo čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách stanovuje
výnimky z práv súvisiacich so zachovávaním dôvernosti elektronických komunikácií, čl. 23
GDPR upravuje podmienky obmedzení práv a povinností podľa čl. 12 až 22,225 čl. 34226 a čl. 5
GDPR.227 Obmedzenia práv podľa čl. 23 GDPR sú fakultatívne a je ponechaný členským
štátom priestor na uváženie, či a v akých prípadoch prostredníctvom legislatívneho opatrenia
ich prijmú.228 Konkrétne podmienky obmedzenia práv podľa čl. 23 GDPR sú vymedzené
nasledujúcim spôsobom:
•

rešpektovanie podstaty základných práv a slobôd,

•

nevyhnutnosť a primeranosť takého opatrenia v demokratickej spoločnosti,

•

existencia verejného záujmu (teda cieľ, ku ktorému obmedzenie smeruje, resp.
účel, ktorý sa má naplniť), medzi ktoré okrem iného patria:

224

Takéto riešenie, napokon, predpokladá aj bod 173 preambuly GDPR (in fine): „S cieľom spresniť vzťah medzi
týmto nariadením a smernicou 2002/58/ES by sa uvedená smernica mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Po
prijatí tohto nariadenia by sa mala preskúmať smernica 2002/58/ES, najmä s cieľom zaistiť konzistentnosť s týmto
nariadením [...]“.
225
Právo na informácie, transparentnosť a uľahčenie výkonu práv (čl. 12), právo na informácie pri získavaní
osobných údajov od dotknutej osoby (čl. 13), resp. z iného zdroja ako od dotknutej osoby (čl. 14), právo
dotknutej osoby na prístup k osobným údajom (čl. 15), právo na opravu údajov (čl. 16), právo na vymazanie
údajov (teda tzv. právo na zabudnutie, čl. 17), právo na obmedzenie spracovávania údajov (čl. 18), právo na
oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovávania (čl. 19), právo na presnosť údajov (čl. 20), právo
namietať proti spracovávaniu osobných údajov, právo na neaplikovanie rozhodovania, ktoré je založené na
výlučne automatizovanom spracovávaní údajov, vrátane profilovania (čl. 22).
226
Právo dotknutej osoby na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov.
227
Zásady spracovávania osobných údajov, pozri ďalej.
228
Adekvátne (vo vzťahu k čl. 13 ods. 1 smernice 95/46) pozri rozsudok zo 7. novembra 2013, Institut professionnel
des agents immobiliers (IPI), C‑473/12, ECLI:EU:C:2013:715, najmä bod 32.
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o národná bezpečnosť [písm. a)];
o

obrana [písm. b)];

o verejná bezpečnosť [písm. c)];
o predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo
stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením
verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie [písm. d)];
o iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EÚ alebo členského
štátu, predovšetkým predmet dôležitého hospodárskeho, príp.
finančného záujmu EÚ alebo členského štátu vrátane peňažných,
rozpočtových a daňových záujmov, verejného zdravia a sociálneho
zabezpečenia [písm. e)].

Každé legislatívne opatrenie, ktoré je prijaté ako výnimka podľa čl. 23 GDPR, musí
obsahovať kvalitatívne obsahové atribúty, ktoré sú stanovené v ods. 2 tohto článku.229 Okrem
toho tu platia mutatis mutandis podmienky obmedzenia práv judikované vo vzťahu k čl. 15
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách:
•

obmedzenie musí rešpektovať podstatu základných práv a slobôd, najmä
nesmie narušiť rešpektovanie súkromného života v súlade s č. 7 Charty a ďalšie
garancie, resp.

•

musí byť dodržaná zásada proporcionality, čiže opatrenie musí byť
nevyhnutným, primeraným (a vhodným) opatrením vzhľadom na zaistenie
sledovaného cieľa.230

Keď predmetné údaje (obsah elektronickej komunikácie, metadáta o nej) získa orgán
verejnej moci na účely trestného konania od spoločnosti zabezpečujúcej elektronickú
229

Konkrétne musia byť takouto právnou úpravou stanovené: „a) účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
b) kategórie osobných údajov; c) rozsah zavedených obmedzení; d) záruky zabraňujúce zneužitiu údajov alebo
nezákonnému prístupu či prenosu; e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov; f) doby
uchovávania a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo kategórie
spracúvania; g) riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a h) práva dotknutých osôb na informovanie o
obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.“
230
Pozri rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18,
ECLI:EU:C:2020:791, body 209 a 210. K judikatúre súvisiacej s ochranou garancií základných práv a slobôd pozri
bližšie podkapitolu tejto práce 3.2 Garancie základných práv v práve EÚ a zodpovedajúca rozhodovacia činnosť
Súdneho dvora EÚ.
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komunikáciu, na spracúvanie údajov sa už nevzťahujú štandardy ochrany osobných údajov v
zmysle GDPR. Ustanovenia smernice o súkromí a elektronických komunikáciách sa – napriek
vylúčeniu spracovávania údajov v trestnom konaní spod vecnej pôsobnosti tejto smernice –
na získanie (čiže oznámenie) údajov do trestného konania vzťahujú, pretože uchovávanie
údajov (ktoré spadá do pôsobnosti smernice) predpokladá ich následné oznámenie orgánom
verejnej moci a ochrana dôvernosti komunikácie sa vzťahuje aj na opatrenia prijaté orgánmi
verejnej moci.231
Relevantným predpisom z hľadiska ochrany obsahu a metadát komunikácie ako
osobných údajov, ak s nimi nakladajú orgány verejnej moci v trestnom konaní, je však
smernica o ochrane osobných údajov v trestnom konaní z roku 2016, ktorá je taktiež
nazývaná ako tzv. policajná smernica. Na druhej strane, ak sú údaje o elektronickej
komunikácii oznámené orgánom verejnej moci mimo trestného konania232 (napr. na účely
pátrania po nezvestných osobách alebo na účely ochrany verejného zdravia a na ďalšie možné
účely233), vecná pôsobnosť GDPR vo vzťahu k spracovávaniu údajov je daná a uvedená
smernica sa neaplikuje.
Vecná pôsobnosť smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní je podľa čl.
2 ods. 1 vymedzená tak, že sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi
na účely:
•

predchádzania trestným činom,

•

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov, a to vrátane ochrany
pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu;

•

231

na účely výkonu trestných sankcií.

Rozsudok z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och
telestyrelsen a i., C-203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, body 73 až 76. Taktiež rozsudok z 2. októbra 2018,
Ministerio Fiscal, C‑207/16, ECLI:EU:C:2018:788, bod 39.
232
Aplikácia GDPR vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov orgánmi verejnej moci je mimoriadne významná
z toho hľadiska, že orgány verejnej moci sú spracovateľmi osobných údajov v najväčšom rozsahu a v najširšej
možnej miere. Okrem orgánov verejnej moci môžu vo verejnom záujme spracovávať osobné údaje aj súkromné
fyzické a právnické osoby, na ktoré boli prenesené určité verejnomocenské oprávnenia. Tieto všetky prípady
spadajú do pôsobnosti GDPR. Pozri napr. SASINEK, M.: Kapitola 10. Zodpovedná osoba. In: BERTHOTY, J.
a kol.: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 337 a nasl.
233
Pozri najmä vnútroštátnu právnu úpravu v kapitole č. 4 tejto monografie k vnútroštátnej právnej úprave
elektronických komunikácií (v podmienkach SR ide o ZEK 2021).
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Z vecnej pôsobnosti smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní je
vylúčené (čl. 2 ods. 3):
•

spracovávanie údajov v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie,
resp.

•

spracovávanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami
Únie, pretože ide o osobitné entity zriadené právom EÚ [najmä Schengenský
informačný systém druhej generácie (SIS II),234 vízový informačný systém
(VIS),235 systém Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov,236 systém
využívania údajov zo záznamov cestujúcich (PNR) 237 a ďalšie] a na ich postupy
pri spracovávaní osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis – nariadenie
2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie (ďalej len „nariadenie
o ochrane osobných údajov pri spracúvaní Úniou“).238

Smernica o ochrane osobných údajov v trestnom konaní239 ako aj GDPR240 a
nariadenie o ochrane osobných údajov pri spracúvaní Úniou 241 upravujú základné zásady
spracovávania osobných údajov, ktoré sú v podstatných aspektoch totožné, avšak niektoré

234

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a
využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4 – 23)
a ďalšie súvisiace predpisy.
235
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme
(VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218,
13.8.2008, s. 60 – 81).
236
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na
porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú
ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských
štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v
systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje
Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1 – 30).
237
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o
cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a
závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132 – 149).
238
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98)
239
Čl. 4 smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní.
240
Čl. 5 GDPR.
241
Čl. 4 nariadenia o ochrane osobných údajov pri spracúvaní Úniou.
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atribúty týchto zásad sa odlišujú. Porovnanie zásad a ich obsahu v smernici a v nariadení je
zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:242
zásada

/

právny Smernica

predpis

o

ochrane GDPR,

resp.

nariadenie

o

osobných údajov v trestnom ochrane osobných údajov pri
konaní

spracúvaní Úniou

zákonnosť,

spracovávanie

údajov

spravodlivosť,

uskutočňuje

transparentnosť

spôsobom a spravodlivo

sa spracovávanie

údajov

zákonným uskutočňuje

sa

zákonným

spôsobom,

spravodlivo

transparentne

vo

a

vzťahu

k

dotknutej osobe;
obmedzenie
spracovávania

účelu údaje

sú

získané

na spracovávanie

údajov

sa

konkrétne určené, výslovne uskutočňuje na konkrétne určené,
uvedené a legitímne účely výslovne uvedené a legitímne
a je zakázané ich spracovávať účely a nesmú sa ďalej spracúvať
spôsobom

nezlučiteľným spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný

s týmito účelmi; výnimkou s týmito účelmi; výnimkou je
(čl. 4 ods. 2) je prípustnosť ďalšie spracovávanie na účely
spracovávania na niektorý z archivácie vo verejnom záujme,
účelov stanovených v čl. 1 na

účely

vedeckého

ods. 1, ktorý je iný než účel, na historického
ktorý

sa

osobné

získavajú,

ak

výskumu

alebo
či

údaje štatistické účely;
je

prevádzkovateľ oprávnený na
spracovávanie

takýchto

osobných údajov na tento
účel

a zároveň

je

toto

spracovávanie nevyhnutné a
primerané takémuto inému

242

K porovnaniu vymedzenia základných zásad spracovávania údajov pozri Unrechtmäßiges Profiling heute und
in Zukunft vermeiden – ein Leitfaden. European Union Agency for Funfamental Rights, 2019, s. 38 a nasl.,
dostupné
na:
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/328663bc-f909-11e8-998201aa75ed71a1/language-de cit. 2. 2. 2022.
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účelu v súlade s právom EÚ
alebo členského štátu;
minimalizácia údajov

spracovávanie

údajov

je spracovávanie

primerané, relevantné a nie primerané,
neúmerné

vo

účelom,

vzťahu

na

ktoré

je

relevantné

a

k obmedzené na rozsah, ktorý je
sa nevyhnutný vzhľadom na účely,

spracúvajú;
správnosť

údajov

na ktoré sa spracúvajú;

spracovávané údaje musia spracovávané údaje musia byť
byť správne a aktualizované; správne a aktualizované; musia sa
musia

sa

prijať

všetky prijať všetky potrebné opatrenia,

potrebné opatrenia, aby sa aby
nesprávne

sa

údaje bezodkladne

nesprávne

údaje

vymazali

alebo

údaje

sú

bezodkladne vymazali alebo opravili;
opravili;
minimalizácia

spracovávané

údaje

uchovávania

uchovávané vo forme, ktorá uchovávané vo forme, ktorá
umožňuje

sú spracovávané

identifikáciu umožňuje

dotknutých

osôb

identifikáciu

najviac dotknutých osôb najviac dovtedy,

dovtedy, kým je to potrebné kým je to potrebné na účely, na
na účely, na ktoré sa osobné ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
údaje spracúvajú; výnimkou výnimkou je ďalšie uchovávanie
je

ďalšie

spracovávanie na účely archivácie vo verejnom

(uchovávania) na archiváciu záujme, na účely vedeckého alebo
vo

verejnom

záujme, historického

výskumu

či

vedecké, štatistické alebo štatistické účely;
historické použitie na účely
stanovené v čl. 1 ods. 1, ak sú
dodržané primerané záruky
ochrany

práv

a

slobôd

dotknutých osôb;
integrita a dôvernosť

údaje sa spracovávajú tak, že údaje sa spracovávajú tak, že je
je

zaručená

primeraná zaručená primeraná bezpečnosť
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bezpečnosť

osobných osobných

údajov, vrátane ochrany pred ochrany
neoprávneným

údajov,
pred

vrátane

neoprávneným

alebo alebo nezákonným spracúvaním a

nezákonným spracúvaním a náhodnou

stratou,

zničením

náhodnou stratou, zničením alebo poškodením – na to sú
alebo poškodením – na to sú prijaté primerané technické alebo
prijaté primerané technické organizačné opatrenia;
alebo organizačné opatrenia;
zodpovednosť

prevádzkovateľ
zodpovedný
spracovávania

je prevádzkovateľ je zodpovedný za
za

súlad súlad

spracovávania

s vyššie

s vyššie uvedenými zásadami a vie tento

uvedenými zásadami a vie súlad preukázať.243
tento súlad preukázať;

Prezentované základné zásady spracovávania osobných údajov sú teda základnými
ideovými východiskami na spracovávanie údajov – vrátane údajov o elektronickej
komunikácii – orgánmi verejnej moci v rámci trestného konania (smernica), ďalej orgánmi
verejnej moci v iných prípadoch ako aj súkromnoprávnymi subjektmi, vrátane
telekomunikačných spoločností (GDPR), ako aj inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami
Únie (nariadenie o ochrane osobných údajov pri spracúvaní Úniou). Každé spracovávanie
osobných údajov sa musí spravovať danými zásadami, ako aj podmienkami zákonnosti244
(podľa čl. 6 GDPR, resp. čl. 8 smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní). Tieto
zásady sú do značnej miery navzájom obsahovo adekvátne. Rozdiely vo vymedzení zásad
spočívajú v obmedzení transparentnosti v prípade smernice, resp. v rozdielnom obmedzení
spracovávania údajov a v rozdielnej miere minimalizácie uchovávania údajov.

243

Formulácia „byť zodpovedný za súlad“, ktorá je použitá v čl. 4 ods. 4 smernice o ochrane osobných údajov v
trestnom konaní ako aj v čl. 5 ods. 2 GDPR by mala v právnom jazyku správne znieť „mať povinnosť zabezpečiť
súlad“. Pojem zodpovednosť je totiž v teórii práva klasicky spájaný až s porušením práva, a teda je vnímaný
v zmysle spôsobilosti niesť následky protiprávneho konania (Napr. FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M.:
Teória práva. Druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 244). Pomenovanie uvedenej
zásady ako aj obsahové znenie teda predstavujú nepresnosť prekladu predmetných ustanovení smernice
a GDPR.
244
Porovnaj rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18,
ECLI:EU:C:2020:791, bod 208.
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Uvedené základné zásady spracovania osobných údajov podľa smernice o ochrane
osobných údajov v trestnom konaní ako aj podľa GDPR sa, napokon, materiálne odzrkadľujú
aj v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora vo vzťahu k čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a
elektronických komunikáciách. Týmto zásadám taktiež obsahovo zodpovedá aj návrh
ePrivacy nariadenia, teda návrh nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách. Návrh
nariadenia však vlastný súbor zásad spracovávania údajov neupravuje, ale pri jeho aplikácii sa
subsidiárne uplatnia zásady podľa GDPR, keďže ePrivacy nariadenie má byť v pozícii
osobitného zákona (lex specialis) voči GDPR.

3.1.3. Smernica o uchovávaní údajov
V rokoch 2006 až 2014 bola v rámci práva EÚ platná a účinná smernica o uchovávaní
údajov z roku 2006.245 Táto smernica tvorila právny základ povinnosti členských štátov určiť
povinné uchovávanie metadát o elektronickej komunikácii. Preto zatiaľ čo smernica o
súkromí a elektronických komunikáciách je označovaná ako ePrivacy smernica, smernica
o uchovávaní údajov bola zjednodušene nazývaná ako Data Retention smernica. Ich
vzájomný vzťah spočíval v tom, že smernica o súkromí a elektronických komunikáciách bola
lex generalis a smernica o uchovávaní údajov lex specialis.246
Predpokladom na vydanie tejto smernice bola skutočnosť, že smernica o súkromí a
elektronických komunikáciách transformovala zásady ochrany osobných údajov do pravidiel,
ktoré sú špecifické pre sektor elektronických komunikácií.247 Čl. 15 tejto smernice stanovil
priestor pre obmedzenia práv vyplývajúcich zo smernice a definovanie oprávnenia orgánov
verejnej moci získať obsah elektronickej komunikácie, resp. metadáta o komunikácii.
Jednotlivé členské štáty následne stanovili poskytovateľom telekomunikačných služieb
povinnosť uchovávať údaje (metadáta) na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a
stíhanie trestných činov. Právne úpravy členských štátov sa vyznačovali značnou odlišnosťou

245

Smernica bola prijatá kvalifikovanou väčšinou na zasadnutí Rady 21. februára 2006. Proti návrhu hlasovali
Írsko a Slovenská republika. Pozri rozsudok z 10. februára 2009, Írsko/Parlament a Rada, C‑301/06,
ECLI:EU:C:2009:68, bod 23.
246
Pozri rozsudok z 19. apríla 2012, Bonnier Audio AB a i., C‑461/10, ECLI:EU:C:2012:219, bod 42: „Ako vyplýva z
článku 11 v spojení s odôvodnením 12 smernice 2006/24, smernica 2006/24 predstavuje osobitnú a presne
vymedzenú právnu úpravu, ktorá stanovuje výnimky a osobitné ustanovenia nahrádzajúce ustanovenia smernice
2002/58, ktorá je všeobecne platným aktom, a predovšetkým ustanovenie článku 15 ods. 1 uvedenej smernice.“
247
Bod 2 preambuly smernice o uchovávaní údajov.
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stanovených povinností (s ohľadom na kategóriu prevádzkových a údajov o polohe, ktoré sa
majú uchovávať, podmienok uchovávania a doby uchovávania). Rozličnosť právnych úprav
členských štátov malo za následok vznik prekážky vnútorného trhu elektronických
komunikácií, čo je legitímnym dôvodom na harmonizovanie právnej úpravy uchovávania
metadát. Nevyhnutnosť uchovávať metadát en bloc po určitý čas a za podmienok
stanovených v smernici odôvodňuje „zákonodarca“ EÚ tým, že malo byť výskumom
a praktickými skúsenosťami preukázané, že prevádzkové údaje a údaje o polohe sú dôležité
pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov.248 Do vecnej pôsobnosti smernice
teda patrilo uchovávanie a oznamovanie metadát na účely objasňovania trestnej činnosti,
naopak, mimo vecnej pôsobnosti smernice bolo takéto nakladanie s metadátami na
súkromnoprávne účely (uplatňovanie civilnoprávnych nárokov).249 Smernica sa aplikovala na
metadáta elektronickej komunikácie, nie na obsah komunikácie.250
Ustanovenie čl. 3 smernice o uchovávaní údajov251 uložilo povinnosť členským
štátom,

aby vo

svojom vnútroštátnom právnom

poriadku

stanovili povinnosť

telekomunikačným spoločnostiam uchovávať údaje o elektronickej komunikácii, ktoré sú
bližšie špecifikované v čl. 5 tejto smernice. Na to nadviazal čl. 6 smernice o uchovávaní
údajov252, ktorým bola ustanovená najkratšia požadovaná a najvyššia prípustná doba
uchovávania metadát elektronickej komunikácii: 6 mesiacov až 2 roky.
Podľa čl. 4 smernice o uchovávaní údajov mali byť telekomunikačné spoločnosti
povinné uchovávané údaje poskytovať vnútroštátnym orgánom verejnej moci v súlade s
vnútroštátnym právom, a to výlučne „v mimoriadnych prípadoch“. Postup a podmienky
prístupu malo stanoviť vnútroštátne právo v súlade s požiadavkami nevyhnutnosti a
primeranosti (teda subsidiarity a proporcionality) pri zachovaní garancií základných práv

248

Bod 11 preambuly smernice o uchovávaní údajov.
Rozsudok Bonnier Audio AB a i., vo výroku.
250
Bod 13 preambuly smernice o uchovávaní údajov.
251
Čl. 3 ods. 1 smernice o uchovávaní údajov: „Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES
prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že údaje uvedené v článku 5 tejto smernice sa uchovávajú v súlade s jej
ustanoveniami, v rozsahu v akom sú vytvárané alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných
elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v ich pôsobnosti v rámci procesu
poskytovania príslušných komunikačných služieb.“
252
Čl. 6 smernice o uchovávaní údajov: „Členské štáty zabezpečia, aby sa kategórie údajov uvedené v článku 5
uchovávali po dobu nie menej ako šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa komunikácie.“
249
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vyplývajúcich z práva EÚ a medzinárodného práva, najmä Dohovoru a príslušnej judikatúry
ESĽP.
Smernica taktiež stanovila minimálne štandardy ochrany a bezpečnosti údajov (čl. 7
smernice o uchovávaní údajov), ktoré doslova boli minimálne a všeobecné: vnútroštátny
právny poriadok mal stanoviť:
•

príslušné

technické

a organizačné

opatrenia

proti

zničeniu,

strate,

pozmeneniu, strate, neoprávnenému prístupu, uskladneniu, zverejneniu
údajov, povinnosť sprístupnenia údajov len oprávnenému personálu
•

a povinnosť po uplynutí doby uchovávania tieto údaje zničiť.

Predmetné ustanovenia tak nadobudli význam osobitných ustanovení, lex specialis
voči čl. 5, 6 a 9 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, a to na základe možnosti
obmedzenia práv podľa čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.
Uvedená povinnosť uchovávať metadáta, ktorá bola široko definovaná z hľadiska
kategórií dát (čl. 5), doby uchovávania (v maximálnej miere až dva roky, čl. 6), ale najmä
z hľadiska osobnej pôsobnosti, ktorá sa vzťahovala na všetky osoby – všetkých účastníkov
alebo užívateľov bez toho, aby bolo nevyhnutné skúmanie akejkoľvek súvislosti s podozrením
z páchania trestnej činnosti, vyvolávala od svojho prijatia pochybnosti z hľadiska súladu
s právom na súkromie, resp. ochrany osobných údajov.
Prejavom týchto pochybností bola už žaloba Írska (ku ktorej pristúpila SR ako vedľajší
účastník) na neplatnosť smernice o uchovávaní údajov, ktorá bola zamietnutá.253 Meritom
predmetnej žaloby bolo nesprávne určenie právneho základu vydania tejto smernice, pretože
podľa žalobcu účelom tejto smernice nebola harmonizácia vnútroštátnych právnych
predpisov v oblasti vnútorného trhu,254 ale hlavný alebo aspoň prevažujúci účelom smernice
presahoval komerčné ciele – bolo ním uľahčenie objasňovania trestnej činnosti, vrátane
terorizmu.255 Slovenská republika v konaní tvrdila, že uchovávanie údajov v rozsahu podľa
253

Rozsudok z 10. februára 2009, Írsko/Parlament a Rada, C‑301/06, ECLI:EU:C:2009:68.
V tom čase čl. 95 Zmluvy o Európskych spoločenstvách.
255
Pozri rozsudok Írsko/Parlament a Rada, okrem iného bod 33: „Slovenská republika podporuje stanovisko Írska.
Zastáva názor, že článok 95 ES nemôže slúžiť ako právny základ smernice 2006/24, keďže jej hlavným cieľom nie je
odstránenie prekážok a narušení vnútorného trhu. Táto smernica zosúlaďuje uchovávanie osobných údajov nad
rámec komerčných cieľov, s cieľom uľahčiť konanie členských štátov v oblasti trestného práva, a preto nemôže byť
prijatá v rámci právomoci Spoločenstva.“
254
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danej smernice predstavuje výrazný zásah do práva na rešpektovanie súkromia podľa čl. 8
Dohovoru. Takýto výrazný zásah nemôže byť odôvodnený hospodárskymi aspektmi, resp.
fungovaním vnútorného trhu.256 Súdny dvor argumenty o nesprávnom právnom základe
prijatia smernice odmietol s tým, že vnútroštátne právne predpisy o uchovávaní údajov,
pôvodne prijímané na základe čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách,
v rôznych členských štátoch vykazovali podstatné rozdiely a mohli mať priamy vplyv na
fungovanie vnútorného trhu elektronických komunikácií. Zároveň pripomenul, že tieto
právne predpisy o uchovávaní metadát boli prijímané v reakcii na teroristické útoky v New
Yorku (2001), Madride (2004) a Londýne (2005).257
Na možnú neplatnosť smernice o uchovávaní údajov poukazovali aj prejudiciálne
otázky vedúce k známemu rozsudku vo veci ochrany osobných údajov Volker und Markus
Schecke a Eifert,258 avšak Súdny dvor sa touto skutočnosťou odmietol zaoberať, pretože táto
časť prejudiciálnej otázky nemala súvislosť s predmetom konania vo veci samej na
vnútroštátnej úrovni. Spor vo veci samej sa týkal zverejňovania údajov prijímateľov pomoci
z určitých fondov, pričom problematika uchovávania údajov týkajúcich sa návštevníkov
internetových stránok s tým priamo nesúvisela.259
Prijímanie právnych predpisov o povinnosti uchovávania metadát elektronickej
komunikácie bolo problematické z hľadiska hľadania možných východísk na vyváženie
ochrany súkromia a verejného záujmu na ochrane bezpečnosti. Absencia transpozície
smernice alebo nedostatočná transpozícia smernice viedli k rozsudkom Súdneho dvora
o nesplnení povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ voči viacerým členským štátom – voči
Švédsku,260 Rakúsku,261 Írsku262 a Grécku.263 Napr. Rakúsko v konaní o porušení povinnosti
uvádzalo, že oneskorenie transpozície smernice bolo spôsobené politickými kontroverziami
ohľadom témy uchovávania metadát a možného rozporu s garanciami základných práv
a slobôd.264 Táto skutočnosť však z hľadiska posudzovania porušenia práva EÚ nie je
256

Tamtiež, bod 34.
Tamtiež, bod 67 v spojení s bodom 36 rozsudku.
258
Rozsudok z 9. novembra 2010, Volker und Markus Schecke a Eifert, C‑92/09 a C‑93/09, ECLI:EU:C:2010:662.
259
Pozri body 38 až 42 uvedeného rozsudku.
260
Rozsudok zo 4. februára 2010, Komisia/Švédsko, C-185/09, ECLI:EU:C:2010:59.
261
Rozsudok z 29. júla 2010, Komisia/Rakúsko, C‑189/09, ECLI:EU:C:2010:455.
262
Rozsudok z 26. novembra 2009, Komisia/Írsko, C-202/09, ECLI:EU:C:2009:736.
263
Rozsudok z 26. novembra 2009, Komisia/Grécko, C-211/09, ECLI:EU:C:2009:737.
264
Pozri bližšie rozsudok z 29. júla 2010, Komisia/Rakúsko, C‑189/09, ECLI:EU:C:2010:455, napr. bod 10:
„Gleichwohl trägt die Republik Österreich vor, dass die verspätete Umsetzung der Richtlinie darauf zurückzuführen
257
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relevantná, pretože členský štát sa nemôže odvolávať na stav vnútroštátneho právneho
poriadku alebo prax (napr. legislatívny proces) s cieľom odôvodniť nesplnenie povinností.265
Podobné kontroverzie vyvolávala smernica aj vo Švédsku a tomuto členskému štátu bola
dokonca na základe pretrvávajúceho stavu porušovania povinností (netransponovaním
smernice o uchovávaní údajov) uložená paušálna pokuta vo výške troch miliónov eur.266
Implicitne vyjadrené pochybnosti o konformite smernice o uchovávaní údajov
s ochranou základných práv a slobôd sa vyskytovali aj v rozhodovacej činnosti vnútroštátnych
ústavných súdov. Takýmto rozhodnutím bol už rozsudok nemeckého spolkového ústavného
súdu Bundesverfassungsgericht,267 ktorým rozhodol o protiústavnosti ustanovení zákona
o telekomunikáciách

(Telekommunikationsgesetz)

a trestného

poriadku

(Strafprozessordnung), ktorými bola transponovaná predmetná smernica. Avšak rozpornosť
ustanovení smernice s garanciami základných práv podľa Charty a Dohovoru týmto
rozhodnutím priamo vyslovená nebola,268 keďže vnútroštátne súdne inštitúcie nie sú
oprávnené skúmať platnosť aktov sekundárneho práva EÚ. Spolkový ústavný súd v danom
rozsudku konkretizoval, že 6-mesačná doba uchovávania údajov (v súlade so smernicou
o uchovávaní údajov) nie je per se nezlučiteľná269 s čl. 10 nemeckého základného zákona
(Grundgesetz). Princíp proporcionality (Verhältnismäßigkeit) vyžaduje, aby zákonná úprava
povinnosti uchovávania metadát primerane zodpovedala mimoriadnej intenzite zásahu do
základných práv, ktorý je s takým uchovávaním spojený. Obsahovým atribútom takejto

sei, dass diese Anlass zu Bedenken und Erörterungen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Recht auf
Datenschutz, wie es durch Art. 8 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und Art. 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährt
werde, gegeben habe.“ Pozn. autora – preklad predmetného rozsudku do slovenského jazyka nie je k dispozícii.
265
Napr. rozsudok zo 4. októbra 2001, Komisia/Luxembursko, C-450/00, ECLI:EU:C:2001:519 a mnohé ďalšie
rozsudky.
266
Rozsudok z 30. mája 2013, Komisia/Švédsko, C‑270/11, ECLI:EU:C:2013:339. K argumentácii Švédska pozri
napr. bod 54: „Pokiaľ ide o prístup Švédskeho kráľovstva k povinnostiam vyplývajúcim zo smernice 2006/24, nie je
možné prijať odôvodnenie, ktoré uviedol tento členský štát v uvedenej súvislosti, že omeškanie pri vykonaní
uvedeného rozsudku vyplýva z vnútorných mimoriadnych problémov spojených s legislatívnym procesom, so
širokou politickou debatou o prebratí smernice 2006/24 a s problémami súvisiacimi s plánom komplikovaného
rozhodovania pri zvážení ochrany súkromia s nevyhnutnosťou účinného boja proti kriminalite.“
267
Rozsudok prvého senátu spolkového ústavného súdu Bundesverfassungsgericht, sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR
263/08, 1 BvR 586/08 z 2. marca 2010.
268
Možno však konštatovať, že ústavná konformita uchovávania údajov bola dlhodobo spochybňovaná aj pred
týmto rozsudkom, pričom práve týmto rozsudkom Bundesverfassungsgericht naznačil možnosť ústavne
konformnej aplikácie smernice. Pozri napr. MOSER-KNIERIM, A.: Vorratsdatenspeicherung. Zwischen
Überwachungsstaat und Terrorabwehr. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014, s. 3.
269
Preklad „nie je per se nezlučiteľná“ je veľmi voľným prekladom výroku rozsudku. Spolkový ústavný súd použil
veľmi kulantnú formuláciu „ist [...] nicht schlechthin unvereinbar“, čím vyjadril, že toto v zásade platí, ak sú
splnené nasledujúce okolnosti vyjadrené v ďalších výrokoch rozsudku.
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zákonnej úpravy je dostatočne prísne („anspruchsvolle“) a jasné a určité („normenklare“)
zabezpečenie bezpečnosti metadát, použitia metadát (vrátane účelu), transparentnosti
a právnej ochrany.
Podobne pristúpil k vnútroštátnej právnej úprave transponujúcej smernicu aj Ústavný
súd ČR, ten však obiter dictum270 spochybnil aj samotnú smernicu, vrátane proporcionality
zásahu do základných práv pri povinnosti všeobecného uchovávania údajov. Napokon aj
návrh poslancov NR SR vo veci PL. ÚS 10/2014 bol podaný ešte v čase (október 2012), keď
bola smernica o uchovávaní údajov platná a účinná.271
Na druhej strane si Európska komisia rozsah závažnosti problému spojeného so
zásahom do práva na súkromie dostatočne neuvedomovala. V hodnotiacej správe z roku
2011272 konštatovala, že uchovávanie údajov znamená významné obmedzenie práva na
súkromie a riziko narušenia bezpečnosti údajov bude existovať, avšak pravidlá na
uchovávanie údajov sú naďalej nevyhnutné na „presadzovanie práva, ochranu obetí a pre
systémy trestnej spravodlivosti“, pričom takýto názor zastáva väčšina členských štátov.
Smernica o uchovávaní údajov bola napokon rozsudkom Súdneho dvora vo veci
Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. z 8. apríla 2014273 – z dôvodu rozporu s garanciami
základných práv a slobôd – zrušená. Regulácia uchovávania metadát sa po tomto rozhodnutí
dostala na úrovni práva EÚ do právneho stavu pred prijatím smernice o uchovávaní údajov.
To znamená, že rozhodujúcim prameňom práva, ktorý Súdny dvor vykladá v rozhodovacej
činnosti je ePrivacy smernica, teda smernica o súkromí a elektronických komunikáciách.
Následkom toho sa obmedzenia práv vyplývajúcich zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách a možnosť zadržania údajov vo verejnom záujme spravujú dispozíciami a
kautelami čl. 15 danej smernice, ktorú sme analyzovali vyššie. Aplikuje sa tak výlučne lex
generalis (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), keďže lex specialis (smernica
o uchovávaní údajov) bol zrušený.
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Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (Data retention I), bod 55.
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 1.
272
Komisia hodnotí smernicu o uchovávaní telekomunikačných údajov. Dostupné na:
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-484_sk.htm cit. 23. 8. 2019.
273
Rozsudok SDEÚ z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural
Resources a i. a Kärntner Landesregierung, Seitlinger a i., C‑293/12 a C‑594/12, ECLI:EU:C:2014:238, bod 71.
271
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Pri výklade súčasného právneho stavu je potrebné dbať na závery vyplývajúce
z rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. a z rozsiahlej nadväzujúcej rozhodovacej
činnosti Súdneho dvora, predovšetkým z rokov 2016 až 2021. Tieto rozsudky budeme bližšie
analyzovať v súvislosti s garanciami základných práv a slobôd v kontexte právnej úpravy
elektronických komunikácií.

3.2. GARANCIE ZÁKLADNÝCH PRÁV V PRÁVE EÚ A ZODPOVEDAJÚCA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ
SÚDNEHO DVORA EÚ
Vo vzťahu k sekundárnemu právu je potrebné skúmať primárne právo Európskej únie,
s ktorým sekundárne právo musí byť konformné. Ochrana základných ľudských práv a slobôd
je prinajmenšom od 60-tych rokov 20-teho storočia považovaná podľa judikatúry274 za súčasť
princípov, na ktorých boli založené Spoločenstvá, neskôr Európska únia. De lege lata je
explicitne deklarované, že Európska únia je založená na hodnotách, medzi ktoré patrí tiež
rešpektovanie ľudských práv.275
Súčasťou primárneho práva (s právnou záväznosťou276) je taktiež Charta základných
práv Európskej únie, ktorá vo vzťahu k členským štátom EÚ stanovuje právne záväzný277
katalóg základných práv a slobôd. Charta základných práv EÚ obsahuje garancie práva na
rešpektovanie súkromného života a komunikácie podľa čl. 7, resp. práva na ochranu
osobných údajov, na ich riadne spracovanie na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na
inom právnom základe, a to podľa čl. 8, pričom dodržiavanie pravidiel podlieha kontrole
nezávislým orgánom. Charta sa však aplikuje len v prípadoch, keď sa realizuje právo
Európskej únie;278 táto požiadavka je však v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti
s elektronickými komunikáciami splnená, keďže táto oblasť je rozsiahlo regulovaná
sekundárnym právom EÚ, ktoré sme skúmali vyššie.
Právo na rešpektovanie súkromného života a komunikácie podľa čl. 7 Charty a právo
na ochranu osobných údajov obsahovo zodpovedá právu na rešpektovanie súkromného
274

Najmä rozsudok z 12. novembra 1969, Stauder/Stadt Ulm, C-29/69, ECLI:EU:C:1969:57, bod 7 (s. 425): „[...]
die in den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern
hat, enthaltenen Grundrechte der Person [...]“ Pozn. – vyznačil autor práce.
275
Čl. 2 ZEÚ.
276
Od prijatia reformy Lisabonskou zmluvou.
277
Čl. 6 ZEÚ
278
Garancie základných práv a slobôd podľa Charty sa však v súlade s čl. 51 ods. 1 Charty uplatňujú, len ak ide o
realizáciu práva Európskej únie.
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a rodinného života podľa čl. 8 Dohovoru vykladaného vo svetle judikatúry ESĽP. Taktiež
obsah slobody prejavu podľa čl. 11 Charty je adekvátny obsahu podľa čl. 10 Dohovoru. 279
Právo na rešpektovanie súkromného života a komunikácie (právo na súkromie) sa týka
všetkých informácií o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré sa týkajú
jej súkromia. Právo na ochranu osobných údajov sa vzťahuje na spracovávanie osobných
údajov, vrátane údajov, ktoré vznikajú v súvislosti s elektronickými komunikáciami.280
Osobné údaje môžu byť spracovávané na určené účely len na základe súhlasu dotknutej
osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom právnym predpisom. 281 K právu
na ochranu súkromia a právu na ochranu osobných údajov je potrebné zohľadniť tiež kontext
slobody prejavu, ktorá patrí k podstate demokratickej a pluralitnej spoločnosti a je
integrálnou súčasťou základných hodnôt Európskej únie podľa čl. 2 ZEÚ.282 K obsahu
a podstate týchto práv v zmysle Dohovoru sme sa bližšie vyjadrili pri analýze Dohovoru.283
V ďalších pasážach tejto monografie budeme skúmať, ako obsahovo adekvátne garancie
týchto práv v zmysle Charty, v kontexte elektronických komunikácií, vykladá Súdny dvor.
Právo na ochranu súkromného života a komunikácie, právo na ochranu osobných
údajov ako ani sloboda prejavu nie sú (na rozdiel napr. od zákazu mučenia) absolútnymi
právami (a slobodami), naopak, sú relatívnymi právami, a teda je prípustné ich obmedzenie
(pri zachovaní podstaty práv) z dôvodu verejného záujmu.284 Je potrebné ich teda vnímať vo
vzťahu k spoločenskej úlohe a vo vzťahu k iným právam, predovšetkým k právu na
bezpečnosť (čl. 6 Charty)285 a ďalším pozitívnym záväzkom štátu. Týmto základným
postulátom, pravdaže, korešponduje čl. 15 smernice o súkromí a elektronických

279

Charta základných práv Európskej únie poskytuje rovnaký rozsah garancií práv ako Dohovor. Jednotlivé
ustanovenia Charty sa vykladajú podľa obsahovo totožných ustanovení Dohovoru ‒ pozri čl. 6 ods. 1 ZEÚ v
spojení s čl. 52 ods. 3 Charty. Keďže teda ustanovenia primárneho práva (Charty) stanovujú limity pre
sekundárne právo, je nevyhnutné tiež bližšie skúmať judikatúru ESĽP, ktorá tieto limity bližšie špecifikuje a ďalej
formuje.
280
Mutatis mutandis stanovisko z 26. júla 2017, Accord PNR UE-Canada, 1/15, ECLI:EU:C:2017:592, body 122
a 123.
281
Čl. 8 ods. 2 Charty.
282
Napr. rozsudky (ktoré bližšie analyzujeme ďalej) Tele2 Sverige AB a i., bod 93, La Quadrature du Net a i., bod
114; G. D., bod 43.
283
Pozri časť tejto monografie 2.1.1 Právo na súkromie a sloboda prejavu.
284
Rozsudok z 24. septembra 2019, Google LLC, C‑507/17, ECLI:EU:C:2019:772, bod 60. Adekvátne tiež rozsudok
z 9. novembra 2010, Volker und Markus Schecke a Eifert, C 92/09 a C 93/09, EU:C:2010:662, bod 48; resp.
rozsudok z 12. júna 2003, Schmidberger, C‑112/00, ECLI:EU:C:2003:333, bod 80 a tam citované rozhodnutia.
285
La Quadrature du Net a i., body 120 až 122, 126; G. D., body 48 a 49.
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komunikáciách a taktiež nariadenie o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách.
Rovnováha medzi právom na rešpektovanie súkromného života, ochranou osobných
údajov a slobodou prejavu na jednej strane a určitým verejným záujmom, ktorý predstavuje
účel obmedzenia práva, sa môže v jednotlivých štátoch od seba značne odlišovať.286
Napokon, keďže sa táto rovnováha v jednotlivých členských štátoch z hľadiska právnej úpravy
plošného uchovávania metadát aj fakticky odlišovala, bola prijatá voči týmto odlišnostiam
harmonizácia v podobe smernice o uchovávaní údajov. Hoci by sa mohlo zdať, že v prípade
povinností členských štátov podľa smernice o uchovávaní údajov išlo o legitímne a najmä
proporcionálne obmedzenie základných práv a slobôd, takýto spôsob harmonizácie, hoci aj
zachováva ich podstatu, nie je proporcionálny. V súvislosti s tým, vnútroštátne právne
úpravy, ktoré zodpovedali (zodpovedajú) tejto harmonizácii, spôsobovali (spôsobujú)
neproporcionálny zásah do základných práv a slobôd.

3.2.1. Rozsudok Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
Ako sme uviedli vyššie, rozsudkom Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. bola zrušená
smernica o uchovávaní údajov. V predmetnom rozsudku Súdny dvor konštatoval,287 že
z údajov, ktoré musia poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných
služieb alebo verejných komunikačných sietí v zmysle uvedenej smernice uchovávať, je
možné vyvodiť presné závery o súkromnom živote osôb, ktorých údaje sú uchovávané, ich
filozofické, náboženské, spoločenské alebo iné presvedčenie, politické názory, sexuálnu
orientáciu, každodenné zvyklosti týchto osôb, miesta, kde sa zdržiavajú, ich pohyb, vykonávané
činnosti, resp. spoločenské vzťahy. Takýto rozsiahly prehľad o súkromnom živote osôb na
základe uskutočnenej komunikácie môže mať za následok nielen zásah do práva na
rešpektovanie súkromného života a komunikácie, resp. práva na ochranu osobných údajov
podľa čl. 7 a 8 Charty, ale môže ovplyvňovať aj výkon slobody prejavu podľa čl. 11 Charty.288
Uchovávanie údajov, z ktorých možno zistiť podrobnosti o súkromnom živote jednotlivca,
totiž môže demotivovať k používaniu prostriedkov elektronickej komunikácie, teda

286

Adekvátne rozsudok Google LLC, bod 60 in fine.
Bod 26 a 27 rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
288
Tamtiež, bod 28. Pozri tiež ďalej La Quadrature du Net a i., body 117 až 119, resp. G. D., body 45 a 46.
287
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realizovať slobodu prejavu, môže vyvolávať zdržanlivosť v komunikácii na diaľku,289 príp.
sloboda prejavu môže byť obmedzená ohrozením slobodného výkonu žurnalistiky (napr.
hrozbou prezradenia novinárskych zdrojov).
V porovnaní s tým, nie každé zhromažďovanie osobných údajov predstavuje zásah do
základných práv a slobôd v takej intenzívnej miere. Napríklad zo záznamov o údajoch
o cestujúcich v leteckej doprave (PNR)290 je možné veľmi presne zistiť informácie
o súkromnom živote určitej osoby, avšak charakter týchto informácií je obmedzený len na
určité aspekty súkromného života, ktoré sa týkajú dopravy medzi členskými štátmi Únie
a tretími krajinami.291
Zásah do práva na rešpektovanie súkromného života a komunikácie, resp. práva na
ochranu osobných údajov podľa čl. 7 a 8 Charty, ktorý obsahuje smernica stanovením
všeobecného zhromažďovania metadát, teda stanovením povinnosti ich plošného
a nediferencovaného uchovávania, je potrebné podľa Súdneho dvora považovať za rozsiahly
a zvlášť závažný. Všeobecné zhromažďovanie všetkých podstatných údajov o elektronickej
komunikácii môže vyvolávať pocit (podobne ako pri tzv. hromadnom sledovaní
prostredníctvom algoritmov, ako sme skúmali vyššie), že súkromný život jednotlivca je
predmetom neustáleho sledovania zo strany orgánov verejnej moci.292 Zhromažďované
informácie pritom nemusia byť citlivej povahy, resp. nemusia mať priamo pre jednotlivca
negatívne následky.293 Na zásah do uvedených práv postačuje skutočnosť, že orgány verejnej
moci môžu mať k takto všeobecne zhromažďovaným údajom prístup.294
Obmedzenie základných práv a slobôd je podľa čl. 52 ods. 1 Charty, ktorý je
generálnou klauzulou stanovujúcou podmienky obmedzení, je možné pri zachovaní zásady

289

Ako sme uviedli v súvislosti s čl. 10 Dohovoru, môže vo vzťahu ku komunikácii nastať tzv. zmrazujúci účinok
(freezing effect).
290
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o
cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a
závažnej trestnej činnosti.
291
Stanovisko 1/15 Accord PNR UE-Canada (citované vyššie), body 150 a 151. Vzhľadom na uvedené,
zhromažďovanie údajov o cestujúcich z PNR môže byť odôvodnené všeobecným cieľom verejného záujmu
a nezasahuje do podstaty základných práv podľa čl. 7 a 8 Charty.
292
Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., bod 37.
293
Tamtiež, bod 33, pozri tiež rozsudok Österreichischer Rundfunk a i., C-465/00, C-138/01 a C-139/01,
EU:C:2003:294, bod 75.
294
Bod 35 rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. a príslušná citovaná judikatúra ESĽP. Tieto tézy
adekvátne zopakoval Súdny dvor aj v stanovisku 1/15 Accord PNR UE-Canada (citované vyššie), pozri bod 124
a ďalšiu tam citovanú judikatúru.
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proporcionality, ak to skutočne zodpovedá dosahovaniu cieľa všeobecného záujmu
uznaného Európskou úniou alebo ochrane práv a slobôd iných (zásada legitimity), pričom
obmedzenia musia byť ustanovené zákonom (zásada legality) a rešpektovať podstatu
základných práv a slobôd. V kontexte ochrany súkromia v elektronických komunikáciách
upravuje konkrétne a špecifické podmienky obmedzenia základných práv – obmedzenia
dôvernosti elektronických komunikácií – čl. 15 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách, ako sme skúmali vyššie, 295 a to v súlade s požiadavkami čl. 52 ods. 1 Charty
a uvedenými zásadami legality, legitimity a proporcionality.
Súdny dvor EÚ konštatoval, že podstata dotknutých základných práv dispozíciami
smernice o uchovávaní údajov zostala zachovaná,296 smernica pri obmedzení práv sleduje
všeobecný cieľ verejného záujmu,297 avšak nie je v súlade so zásadou proporcionality,298 ktorú
je potrebné dodržať vzhľadom na zásah do základných práv a slobôd podľa čl. 7, 8 a 11 Charty.
Zásada proporcionality vyžaduje, aby akty EÚ boli vhodné na dosiahnutie cieľov, ktoré
sleduje predmetná právna úprava, a aby zároveň neprekračovali rámec toho, čo je potrebné
a primerané na uskutočnenie týchto cieľov.299 Súdny dvor EÚ tak podobne ako ESĽP a orgány
vnútroštátneho ústavného súdnictva skúma v rámci testu proporcionality vhodnosť,
nevyhnutnosť a primeranosť právnej úpravy, ak sa ňou zasahuje do základných práv a slobôd.
Súd vyslovil, že uchovávanie údajov je vhodným nástrojom na objasnenie závažných
trestných činov – vzhľadom na značný nárast možností elektronickej komunikácie.300 Na
škodu veci táto problematika ďalej rozoberaná nie je a uvedený argument nie je podporený
odkazom na výskumy, ktoré by už od začiatku účinnosti smernice tieto závery podporovali.

295

Pozri podkapitolu tejto monografie 3.1.1.1, kde analyzujeme smernicu o súkromí a elektronických
komunikáciách.
296
Body 39 a 40 rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
297
Potláčanie závažnej trestnej činnosti, terorizmu posilňuje verejnú bezpečnosť. Tamtiež, body 41 a 42.
Potláčanie medzinárodného terorizmu a všeobecne závažnej trestnej činnosti je cieľom všeobecného záujmu
Únie (pozri v tomto zmysle rozsudky Kadi a Al Barakaat International Foundation/Rada a Komisia, C-402/05 P
a C-415/05 P, EU:C:2008:461, bod 363, ako aj Al-Aqsa/Rada, C-539/10 P a C-550/10 P, EU:C:2012:711, bod 130;
rozsudok Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, body 46 a 47).
298
Body 45 a nasl. rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
299
Pozri bližšie právnu úpravu zásady proporcionality ako zásady aplikácie práva EÚ podľa čl. 5 ods. 4 ZEÚ, resp.
rozsudky Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, bod 45; Volker und Markus Schecke a Eifert, EU:C:2010:662,
bod 74; Nelson a i., C‑581/10 a C‑629/10, EU:C:2012:657, bod 71; Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, bod 50,
ako aj Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, bod 29.
300
Body 49 a 50 rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
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Pri skúmaní nevyhnutnosti Súdny dvor pripomenul, že boj proti závažnej trestnej
činnosti si vyžaduje aplikáciu moderných technológií pri vyšetrovaní. Ochrana osobných
údajov má však mimoriadny význam pre právo na rešpektovanie súkromného života podľa čl.
7 Charty.301 Súdny dvor chcel – v skratke – vyjadriť, že na to, aby bol zásah do práva na
rešpektovanie súkromného života čo najmenej intenzívny, musí mať právna úprava
uchovávania metadát elektronickej komunikácie určitú kvalitu, ktorá stanoví mantinely
zásahov do základných práv, čím sa právna úprava obmedzí len na to, čo je striktne
nevyhnutné. Kvalitná právna úprava stanovuje jasné a presné pravidlá rozsahu a aplikácie
daného opatrenia, teda okolnosti a podmienky spracovávania údajov, ďalej záruky proti
rizikám zneužitia, proti nezákonnému prístupu k údajom, resp. ich nezákonnému použitiu, čo
je o to dôležitejšie, keď sú údaje uchovávané ex lege (teda povinne) a en bloc (teda všeobecne
a nediferencovane).302
Z hľadiska skutočnosti, že skúmaná právna úprava smernice o uchovávaní údajov sa
neobmedzovala na to, čo je pri obmedzení základných práv a slobôd nevyhnutné, Súdny dvor
poukázal na nasledujúce skutočnosti:
a) v súvislosti s uchovávaním metadát o elektronickej komunikácii zahŕňala smernica
všetky osoby, ktoré vykonávajú elektronickú komunikáciu (de facto celé európske
obyvateľstvo) bez toho, že by sa tieto osoby mali nachádzať v situácii, ktorá môže (čo
i len nepriamo a vzdialene) súvisieť s možným trestným stíhaním; okrem toho
smernica nereflektuje, že niektoré skupiny metadát môžu súvisieť s predmetom
služobného alebo iného tajomstva;303
b) smernica zahŕňala všetky spôsoby komunikácie bez rozlíšení, obmedzení, výnimiek
vzhľadom na boj proti závažnej trestnej činnosti; smernica nevyžadovala súvislosť
medzi uchovávanými údajmi a hrozbou pre verejnú bezpečnosť; smernica
neobmedzovala uchovávanie údajov z časového hľadiska, hľadiska zemepisnej
oblasti, resp. okruhu osôb, ktoré možno spojiť so závažnou trestnou činnosťou, čo
súvisí s predchádzajúcim bodom;304

301

Tamtiež, body 52 a 53.
Pozri tamtiež, body 54 a 55. Adekvátne sa Súdny dvor k týmto podmienkam vyjadril v stanovisku 1/15 Accord
PNR UE-Canada (citované vyššie), body 140 a 141.
303
Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., body 57 a 58.
304
Tamtiež, body 57 a 59.
302
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c) smernica nestanovovala objektívne kritériá, na základe ktorých je možné trestnú
činnosť považovať za dostatočne závažnú na to, aby sa na jej objasňovanie mohli
z procesného hľadiska použiť uchovávané údaje; smernica teda ponechala
vymedzenie závažnej trestnej činnosti na vnútroštátne právne poriadky;305
d) smernica nestanovovala, že prístup orgánov verejnej moci a následné použitie
uchovávaných údajov sa musí uskutočňovať výlučne v súvislosti s predchádzaním
a objasňovaním závažnej trestnej činnosti, ale ponechala členským štátom priestor
na stanovenie podmienok prístupu a použitia pod podmienkou, že zákonne
stanovený postup bude zachovávať zásadu nevyhnutnosti a primeranosti;306
e) smernica nestanovovala objektívne kritérium, ktoré by obmedzovalo okruh
subjektov, ktoré majú prístup k uchovávaným údajom, nestanovovala požiadavku
judiciarity, podľa ktorej by prístup k údajom bol možný na základe rozhodnutia súdu,
príp. nezávislého správneho orgánu, ktorý koná na základe žiadosti orgánu na účel
objasňovania trestnej činnosti a vykonáva tzv. predchádzajúcu kontrolu dodržania
zákonných požiadaviek;307
f) smernica nediferencovala medzi jednotlivými druhmi údajov z hľadiska dĺžky ich
uchovávania vzhľadom na stanovený cieľ a stanovila jednotnú najkratšiu dobu
uchovávania v trvaní šiestich mesiacov s najdlhšiu dobu v trvaní dvoch rokov;
smernica nestanovila povinnosť členských štátov riadiť sa objektívnym kritériom pri
stanovovaní dĺžky uchovávania vo vnútroštátnom práve v uvedenom rozmedzí.308

V nadväznosti na to, že smernica o uchovávaní údajov sa neobmedzovala pri zásahu
do základných práv na to nevyhnutné, Súdny dvor poukázal aj na nedostatočné záruky pred
zneužitím údajov: čl. 7 smernice neurčil pravidlá prispôsobené skutočnosti, že je uchovávané
veľké množstvo údajov, resp. citlivej povahe údajov. Taktiež nebola zaručená vysoká úroveň
bezpečnosti technologickými a organizačnými opatreniami, pričom telekomunikačné
spoločnosti mohli zohľadniť ekonomické úvahy. Smernica nestanovila povinnosť uchovávať
údaje na území členských štátov EÚ.309
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Tamtiež, bod 60.
Tamtiež, bod 61.
307
Tamtiež, bod 62.
308
Tamtiež, body 63 a 64.
309
Tamtiež, body 65 až 68.
306
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Na základe uvedeného dedukujeme, že Súdny dvor a contrario svojimi úvahami
vlastne stanovil kritériá, ktoré musí spĺňať právna úprava, ktorá by zahŕňala povinnosť
uchovávať údaje, na to, aby bola v súlade s právom na rešpektovanie súkromného života
a komunikácie, resp. právom na ochranu osobných údajov podľa čl. 7 a 8 Charty pri
zachovaní podstaty týchto práv a dodržaní zásady proporcionality podľa čl. 52 ods. 1 Charty:
•

obmedzenie len na údaje osôb, ktoré môžu mať súvislosť s podozrením
z páchania trestnej činnosti,

•

obmedzenie uchovávaných údajov z hľadiska kauzálneho nexu medzi
údajmi a ohrozením verejnej bezpečnosti, resp. iné obmedzenia
uchovávaných údajov (podľa druhu komunikácie, času, geografického
hľadiska),

•

obmedzenie všeobecného cieľa verejného záujmu – teda obmedzenie
hrozieb verejnej bezpečnosti len na závažnú trestnú činnosť a jej
konkrétne vymedzenie (v tomto zmysle ostáva otvorené – Súdny dvor
sa nevyjadril, či by právo EÚ malo ponúknuť vlastnú – autonómnu
definíciu závažnej trestnej činnosti, pričom pri vymedzení takejto
autonómnej definície by sme mohli vychádzať z niektorých prameňov
sekundárneho práva EÚ, najmä z definície závažnej trestnej činnosti,
ktorá patrí do vecnej príslušnosti Europolu,310 ako aj vecnej príslušnosti
Eurojustu;311 alebo by malo odkázať na pramene medzinárodného
práva, ako sme skúmali vyššie312); v tejto súvislosti je vhodné

310

Relevantným prameňom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o
Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135,
24.5.2016, s. 53 – 114). Vecná príslušnosť Europolu je podľa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia daná „pri predchádzaní
závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej
činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika Únie, uvedeným v prílohe I, ako aj v
boji proti takejto závažnej trestnej činnosti.“ Príloha I tohto nariadenia v bodoch špecifikuje, ktoré okruhy trestnej
činnosti spadajú do uvedeného vymedzenia závažnej trestnej činnosti.
311
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie
pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138 – 183). Podobne podľa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia je vecná príslušnosť
Eurojustu vymedzená tak, že „sa vzťahuje na formy závažnej trestnej činnosti uvedené v prílohe I.“ Vyňaté spod
vecnej príslušnosti sú trestné činy, v ktorých je príslušná konať Európska prokuratúra. Príloha I tohto nariadenia
v bodoch špecifikuje, ktoré okruhy trestnej činnosti spadajú do uvedeného vymedzenia závažnej trestnej
činnosti („zoznam foriem závažnej trestnej činnosti“).
312
Napr. pripomíname definíciu pojmu závažný trestný čin (serious crime) podľa čl. 2 písm. b) Dohovoru
Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 621/2003 Z. z.).
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pripomenúť, že definícia závažnej trestnej činnosti by nemala byť
neprimerane zužujúca, pretože ochrana verejnej bezpečnosti (a fortiori
ochrana pred závažnou trestnou činnosťou) napomáha aj ochrane práv
a slobôd iných – napr. čl. 6 Charty ustanovuje aj právo na osobnú
bezpečnosť,313 s čím sú spojené aj pozitívne záväzky štátu na jej
hmotnoprávne aj procesné zabezpečenie;
•

oprávnenie prístupu orgánov verejnej moci k uchovávaným údajom len
v súvislosti s odhaľovaním závažnej trestnej činnosti (príp. tiež
v súvislosti s iným, adekvátne dôležitým všeobecným dôvodom
verejného záujmu),

•

obmedzenie okruhu subjektov (orgánov verejnej moci), ktoré majú
prístup k údajom, umožnenie prístupu k údajom len na základe
povolenia nezávislého orgánu, predovšetkým súdu; ide o kontrolu
splnenia zákonných požiadaviek ex ante;

•

diferenciácia obmedzení dĺžky uchovávania údajov vzhľadom na
jednotlivé druhy údajov;

•

zabezpečenie záruk pred zneužitím údajov: nevyhnutná je vysoká
úroveň bezpečnosti pomocou technických a organizačných opatrení
a uchovávanie údajov je možné len na území EÚ.

Striktnosť stanovených kritérií v rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. je
potrebné vykladať aj takým spôsobom, že nemožno uložiť povinnosť ex lege plošne
a nediferencovane uchovávať metadáta o uskutočnenej elektronickej komunikácii, osobitne
s poukazom na bod 59 rozsudku.314

313

Pozri stanovisko 1/15 Accord PNR UE-Canada (citované vyššie), bod 149 – okrem iného aj s odkazom na
rozsudok Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., body 42 a 44.
314
K diskusii o účinkoch rozsudku pozri napr. tu: Leak: Vorratsdatenspeicherung laut EU-Juristen „nicht mehr
möglich“ (23. 06. 2014). Dostupné na: http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/745/79/lang,de/
cit. 14. 1. 2022. Pred vydaním rozsudku sa uloženie všeobecnej povinnosti uchovávať údaje považovalo v zásade
za možné na základe politického rozhodnutia zákonodarcu, avšak takéto rozhodnutie sa spája s početnými
právnymi, technickými, organizačnými opatreniami, ktoré spôsobujú vysoké náklady. Pozri MOSER-KNIERIM,
A.: Vorratsdatenspeicherung. Zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr. Wiesbaden: Springer Vieweg,
2014, s. 385.
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3.2.2.

Rozsudky Tele2 Sverige a i. (2016), resp. Ministerio Fiscal (2018)

Legitimitu, správnosť a napokon aj platnosť uvedených záverov potvrdil následne
Súdny dvor v rozsudku Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Postoch telestyrelsen a i.315 V súlade s tým, čo sme uviedli vyššie, po zrušení smernice o uchovávaní
údajov zostal výlučne čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách relevantným
ustanovením pre možné spracovávanie, vrátane uchovávania a oznámenia metadát
o elektronickej komunikácii vo verejnom záujme. Ak členský štát ukladá povinnosť uchovávať
a oznámiť orgánom verejnej moci metadáta o elektronickej komunikácii na účely uvedené
v čl. 15 predmetnej smernice, takéto opatrenie sa týka spracovania osobných údajov a spadá
do pôsobnosti smernice.316 Súd v rozsudku Tele2 Sverige AB a i. explicitne vyjadril, akým
spôsobom je potrebné vykladať čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách po
„prelomovom“ rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
Podľa skúmaného rozsudku Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home
Department v. Post- och telestyrelsen a i.317 nastáva rozpor s čl. 15 smernice o súkromí
a elektronických komunikáciách v spojení s čl. 7 Charty (teda právom na rešpektovanie
súkromného života a komunikácie), čl. 8 Charty (teda s právom na ochranu osobných údajov,
ďalej s čl. 11 Charty (teda so slobodou prejavu), resp. s čl. 52 ods. 1 Charty
(teda podmienkami obmedzení základných práv a slobôd), ak vnútroštátna právna úprava
ustanovuje
a) povinnosť

všeobecne

a nediferencovane

uchovávať

všetky

metadáta

o elektronickej komunikácii (údaje o prenose dát a polohe) všetkých účastníkov
a registrovaných užívateľov, týkajúce sa všetkých prostriedkov elektronickej
komunikácie a
b) oprávnenie orgánov verejnej moci získať prístup k týmto dátam bez toho, že by
tento prístup bol obmedzený výlučne na boj proti závažnej trestnej činnosti, ďalej bez
toho, že by bol prístup obmedzený len na základe predbežného preskúmania súdu
alebo nezávislého správneho orgánu, resp. bez toho, že by bola stanovená povinnosť
uchovávať údaje len na území EÚ.

315

Rozsudok z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och
telestyrelsen a i. (skrátene Tele2 Sverige AB a i.), C-203/15 a C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.
316
Tamtiež, bod 78.
317
Tele2 Sverige a i., bod 134.
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A contrario v súlade s čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách
v spojení so základnými právami a slobodami podľa čl. 7, 8, 11 a 52 ods. 1 Charty môže byť
stanovená vo vnútroštátnom práve len:
a) povinnosť uchovávať metadáta o elektronickej komunikácii diferencovane
a individualizovane, napr. len na osoby, ktorých konanie môže byť spojené so
závažnou trestnou činnosťou,
b) pričom oprávnenie orgánov verejnej moci na prístup k údajom sa musí viazať
na uplatnenie zásady judiciarity – teda preskúmanie dôvodnosti uchovávania a
oznámenia údajov v konkrétnom prípade vopred (ex ante), a to súdom (príp.
nezávislým správnym orgánom) a údaje sa musia uchovávať výlučne na území
EÚ.

Keďže čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách predstavuje
výnimku

zo

všeobecného pravidla

zachovávania

dôvernosti

obsahu elektronickej

komunikácie a údajov o nej, v ktorom sa premieta právo na ochranu súkromia a komunikácie
a právo na ochranu osobných údajov, je potrebné toto ustanovenie vykladať reštriktívne, aby
sa výnimka nestala pravidlom.318 Preto je nevyhnutné výpočet cieľov, ktoré odôvodňujú
uchovávanie a oznámenie údajov (predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti, národná
bezpečnosť atď.) považovať za taxatívny.319 Ďalej je nevyhnutné, aby právna úprava
uchovávania a oznámenia údajov bola v súlade s garanciami základných práv a slobôd.320 a to
v súlade s testom proporcionality.
Súd teda poukazuje na konkrétne atribúty (jasné a presné pravidlá), ktoré musí právna
úprava uchovávania a oznamovania údajov spĺňať. Právna úprava musí stanovovať:
•

konkrétne kategórie uchovávaných údajov, komunikačné prostriedky,
dotknuté osoby, dĺžku uchovávania, a to vždy so zreteľom na to, čo je
prísne nevyhnutné,321

318

Tamtiež, body 85 a 89. Taktiež rozsudok G. D. (analyzujeme ďalej), bod 40.
Tele2 Sverige a i., bod 90.
320
Tamtiež, bod 91.
321
Tamtiež, bod 108.
319
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•

ako aj dostatočné záruky na ochranu pred zneužitím osobných
údajov.322

Súdny dvor teda v rozsudku Tele2 Sverige AB a i. nadviazal na tézy z rozsudku Digital
Rights Ireland a Seitlinger a i. a potvrdil ich. K prvému bodu je potrebné konkretizovať, že
podmienky prístupu k uchovávaným údajom je potrebné vždy stanoviť na základe
objektívnych kritérií, ktoré zodpovedajú vzťahu medzi uchovávanými údajmi a sledovaným
cieľom.323 Okruh dotknutých osôb musí byť vymedzený tak, aby išlo o údaje, ktoré môžu
aspoň nepriamo súvisieť so závažnou trestnou činnosťou alebo podporiť boj proti závažnej
trestnej činnosti, resp. zabrániť vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti.324
K druhému bodu (zárukám) je potrebné uviesť, že na účel dodržania zákonných
podmienok prístupu k údajom v každom jednotlivom prípade, ako je sledovanie jedného
z taxatívne vymenovaných cieľov, dodržanie proporcionality a ďalších menovaných, je
potrebné splniť procesnú podmienku, a to aby sa pri prístupe k údajom uplatňovala judiciarita,
teda aby podliehal predchádzajúcemu preskúmaniu zo strany súdu alebo (prinajmenšom)
nezávislého správneho orgánu na základe odôvodnenej žiadosti podanej orgánom
v trestnom konaní (v rámci predchádzania alebo objasňovania závažnej trestnej činnosti).325
Ďalšou procesnou podmienkou je oznámenie dotknutým osobám dodatočne (ex post), keď
takáto informácia už nemôže mať vplyv na trestné konanie, že ich údaje boli uchovávané
a oznámené orgánu verejnej moci. Tento postup je nevyhnutný na to, aby dotknutá osoba
mohla uplatniť právo na opravný prostriedok – požiadať o preskúmanie zákonnosti zásahu do
základných práv a slobôd.326
V nasledujúcej rozhodovacej činnosti k dodržiavaniu garancií základných práv
a slobôd v elektronických komunikáciách Súdny dvor precizoval závery z prezentovaných
dvoch rozsudkov. V rozhodnutí vo veci Ministerio Fiscal327 rozlíšil súd rozdielnu závažnosť
zásahu do práva podľa čl. 7 Charty (práva na rešpektovanie súkromného života
a komunikácie), resp. práva podľa čl. 8 Charty (práva na ochranu osobných údajov) podľa
322

Tamtiež, bod 109.
Tamtiež, bod 110.
324
Tamtiež, bod 111.
325
Tamtiež, bod 120.
326
Tamtiež, bod 121.
327
Rozsudok z 2. októbra 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, ECLI:EU:C:2018:788.
323
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toho, aké údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie sa majú orgánom verejnej moci
poskytnúť. V tomto prípade teda súd nerozhodoval o prípustnosti uchovávania údajov, ale
predmetom rozhodnutia bol výlučne prístup orgánov verejnej moci k údajom umožňujúcim
identifikáciu držiteľov SIM kariet s kódom IMEI mobilného telefónu. V prípade, že ide o údaje
na účel identifikácie držiteľov SIM kariet (aktivovaných v odcudzenom mobilnom telefóne):
meno, priezvisko, adresa držiteľov, takéto údaje neumožňujú vyvodiť presné závery o
súkromnom živote osôb, ktorých údaje sú dotknuté, a preto prístup k takým údajom je na
účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania, resp. stíhania trestných činov (teda akýchkoľvek
trestných činov) prípustný. To znamená, že čl. 15 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách v spojení so základnými právami podľa čl. 7 a 8 Charty nevylučujú prístup
k takým údajom a ani ho neobmedzujú len na boj proti trestnej činnosti, ktorú je možné
označiť ako závažnú.328
Na predmetné rozhodnutie Súdneho dvora vo veci Ministerio Fiscal adekvátne
odkazuje aj ESĽP.329 Ako sme skúmali vyššie, získavanie identifikačných údajov držiteľov SIM
kariet, resp. aj všeobecne údajov o zákazníkov telekomunikačných spoločností je v súlade
s právom na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru, ak sú dodržané dostatočné záruky.
Závažnosť zásahu do základných práv teda dáva Súdny dvor do súvislosti so
závažnosťou trestnej činnosti, k prevencii a objasňovaniu ktorej má zásah do práv smerovať.
Ich vzťah je priamoúmerný. Čím vyššia je závažnosť trestnej činnosti, tým vyššia môže byť
závažnosť zásahu do základných práv. Ak ide výlučne o zistenie (oznámenie) totožnosti
držiteľa SIM karty, ktorá bola prihlásená v mobilnom telefóne (získanom krádežou alebo
lúpežou), takéto opatrenie je prípustné pri prevencii a objasňovaní akejkoľvek trestnej
činnosti, teda aj menej závažnej. Ak by z oznamovaných metadát bolo možné zistiť podrobné
informácie o súkromnom živote dotknutej osoby, takéto opatrenie je prípustné pri prevencii
a objasňovaní len závažnej trestnej činnosti.330 Pojem „závažnej trestnej činnosti“ však
zostáva Súdom nedefinovaný, a teda závisí od kvalifikácie podľa vnútroštátneho práva.

328

Tamtiež, najmä bod 62.
Rozsudok ESĽP Breyer v. Nemecko, č. 50001/12 z 30. januára 2020, bod 94.
330
Pozri rozhodnutia uvedené vyššie.
329
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3.2.3. Rozsudky La Quadrature du Net a i. (2020), Privacy International (2020), H. K.
(2021) a G. D. (2022)
V súlade s uvedenou líniou rozhodovacej činnosti SDEÚ zostali aj návrhy generálneho
advokáta vo veci Ordre des barreaux francophones et germanophones331 z januára 2020,
v ktorých potvrdil, že vzhľadom na obsah čl. 7, 8 a 11 Charty nie je prípustné všeobecne a
nediferencovane uchovávať metadáta, teda údaje o prenose dát a polohe všetkých
účastníkov a užívateľov v súvislosti so všetkými prostriedkami elektronickej komunikácie. To
platí, hoci aj ide o vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie závažných trestných činov,
obranu územia, národnú bezpečnosť alebo iné ciele uvedené v čl. 23 ods. 1 GDPR. Na
neprípustnosti nič nemení ani skutočnosť, že prístup k metadátam podlieha podrobne
upraveným zárukám. Na druhej strane môžu byť – podľa názoru generálneho advokáta – na
nevyhnutný čas zachované účinky právnej úpravy, ktorá je v rozpore s takto formulovanou
neprípustnosťou, ak ide o naliehavé dôvody súvisiace s hrozbami pre verejnú bezpečnosť
alebo národnú bezpečnosť a nemožno proti nim bojovať inými prostriedkami. S touto časťou
návrhov sa napokon súd nestotožnil. Konanie, v ktorom boli vydané uvedené návrhy
generálneho advokáta, bolo napokon spojené a rozhodnuté rozsiahlym a významným
rozsudkom v spojených veciach La Quadrature du Net a i. zo 6. októbra 2020.332
Taktiež zostala uvedená línia rozhodovacej činnosti zachovaná v rozsudku Súdneho
dvora vo veci Privacy International,333 ktorý bol vydaný v rovnaký deň spolu s rozsudkom La
Quadrature du Net a i., resp. v rozsudku vo veci H. K334 a významné zmeny nepriniesol ani
rozsudok vo veci G. D.335
Začnime najskôr analýzou stručnejšieho rozsudku vo veci Privacy International zo 6.
októbra 2020. Súd uviedol, že právna úprava, ktorá oprávňuje orgán verejnej moci uložiť
poskytovateľom

elektronických

komunikačných

služieb

povinnosť

odovzdávať

bezpečnostným a spravodajským službám údaje o prenose dát a polohe na účely ochrany
národnej

bezpečnosti,

patrí

do

pôsobnosti

smernice

súkromí

a elektronických

komunikáciách. Najmä však súd uviedol, že 15 ods. 1 tejto smernice, v spojení s článkom 4
331

Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez-Bardonu vo veci Ordre des barreaux francophones
et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL,
VZ, WY, XX v. Conseil des ministres, C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:7, bod 155.
332
Rozsudok zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C‑511/18, C‑512/18 a C‑520/18, ECLI:EU:C:2020:791.
333
Rozsudok zo 6. októbra 2020, Privacy International, C‑623/17, ECLI:EU:C:2020:790.
334
Rozsudok z 2. marca 2021, H. K. (Prokuratuur), C‑746/18, ECLI:EU:C:2021:152.
335
Rozsudok z 5. apríla 2022, G. D. (Commissioner of the Garda Síochána e.a), C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258.

131

ods. 2 ZEÚ,336 ako aj s článkami 7, 8 a 11 a s článkom 52 ods. 1 Charty neumožňujú členským
štátom prijať takú právnu úpravu, ktorá orgány verejnej moci oprávňuje uložiť
poskytovateľom elektronických komunikačných služieb povinnosť vyžadujúcu všeobecné a
nediferencované odovzdávanie údajov o prenose dát a polohe bezpečnostným a
spravodajským službám. To znamená, že povinnosť všeobecne a nediferencovane uchovávať
a odovzdávať údaje nemôže byť uložená ani všeobecne záväzným právnym predpisom (podľa
predchádzajúcich rozsudkov), ani ad hoc rozhodnutím orgánu verejnej moci. Takáto právna
úprava totiž v každom prípade z hľadiska ochrany základných práv presahuje rámec
nevyhnutného. Uloženie takej povinnosti nie je možné odôvodniť ani tým, že EÚ rešpektuje
národnú identitu členských štátov a členské štáty sú oprávnené prijímať opatrenia na
zachovanie verejného poriadku a národnej bezpečnosti. Ochrane národnej bezpečnosti však
súd priznal osobitné postavenie, ktoré presahuje význam iných cieľov uvedených v čl. 15
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.337
Rozsudok taktiež zo 6. októbra 2020 vo veci La Quadrature du Net a i. je potrebné
považovať – podobne ako rozsudok Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. – za ťažiskový
a doktrinálny, pretože súd konkrétnejšie špecifikoval podmienky toho, čo je a čo nie je
prípustné v súvislosti s uchovávaním metadát o elektronickej komunikácii; popritom pripustil
možnosť časovo obmedzeného všeobecného uchovávania údajov pri ohrození národnej
bezpečnosti na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci.
Súd zopakoval, že právna úprava, ktorá stanovuje ex lege povinnosť preventívneho
všeobecného a nediferencovaného uchovávania údajov o prenose dát a polohe, nie je
v súlade s ochranou dôvernosti komunikácie, s ochranou základných práv a slobôd, a teda
je v rozpore s čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách v spojení
s ustanoveniami čl. 7, 8, 11 a 52 ods. 1 Charty.338 Táto paradigma rozhodovacej činnosti
Súdneho dvora zostáva zachovaná ako generálna klauzula, ktorá sa dopĺňa určitými
špecifikáciami. Paradigma je potvrdená aj rozsudkom G. D. z roku 2022, v ktorom Súdny dvor
zopakoval, že takéto legislatívne opatrenia na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a
predchádzania vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť sú vzhľadom na uvedené garancie
336

Čl. 4 ods. 2 ZEÚ predstavuje právnu úpravu zásady rešpektovania národnej identity členských štátov,
rešpektovania základných štátnych funkcií, vrátane udržiavania verejného poriadku a zabezpečovania národnej
bezpečnosti.
337
Privacy International, body 74 a 75.
338
Bod 1 prvá veta výroku rozsudku vo veci La Quadrature du Net a i.
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základných práv a slobôd podľa Charty neprípustné.339 Takéto sledovanie komunikácie totiž
zahŕňa komunikáciu takmer celého obyvateľstva bez rozlíšenia, obmedzenia alebo výnimky,
bez existencie súvislosti medzi uchovávanými údajmi a hrozbou pre verejnú bezpečnosť,
pričom povaha takto zbieraných informácií môže byť citlivá. Takýto zásah do základných
práv, ak ide „len“ o cieľ boja proti závažnej trestnej činnosti a opatrenie je stanovené en bloc
a ex lege, je neproporcionálny.340
S tým súvisí aj ďalší výrok Súdneho dvora v rozsudku La Quadrature du Net a i., 341 že
právna úprava, ktorá ukladá poskytovateľom prístupu verejnosti k online komunikačným
službám

a

poskytovateľom hostingových

služieb

povinnosť,

aby

všeobecne

a

nediferencovane uchovávali najmä osobné údaje súvisiace s týmito službami, je v rozpore s čl.
23 ods. 1 GDPR v spojení s uvedenými ustanoveniami Charty. Súd k tomu doplnil, že v oblasti
ochrany dôvernosti komunikácie a jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov v rámci
služieb informačnej spoločnosti sa aplikujú smernica o súkromí a elektronických
komunikáciách ako aj GDPR, ale smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES)
aplikovateľná nie je. Ochrana dôvernosti komunikácie totiž nepatrí do vecnej pôsobnosti
smernice o elektronickom obchode, ale je potrebné ju posudzovať z hľadiska smernice
o súkromí a elektronických komunikáciách a GDPR.342
Zároveň však Súdny dvor v rozsudku La Quadrature du Net a i. veľmi konkrétne
stanovil,343 aké obsahové atribúty má spĺňať právna úprava uchovávania metadát, ktorá je
v súlade s ochranou základných práv a slobôd, pretože určité spôsoby využitia metadát
o elektronickej komunikácii na účely objasňovania závažnej trestnej činnosti sú zlučiteľné
s podstatou základných práv a slobôd podľa čl. 7, 8 a 11 Charty, najmä práva na súkromie,
a všeobecne s podmienkami obmedzenia práv podľa čl. 52 ods. 1 Charty v spojení s čl. 15
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. Právna úprava takých opatrení musí byť

339

Bod 1 prvá veta výroku rozsudku vo veci G. D.
Súdny dvor tak v rozsudku G. D. (body 65 a 66) pripomenul tézy, ktoré vyslovil v rozsudku La Quadrature du
Net a i. (body 141 až 144).
341
Bod 3 výroku tohto rozsudku.
342
Bližšie La Quadrature du Net a i., body 199 a 200.
343
Bod 1 druhá veta výroku rozsudku La Quadrature du Net a i. Toto bolo v zásade bez významných zmien
potvrdené tiež rozsudkom G. D., bod 1 druhá veta výroku.
340
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„prísne proporcionálna“ vo vzťahu k sledovanému účelu.344 Prípustná je teda z hľadiska
ochrany základných práv a slobôd taká právna úprava, ktorá:345
1) oprávňuje orgány verejnej moci nariadiť poskytovateľom elektronických
komunikačných

služieb,

aby

vykonali

všeobecné

a

nediferencované

uchovávanie údajov o prenose dát a polohe, pri splnení nasledujúcich
podmienok:
a) dotknutý členský štát čelí vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť, ktorá sa javí
ako skutočná a aktuálna alebo predvídateľná,
i. to znamená, že všeobecným cieľom verejného záujmu, pre ktorý je
také opatrenie možné prijať, je výlučne ochrana národnej
bezpečnosti, teda nie ochrana verejného poriadku, resp. verejnej
bezpečnosti, čo by predstavovalo potláčanie „bežnej“ trestnej
činnosti, resp. nepostačuje ani ochrana pred „závažnou“ trestnou
činnosťou;
ii. národná bezpečnosť znamená bezpečnosť štátu;346 Súdny dvor
zároveň definoval obsah pojmu ochrana národnej bezpečnosti,
ktorá znamená ochranu základných funkcií štátu a základných
záujmov spoločnosti, konkrétne „zahŕňa prevenciu a potláčanie
aktivít, ktoré môžu vážne destabilizovať základné politické, ústavné,
hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny a najmä priamo ohroziť
spoločnosť, obyvateľstvo alebo samotný štát, akými sú napríklad
teroristické aktivity“;347
iii. právo štátu prijímať vlastné opatrenia na ochranu národnej
bezpečnosti podľa čl. 4 ods. 2 ZEÚ (ktorý upravuje zásadu ochrany
národnej identity, a to aj vrátane ochrany vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti štátu) neznamená vylúčenie aplikácie práva EÚ v tejto
oblasti;348
344

La Quadrature du Net a i., bod 129, G. D., bod 51.
Ide o výpočet piatich alternatív prípustnej právnej úpravy, pričom každá z nich má osobitné podmienky
primerané závažnosti zásahov do základných práv a slobôd.
346
Čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách tieto pojmy stotožňuje.
347
La Quadrature du Net a i., bod 135.
348
La Quadrature du Net a i., bod 99 a ďalej rozsudok zo 4. júna 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, bod 38;
rozsudok z 20. marca 2018, Komisia/Rakúsko (Štátna tlačiareň), C‑187/16, EU:C:2018:194, body 75 a 76, ako aj
345
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iv. jednotlivé všeobecné ciele verejného záujmu sú hierarchicky
usporiadané; význam národnej bezpečnosti ako cieľa verejného
záujmu (v spojení s čl. 4 ods. 2 ZEÚ) prevyšuje význam ostatných
cieľov podľa čl. 15 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách – vyšší význam chráneného cieľa odôvodňuje
prípustnosť

intenzívnejšieho

zásahu

do

základných

práv

a slobôd;349
v. hrozba pre národnú bezpečnosť musí byť jednak vážna a jednak
buď skutočná a aktuálna (čiže hrozba pre národnú bezpečnosť
vznikla a trvá; a fortiori stav, keď už prišlo k porušeniu národnej
bezpečnosti alebo útoku na ňu) alebo aspoň predvídateľná (čiže
existuje na základe konkrétnych skutočností pravdepodobnosť, že
hrozba pre národnú bezpečnosť vznikne);
vi. „štandardne“ (rozumej podľa predchádzajúcej judikatúry) sa
vyžaduje vzťah medzi uchovávanými údajmi a všeobecným cieľom
verejného záujmu, ktorý uchovávanie sleduje (napr. ide o metadáta
súvisiace s činnosťou osôb podozrivých z páchania trestnej
činnosti); ohrozenie národnej bezpečnosti je výnimkou – uplatňuje
sa prezumpcia súvisu metadát s ohrozením – vzťah medzi údajmi
uchovávanými

všeobecne

a nediferencovane

a ohrozením

národnej bezpečnosti sa predpokladá;350
b) rozhodnutie, ktorým sa vydáva takýto príkaz, môže byť účinne preskúmané zo
strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorého rozhodnutie má
záväzný účinok, pričom cieľom tohto preskúmania je overiť existenciu jednej z
týchto situácií a dodržanie podmienok a záruk, ktoré musia byť stanovené,
i. preskúmanie zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu
sa vo vzťahu k rozhodnutiu o povinnosti uchovávať údaje uplatňuje
ex ante alebo aj ex post; následne ak už ide o rozhodnutie
o oznámení uchovávaných údajov orgánom verejnej moci, takéto

rozsudok z 2. apríla 2020, Komisia/Poľsko, Maďarsko a Česká republika (Dočasný mechanizmus premiestnenia
žiadateľov o medzinárodnú ochranu), C‑715/17, C‑718/17 a C‑719/17, EU:C:2020:257, body 143 a 170.
349
La Quadrature du Net a i., bod 136; taktiež G. D., bod 57.
350
Tamtiež, bod 137.
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preskúmanie je potrebné vykonávať ex ante; skutočnosť, že musí ísť
o predchádzajúcu kontrolu (a nie následnú, ex post) vyplýva
z predchádzajúcej judikatúry,351 hoci La Quadrature du Net a i. to
výslovne neuvádza;
ii. cieľom preskúmania je overenie existencie hrozby pre národnú
bezpečnosť a dodržania ďalších podmienok a záruk;352
c) uvedený príkaz možno vydať len na časovo obmedzené obdobie, ktoré je
striktne nevyhnutné, s možnosťou jeho predĺženia v prípade pretrvávania
takejto hrozby;
i. trvanie platnosti príkazu na všeobecné a nediferencované
uchovávanie údajov musí byť časovo obmedzené, čo znamená, že
nesmie presiahnuť „predvídateľné časové obdobie“;353 Súdny dvor
však bližšie nešpecifikuje, aké časové obdobie je predvídateľné;
opakované predĺženie trvania platnosti príkazu však v každom
prípade nie je vylúčené;
d) plošné a nediferencované uchovávanie metadát, ktoré by ako povinnosť
priamo stanovoval priamo právny predpis tak zostáva za každých okolností
neprípustné, teda vylúčené; prípustné je teda len také všeobecné
a nediferencované uchovávanie metadát, ktoré na základe zodpovedajúcej
právnej úpravy a pri splnení vyššie uvedených podmienok stanoví orgán
verejnej moci rozhodnutím ako povinnosť ad hoc;
e) zvyšné podmienky podľa predchádzajúcej judikatúry zostávajú zachované,
teda predovšetkým prísne záruky ochrany uchovávaných údajov pred
zneužitím (hmotnoprávne a procesné podmienky), resp. dotknuté osoby majú
k dispozícii účinné záruky voči zneužitiu (najmä informovanie osoby
o oznámení

údajov,

oprávnenie

dotknutej

o preskúmanie);

351

Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., bod 62; Tele2 Sverige a i., bod 120.
La Quadrature du Net a i., bod 136.
353
Tamtiež, bod 138.
352

osoby

podať

žiadosť
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2) stanovuje cielené uchovávanie údajov o prenose dát a polohe, pričom sú splnené
nasledujúce podmienky:
a) cielené uchovávanie metadát je vymedzené na základe objektívnych a
nediskriminačných faktorov, podľa kategórií dotknutých osôb alebo
prostredníctvom geografického kritéria;
i. v tomto

prípade

teda

ide

o oprávnenie

vnútroštátneho

zákonodarcu stanoviť povinnosť ex lege uchovávania údajov, teda
uchovávanie údajov ako povinnosť môže byť stanovené všeobecne
záväzným právnym predpisom a nie je potrebné, aby o uchovávaní
údajov rozhodoval ad hoc orgán verejnej moci;
ii. to však nevylučuje, aby sa takéto opatrenie podľa vnútroštátneho
práva uplatňovalo nie ex lege, ale na základe rozhodnutia orgánu
verejnej moci;
iii. takéto uchovávanie údajov ex lege (alebo na základe rozhodnutia
orgánu) však musí byť striktne obmedzené, a to
1. personálne, teda striktne len na určité kategórie osôb
(najmä osôb, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnú
bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť; teda môže ísť
o osoby, ktoré sú na základe rôznych skutočností podozrivé
zo závažnej trestnej činnosti, alebo boli v minulosti
odsúdené za závažnú trestnú činnosť a existuje riziko
páchania recidívy354), alebo
2. geograficky, teda na určité oblasti;
iv. vymedzené personálne alebo geografické kritériá musia mať
súvislosť s ochranou cieľov verejného záujmu (vymedzené ďalej);
v. personálne alebo geografické kritériá musia byť vymedzené
objektívne a nediskriminačne;355 to znamená, že vymedzenie kritérií

354

G. D., body 77 a 78.
Súdny dvor ako príklady prípustného (a teda objektívneho a nediskriminačného) vymedzenia geografického
kritéria uvádza miesta podľa vysokého výskytu páchania závažnej trestnej činnosti alebo miesta (infraštruktúry)
s výskytom vysokého počtu ľudí, strategické miesta, napr. letiská, stanice a pod. Takýchto miest (ktoré sú
navštevované vysokým počtom ľudí) môže byť vymedzených viacero, čo umožňuje zistenie údajov
o premiestňovaní osôb. Aj pri geografickom kritériu však platí zásada rebus sic stantibus, čiže takéto geografické
vymedzenie musí byť zmenené v závislosti od vývoja boja proti závažnej trestnej činnosti. Taktiež platí, že
355
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sa musí vzťahovať na ochranu cieľov verejného záujmu bez toho, že
by takéto vymedzenie spôsobovalo priamu (napr. vymedzenie osôb
podľa štátnej príslušnosti, národnosti a pod.) alebo nepriamu
diskrimináciu (napr. použitie geografického kritéria, ktoré by
fakticky úplne alebo v prevažnej miere na osoby určitej národnosti,
etnika, najmä obmedzenie na osoby žijúce v tzv. vylúčených
komunitách);
vi. Súdny dvor však pripustil, že vnútroštátne právo môže vymedziť aj
iné ako personálne a geografické kritériá – pri splnení štandardných
podmienok (kritériá sú objektívne a nediskriminačné, z hľadiska
cieleného uchovávania sa obmedzujú len na striktne nevyhnutnú
mieru a je daná súvislosť medzi závažnou trestnou činnosťou
a osobami, ktorých údaje sa uchovávajú) – určenie takýchto kritérií
prináleží vnútroštátnemu zákonodarcovi, nie Súdnemu dvoru;356
b) cielené uchovávanie metadát sa uplatňuje na časovo obmedzené obdobie (pro
futuro), ktoré je striktne nevyhnutné, s možnosťou jeho predĺženia,
i. hoci ide o uchovávanie údajov stanovené všeobecne záväzným
právnym predpisom, účinnosť takejto právnej úpravy musí byť
časovo obmedzená;
ii. cielené uchovávanie údajov a časové obmedzenie má zabrániť
tomu, aby údaje neboli uchovávané systematicky a nepretržite;357
zamedzenie nepretržitosti však neznamená, že nemožnosť
predĺženia doby uchovávania, ak takáto potreba pretrváva;
c) na účely ochrany národnej bezpečnosti, boja proti závažnej trestnej činnosti
a predchádzania vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť;
i. všeobecné ciele verejného záujmu, pre ktoré je možné uvedené
opatrenie uplatniť, sú rozšírené, keďže ide o opatrenie s nižšou
intenzitou zásahov do základných práv a slobôd;

aplikácia takto nastaveného opatrenia nesmie prekročiť striktne nevyhnutnú dobu trvania. La Quadrature du
Net a i., body 150 a 151. Taktiež G. D., body 81 a 82.
356
G. D., bod 83.
357
La Quadrature du Net a i., bod 142.
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ii. okrem ochrany národnej bezpečnosti (pozri definíciu vyššie) je
takýmto cieľom tiež ochrana pred vážnymi hrozbami pre verejnú
bezpečnosť, teda potláčanie závažnej trestnej činnosti, resp. jej
prevencia;
iii. význam týchto cieľov a pozitívne záväzky štátu napĺňať tieto ciele
odôvodňujú taký závažný zásah, akým je cielené uchovávanie
metadát ex lege; ide o naplnenie požiadavky obmedzenia zásahu
do základných práv a slobôd na prísne nevyhnutnú mieru; 358
d) taktiež zvyšné podmienky podľa predchádzajúcej judikatúry zostávajú
zachované, teda predovšetkým prísne záruky ochrany uchovávaných údajov
pred zneužitím (hmotnoprávne a procesné podmienky), resp. dotknuté osoby
majú k dispozícii účinné záruky voči zneužitiu (najmä informovanie osoby
o oznámení

údajov,

oprávnenie

dotknutej

osoby

podať

žiadosť

o preskúmanie);

3) stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie IP adries pridelených
zdroju spojenia (teda s možnosťou identifikácie občianskej totožnosti používateľa
a s priradením IP adries, ktoré navštívil), a to:
a) na časovo obmedzené obdobie, ktoré je striktne nevyhnutné;
i. nevyhnutnosť trvania povinnosti uchovávať IP adresy sa posudzuje
vzhľadom na cieľ, ktorý sa má dosiahnuť;
b) na účely ochrany národnej bezpečnosti, boja proti závažnej trestnej činnosti
a predchádzania vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť:
i. všeobecné ciele verejného záujmu sú vymedzené rovnako ako
v prípade cieleného uchovávania metadát, pretože zásah do
základných

práv

a slobôd

v prípade

všeobecného

a nediferencovaného uchovávania (výlučne) IP adries je adekvátne
intenzívny ako v prípade cieleného uchovávania všetkých metadát
(bod 2);
ii. intenzita zásahu do základných práv a slobôd je daná tým, že podľa
IP adries je možné zistiť kompletný prehľad o navštívených
358

Tamtiež, bod 146 a 147; porovnaj Tele2 Sverige a i., bod 120.
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stránkach používateľom internetu, všetkých online aktivít –
s možnosťou vytvorenia podrobného profilu tohto používateľa
internetu; na druhej strane ide o podstatne menší objem údajov
v porovnaní so všetkými prevádzkovými a lokalizačnými údajmi,
ktoré vznikajú pri elektronickej komunikácii;
iii. uchovávanie IP adries sa javí ako nevyhnutné najmä v prípade
niektorých druhov závažnej trestnej činnosti, ktorú je možné
objasniť prakticky výlučne pomocou IP adries – ide predovšetkým
o závažné trestné činy týkajúce sa detskej pornografie, resp.
sexuálneho zneužívania detí v online priestore;359
c) uvedené znamená, že – na rozdiel od všeobecného a nediferencovaného
uchovávania všetkých metadát o elektronickej komunikácii na účel ochrany
národnej bezpečnosti (bod 1) avšak rovnako ako v prípade cieleného
uchovávania metadát (bod 2) – môže byť povinnosť všeobecného
a nediferencovaného uchovávania IP adries stanovená:
i. ex lege, teda všeobecne záväzným právnym predpisom;
ii. účinnosť takého všeobecne záväzného právneho predpisu však
musí byť časovo obmedzená;
iii. alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci s časovo obmedzenými
účinkami;
d) taktiež zvyšné podmienky podľa predchádzajúcej judikatúry zostávajú
zachované, teda predovšetkým prísne záruky ochrany uchovávaných údajov
pred zneužitím (hmotnoprávne a procesné podmienky), resp. dotknuté osoby
majú k dispozícii účinné záruky voči zneužitiu (najmä informovanie osoby
o oznámení

údajov,

oprávnenie

dotknutej

osoby

podať

žiadosť

o preskúmanie);

359

Pozri bod 154 rozsudku La Quadrature du Net a i., taktiež body 73 a 74 rozsudku G. D. Súdny dvor tu odkazuje
na ustanovenie čl. 2 smernice 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí
a proti detskej pornografii. Nad rámec uvedeného je možné pripomenúť, že objasňovanie tejto trestnej činnosti
sa v európskom právnom priestore považuje za natoľko zásadnú prioritu, že to viedlo v roku 2021 (teda rok po
prijatí predmetného rozsudku) k prijatiu nariadenia o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách, ktoré sme analyzovali vyššie.
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4) stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov týkajúcich sa
občianskej

totožnosti

používateľov

elektronických

komunikačných

prostriedkov, a to:
a) na účely ochrany národnej bezpečnosti, boja proti trestnej činnosti a ochrany
verejnej bezpečnosti;
i. uvedené opatrenie je z hľadiska základných práv a slobôd zo
všetkých posudzovaných opatrení najmenej invazívne (takéto
údaje nie sú spojené s prevádzkovými a lokalizačnými údajmi
komunikácie, čím nie je možné vytvoriť obraz o súkromnom živote
jednotlivca) – zásah do práv nemožno hodnotiť ako závažný; 360
ii. a preto je možné toto opatrenie uplatniť najširšie – vo vzťahu k cieľu
ochrany národnej bezpečnosti, ochrany pred závažnou trestnou
činnosťou, ale aj ochrany pred „akoukoľvek“ (teda aj menej
závažnou) trestnou činnosťou, čiže vo vzťahu k cieľu ochrany
verejnej bezpečnosti všeobecne;
b) takéto opatrenie, teda povinnosť uchovávať totožnosť používateľov je možné
stanoviť plošne a nediferencovane ex lege, teda všeobecne záväzným právnym
predpisom;
i. je

ponechaný

priestor

na

uváženie

pre

vnútroštátneho

zákonodarcu, aby určil, či je získanie prostriedku elektronickej
komunikácie, akým je aj predplatená SIM karta, podmienené
zaznamenaním totožnosti kupujúceho (a overením preukazu
totožnosti) zo strany predávajúceho, pričom predávajúci má
prípadne povinnosť poskytnúť takéto informácie orgánom verejnej
moci; takejto právnej úprave nebráni ani smernica o súkromí
a elektronických komunikáciách, ani iný právny akt EÚ;361
c) časové obmedzenie trvania takého opatrenia sa nevyžaduje;
d) v každom prípade aj tu zvyšné podmienky podľa predchádzajúcej judikatúry
zostávajú

zachované,

teda

predovšetkým

prísne

záruky

ochrany

uchovávaných údajov pred zneužitím (hmotnoprávne a procesné podmienky),

360
361

La Quadrature du Net a i., bod 157. Súdny dvor nadväzuje na rozsudok Ministerio Fiscal, body 59 a 60.
G. D., bod 72.
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resp. dotknuté osoby majú k dispozícii účinné záruky voči zneužitiu (najmä
informovanie osoby o oznámení údajov, oprávnenie dotknutej osoby podať
žiadosť o preskúmanie);

5) oprávňuje orgány verejnej moci nariadiť poskytovateľom elektronických
komunikačných služieb, aby urýchlene uchovali údaje o prenose dát a polohe,
ktoré majú k dispozícii, pričom:
a) urýchlené uchovanie metadát komunikácie (prevádzkových a lokalizačných
údajov) znamená uchovanie tých údajov, ktoré majú telekomunikačné
spoločnosti k dispozícii:
i. teda je potrebné prijať „urýchlené“, čiže neodkladné opatrenie, aby
tieto údaje, keď už nebudú potrebné na súkromné účely
telekomunikačných spoločností, neboli vymazané;
ii. takéto údaje sa týkajú už uskutočnenej elektronickej komunikácie,
čiže ide o uchovanie údajov pro praeterito;
iii. týmto aspektom sa uvedené opatrenie odlišuje od opatrenia č. 2,
ktorým je nariadenie cieleného uchovávania údajov pro futuro;
b) urýchlené uchovanie metadát z podstaty veci nie je stanovené ex lege, teda
všeobecne záväzným právnym predpisom, ale uskutočňuje sa na základe
rozhodnutia orgánu verejnej moci;
c) takéto rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci podlieha účinnému
súdnemu preskúmaniu;
i. súd však nevyžaduje, aby uchovanie údajov podliehalo súdnemu
prieskumu a následné oznámenie údajov orgánu verejnej moci
podliehalo ďalšiemu súdnemu prieskumu; postačuje vykonanie
jedného súdneho prieskumu vo vzťahu k uchovaniu a aj oznámeniu;
d) uplatňuje sa na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a, a fortiori, ochrany
národnej bezpečnosti;
i. vzhľadom na intenzitu a závažnosť zásahov do základných práv je
všeobecný cieľ verejného záujmu obmedzený na ochranu národnej
bezpečnosti a ochranu pred závažnou trestnou činnosťou;
urýchlené uchovanie sa uplatňuje v situácii, keď už mohli byť
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závažné trestné činy alebo narušenia národnej bezpečnosti zistené
alebo keď na základe relevantných okolností existuje o nich
dôvodné podozrenie;362
ii. pri tom je potrebné zohľadniť aj čl. 8 ods. 2 Charty, keďže ide
o spracovávanie osobných údajov na iné účely v porovnaní s účelmi,
na ktoré boli pôvodne vyzbierané a uchovávané;
iii. na rozdiel od opatrenia č. 2 medzi tento výpočet súd nezaradil
predchádzanie vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť;
iv. obmedzenie všeobecného cieľa verejného záujmu na ochranu
národnej bezpečnosti a ochranu pred závažnou trestnou činnosťou
sa týka nielen uchovávania údajov, ale aj prístupu orgánov verejnej
moci k takto uchovávaným údajom; teda prístup nemožno
odôvodniť odhaľovaním „akejkoľvek“ (bežnej) trestnej činnosti;
e) takéto opatrenie nemusí byť nevyhnutne cielené (z hľadiska personálneho
kritéria) na podozrivé osoby, teda je možné ho aplikovať cielene na širší okruh
osôb, avšak musí byť daný súvis s ochranou národnej bezpečnosti alebo
ochranou pred závažnou trestnou činnosťou, teda uchovávanie musí byť
obmedzené na údaje podozrivých osôb alebo aj iných osôb (obetí, osôb
v určitom spoločenskom alebo profesijnom prostredí, príp. osôb, s ktorými
bola obeť pred spáchaním trestného činu v kontakte) alebo na základe
vymedzenia podľa geografického kritéria (miesta prípravy, spáchania skutku,
príp. miesta, kde potenciálna obeť závažného trestného činu zmizla atď.);
geografické kritérium však nesmie prekračovať rámec toho, čo je striktne
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa;363
f) urýchlené uchovanie sa môže aplikovať len na potrebný čas, čiže trvanie
takého opatrenia musí byť obmedzené na nevyhnutnú dobu, počas ktorej sa
uchovávaním údajov dosahuje všeobecný cieľ verejného záujmu; ak to
odôvodňujú okolnosti, táto doba môže byť predĺžená;364
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La Quadrature du Net a i., body 160 a 161; G. D., bod 85.
La Quadrature du Net a i., bod 165; G. D., body 88 až 90.
364
La Quadrature du Net a i., bod 164.
363
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g) z hľadiska štádií trestného konania je možné urýchlené uchovanie aplikovať
„už v prvom štádiu vyšetrovania týkajúceho sa vážnej hrozby pre verejnú
bezpečnosť alebo možného závažného trestného činu, teda od okamihu, keď tieto
orgány môžu podľa príslušných ustanovení vnútroštátneho práva začať takéto
vyšetrovanie“;365 v podmienkach slovenského i českého trestného procesu je
potrebné prvým štádiom rozumieť už postup pred začatím trestného stíhania;
h) súd pripomenul, že zavedenie možnosti urýchleného uchovania metadát
vyžaduje aj čl. 16 ods. 1 Dohovoru o počítačovej kriminalite; Súdny dvor týmto
potvrdil, že uvedený medzinárodnoprávny záväzok členských štátov 366 je
možné (a nevyhnutné) vykladať eurokonformne;
i) v každom prípade aj tu zvyšné podmienky podľa predchádzajúcej judikatúry
zostávajú

zachované,

teda

predovšetkým

prísne

záruky

ochrany

uchovávaných údajov pred zneužitím (hmotnoprávne a procesné podmienky),
resp. dotknuté osoby majú k dispozícii účinné záruky voči zneužitiu (najmä
informovanie osoby o oznámení údajov, oprávnenie dotknutej osoby podať
žiadosť o preskúmanie);

Druhou a rovnako významnou vetvou sledovania komunikácií, ku ktorej sa Súdny dvor
v rozsudku sa súd tiež vyjadril,367 je prípustnosť automatizovanej analýzy a zberu najmä
údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase a tiež zberu technických údajov v reálnom
čase týkajúcich sa polohy použitých koncových zariadení, z hľadiska zachovania podstaty
základných práv a slobôd. Podstatou posudzovaného opatrenia automatizovanej analýzy je
v danom prípade hromadné sledovanie komunikácií, v danom prípade konkrétne so
špecifikáciou na metadáta elektronických komunikácií (nie obsah komunikácií),

a to

prostredníctvom selektorov, ktoré môžu odhaliť určité vzorce komunikácií vyvolávajúce
podozrenie z ohrozenia národnej bezpečnosti (terorizmus, vojenský konflikt), z vážneho
ohrozenia verejnej bezpečnosti a pod. Analýza prostredníctvom selektorov je algoritmická –

365

G. D., bod 91.
Pozri bod 162 rozsudku La Quadrature du Net a i. Podľa Súdneho dvora podpísalo tento dohovor 27 členských
štátov, z ktorých ho 25 aj ratifikovalo.
367
Bod 2 právnej vety tohto rozsudku.
366
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automatizovaná analýza komunikácií.368 V podstate ide o totožnú problematiku, akú
rozoberal ESĽP v prípadoch Big Brother Watch a iní (Veľká komora), resp. Centrum för Rättvisa
(Veľká komora), ako sme analyzovali vyššie; avšak s tým rozdielom, že Súdny dvor túto
problematiku posudzoval výlučne vo vzťahu k automatizovanej analýze metadát
komunikácií, bez analýzy ich obsahu. Pripomíname, že sudcovia Veľkej komory ESĽP
nastavili voči aplikácii hromadného sledovania relatívne benevolentné podmienky.
Podľa Súdneho dvora je právna úprava, ktorá telekomunikačným spoločnostiam
ukladá povinnosť automatizovanej analýzy a zberu najmä údajov o prenose dát a polohe v
reálnom čase a tiež zberu technických údajov v reálnom čase týkajúcich sa polohy použitých
koncových zariadení, v súlade s čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách v spojení s ustanoveniami Charty (čl. 7, 8, 52 ods. 1), teda je prípustná, ak:
a) v použitie automatizovanej analýzy je – z hľadiska všeobecných cieľov verejného
záujmu – obmedzené na situácie, keď dotknutý členský štát čelí vážnej hrozbe pre
národnú bezpečnosť, ktorá sa javí ako skutočná a aktuálna alebo predvídateľná;
i. hrozba pre národnú bezpečnosť musí byť jednak vážna a jednak buď
skutočná a aktuálna (čiže hrozba pre národnú bezpečnosť vznikla
a trvá; a fortiori stav, keď už prišlo k porušeniu národnej bezpečnosti
alebo útoku na ňu) alebo aspoň predvídateľná (čiže existuje na základe
konkrétnych skutočností pravdepodobnosť, že hrozba pre národnú
bezpečnosť vznikne);
ii. obmedzenie aplikácie tohto opatrenia výlučne na ochranu národnej
bezpečnosti neumožňuje jeho aplikáciu na ochranu verejného
poriadku, resp. verejnej bezpečnosti, čo by predstavovalo potláčanie
„bežnej“ trestnej činnosti, resp. nepostačuje ani ochrana pred
„závažnou“ trestnou činnosťou;
iii. obmedzenie cieľa (hrozba pre národnú bezpečnosť) sa týka len
spoločenskej situácie, v ktorej sa automatizovaná analýza aplikuje,
naopak, netýka sa okruhu osôb, voči komunikácii ktorých sa

368

Zjednodušene vyjadrené, ide o automatické filtrovanie komunikácií pomocou selektorov (filtrov) na účel
odhalenia stanovených hrozieb. Takýto postup môže byť aplikovaný orgánom verejnej moci alebo
poskytovateľom elektronických komunikačných služieb v mene príslušného orgánu (a na základe stanovenej
povinnosti). Pozri La Quadrature du Net a i., bod 172.
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automatizovaná analýza aplikuje – takáto analýza sa totiž týka
globálne všetkých osôb, teda nie iba tých, u ktorých je dôvod
predpokladať

akúkoľvek

spojitosť

s protiprávnym

konaním

predstavujúcim hrozbu pre národnú bezpečnosť;369
b) selektory (filtre, resp. v terminológii Súdneho dvora vzory a kritériá), ktoré sa pri
automatizovanej analýze komunikácií aplikujú na identifikovanie potenciálnych
hrozieb musia byť
i.

vhodné a striktne nevyhnutné, teda musia umožňovať identifikovanie
jednotlivcov, vo vzťahu ku ktorým môže existovať dôvodné podozrenie z
účasti na teroristických trestných činoch, teda všeobecne z páchania skutkov
ohrozujúcich národnú bezpečnosť; a ďalej

ii.

nediskriminačné, čiže nesmú viesť k priamej alebo nepriamej diskriminácii na
základe rôznych diskriminačných faktorov; predovšetkým nesmie byť
automatizovaná analýza per se založená na faktoroch ako rasový alebo etnický
pôvod, politické názory, vierovyznanie alebo filozofické presvedčenie, členstvo v
odborovej organizácii, zdravotný stav alebo sexuálny život;

iii.

pravidelne prehodnocované, aby bola zabezpečená ich spoľahlivosť
a aktuálnosť;370

c) každý pozitívny výsledok, ktorý vznikne na základe použitia selektorov musí byť
následne

podrobený

individualizovanému

preskúmaniu

pomocou

neautomatizovaných prostriedkov371 ešte pred prijatím opatrení, ktoré by
predstavovali negatívny dopad na základné práva a slobody tejto osoby (napr.
aplikáciou odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky)
d) použitie automatizovanej analýzy (teda rozhodnutie, na základe ktorého sa aplikuje
automatizovaná analýza) môže byť predmetom účinného preskúmania zo strany
súdu alebo nezávislého správneho orgánu,
i.

ktorého

rozhodnutie

má

záväzný

účinok

(vo

vzťahu

k použitiu

automatizovanej analýzy, vo vzťahu k oznámeniu takto získaných informácií

369

Tamtiež, bod 174.
Tamtiež, bod 180 až 182.
371
Pripomíname, že automatizovaná analýza (hromadné sledovanie) prebieha v štyroch etapách, počínajúc
hromadnou (všeobecnou), končiac individualizovanou vo vzťahu ku konkrétnej podozrivej osobe. Pozri Big
Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo (Veľká komora), body 325 až 331.
370
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orgánom činným v trestnom konaní, resp. k použitiu informácií ako dôkazu
najmä v trestnom konaní),
ii.

cieľom preskúmania je overenie, či existuje situácia odôvodňujúca uvedené
opatrenie a či sú splnené podmienky a záruky, ktoré musia byť stanovené,

e) zber údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase je na rozdiel od automatizovanej
analýzy individualizovaným opatrením voči konkrétnej osobe, ktoré umožňuje
kedykoľvek lokalizovať nepretržite a v reálnom čase použité koncové zariadenia;
i.

takéto opatrenie predstavuje intenzívnejší zásah do základných práv ako
spätné oznámenie lokalizačných údajov, príp. povinnosť uchovávať a následne
oznamovať lokalizačné údaje v budúcnosti; dôvodom vysokej intenzity zásahu
je skutočnosť, že toto opatrenie dáva „vnútroštátnym orgánom možnosti
presne a trvalo sledovať presuny používateľov mobilných telefónov“, to
znamená, že „umožňuje takmer úplné monitorovanie týchto používateľov“; 372
Súdny dvor v tomto kontexte odkazuje na rozhodnutie ESĽP vo veci Ben Faiza
v. Francúzsko,373 ktoré sme analyzovali vyššie a konštatuje, že zber
lokalizačných údajov v reálnom čase je „obzvlášť závažný“, hoci ESĽP
v predmetnom rozhodnutí uviedol, že iné opatrenia (zvukové, zvukovoobrazové záznamy) spôsobujú vyššiu intenzitu zásahu do základných práv
a slobôd; Súdny dvor ako argument len dodal, že intenzita sa zvyšuje tým, ak
zber údajov v reálnom čase zahŕňa aj údaje o prenose dát dotknutých osôb
(teda prevádzkové údaje komunikácie);

ii.

vzhľadom na vyššiu intenzitu zásahu do základných práv je tak aj toto
opatrenie – rovnako ako uplatnenie automatizovanej analýzy z hľadiska cieľa
verejného záujmu obmedzené na existenciu hrozby pre národnú bezpečnosť
(napr. teroristickej hrozby);

f) vykonanie zberu údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase podlieha
predchádzajúcemu preskúmaniu zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu,
i.

ktorého rozhodnutie má záväzný účinok, aby sa zabezpečilo, že takýto zber
údajov v reálnom čase je povolený iba v medziach toho, čo je prísne
nevyhnutné a

372
373

La Quadrature du Net a i., bod 187.
Pozri časť tejto monografie 2.1.2.
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ii.

v riadne odôvodnených naliehavých prípadoch sa musí preskúmanie
uskutočniť v krátkom čase;

iii.

po vykonaní opatrenia musia byť dotknuté osoby dodatočne (ex post)
informované, aby mohli vykonávať svoje práva podľa čl. 7 a 8 Charty, najmä
aby získali informáciu, aké údaje boli o nich uchovávané a oznamované a aby
mohli podať na súde účinný opravný prostriedok;

iv.

informovanie dotknutej osoby ex post sa týka aj aplikácie automatizovanej
analýzy, ak bola identifikovaná konkrétna dotknutá osoba na účel hlbšej
analýzy údajov;374

g) vykonanie zberu údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase je obmedzené na
osoby, v prípade ktorých existuje dôvodný predpoklad, že sa určitým spôsobom
podieľajú na teroristických aktivitách;
i.

a minori ad maius je možné takýto postup použiť aj v prípade iných
(závažnejších) hrozieb pre národnú bezpečnosť ako je terorizmus, najmä
v prípade hrozby alebo existencie vojenského konfliktu;

ii.

obmedzenie zberu údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase na osoby,
ktorých konanie môže predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť,
znamená, že zber údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase nemôže byť
vykonávaný všeobecným a nediferencovaným spôsobom, ale výlučne cielene.

Nad rámec uvedených výrokov Súdny dvor vyslovil,375 že nemožno odkladať
pozastavenie

(pozbavenie)

účinnosti

právnej

úpravy,

ktorá

ukladá

všeobecné

a nediferencované uchovávanie metadát a ktorá je v rozpore s čl. 15 smernice o súkromí
a elektronických komunikáciách a s čl. 7, 8, 11 a 52 ods. 1 Charty. Zásada prednosti práva
Európskej únie pred vnútroštátnym právom376 zaväzuje totiž členské štáty (a ich orgány
aplikácie práva, predovšetkým súdy) neuplatniť ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré je
s právom EÚ v rozpore – bez nevyhnutnosti čakať na zrušenie ustanovenia cestou
zákonodarného postupu. Ponechanie účinnosti takej právnej úpravy by totiž znamenalo

374

La Quadrature du Net a i., body 190 a 191.
Bod 4 právnej vety tohto rozsudku.
376
Prednosť práva EÚ je možné odvodiť jednak zo zásady lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 ZEÚ, resp.
z judikatúry. Zo starších doktrinálnych rozhodnutí najmä rozsudok z 9. marca 1978, Simmenthal, 106/77,
ECLI:EU:C:1978:49; resp. ešte skorší z 15. júla 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66.
375
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trvanie povinností poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ktoré sú v rozpore
s právom EÚ a predstavujú závažný a neprimeraný zásah do základných práv a slobôd.377 Na
tejto skutočnosti nič nemení ani tvrdenie, že predmetná vnútroštátna právna úprava bola
prijatá v rámci transpozície smernice o uchovávaní údajov, ktorá bola zrušená. Následky
zrušenia siahajú ku dňu nadobudnutia jej účinnosti378 a vnútroštátny súd pri aplikácii
vnútroštátnej úpravy nesmie prihliadať na zrušenú smernicu, ale je povinný posudzovať
platnosť a účinnosť vnútroštátnej úpravy v kontexte smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách v spojení s ustanoveniami Charty podľa výkladu Súdneho dvora.379
Právo EÚ však ponecháva na vnútroštátne právo posúdenie, či takto získané
informácie nie je možné použiť ako dôkaz v trestnom konaní, teda ide o nezákonný dôkaz,
resp. absolútne neúčinný dôkaz. Otázku zákonnosti dôkazu môžeme vnímať tradične len na
úrovni vnútroštátneho práva, teda atribútmi zákonnosti sú najmä zákonný prameň dôkazu,
zákonnosť spôsobu vykonania dôkazu atď.380 Príp. môžeme zákonnosť dôkazu – v súlade s §
119 ods. 3 TP (porovnaj § 89 ods. 2 Trestního řádu) posúdiť na základe formálnych podmienok
(teda splnenia podmienok podľa Trestného poriadku alebo osobitného zákona na vykonanie
konkrétneho dôkazu) a materiálnych podmienok (dôkazný prostriedok je použitý na zistenie
tých skutočností, na ktoré skutočne – materiálne zameraný a použitý môže byť).381 V prípade
takého posúdenia nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ nemôže spôsobiť
nezákonnosť dôkazu, teda aj dôkaz získaný podľa právnej úpravy v rozpore s rozhodovacou
činnosťou Súdneho dvora EÚ je zákonný.
Ak však zákonnosť vnímame širšie, a to z hľadiska právneho pluralizmu (a právneho
polycentrizmu), v podmienkach ktorého obsah pojmu zákonnosť na vnútroštátnej úrovni
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La Quadrature du Net a i., body 215 a 216, resp. 219 a 220. Taktiež G. D., body 121 až 123.
Toto je však možné obmedziť vzhľadom na požiadavku právnej istoty. Pozri rozsudok z 8. februára 1996, FMC
a i., C‑212/94, EU:C:1996:40, body 55 a 56.
379
G. D., bod 124.
380
Šamko k tomu uvádza: „Zákonnosťou dôkazu sa rozumie zistenie, že bol získaný z prameňa, ktorý stanovuje
alebo pripúšťa zákon, že bol zabezpečený a vykonaný oprávnenou osobou a že sa tak stalo v zodpovedajúcom štádiu
trestného konania a to takým postupom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi. Ak sa tak nestalo, pôjde o
nezákonný dôkaz.“ ŠAMKO, P.: Nezákonné a nepoužiteľné dôkazy. Právne listy, publikované 6. 12. 2014.
Dostupné na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a321-nezakonne-a-nepouzitelne-dokazy cit. 1. 2. 2022.
Porovnaj tiež REPÍK, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie,
1982, č. červen-září, s. 125–154.
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ČENTÉŠ, J. – JAVORSKÝ, V.: Zákonnosť procesu a priebehu dokazovania v trestnom konaní. In: MARKOVÁ,
V. ed.: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi: Zborník príspevkov z 5. roč. interdisciplinárnej
celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v
Bratislave, 2017, s. 210.
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podmienime súladom zákona s právom EÚ, ktoré má prednostné postavenie, tak dôkaz
získaný síce úplne v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá je ale v rozpore
s rozhodovacou činnosťou práva Súdneho dvora EÚ, zákonný byť nemôže. Podľa nášho
názoru, v prospech takého výkladu svedčí skutočnosť, že ak vnútroštátny orgán pripustí
rozpor vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ, táto okolnosť zakladá nesplnenie
podmienky legality (in accordance with the law) obmedzenia práva na súkromie podľa čl. 8
ods. 2 Dohovoru.382 Pojem prípustnosti dôkazu nemá zmysel v tomto ohľade skúmať,
pretože neprípustnosť dôkazu môže daná určitými konkrétnymi procesnými okolnosťami
k inak zákonnému dôkazu (napr. voči obvinenému sú neprípustným dôkazom informácie
získané jeho predchádzajúcim výsluchom v procesnom postavení svedka).383 Pojem
neúčinnosť dôkazu sa spája so závažným procesným pochybením, ktoré môže byť buď
odstrániteľné (relatívna neúčinnosť) alebo neodstrániteľné (absolútna neúčinnosť).384 Ak by
sme prijali tézu o nezákonnosti dôkazu získaného v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou,
ktorá je ale v rozpore s rozhodovacou činnosťou práva Súdneho dvora EÚ, tak by išlo
o neúčinnosť absolútnu.
Otázky zákonnosti, účinnosti alebo prípustnosti dôkazov v trestnom konaní však
podľa rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ per se nespadajú do vecnej pôsobnosti práva
EÚ. Tento priestor je ponechaný vnútroštátnemu právu (a to na základe zásady procesnej
autonómie), pričom vnútroštátne právo toto upravuje v súlade s ústavnými požiadavkami
(najmä s právom na súdnu ochranu385) a základnými procesnými zásadami (najmä so zásadou
voľného
382

hodnotenia

dôkazov386).

Priestor ponechaný

vnútroštátnemu

právu

(a

Ako sme uviedli vyššie, Big Brother Watch a iní (Veľká komora), body 517 a nasl.
Pozri tiež ŠAMKO, P.: Nezákonné a nepoužiteľné dôkazy. Právne listy, publikované 6. 12. 2014. Dostupné na:
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a321-nezakonne-a-nepouzitelne-dokazy cit. 1. 2. 2022.
384
ŠÁMAL, P. – ČENTÉŠ, J. – POKORNÁ, A. Srovnání českého a slovenského přístupu k absolutní a relativní
neúčinnosti důkazů v trestním řízení z hlediska práva na spravedlivý proces. In: Dokazování v trestním řízení v
kontextu práva na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2018, s. 74. Okrem uvedených
pojmov sa ešte zohľadňujú aj pojmy použiteľnosť dôkazu, na posúdenie ktorej môže byť kritériom vhodnosť
dôkazu. Pozri bližšie ČENTÉŠ, J. – JAVORSKÝ, V.: Zákonnosť procesu a priebehu dokazovania v trestnom
konaní. In: MARKOVÁ, V. ed.: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi: Zborník príspevkov z 5. roč.
interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou [online]. Bratislava: Akadémia
Policajného zboru v Bratislave, 2017, s. 213.
385
Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 36 ods. 1 Listiny. V podmienkach garancií podľa Dohovoru je ekvivalentným
ustanovením čl. 6 ods. 2 Dohovoru.
386
Zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 12 Trestného poriadku, § 2 ods. 6 Trestního řádu), ktorá je
odrazom práva na spravodlivý proces, zahŕňa aj hodnotenie zákonnosti dôkazu. Pozri ŠÁMAL, P. – ČENTÉŠ, J.
– POKORNÁ, A. Srovnání českého a slovenského přístupu k absolutní a relativní neúčinnosti důkazů v trestním
řízení z hlediska práva na spravedlivý proces. In: Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý
proces. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2018, s. 73.
383
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vnútroštátnym orgánom aplikácie práva) je však z hľadiska rozhodovacej činnosti Súdneho
dvora EÚ obmedzený dvomi ďalšími zásadami:
•

zásadou ekvivalencie, podľa ktorej procesné podmienky použitia takého
dôkazu (v trestnom konaní) nesmú byť menej výhodné (pre obvineného, teda
dotknutú osobu, ktorej údaje boli uchovávané a oznámené) ako procesné
podmienky v podobných situáciách podľa vnútroštátneho práva; resp.

•

zásadou efektivity, podľa ktorej procesné podmienky použitia takého dôkazu
(v trestnom konaní) nesmú viesť k praktickému znemožneniu alebo
nadmernému sťaženiu vykonávania práv priznaných právom EÚ.387

V súlade so zásadou ekvivalencie sú vnútroštátne orgány (najmä súdy v trestnom
konaní) povinné posúdiť, či vnútroštátne právo stanovuje menej priaznivé podmienky
zákonnosti, účinnosti alebo prípustnosti dôkazov, ktoré boli získané v rozpore ustanoveniami
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách v spojení s čl. 7, 8, 11 a 52 Charty,
v porovnaní s podmienkami zákonnosti, účinnosti alebo prípustnosti dôkazov, ktoré boli
získané v rozpore s vnútroštátnym právom.388 Vnútroštátne právo smie stanovovať rovnako
priaznivé (nepriaznivé) podmienky alebo priaznivejšie podmienky posúdenia zákonnosti,
účinnosti alebo prípustnosti dôkazov, ktoré boli získané v rozpore so smernicou v spojení
s ustanoveniami Charty. Priaznivosť podmienok sa posudzuje vo vzťahu k záujmom

387

La Quadrature du Net a i., bod 223. Z hľadiska vývoja práva Spoločenstiev a neskôr aj Európskej únie ide o
relatívne staré zásady, ktoré boli judikatúrou rozvinuté už v 70-tych rokoch, hoci neboli ešte priamo
pomenované ako procesná autonómia, ekvivalencia a efektivita. Pozri najmä rozsudok zo 16. decembra 1976,
Rewe‑Zentralfinanz a Rewe‑Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, bod 5: „Mangels einer gemeinschaftsrechtlichen
Regelung auf diesem Gebiet sind deshalb die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung des
Verfahrens für die Klagen, die den Schutz der dem Bürger aus der unmittelbaren Wirkung des Gemeinschaftsrechts
erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen
Mitgliedstaaten; dabei dürfen freilich diese Bedingungen nicht ungünstiger gestaltet werden als für gleichartige
Klagen, die das innerstaatliche Recht betreffen. […] In Ermangelung solcher Harmonisierungsmaßnahmen müssen
die durch das Gemeinschaftsrecht gewährten Rechte vor den innerstaatlichen Gerichten nach den Verfahrensregeln
des innerstaatlichen Rechts verfolgt werden. Anders wäre es nur, wenn diese Verfahrensregeln und Fristen die
Verfolgung von Rechten, die die innerstaatlichen Gerichte zu schützen verpflichtet sind, praktisch unmöglich
machten.“ (Pozn. – vyznačil autor monografie). Zo staršej judikatúry pozri tiež napr. rozsudok zo 14. decembra
1995, Peterbroeck, C-312/93, ECLI:EU:C:1995:437, bod 12; tiež rozsudok z 19. novembra 1991, Francovich
a Bonifaci, C-6/90 a C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, bod 43. K týmto zásadám v kontexte trestného konania pozri
tiež rozsudok z 24. októbra 2018, XC, C‑234/17, ECLI:EU:C:2018:853.
388
La Quadrature du Net a i., bod 224.
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obvineného, ktorý je spravidla aj osobou, do ktorej základných práv a slobôd bolo získavaním
informácií v rozpore so smernicou v spojení s ustanoveniami Charty zasiahnuté.
V súlade so zásadou efektivity nesmú podmienky zákonnosti, účinnosti alebo
prípustnosti viesť k znemožneniu alebo nadmernému sťaženiu výkonu základných práv
a slobôd obvineného podľa práva EÚ. V tomto kontexte je potrebné zobrať do úvahy najmä
ochranu práva na obhajobu (na obranu), zásadu právnej istoty a riadny (spravodlivý) priebeh
konania.389 To znamená, že tieto podmienky nesmú obvineného na jeho právach nadmerne
poškodiť.390 Tento cieľ je možné dosiahnuť
•

uplatnením postupov, ktoré vyvažujú použitie dôkazov získaných v rozpore so
smernicou v spojení s ustanoveniami Charty tak, aby bolo konanie spravodlivé
ako celok,

•

zohľadnením použitia takých dôkazov pri stanovovaní druhu a výmeru trestu
alebo

•

(a fortiori) zákazom použitia takých dôkazov v trestnom konaní.

V prípade prvého a druhého uvedeného prístupu je v každom prípade – v súlade so
zásadou efektivity – podstatné na zachovanie práva na spravodlivý proces, aby bola dodržaná
kontradiktórnosť konania. A contrario, ak obvinený nie je schopný sa účinne vyjadriť k takým
dôkazom a takéto dôkazy môžu mať podstatný vplyv na posúdenie skutkového stavu,
vnútroštátny súd je povinný takéto dôkazy vylúčiť.391 Čiže Súdny dvor nepožaduje vylúčenie
takého dôkazu, ak je vykonaný kontradiktórne (obvinený má možnosť sa vyjadriť) a nejde o
jediný alebo vo významnej miere rozhodujúci dôkaz vo vzťahu k odsúdeniu obvineného.
Takýto výklad zásady efektivity v prospech širokého uplatnenia zásady procesnej
autonómie je relatívne benevolentný, pretože je možné pochybovať, či zachovanie
kontradiktórnosti konania392 a existencia iných dôkazov, ktoré svedčia o vine obvineného, sú
per se natoľko silné, aby konvalidovali dôkaz získaný na základe povinnosti všeobecného
a nediferencovaného uchovávania údajov, ktorá je neprípustná pre rozpor so smernicou
389

Rozsudok z 24. októbra 2018, XC, C‑234/17, ECLI:EU:C:2018:853, bod 49 a tam citované rozhodnutie.
La Quadrature du Net a i., bod 225.
391
Tamtiež, body 226 a 227. Súdny dvor to tiež zopakoval v rozsudku z 2. marca 2021, H. K., C‑746/18,
ECLI:EU:C:2021:152, bod 44.
392
Ktorá má byť z hľadiska práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru a čl. 47 Charty štandardom a nie
„mimoriadnym prvkom“, ktorý vyvažuje získanie dôkazu v rozpore s podstatou základných práv a slobôd.
390
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o súkromí a elektronických komunikáciách, s právom na súkromie, s právom na ochranu
osobných údajov a slobodou prejavu v zmysle Charty. Kontradiktórnosť konania a existenciu
iných dôkazov je skôr potrebné považovať za podmienky nutné (conditio sine qua non), nie
však postačujúce pre plnohodnotné naplnenie obsahu zásady efektivity.
***
Ako je celkovo z uvedenej analýzy zrejmé, prínos rozsudku La Quadrature du Net a i.
je nepopierateľný, vďaka čomu sa stal – popri svojich predchodcoch, ktorými sa Súdny dvor
vymedzil voči všeobecnému a nediferencovanému uchovávaniu metadát – doktrinálnym
rozhodnutím. Napriek tomu, že súd predmetným rozsudkom vymedzil podmienky
všeobecného a nediferencovaného uchovávania a následného oznamovania a používania
metadát o elektronickej komunikácii – na účely ochrany národnej bezpečnosti – v súlade
s právom EÚ, tieto podmienky zostávajú veľmi striktné a vytvorený právny priestor je
vykladaný reštriktívne.
Súd podrobne diferencuje jednotlivé kategórie opatrení vo vzťahu k metadátam,
kategórie uchovávaných údajov a podmienok prístupu k nim vzhľadom na intenzitu zásahu
do základných práv a slobôd (vzhľadom na rozsah dotknutých osôb, kategórie uchovávaných
údajov atď. Čím je zásah intenzívnejší, tým sa – v súlade s princípom proporcionality – zvyšuje
dôležitosť chráneného všeobecného cieľa verejného záujmu, ktorým je možné takéto
opatrenie (uchovávanie údajov, oznámenie) odôvodniť.
Na základe toho sme pristúpili k vytvoreniu stupnice jednotlivých opatrení podľa
intenzity – závažnosti zásahu do základných práv a slobôd, podľa dôležitosti cieľa verejného
záujmu a podľa charakteru opatrenia a prísnosti podmienok na jeho aplikáciu (zoradené
vzostupne):393
Opatrenie

Chránený

všeobecný Charakter opatrenia a ďalšie

cieľ verejného záujmu
1.

uchovávanie

údajov ochrana

podmienky

verejnej všeobecne a nediferencovane,

týkajúcich sa občianskej bezpečnosti, potláčanie ex

393

lege,

bez

časového

totožnosti používateľov (akejkoľvek)

trestnej obmedzenia, súdny dohľad sa

elektronických

a fortiori nevyžaduje

činnosti,

Táto kategorizácia podľa stupňov je autorským spracovaním.
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komunikačných

ochrana

národnej

prostriedkov

bezpečnosti

2. uchovávanie IP adries potláčanie
pridelených

závažnej všeobecne a nediferencovane,

zdroju trestnej

spojenia

činnosti, ex lege, časové obmedzenie,

predchádzanie vážnym súdny dohľad sa nevyžaduje
hrozbám

pre

verejnú

bezpečnosť,

a fortiori

ochrana

národnej

bezpečnosti
3.

cielené

uchovávanie potláčanie

závažnej cielené opatrenie, obmedzené

údajov o prenose dát trestnej
a polohe

činnosti, na základe objektívnych a

(uchovávanie predchádzanie vážnym nediskriminačných

pro futuro)

hrozbám

pre

faktorov,

verejnú podľa kategórií dotknutých

bezpečnosť,

a fortiori osôb alebo prostredníctvom

ochrana

národnej geografického kritéria, časové

bezpečnosti

obmedzenie

s možnosťou

predĺženia; ex lege alebo na
základe rozhodnutia orgánov
verejnej moci;
4. „urýchlené“

uchovanie potláčanie

závažnej cielené opatrenie, obmedzené

údajov o prenose dát a trestnej

činnosti, na údaje podozrivých osôb

polohe,

ochrana alebo iných osôb, ktorých

ktoré

majú a fortiori

poskytovatelia

národnej bezpečnosti

údaje

môžu

mať

súvis

elektronických

s napĺňaním cieľov (obete, iné

komunikačných služieb

skupiny

k dispozícii (uchovávanie

rozhodnutia orgánu verejnej

pro praeterito)

moci, súdny prieskum, časové

ľudí);

na

základe

obmedzenie;
5.

automatizovaná analýza (výlučne)
a zber najmä údajov o národnej

ochrana automatizovaná

analýza

je

bezpečnosti, všeobecné a nediferencované

prenose dát a polohe v teda existencia hrozby opatrenie, ktoré je viazané na
reálnom čase, resp. zber pre národnú bezpečnosť, existenciu vážnej hrozby pre
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technických

a ktorá je vážna a zároveň národnú

lokalizačných údajov v skutočná

bezpečnosť;

a aktuálna vykonanie zberu údajov o

reálnom čase, ktoré sa alebo

aspoň prenose

dát

polohe

reálnom

koncových

opatrenie, ktoré sa vykonáva

a prenosu dát

s obmedzením
ktorých

cielené

na

osoby,

konanie

môže

predstavovať
národnú

je

v

týkajú polohy použitých predvídateľná
zariadení

čase

a

hrozbu

pre

bezpečnosť;

na

základe rozhodnutia orgánu
verejnej moci, súdny prieskum,
časové obmedzenie;
6. všeobecné
nediferencované

a (výlučne)

ochrana všeobecné a nediferencované

národnej

bezpečnosti, opatrenie, ktoré je viazané na

uchovávanie údajov o teda existencia hrozby existenciu vážnej hrozby pre
prenose dát a polohe

pre národnú bezpečnosť, národnú

bezpečnosť;

na

ktorá je vážna a zároveň základe rozhodnutia orgánu
skutočná
alebo

a aktuálna verejnej moci, súdny prieskum,
aspoň časové obmedzenie;

predvídateľná

Opatrenie na prvom stupni, ktoré je spojené s najnižšou intenzitou – závažnosťou
zásahov do základných práv a slobôd, je evidencia občianskej totožnosti používateľov
elektronických komunikačných prostriedkov, s možnosťou oznámenia informácií z evidencie
orgánom verejnej moci. Nízka intenzita zásahu je daná tým, že týmto opatrením neprichádza
k uchovávaniu a následnému oznámeniu prevádzkových a lokalizačných údajov, teda údajov,
na základe ktorých by bolo možné vytvoriť systematický obraz o súkromnom živote
jednotlivca. V rámci stupnice uvedených opatrení ide o jediné opatrenie, ktoré je prípustné
aplikovať vo vzťahu k objasňovaniu akejkoľvek trestnej činnosti, bez obmedzenia na závažnú
trestnú činnosť. Vzhľadom na uvedenú nízku závažnosť nie je z hľadiska aplikácie princípu
proporcionality ani vylúčené, že oznámenie informácií z evidencie je prípustné aj na účely
objasňovania správnych deliktov, najmä s vyššou závažnosťou.
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Všetky zvyšné opatrenia (na stupňoch 2 až 6) sú aplikačne obmedzené na potláčanie
závažnej trestnej činnosti (zároveň a fortiori ochranu národnej bezpečnosti) alebo výlučne na
ochranu národnej bezpečnosti.
Opatrenia na treťom a štvrtom stupni sú závažnosťou zásahov do základných práv
takmer totožné, avšak „urýchlené“ uchovanie (uchovávanie pro praeterito) je zamerané na
metadáta, ktoré poskytovatelia elektronických komunikačných služieb spracovávali so
súhlasom dotknutých osôb, vrátane uchovávania na fakturačné alebo aj iné komerčné účely,
avšak do tohto komerčného vzťahu založeného na súhlase dotknutej osoby vstupuje orgán
verejnej moci a spracovávané údaje prikáže uchovať dlhšie a následne oznámiť na potreby
plnenia úloh orgánu verejnej moci. To znamená, že tieto údaje sú uchovávané na iný účel
v porovnaní s účelom, ku ktorému smeroval súhlas dotknutej osoby, resp. sú uchovávané
dlhšie, teda mimo časového rámca, ktorý bol krytý pôvodným súhlasom dotknutej osoby.
Tieto skutočnosti svedčia o vyššej závažnosti opatrenia na štvrtom stupni. Vyššia závažnosť
opatrenia uvedeného v štvrtom stupni sa prejavuje aj v tom, že ho (na rozdiel od opatrenia
uvedeného v treťom stupni) nemožno – z hľadiska cieľa verejného záujmu aplikovať na
predchádzanie vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť, teda na prevenciu závažnej trestnej
činnosti. Na preventívne účely je prípustné uplatniť opatrenie na treťom stupni a opatrenie na
štvrtom stupni je aplikovateľné vo vzťahu k potláčaniu existujúcej závažnej trestnej činnosti.
Na druhej strane, aj opatrenie na treťom stupni spôsobuje vysokú závažnosť zásahov
do základných práv a slobôd, a to najmä vzhľadom na široký rozsah dotknutých subjektov
napriek tomu, že ide o cielené opatrenie: tieto subjekty môžu byť vymedzené na základe
všeobecných (objektívnych) kritérií existencie súvislosti subjektu s objasňovaním závažnej
trestnej činnosti alebo hrozby pre národnú bezpečnosť, príp. na základe geografického
kritéria – v takom prípade sa uchovávanie údajov vzťahuje na všetky subjekty, ktoré sa
vyskytli v určitom geograficky vymedzenom okruhu – alebo aj na základe iného primeraného
a nediskriminačného kritéria. Hranicou pri stanovovaní kritérií je však skutočnosť, že
z výnimky sa nesmie stať pravidlo, čiže cielené uchovávanie sa nesmie extenzívne
stanovenými kritériami zmeniť na všeobecné a nediferencované uchovávanie.394

394

Porovnaj G. D., bod 84.
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Uvedené opatrenia na treťom a štvrtom stupni je potrebné dať do kontextu
s rozsudkom vo veci H. K. z roku 2021.395 V tomto vo vzťahu k predchádzajúcej analyzovanej
rozhodovacej činnosti súd pripomenul, že prístup k metadátam elektronických komunikácií
musí byť obmedzený len na potláčanie závažnej trestnej činnosti a predchádzanie vážnym
hrozbám pre verejnú bezpečnosť. Pri tom nie je podstatný rozsah obdobia, pre ktoré bol
prístup k metadátam vyžiadaný ako ani množstvo ani druh dostupných údajov, ak z nich
možno zistiť presné informácie o súkromnom živote. Taktiež súd uviedol, že prokuratúra
nemôže byť orgánom, ktorý rozhoduje o prístupe k týmto údajom, a to vzhľadom na
absenciu nezávislého postavenia prokuratúry. Prístup k údajom môže povoliť súd (ako
inštitúcia s atribútmi nezávislého a nestranného postavenia) alebo nezávislý správny orgán.
Takéto nezávislé preskúmanie má totiž viesť k tomu, že je zabezpečená spravodlivá
rovnováha medzi legitímnymi záujmami v rámci potláčania trestnej činnosti a rešpektovaním
základných práv a slobôd (najmä práva na súkromie, práva na ochranu osobných údajov
a slobody prejavu).396 Nezávislé preskúmanie sa má vykonať ex ante, aby sa zabránilo
povoleniu prístupu k údajom, ktorý by prekračoval rámec striktne nevyhnutného. Výnimku
tvoria len odôvodnené naliehavé prípady nevyhnutného preskúmania v krátkom čase.397
Ak aj prokuratúra má v určitej miere nezávislé postavenie, jej postup podlieha výlučne
zákonu a počas prípravného konania je prokurátor povinný zhromažďovať dôkazy tak
v neprospech ako aj v prospech obvineného, stále ide o orgán, ktorý zastupuje obžalobu
v súdnom konaní a má postavenie účastníka konania, prokuratúra je hierarchicky
usporiadaná, pričom podávanie žiadostí o prístup k metadátam nepodlieha osobitným
formálnym požiadavkám a môže takú žiadosť podať aj prokurátor.398 Tieto skutočnosti
vylučujú nezávislé postavenie prokuratúry – v porovnaní s nezávislým postavením súdnictva.
Rovnako tak ani príslušník polície (hoci iného útvaru a inej služby) nemá nezávislé

395

Rozsudok z 2. marca 2021, H. K., C‑746/18, ECLI:EU:C:2021:152, vo výroku.
H. K., bod 52; G. D., bod 107.
397
La Quadrature du Net a i., bod 189; H. K., bod 58; G. D., body 110 a 112.
398
Pozri rozsudok vo veci H. K., bod 47. Uvedené reálie posudzoval Súdny dvor v kontexte estónskej právnej
úpravy, avšak viaceré uvedené atribúty je možné adekvátne vzťahovať aj na právne postavenie slovenskej
prokuratúry ako aj českého státního zastupitelství (s výnimkou nezávislého postavenia; slovenská prokuratúra
má samostatné postavenie – ôsma hlava prvý oddiel Ústavy SR, resp. státní zastupitelství v ČR je súčasťou
výkonnej moci – čl. 80 Ústavy ČR). Ku komparácii právnych úpravy prokuratúry pozri STRÉMY, T. –
POPÉLYOVÁ, K.: Kapitola IV. Prokuratúra vo vybraných členských štátoch Európskej únie. In: STRÉMY, T. –
POPÉLYOVÁ, K. – OZORÁKOVÁ, L.: Prokuratúra v podmienkach Európskej únie. Bratislava: C. H. Beck, 2021,
s. 107 a nasl.
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postavenie.399 Nezávislosť súdnictva totiž pramení z práva na spravodlivý proces ako
základného ľudského práva, resp. z práva na účinnú súdnu ochranu a je definičnou súčasťou
jednej zo základných hodnôt EÚ podľa čl. 2 ZEÚ – právneho štátu. Čo je podstatné,
nezávislosť súdnictva pozostáva jednak z vonkajšieho hľadiska (absencia hierarchického
usporiadania, zákaz prijímať príkazy a inštrukcie) a z vnútorného hľadiska (čo predstavuje
nestrannosť, čiže rovnaký odstup od účastníkov konania a ich záujmov vo vzťahu k predmetu
sporu).400 V kontexte trestného konania znamená požiadavka nezávislosti, že orgán
oprávnený vykonať predchádzajúce preskúmanie podmienok prístupu k údajom nie je
zapojený do vedenia trestného stíhania a je vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní
ako aj obvinenému (podozrivému) neutrálny.401
Podľa rozsudku Súdneho dvora spôsobujú zásahy do základných práv a slobôd
jednoznačne s najvyššou závažnosťou opatrenia na stupňoch päť a šesť. Tieto opatrenia
totiž majú – okrem zberu údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase – všeobecný
a nediferencovaný charakter, čiže sa vzťahujú na všetkých účastníkov elektronických
komunikácií a umožňujú získanie prevádzkových a lokalizačných údajov s možnosťou
presného prehľadu o súkromnom živote dotknutých osôb. Z tohto dôvodu sú z hľadiska
všeobecného cieľa verejného záujmu obmedzené len na vážnu hrozbu pre národnú
bezpečnosť, resp. obligatórnymi podmienkami sú súdny prieskum a časové obmedzenie,
ktoré zabezpečujú zachovanie podstaty dotknutých základných práv a slobôd.
Uvedené podmienky automatizovanej analýzy údajov sú podstatne prísnejšie ako
podmienky tzv. hromadného sledovania podľa rozsudkov ESĽP Big Brother Watch a iní (Veľká
komora), resp. Centrum för Rättvisa (Veľká komora) a zároveň v porovnaní s nimi predstavujú
podstatne vyšší štandard kvalitatívnych kritérií, ktoré sú kladené na vnútroštátnu právnu
úpravu automatizovanej analýzy a zberu údajov v reálnom čase. V podstate Súdny dvor
rozsudkom La Quadrature du Net a i. potvrdzuje to, čo sme na základe analýzy uvedených
rozsudkov Veľkej komory ESĽP tvrdili vyššie:
399

G. D., výrok v bode 2.
S tým tiež súvisí aspekt zaručenia nezávislosti súdnictva vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej moci, ochrana
sudcov pred vonkajšími tlakmi, existencia zodpovedajúcich pravidiel o zložení orgánu, menovaní, funkčnom
období, vylúčení pre predpojatosť, odvolaní, disciplinárnej zodpovednosti (napr. vytvárania nezávislých
disciplinárnych senátov) atď. Pozri v kontexte porušovania nezávislosti poľskej justície rozsudok z 19. novembra
2019, A. K. (Nezávislosť disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu), C-585/18, C-624/18 a C-625/18,
ECLI:EU:C:2019:982, body 120 až 125, resp. 131 a nasl.
401
Mutatis mutandis H. K., body 53 a 54; ďalej G. D., bod 108.
400
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•

automatizovaná analýza údajov je z hľadiska invazívnosti a intenzity zásahov
do základných práv a slobôd porovnateľná s povinnosťou všeobecného
a nediferencovaného uchovávania metadát – samotný Súdny dvor konštatuje,
že ide o „rovnako závažný zásah“402; avšak automatizovaná analýza môže
predstavovať ešte invazívnejší a intenzívnejší zásah (ak je vykonávaná
hromadne) vzhľadom na to, že údaje zbierajú (a „filtrujú“) priamo orgány
verejnej moci, resp. vzhľadom na ďalšie skutočnosti;

•

ak je z hľadiska ochrany podstaty základných práv a slobôd prípustná
automatizovaná analýza, pri adekvátnych podmienkach by bolo možné
pripustiť aj všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov.

Medzi opatrenia s najinvazívnejším charakterom na stupňoch päť a šesť Súdny dvor
„zamiešal“ zber údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase. Toto opatrenie nie je
všeobecným a nediferencovaným opatrením, ale naopak, je cieleným opatrením voči
konkrétnej podozrivej osobe, ktorej činnosť súvisí s teroristickou hrozbou (všeobecne
hrozbou pre národnú bezpečnosť). Súdny dvor argumentuje, že vyššia intenzita zásahov do
základných práv je daná práve tým, že údaje o podozrivej osobe sú zbierané v reálnom čase,
teda najmä môžu orgány verejnej moci lokalizovať túto osobu v reálnom čase, čo predstavuje
intenzívnejší zásah ako určenie lokalizácie v minulosti (aposteriórna lokalizácia).
Súdny dvor v tejto súvislosti odkázal aj na rozsudok ESĽP Ben Faiza v. Francúzsko,
podľa ktorého je zber lokalizačných údajov v reálnom čase je závažnejší ako aposteriórna
lokalizácia, hoci ESĽP v predmetnom rozhodnutí uviedol – a to Súdny dvor opomenul (!), že
iné opatrenia (vyhotovovanie zvukových, zvukovo-obrazových záznamov) spôsobujú vyššiu
intenzitu zásahu do základných práv a slobôd ako lokalizácia v reálnom čase. Na tom nič
mimoriadne nemení ani skutočnosť, že okrem lokalizačných údajov sa zbierajú v reálnom
čase aj prevádzkové údaje, ktoré umožňujú komplexnejší prehľad o súkromnom živote
jednotlivca. Nazdávame sa, že medzi zberom údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase
a získavaním takých údajov do minulosti (alebo budúcnosti) nie je z hľadiska intenzity zásahu
do základných práv a slobôd taký významný rozdiel, ktorý by odôvodňoval zaradenie zberu
údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase na stupne päť a šesť medzi všeobecné
402

La Quadrature du Net a i., bod 177.
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a nediferencované uchovávanie údajov a automatizovanú analýzu. Inými slovami, takéto
zaradenie zberu údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase považujeme za príliš prísne,
keďže to má za následok obmedzenie všeobecného cieľa verejného záujmu (pre ktorý je
možné dané opatrenie aplikovať) len na teroristické hrozby (a minori ad maius hrozby pre
národnú bezpečnosť). To predstavuje signifikantné aplikačné obmedzenie v porovnaní
s aposteriórnym zbieraním údajov o prenose dát a polohe (stupne tri a štyri), ktoré je možné
aplikovať aj na účely potláčania závažnej trestnej činnosti. Takýmto výkladom Súdny dvor –
v snahe čo najširšej ochrany základných práv a slobôd – zjavne „prestrelil“, čím spôsobil, že
vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje takýto zber údajov v reálnom čase je v rozpore
s garanciami základných práv a slobôd v zmysle Charty.
Základnou podmienkou na aplikáciu uvedených druhov uvedených na stupňoch päť
a šesť opatrení je všeobecný cieľ verejného záujmu, ktorým je ochrana národnej bezpečnosti,
teda konkrétnou podmienkou je existencia hrozby pre národnú bezpečnosť, ktorá je vážna
a zároveň skutočná a aktuálna alebo aspoň predvídateľná. Právna úprava, ktorá ustanovuje
oprávnenie orgánov verejnej moci nariadiť všeobecné a nediferencované uchovávanie
údajov, umožňuje mimoriadne závažný zásah do základných práv a slobôd, pretože sa týka
všetkých osôb používajúcich elektronické komunikačné služby bez nevyhnutnosti priamej
alebo vzdialenej súvislosti s hrozbami pre národnú bezpečnosť alebo hrozbami pre verejnú
bezpečnosť, pričom tieto údaje môžu mať veľmi citlivý charakter.403 Vzhľadom na to je
použitie takého opatrenia obmedzené len v časovo obmedzenom období na existenciu
hrozby pre základné atribúty fungovania štátu a spoločnosti, teda hrozby pre národnú
bezpečnosť.
Súdny dvor ponúka vlastnú – autonómnu definíciu pojmu národná bezpečnosť. Túto
definíciu môžeme komparovať s obsahovými prvkami definícií, ktoré sme skúmali vyššie: čiže
definíciou, s ktorou sa stotožnila Veľká komora ESĽP v rozsudku Big Brother Watch a iní (Veľká
komora) ako aj s definíciou podľa Výkladovej správy k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri
automatizovanom spracovaní osobných údajov.404

403
404

Pozri G. D., body 65 a 66 a tam citované pasáže rozsudku La Quadrature du Net a i.
Uvedená komparácia prezentovaná v tabuľke je taktiež autorským spracovaním.
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prameň

národná bezpečnosť (national security,
nationale Sicherheit405)

Rozsudok ESĽP Big Brother Watch a iní stav bezpečnosti štátu, blaha (prosperity)
(Veľká komora)406

štátu, vrátane zabezpečenia funkčného
systému zastupiteľskej demokracie407

Výkladová správa k Dohovoru o ochrane stav ochrany národnej suverenity voči
jednotlivcov

pri

automatizovanom vnútorným a vonkajším hrozbám, vrátane

spracovaní osobných údajov408

ochrany medzinárodných vzťahov štátu

Rozsudok Súdneho dvora La Quadrature du stav
Net a i.

ochrany

základných

politických,

ústavných, hospodárskych alebo sociálnych
štruktúr krajiny, teda všeobecne ochrana
spoločnosti, obyvateľstva alebo samotného
štátu

Z uvedených definícií vyplýva, že podstatou národnej bezpečnosti je stav
zabezpečenia základných funkcií štátu, a tým zaistenia naplnenia základných potrieb
spoločnosti.

Uvedené

definície

prijaté

súdnymi

inštitúciami zahŕňajú

obranno-

bezpečnostné aspekty (bezpečnosť, ústavné štruktúry), aspekty politického systému
(politické štruktúry, systém zastupiteľskej demokracie), ale aj sociálno-ekonomické aspekty
(prosperita štátu, hospodárske a sociálne štruktúry štátu). Výklad pojmu národnej
bezpečnosti na účely predmetného dohovoru sa užšie zameriava len na obrannobezpečnostné aspekty (národná suverenita, medzinárodné vzťahy štátu). Avšak táto definícia
je podnetná tým, že odkazuje na možnú existenciu nielen vonkajších hrozieb pre národnú
bezpečnosť (najmä vojenský útok, teroristický útok spáchaný v prospech cudzej moci), ale aj
vnútorných hrozieb (najmä teroristický útok spáchaný bez „cezhraničného presahu“).

405

Anglický preklad rozsudku La Quadrature du Net a i. používa pojem national security a nemecký preklad
daného rozsudku používa pojem nationale Sicherheit. Tradičnými pojmami v nemeckom právnom diskurze sú
innere Sicherheit (vnútorná bezpečnosť) a äußere Sicherheit (vonkajšia bezpečnosť).
406
Pozri časť tejto monografie 2.1.3. Veľká komora ESĽP sa stotožnila s definíciou pojmu podľa komisára pre
sledovanie komunikácií v Spojenom kráľovstve (Interception of Communications Commissioner).
407
Ide o definíciu národnej bezpečnosti, ktorá je extrahovaná z definície ohrozenia národnej bezpečnosti.
Ohrozením národnej bezpečnosti Veľká komora ESĽP rozumie aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo blaho
(prosperitu) štátu, alebo aktivity, ktorých cieľom bolo oslabiť alebo zničiť zastupiteľskú demokraciu politickými,
hospodárskymi alebo násilnými prostriedkami.
408
Pozri časť tejto monografie 2.2.
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Zohľadnenie uvedených aspektov v definícii národnej bezpečnosti zodpovedá aj
subjektívna stránka definície trestných činov terorizmu, keďže jednou z alternatív
subjektívnej stránky – motívu trestného činu terorizmu – sú vážna destabilizácia alebo zničenie
základného politického, ústavného, hospodárskeho alebo politického zriadenia krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.409 Ďalšími možnými alternatívnymi motívmi trestného činu
terorizmu sú vážne zastrašenie obyvateľstva, resp. neoprávnené donútenie vlády alebo
medzinárodnej organizácie k určitému konaniu alebo zdržaniu sa konania.410 To znamená, že
trestné činy terorizmu môžu presahovať rámec destabilizácie alebo zničenia základných
funkcií štátu, pričom môžu byť z hľadiska cieľa (a aj následného účinku) zamerané na
zastrašenie obyvateľstva alebo na vplyv na rozhodovanie vlády alebo medzinárodnej
organizácie. Preto je potrebné pristúpiť k extenzívnemu chápaniu pojmu národnej
bezpečnosti (teda vykladať tento pojem nad rámec jeho jadra, resp. podstaty) a medzi
ohrozenie národnej bezpečnosti zahrnúť aj útoky motivované uvedenými cieľmi, ktoré sú
zahrnuté v subjektívnej stránke trestného činu terorizmu. Takéto útoky sú totiž natoľko
závažné, že odôvodňujú aplikáciu takých procesných nástrojov, akými sú automatizovaný
zber metadát ako aj povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávania metadát.
V každom prípade však nemožno hrozby pre národnú bezpečnosť stotožniť so
závažnou trestnou činnosťou, a to ani s obzvlášť závažnou trestnou činnosťou, čo sa niektoré
subjekty snažia dosiahnuť rôznymi kľučkami, ktoré majú charakter argumentačných sált.
Skutočná, aktuálna alebo aspoň predvídateľná hrozba pre národnú bezpečnosť sa teda svojím
charakterom, závažnosťou a osobitnou povahou okolností odlišuje od všeobecného
a trvalého rizika vzniku napätia alebo narušenia vo sfére verejnej bezpečnosti, vrátane rizika
páchania závažných trestných činov. Trestnú činnosť – bežnú ani obzvlášť závažnú –
nemožno „prirovnať“ k hrozbe pre národnú bezpečnosť. Tretiu kategóriu na rozhraní
národnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti nemožno zaviesť.411 Taktiež nemožno tvrdiť, že
409

Čl. 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu,
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (OJ L 88,
31.3.2017, p. 6–21).
410
Právna úprava potláčania trestných činov terorizmu v práve Európskej únie je z hľadiska rozlišovania troch
typov motívov dlhodobo konštantná. Smernica o boji proti terorizmu z roku 2017 v tomto atribúte plne
nadviazala na pôvodné rámcové rozhodnutie z roku 2002. Tomu dlhodobo zodpovedá po transpozícii aj
vnútroštátna trestnoprávna úprava. Pozri ČENTÉŠ, J. – BELEŠ, A.: Vývoj právnej úpravy trestného činu
terorizmu. In: Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges, 2017, s. 51 – 65.
411
To vyplýva z definície, ktorú Súdny dvor poskytol v rozsudku La Quadrature du Net a i., pričom to zopakoval
v rozsudku G. D., body 61 až 63. Súdny dvor tak odmietol názor Európskej komisie (a niektorých členských
štátov) o možnosti „prirovnávať“ obzvlášť závažnú trestnú činnosť hrozbám pre národnú bezpečnosť.
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orgány by mali mať možnosť prístupu k údajom získaným všeobecným a nediferencovaným
uchovávaním na účely boja proti závažnej trestnej činnosti, aby tak mohli potláčať vážne
hrozby pre národnú bezpečnosť.412 Takýto výklad by totiž spôsobil to, že prístup k údajom na
účely boja proti závažnej trestnej činnosti by závisel od toho, či v danom členskom štáte
existuje hrozba pre národnú bezpečnosť, čo by vytvorilo rozdielne podmienky na prístup
k údajom v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho je potrebné dodržiavať hierarchiu
cieľov verejného záujmu.413
Vnútroštátne pramene v podmienkach českého a slovenského právneho poriadku
neposkytujú definíciu národnej bezpečnosti. Slovenský ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu však
uvádza definíciu bezpečnosti (všeobecne). Podľa tejto definície ide o „stav, v ktorom je
zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná
celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené
životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.“ Keďže ide o všeobecnú definíciu
bezpečnosti, obsahuje prvky vymedzenia národnej bezpečnosti (v súlade s definíciami
uvedenými vyššie) ako aj prvky vymedzenia verejného poriadku a verejnej bezpečnosti (ktoré
predstavujú stav zabezpečenia ochrany pred „bežnou“ trestnou činnosťou (ochrana života,
zdravia osôb, majetku a životného prostredia). Napokon, niektorí autori stotožňujú
predmetnú definíciu bezpečnosti s definíciou vnútornej bezpečnosti.414 Obsahu národnej
bezpečnosti teda zodpovedá predovšetkým prvá časť uvedenej definície bezpečnosti (teda
stav zachovania mieru, bezpečnosti štátu, demokratického poriadku, zvrchovanosti, územnej
celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a základných práv a slobôd). Adekvátny predpis českého
právneho poriadku – ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky – neobsahuje
definíciu samotného pojmu bezpečnosti. Napriek absencii formálnej definície bezpečnosti,
podľa dôvodovej správy je potrebné z materiálneho hľadiska bezpečnosť vnímať ako spojenie
zahraničnej politiky, vojenskej obrany, vnútornej bezpečnosti a poriadku. V súlade s tým je
cieľom bezpečnosti „všestranná péče o člověka, o jeho život, o dodržování lidských práv a
svobod, o ochranu majetku a životních jistot a o zachovávání funkcí státu jako instituce, která

412

Argumentácia dánskej vlády.
G. D., body 97 až 100.
414
Pozri ŠKROBÁK, J.: Policajná správa. In: VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 142.
413
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zajišťuje bezpečnost“.415 Takáto definícia opäť spája národnú bezpečnosť s verejným
poriadkom a verejnou bezpečnosťou. Ako aspekty národnej bezpečnosti je potrebné z tohto
spojenia abstrahovať zachovanie funkcií štátu ako inštitúcie, ktorá zaisťuje bezpečnosť, a to
aj v kontexte zahraničnej politiky a obrany.
Na účely možnosti aplikácie povinnosti všeobecného a nediferencovaného
uchovávania metadát, ako aj aplikácie automatizovanej analýzy, ako boli judikované podľa
rozsudku La Quadrature du Net a i., sa prikláňame k širšiemu poňatiu definícií národnej
bezpečnosti, ktoré zahŕňajú obranno-bezpečnostné aspekty, aspekty politického systému
ako aj sociálno-ekonomické aspekty, resp. aspekty, ktoré zohľadňujú rôznorodé motívy
a ciele, k naplneniu ktorých smerujú trestné činy terorizmu. Naplnenie základných potrieb
spoločnosti totiž predpokladá funkčnosť všetkých týchto aspektov (a jednotlivých zložiek)
a taktiež závažné útoky voči fungovaniu spoločnosti, akými sú predovšetkým vojenský útok
(vedenie útočnej vojny, vojenská okupácia) alebo teroristický útok môžu smerovať voči
viacerým (alebo všetkým) týmto aspektom. Uvedené vymedzenie obsahu pojmu národnej
bezpečnosti s predmetnými aspektmi zabraňuje reštriktívnemu výkladu pojmu národnej
bezpečnosti, a tým neprimeranému obmedzeniu možnej aplikácie mimoriadnych opatrení,
akými

sú

automatizovaná

analýza

metadát

a taktiež

povinnosť

všeobecného

a nediferencovaného uchovávania metadát.

3.2.4. Rozsudky Schrems
V kontexte toho, aby analýza rozhodovacej činnosti Súdneho dvora k ochrane
základných práv a slobôd týkajúcej sa metadát elektronických komunikácií bola úplná,
a v nadväznosti na to, čo Súdny dvor vyslovil k problematike tzv. automatizovanej analýzy
v rozsudku La Quadrature du Net a i., je nevyhnutné ešte pripomenúť dva rozsudky Súdneho
dvora vo veci Schrems. Na rozdiel od predchádzajúcich rozsudkov, v predmetnom prípade
nejde o zákonnú povinnosť plošného a nediferencovaného uchovávania údajov, ale meritom
veci je ochrana osobných údajov, ktoré sú spracovávané (získavané a uchovávané) na
komerčné účely, avšak s možným prístupom zo strany orgánov verejnej moci k týmto údajom
mimo členských štátov Európskej únie.

415

Důvodová zpráva k návrhu ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. Dostupná na
https://www.beck-online.cz/ cit. 1. 3. 2022.
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Prvým je rozsudok Súdneho dvora vo veci Schrems z roku 2015.416 Súd posudzoval
situáciu, keď prichádza k prenosu a uchovávaniu mimo členských štátov Európskej únie (na
území Spojených štátov amerických), pričom sa môžu stať predmetom prístupu orgánov
verejnej moci (napr. prostredníctvom tzv. hromadného sledovania417, teda automatizovanej
analýzy).418 Rácio tohto rozhodnutia spočíva v tom, že dozorný orgán členského štátu je v
každom prípade oprávnený preskúmať ochranu základných práv osoby pri spracovaní
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli prenesené z členského štátu do tejto tretej
krajiny, ak táto osoba tvrdí, že platné právo a prax v tejto krajine nezaisťujú primeranú úroveň
ochrany. Pokiaľ ide o primeranú (adekvátnu) úroveň ochrany, nemožno síce požadovať
rovnakú úroveň ochrany údajov v tretej krajine, avšak možno požadovať rovnocennú úroveň
ochrany. Prostriedky na jej zabezpečenie môžu byť rozdielne, ale musia byť v praxi efektívne
na zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany.419
Druhým podstatným rozhodnutím je rozsudok z roku 2020, Data Protection
Commissioner proti Facebook Ireland Ltd, Maximillianovi Schremsovi.420 V tomto rozsudku
Súdny dvor v podstate konštatoval, že podľa čl. 46 GDPR sa musí zabezpečiť, „aby práva osôb,
ktorých osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny na základe štandardných doložiek o ochrane
údajov, požívali úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v
rámci Európskej únie týmto nariadením v spojení s Chartou základných práv Európskej únie.“
Prenos údajov na územie mimo členských štátov EÚ je totiž možný na základe rozhodnutia
o primeranosti (formou vykonávacieho aktu Komisie) podľa čl. 45 ods. 3 GDPR alebo pri
existencii primeraných záruk, pod podmienkou vymožiteľných práv a účinných prostriedkov
nápravy pre dotknuté osoby podľa čl. 46 GDPR.
V tejto súvislosti bolo vyhlásené za neplatné aj vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ)
2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o

416

Rozsudok zo 6. októbra 2015, Schrems, C‑362/14, ECLI:EU:C:2015:650.
Pozri rozsudky ESĽP Big Brother Watch a iní (Veľká komora), Centrum för Rättvisa v. Švédsko (Veľká komora),
ktoré sme analyzovali v predchádzajúcej kapitole tejto monografie.
418
Schrems, bod 27: „Osobné údaje klientov spoločnosti Facebook s bydliskom na území Únie sa v celom rozsahu
alebo sčasti prenášajú na servery patriace spoločnosti Facebook Inc., ktoré sa nachádzajú na území Spojených
štátov, kde sa spracúvajú.“ Bod 31: „Ak sú už osobné údaje zaslané do Spojených štátov, NSA a ostatné federálne
úrady, ako napríklad Federal Bureau of Investigation (FBI), môžu mať prístup k týmto údajom v rámci masového a
nediferencovaného sledovania a zaznamenávania.“
419
Tamtiež, body 73 a 74. Adekvátne tiež stanovisko 1/15, Accord PNR UE-Canada, bod 134.
420
Rozsudok zo 16. júla 2020, Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd, Maximillianovi
Schremsovi, C‑311/18, ECLI:EU:C:2020:559.
417
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primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. 421
Súdny dvor k tomu v odôvodnení, zjednodušene vyjadrené, konštatoval, že Komisia sa mýlila
v otázke, či úroveň ochrany základných práv v súvislosti s ochranou osobných údajov
v elektronických komunikáciách je v Spojených štátoch a EÚ ekvivalentná. Dôvodom bol
rozpor s princípom proporcionality zásahu do základných práv a slobôd pri právnej úprave a
aplikácii hromadného sledovania – automatizovanej analýzy.422 Súdny dvor taktiež
poznamenal, že v podmienkach práva Spojených štátov bola vylúčená súdna kontrola
použitia údajov.423 K tomu Súdny dvor doplnil, že právne predpisy Spojených štátov
[Presidential Policy directive 28] umožňujú hromadné sledovanie prostredníctvom
selektorov.424
Na margo toho je vhodné poznamenať, že v súlade s tézami uvedenými v druhom
rozsudku Schrems sú aj závery, ktoré predostrel už predtým Súdny dvor v stanovisku 1/15
Accord PNR UE-Canada v kontexte cezhraničného prenosu údajov o cestujúcich v leteckej
doprave (z EÚ do Kanady). Súd vyslovil, že zamýšľaná dohoda medzi EÚ a Kanadou je

421

K problematike obsahu štítu na ochranu osobných údajov podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktoré
bolo neskôr zrušené, pozri CYPRICHOVÁ, A.: Čl. 45. In: HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I.
a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR. Veľký komentár. Bratislava:
Eurokódex, 2018, s. 419 a nasl.
422
Konkrétne k tomu súd v odôvodnení rozhodnutia uviedol (bod 180): „Zdá sa teda, že z článku 702 FISA [pozn.
– Foreign Intelligence Surveillance Act] nijako nevyplýva existencia obmedzení oprávnenia, ktoré obsahuje a ktorým
sa vykonávajú programy sledovania na účely zahraničných spravodajských informácií, ani existencia záruk pre
osoby, ktoré nie sú americkými občanmi a ktorých sa môžu týkať tieto programy. Za týchto podmienok [...], tento
článok nemôže zabezpečiť úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná s úrovňou zaručenou Chartou, [...] podľa
ktorej samotný právny základ, ktorý umožňuje zásah do základných práv, musí na účely splnenia zásady
proporcionality sám definovať rozsah obmedzenia výkonu dotknutého práva a stanoviť jasné a presné pravidlá,
ktoré budú upravovať rozsah a uplatnenie predmetného opatrenia a ukladať minimálne požiadavky.“
423
Tamtiež, bod 181: „Podľa zistení uvedených v rozhodnutí ŠnOOÚ [pozn. – vykonávacie rozhodnutie Komisie
(EÚ) 2016/1250] sa programy sledovania založené na článku 702 FISA musia vykonávať v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi z PPD‑28 [pozn. – Presidential Policy directive 28]. Hoci Komisia v odôvodneniach 69 a 77 rozhodnutia
ŠnOOÚ zdôraznila, že také požiadavky majú pre spravodajské služby Spojených štátov záväzný charakter,
americká vláda v odpovedi na otázku Súdneho dvora pripustila, že PPD ‑28 nepriznáva dotknutým osobám práva
uplatniteľné pred súdmi voči americkým orgánom. Preto nemôže zabezpečiť úroveň ochrany, ktorá je v podstate
rovnocenná úrovni ochrany vyplývajúcej z Charty, na rozdiel od toho, čo vyžaduje článok 45 ods. 2 písm. a)
nariadenia GDPR, podľa ktorého konštatovanie tejto úrovne závisí najmä od existencie skutočných a vymožiteľných
práv prináležiacich osobám, ktorých údaje boli prenesené do dotknutej tretej krajiny.“
424
Tamtiež, bod 183: „Je potrebné dodať, že PPD‑28, ktorá sa musí dodržiavať pri vykonávaní programov
uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch, umožňuje ‚hromadné zhromažďovanie … pomerne veľkého objemu
informácií alebo údajov prostredníctvom signálového spravodajstva za okolností, keď spravodajské služby nemôžu
použiť identifikátor spojený s konkrétnym cieľom…, aby mohli presne zamerať zhromažďovanie informácií‘, ako sa
uvádza v liste od Úradu riaditeľa národnej spravodajskej služby Ministerstvu obchodu USA, ako aj správnemu
orgánu zahraničného obchodu z 21. júna 2016, ktorý sa nachádza v prílohe VI rozhodnutia ŠnOOÚ. Táto možnosť,
ktorá v rámci programov sledovania založených na E.O. 12333 umožňuje prístup k údajom na ceste do Spojených
štátov bez toho, aby podliehal tento prístup akémukoľvek preskúmaniu zo strany súdov, však v žiadnom prípade
dostatočne jasne a presne nevymedzuje rozsah hromadného zhromažďovania osobných údajov.“
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v rozpore s čl. 7 a 8 Charty ako aj s čl. 21 Charty (zákaz diskriminácie) z dôvodu, že pripúšťa
prenos aj citlivých údajov, ich využívanie a uchovávanie. K tomu Súdny dvor stanovil, aké
kvalitatívne atribúty musí takáto dohoda o prenose údajov spĺňať, aby bola v súlade s čl. 7, 8
a 52 ods. 1 Charty.425 Tieto kvalitatívne atribúty sú svojím charakterom podobné ako
požiadavky na právnu úpravu týkajúcu sa spracovávania údajov z elektronických
komunikácií.426
Na základe uvedeného je potrebné dedukovať, že rozsudkom La Quadrature du Net a
i. z októbra 2020 v časti posúdenia podmienok automatizovanej analýzy Súdny dvor potvrdil
a špecifikoval paradigmu, ktorú načrtol už rozsudkom vo veci Schrems z júla 2020. Súdny dvor
tak vymedzil prísne kritériá aplikovateľnosti automatizovanej analýzy, ktoré sa týkajú
všeobecného cieľa verejného záujmu (vážna hrozba pre národnú bezpečnosť), používania tzv.
filtrov – selektorov (vhodnosť, nevyhnutnosť, nediskriminačný charakter), nevyhnutnosti
následného neautomatizovaného posúdenia, ako aj súdneho prieskumu. V nadväznosti na
prípad Schrems je potrebné tieto kritériá uplatniť aj na automatizovanú analýzu aplikovanú
mimo územia Európskej únie, ak ide o údaje, ktoré boli z členských štátov prenesené.

425

Pozri bod 3 výroku stanoviska 1/15 Accord PNR UE-Canada (citované vyššie). Ide predovšetkým o:
• presné a jasné určenie rozsahu údajov, ktoré majú byť predmetom prenosu,
• stanovenie filtrov automatizovanej analýzy konkrétnym, spoľahlivým a nediskriminačným spôsobom,
• používanie údajov z automatizovanej analýzy musí podliehať presne stanoveným hmotnoprávnym
a procesným podmienkam, musí sa aplikovať súdny prieskum alebo prieskum zo strany nezávislého
správneho orgánu, a to na základe žiadostí v konaniach týkajúcich sa objasňovania trestných činov
alebo ich predchádzania,
• uchovávanie údajov cestujúcich, ktorí z krajiny už odleteli, sa musí obmedziť len na údaje podozrivých
osôb, ktoré by mohli predstavovať riziko v súvislosti s potláčaním terorizmu a závažnej nadnárodnej
trestnej činnosti,
• obmedzenie sprístupňovania údajov tretím krajinám,
• stanovenie práva dotknutých osôb na individuálne informovanie o využívaní údajov z osobného
záznamu o cestujúcom,
• zabezpečenie dohľadu nad dodržiavaním uvedených pravidiel zo strany nezávislého orgánu dohľadu.
426
Napokon, Súdny dvor v odôvodnení stanoviska 1/15 Accord PNR UE-Canada opakovane na judikatúru
týkajúcu sa ochrany dôvernosti elektronických komunikácií, ktorú sme analyzovali vyššie, predovšetkým
rozsudky Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. (pozri v stanovisku body 123, 124, 126, 140, 141); Tele2 Sverige a i.
(pozri v stanovisku body 140, 141, 191, 192, 201, 202, 205, 207 a ďalšie).
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4. SLOVENSKÁ A ČESKÁ PRÁVNA ÚPRAVA
4.1. KOREKCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY V SR PRIJATÍM NÁLEZU VO VECI PL. ÚS 10/2014
Pochybnosti o súlade vnútroštátnej právnej úpravy uchovávania a oznamovania
údajov o elektronickej komunikácii s garanciami základných práv a slobôd sa skôr či neskôr
prejavili aj v rozhodovacej činnosti vnútroštátneho ústavného súdnictva v rámci abstraktnej
kontroly ústavnosti. Skôr pristúpil ku korekcii, teda vysloveniu protiústavnosti zákonnej
právnej úpravy Ústavní soud ČR, neskôr tak učinil aj Ústavný súd SR. Ústavný súd SR nálezom
vo veci PL. ÚS 10/2014427 vyslovil nesúlad zodpovedajúcich ustanovení ZEK 2011,428 § 116 TP,
resp. § 76a ods. 3 zákona o PZ s garanciami základných práv a slobôd, teda práva na ochranu
súkromia podľa Ústavy SR a Dohovoru. Preto tieto ustanovenia stratili účinnosť k 23. júnu
2015.429
Súd zdôraznil konkrétny aspekt práva na súkromie – právo na informačné sebaurčenie.
Obsahom práva na súkromie je záruka toho, že jednotlivec má možnosť rozhodovať
samostatne o záležitostiach, ktoré sú súčasťou jeho súkromia. Toto právo zahŕňa nielen
negatívnu povinnosť štátu, aby sa zdržal mocenských zásahov, ale aj pozitívny záväzok štátu

427

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015.
Ust. § 58 ods. 5 až 7 ZEK 2011: „(5) Podnik je povinný na účely podľa odseku 7 uchovávať prevádzkové údaje,
lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie
prostredníctvom internetu, a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(6) Údaje podľa odseku 5 podnik uchováva v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby
alebo siete. Podnik uchováva údaje podľa odseku 5 súvisiace s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré podnik vytvára
alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové údaje. Neuchovávajú sa
údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný uchovávať podľa tohto odseku
a odseku 5, je uvedený v prílohe č. 2.
(7) Údaje uchovávané podľa odsekov 5 a 6 spolu s údajmi účastníka v rozsahu podľa § 63 ods. 1 písm. b), je podnik
povinný na základe písomnej žiadosti a bezodkladne poskytnúť za podmienok ustanovených v § 63 ods. 6
orgánom činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu štátu na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania
trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom
a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením; údaje a informácie
môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.“ (Pozn. – zvýraznil autor monografie)
Ďalej ust. § 63 ods. 6 ZEK 2011: „(6) Podnik je povinný poskytnúť inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 na účely
plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov [...] na základe písomnej žiadosti a so súhlasom súdu alebo na príkaz
súdu podľa osobitných predpisov [...] údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1
písm. b) až d); v prípade údajov potrebných pre pátranie po nezvestných osobách a odcudzených motorových
vozidlách sa postupuje podľa osobitného predpisu. [...] Podnik je povinný poskytnúť tieto údaje inému orgánu štátu
podľa § 55 ods. 6 v písomnej forme alebo v elektronickej podobe v šifrovanej forme a zrozumiteľným spôsobom.
Náklady na hmotné nosiče, ktoré sú potrebné na poskytnutie údajov, uhrádza orgán štátu, ktorému sa takéto údaje
poskytli.“
429
Nález vyhlásený pod č. 139/2015 Z. z.
428
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prijať opatrenia na zabezpečenie efektívnej ochrany. 430 Právo na informačné sebaurčenie
zabezpečuje priestor na slobodný rozvoj osobnosti v rámci modernej spoločnosti, ktorej
základom je elektronická komunikácia. A contrario, nekontrolované spracovávanie osobných
údajov bráni vo voľnosti existencie jednotlivca. To v konečnom dôsledku ohrozuje aj celkovo
demokratický režim, pretože jeho garantmi môžu byť len jednotlivci, ktorí sú skutočne
slobodní.431 Konkrétnymi relevantnými ustanoveniami k právu na súkromie, resp. právu na
informačné

sebaurčenie

v systéme

garancií

základných

práv

a slobôd

v

slovenskom ústavnom poriadku sú:
•

čl. 16 ods. 1 Ústavy SR [resp. čl. 7 Listiny (SR)] – právo na nedotknuteľnosť
osoby a jej súkromia;

•

čl. 19 ods. 2 Ústavy SR [resp. čl. 10 ods. 2 Listiny (SR] – právo na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života;

•

čl. 19 ods. 3 Ústavy SR [resp. čl. 10 ods. 3 Listiny (SR] – právo na ochranu pred
neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním
údajov o svojej osobe;

•

čl. 22 ods. 1 a 2 [resp. čl. 13 Listiny (SR)] – právo na zachovanie listového
tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností a ochranu
osobných údajov – Čentéš432 upozornil na skutočnosť, že práve a
predovšetkým čl. 22 ods. 2 Ústavy SR predstavoval ústavnoprávny základ pre
prijatie § 116 TP, keďže tento článok zakladá ochranu aj ďalších údajov
evidovaných pri registrácii telekomunikačnej prevádzky (elektronickej
komunikácie).

Uvedené zrušené zákonné ustanovenia v podstatnej miere predstavovali transpozíciu
smernice o uchovávaní údajov. Tejto skutočnosti zodpovedá aj odôvodnenie predmetného
nálezu, pretože Ústavný súd SR sa v ťažiskových úvahách odôvodnenia433 opiera
o myšlienkový základ doktrinálneho rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Digital Rights Ireland
a Seitlinger a i., ktorý sme skúmali vyššie.

430

Bližšie nález PL. ÚS 10/2014, bod 81. K pozitívnym záväzkom štátu pozri tiež časť tejto monografie 2.1.3 Právo
na účinné vyšetrovanie.
431
Tieto úvahy Ústavný súd SR bližšie rozvinul neskôr, pozri nález z 10. novembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 25/2019,
bod 36, resp. uznesenie z 13. mája 2020, sp. zn. PL. ÚS 13/2020, bod 69.
432
ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 139.
433
Nález PL. ÚS 10/2014, napr. body 102, 103, 117, 119.
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Pri posudzovaní ústavnej konformnosti ustanovení ZEK 2011 poukázal Ústavný súd
SR na skutočnosť, že povinnosť plošne a preventívne uchovávať metadáta predstavuje
značnú intenzitu zásahu do práva na súkromie, ktorý sa týka obrovského
a nepredvídateľného počtu účastníkov komunikácie. Z uchovávaných metadát je totiž
možné zostaviť presný obraz o spoločenskej a politickej príslušnosti, osobných záľubách,
zdravotnom stave, sexualite alebo slabostiach komunikujúcich osôb, resp. možno zistiť,
s kým, ako často, v akom čase atď. sú v styku.434 V rámci trojkrokového testu proporcionality
Ústavný súd SR konštatoval, že zákonom stanovená povinnosť uchovávať metadáta je
vhodná na dosiahnutie sledovaného cieľa, avšak takúto právnu úpravu nemožno považovať
za nevyhnutnú na jeho dosiahnutie. Dôvody boli nasledujúce:
•

povinnosť uchovávať sa vzťahovala na všetky prevádzkové údaje, lokalizačné
údaje a údaje komunikujúcich strán,

•

uplatňovala sa na osoby, pri ktorých nemožno predpokladať, že ich konanie
súvisí so závažnými trestnými činmi,

•

nevyžadovala sa súvislosť medzi uchovávanými údajmi a hrozbou pre verejnú
bezpečnosť, resp.

•

právna úprava neustanovovala dostatočné záruky pred rizikom zneužitia.

Ústavný súd celkom konkrétne pro futuro odporučil435 prijatie právnej úpravy tzv. data
freezing, ktorá umožňuje uchovávať a oznamovať údaje výlučne vopred určeného účastníka
komunikácie.
Súd podobne aj v prípade prieskumu ústavnosti § 116 TP436 a ustanovení zákona o PZ
v skúmanom náleze konštatoval, že oznámenie údajov predstavuje zásah do základných
434

Tamtiež, body 106 a 107. Súd sa tu odvoláva na štúdiu Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Relationship Inference, dostupnú na http://reality.media.mit.edu/dyads.php.
435
Tamtiež, bod 122.
436
Pozri ust. § 116 TP v znení, ktoré nálezom Ústavného súdu SR stratilo účinnosť: „(1) V trestnom konaní pre
úmyselný trestný čin možno vydať príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej
prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných
údajov, ktoré sú potrebné na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie.
(2) Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke vydáva písomne predseda
senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh
prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami; príkaz sa doručí osobám uvedeným v odseku
3.
(3) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zabezpečujú telekomunikačnú prevádzku, oznámia predsedovi senátu
a v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi údaje o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke.
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práv, resp. sledovaný cieľ verejného záujmu je legitímny (splnená podmienka legitimity
zásahu do základných práv).437 Podmienke legality sa bližšie súd nevenoval vzhľadom na
zrejmý zákonný základ právnej úpravy. Následne teda súd pristúpil k trojkrokovému testu
proporcionality. Opatrenie je vhodné, čiže spôsobilé naplniť sledovaný cieľ. Súd však
konštatoval, že právna úprava nespĺňa požiadavku nevyhnutnosti. Oprávnenie sa totiž týka
všetkých úmyselných trestných činov (§ 116 TP), resp. všetkých trestných činov (ust. PolZ).
K tomu pristúpila ďalšia skutočnosť, že právna úprava je príliš neurčitá a všeobecná.
Neurčitosť a všeobecnosť nemôže byť účinne kompenzovaná ani uplatňovaním judiciarity –
teda kontroly zo strany nezávislého a nestranného súdu ex ante – resp. judiciarita nemôže
nahradiť úvahu zákonodarcu o intenzite verejného záujmu na obmedzení práva na súkromie
v prípade jednotlivých trestných činov. Vyvažovanie nedostatočnej kvality právnej úpravy
súdnou kontrolou by bolo v rozpore so zásadou obmedzenia základných práv a slobôd
výlučne zákonom (čl. 13 ods. 2 Ústavy SR), resp. so zásadou právnej istoty ako atribútu
právneho štátu. Tieto atribúty chránia adresátov práva pred praktikami, ktoré sú typické pre
policajné alebo totalitárne štáty.438 Ústavný súd tak fakticky ideovo nadviazal na Čentéša,
ktorý správne upozorňoval, že úprava procesného inštitútu podľa § 116 TP, v porovnaní
s úpravou podľa § 115 TP, „obsahuje výrazne liberálnejšie (miernejšie) podmienky umožňujúce
jeho aplikáciu“.439
Ústavný súd – vzhľadom na uvedené – formuloval konkrétne odporúčania440 na
prijatie kvalitnej (ústavnoprávne udržateľnej) právnej úpravy tak, aby oznamovanie metadát
o elektronickej komunikácii nebolo zvyčajným alebo rutinným prostriedkom prevencie
a objasňovania trestnej činnosti, ale naopak, aby bol zachovaný charakter mimoriadnosti
použitia tohto opatrenia vzhľadom na vysokú intenzitu zásahov do základných práv a slobôd:

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú na obsahové údaje alebo prevádzkové údaje prenášané
prostredníctvom počítačového systému.“ Ku genéze právnej úpravy bližšie ČENTÉŠ, J. Vývoj právnej úpravy
oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní. In ZÁHORA, J. (ed.): Teoretické a praktické
problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha : Leges, 2017, s. 53 – 61.
437
Tamtiež, body 128 a 131.
438
Pozri bližšie (v kontexte obmedzenia práva na súkromie protipandemickými opatreniami) nález Ústavného
súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 4/2021 z 8. decembra 2021, bod 71: „Axiologickou a teleologickou bázou čl. 13 ods. 2 ústavy
sú hodnoty a princípy demokratického právneho štátu – suverenita zákonodarcu v spojení s princípom obmedzenej,
konštitučnej vlády. Inými slovami, účelom čl. 13 ods. 2 ústavy je chrániť adresátov práva pred takými technikami
právnej regulácie, ktoré sú typické pre tzv. policajné štáty; ide najmä o širokú diskrečnú právomoc exekutívy vrátane
jej možnosti upravovať kľúčové súradnice vzťahu medzi občanmi a mocou podzákonnými opatreniami.“
439
ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 140.
440
Otázkou zostáva, či tým Ústavný súd SR neprekračuje svoju právomoc ako súdneho orgánu ochrany
ústavnosti, keď stanovuje zákonodarcovi presné pokyny na formulovanie znenia podústavnej právnej úpravy.
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a) uchovávanie a oznámenie údajov sa musí vzťahovať na trestné konanie len o tých
najzávažnejších trestných činoch;441
b) musia byť stanovené jasné a detailné požiadavky na zabezpečenie uchovávaných
údajov – na zamedzenie prístupu tretích osôb, stanovenie procedúry na ochranu
celistvosti a dôvernosti údajov, resp. ich zničenia;
c) je nevyhnutné stanoviť povinnosť dodatočne informovať osobu, ktorej údaje boli
uchovávané a oznámené, resp. v súlade s právom na súdny prieskum zásahu do
základných práv stanoviť oprávnenie dotknutej osoby žiadať o preskúmanie
postupu orgánov činných v trestnom konaní (resp. súdu) pri získavaní a nakladaní
s predmetnými údajmi; výnimku by predstavovali prípady, keď by verejný záujem na
zachovaní utajenia postupu orgánov prevážil nad právom žiadať o prieskum zásahu
do základných práv a slobôd; dôvody na zachovanie utajenia nesmú byť svojvoľné
a musia podliehať súdnej kontrole;
d) zákonné garancie zachovania základných práv a slobôd pri uchovávaní a oznámení
metadát

o elektronickej

prevádzke

musia

byť

porovnateľné

s garanciami

ustanovenými pri zákonnom zisťovaní obsahu komunikácii – pri odpočúvaní
a zázname telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 TP, pretože intenzita zásahu do
práva na súkromie je porovnateľná;442 ústavný súd teda nevyslovil požiadavku
totožnosti právnej úpravy alebo totožných garancií, ale ide o požiadavku
porovnateľnosti, čo má zrejme znamenať primeranosť, resp. adekvátnosť;
e) na zváženie zostáva aj možnosť ustanoviť formálne obsahové náležitosti žiadosti
orgánov činných v trestnom konaní voči súdu (podrobné informácie o užívateľovi
alebo majiteľovi užívateľskej adresy), resp. ustanoviť podrobnejšie formálne
náležitosti obsahu príkazu súdu na oznámenie údajov – s cieľom podporiť požiadavku
dôslednosti a efektivity súdnej kontroly.443

Uvedené atribúty právnej úpravy odporúčané ústavným súdom zodpovedajú
požiadavkám, ktoré požiadavkám na kvalitatívne aspekty právnej úpravy podľa rozsudkov
Súdneho dvora vo veciach Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. a Tele2 Sverige a i. Tomu
441

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 134.
Tamtiež, bod 136.
443
Tamtiež, bod 137. Porovnaj tiež nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/11 z 20. decembra 2011 (Data
retention II), bod 28.
442
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taktiež zodpovedá aj právna úprava prijatá v reakcii na nález PL. ÚS 10/2014.444 Diferenciácia
jednotlivých opatrení a ich právnej úpravy z hľadiska intenzity zásahov do základných práv
a slobôd podľa rozsudku La Quadrature du Net a i. (z roku 2020) tu, pochopiteľne, zohľadnená
byť nemohla.

4.2. KOREKCIE PRÁVNEJ ÚPRAVY V ČR PRIJATÍM NÁLEZOV DATA RETENTION I, DATA RETENTION II
A DATA RETENTION III
Ústavní soud České republiky sa problematikou uchovávania a oznamovania metadát
o elektronickej komunikácii zaoberal opakovane v troch na seba nadväzujúcich nálezoch –
Data retention I až Data retention III.445 Prvými dvomi uvedenými nálezmi zrušil ústavní soud
právnu úpravu uchovávania a oznamovania údajov, tretí nález vydaný s takmer osemročným
časovým odstupom je zamietavý. Na rozdiel od vyššie skúmaného nálezu Ústavného súdu SR
boli prvé dva nálezy Ústavního soudu ČR vydané z chronologického hľadiska ešte pred
kľúčovým rozsudkom SDEÚ vo veci Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. Preto sa český
ochranca ústavnosti na rozdiel od slovenského neinšpiroval úvahami Súdneho dvora EÚ,
avšak možno sa domnievať, že svoju inšpiráciu čiastočne hľadal v rozsudku nemeckého
spolkového

ústavného

súdu

Bundesverfassungsgericht446,

ktorý

síce

(zdržanlivo)

nespochybňoval platnosť smernice o uchovávaní údajov, avšak zrušil ustanovenia zákonov,
ktorými bola táto smernica transponovaná. Podobne aj Ústavní soud ČR v Data retention
I poukázal447 na údajnú možnosť ústavne konformného výkladu smernice o uchovávaní
údajov. Napokon, pre slovenský ústavný súd, ako je zrejmé z nálezu PL. ÚS 10/2014, boli
inšpiratívne448 aj úvahy od jeho českého pendanta uvedené v Data retention I a Data retention
II, preto je potrebné bližšie analyzovať aj tieto rozhodnutia.
Rozhodnutím

Data

retention

I bolo

zrušené

stanovenie

českého

zákona

o elektronických komunikáciách, konkrétne § 97 ods. 3 a 4 českého ZEK 2005 so stanovenou
povinnosťou uchovávať metadáta o elektronickej komunikácii šesť mesiacov až jeden rok,

444

Pozri ďalej.
Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011 (ďalej len Data retention I), nález Ústavního
soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 24/11 z 20. decembra 2011 (ďalej len Data retention II), nález Ústavního soudu ČR, sp. zn.
Pl. ÚS 45/17 zo 14. mája 2019 (ďalej len Data retention III).
446
Rozsudok prvého senátu spolkového ústavného súdu Bundesverfassungsgericht, sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR
263/08, 1 BvR 586/08 z 2. marca 2010.
447
Data retention I, bod 25.
448
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, body 133, 136.
445
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resp. podzákonný predpis, ktorý špecifikoval druhy uchovávaných údajov.449 Rozhodnutím
Data retention II bolo následne zrušené ustanovenie § 88a Trestního řádu o oznámení údajov
o uskutočnenej elektronickej komunikácii na základe príkazu súdu. Podľa Ústavního soudu ČR
sa právo na súkromie vyvinulo ako právo byť „ponechaný sám sebe“,450 ako najkomplexnejšie
právo jednotlivca voči štátu, resp. iným jednotlivcom, ktoré mu vytvára priestor na
individuálnu realizáciu.
Rozhodovanie o sebe samom zahŕňa aj aspekt, či a v akom rozsahu majú byť
informácie zo súkromného života zbierané a sprístupnené iným subjektom. Ide o právo na
informačné sebaurčenie (informationelle Selbstbestimmung), ktoré je jedným z aspektov
práva na súkromie. A contrario, keby právo na informačné sebaurčenie neexistovalo a štát by
sa stal vševediaci a všadeprítopný a právo na súkromie, vrátane práva na slobodné
rozhodovanie a konanie, by sa stalo iluzórnym.451 Metadáta o elektronickej komunikácii
podliehajú ochrane, ktorá poskytuje právo na súkromie, resp. právo na informačné
sebaurčenie.452 To vyplýva z čl. 10 ods. 3 Listiny (ČR) (adekvátne ako čl. 19 ods. 3 Ústavy SR),
ktorý ustanovuje právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov,
resp. z čl. 13 Listiny (ČR) (adekvátne ako 22 ods. 1 Ústavy SR), ktorý ustanovuje záruky
tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, resp. ochrany osobných údajov. Avšak
toto je potrebné interpretovať v spojení s ďalšími právami a slobodami podľa Listiny (ČR), a to
podľa:453

449

•

čl. 7 Listiny (ČR) – právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia,

•

čl. 8 Listiny (ČR) – osobná sloboda,

Vyhláška č. 485/2005 Sb. o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu
jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.
450
„Požadavek respektu ke svébytnému uspořádání života se stal, […] centrálním lidskoprávním nárokem na
autonomii jednotlivce, jež má formativní význam pro evropské vnitrostátní katalogy lidských (základních) práv,
jakož i pro jejich pozdější regionální a univerzální pandány. [...] Primární funkcí práva na respekt k soukromému
životu je zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho
prostorové dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí a veřejnou mocí
nerušenou tvorbou sociálních vztahů (v manželství, v rodině, ve společnosti), právo na respekt k soukromému životu
zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě samém.“ Data retention I, body
28 a 29. Pozri tiež tam uvedené odkazy na rozhodnutia Bundesverfassungsgericht, najmä tzv.
Volkszählungsurteil z 15. decembra 1983, 1 BvR 209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 440/83,
1 BvR 484/83. Tento rozsudok sa považuje za kruciálne rozhodnutie pre právo na informačné sebaurčenie
a ochranu osobných údajov v nemeckom ústavnom práve.
451
Data retention I, bod 30.
452
Data retention I, bod 32, resp. pozri tam citovanú judikatúru (nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 502/2000
z 21. januára 2001).
453
Data retention I, bod 31, Data retention II, body 15 a 16.
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•

čl. 10 Listiny (ČR) – právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného
a rodinného života (ods. 2),

•

čl. 12 Listiny (ČR) – právo na ochranu nedotknuteľnosti obydlia.

Základné referenčné kritériá, ako uvádzajú Šámal a Růžička, na posúdenie danej
právnej úpravy však tvorí čl. 10 ods. 3 Listiny (ČR) ako právo pred neoprávneným
zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov: „Tímto způsobem
vymezené základní právo, jež lze ve spojení s čl. 13 LPS zkráceně označit jako právo na
informační sebeurčení, dotváří spolu se svobodou osobní, svobodou v prostorové dimenzi
(domovní), svobodou komunikační a dalšími ústavně garantovanými základními právy
osobnostní sféru jedince, jehož individuální integritu je jako zcela nezbytnou podmínku důstojné
existence jedince a rozvoje lidského života vůbec nutno respektovat a důsledně chránit [...]“.454
Trestná činnosť (všeobecne) spôsobuje najzávažnejšie zásahy do základných práv
a slobôd. Objasňovanie trestnej činnosti, stíhanie páchateľov a ich potrestanie je preto
aprobovaným verejným záujmom, na ktorého realizáciu používa trestné právo robustné
nástroje. Použitie týchto nástrojov predstavuje invazívny zásah do základných práv a slobôd
inej osoby. Procesné použitie takýchto nástrojov má svoje ústavné limity: výnimočnosť
a nevyhnutnosť v demokratickej spoločnosti, subsidiarita takého opatrenia – ak nemožno
účel sledovaný verejným záujmom dosiahnuť inak, akceptovateľnosť z pohľadu zákonných
záruk proti svojvôli, resp. proti zneužitiu moci – predovšetkým prostredníctvom súdnej
kontroly.455 Použité prostriedky musia byť posudzované vo vzťahu k účelu zásahu do
základných práv – práva na súkromie, práva na informačné sebaurčenie. Meradlom tohto
posúdenia je zásada proporcionality. Imperatívna právna úprava procesného inštitútu musí
byť formulačne presná, zreteľná a predvídateľná z hľadiska informovania verejnosti
o zákonných predpokladoch zásahu do základných práv. Pri posúdení proporcionality uplatnil
Ústavní soud ČR tradičné tri kritériá: spôsobilosť naplniť účel (vhodnosť), použitie
najmiernejšieho prostriedku (potrebnosť alebo nevyhnutnosť), primeranosť ujmy vzhľadom
na zamýšľaný cieľ (proporcionalita v užšom zmysle).456 Súdna kontrola sa podľa súdu

454

ŠÁMAL, P. – RŮŽIČKA, M.: § 88a. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck,
2013, s. 1225 – 1226.
455
Data retention I, bod 36.
456
Tamtiež, bod 37, Data retention II, bod 19.
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prejavuje vydaním súdneho príkazu, ktorý musí byť riadne odôvodnený – z hľadiska
skutkových zistení, individualizácie, resp. čo má byť uplatnením procesného inštitútu
zistené.457
Vzhľadom na to, že právna úprava uchovávania metadát o elektronickej komunikácii
sa týka obrovského a nepredvídateľného počtu účastníkov komunikácie, Ústavní soud ČR
musel uvedené ústavné požiadavky skúmať veľmi prísne.458 Napadnutému ustanoveniu § 97
ods. 3 a 4 českého ZEK 2005, resp. aj § 88a Trestního řádu ústavní soud vyčítal neurčitosť:459
•

z hľadiska oprávnených orgánov, osobitných právnych predpisov460,

•

z hľadiska účelu poskytovania uchovávaných metadát461 – zákonodarca
nestanovil naviazanie uchovávania údajov na podozrenie zo spáchania
trestného činu, resp. ani povinnosť dodatočne dotknutú osobu informovať,
čím právna úprava nespĺňa druhé kritérium proporcionality – potrebnosť,
nevyhnutnosť.

Nedostatočnú určitosť a predvídateľnosť právnej úpravy nemôže kompenzovať súdna
kontrola použitia údajov. Sudca nemôže svojou abstraktnou úvahou nahradiť politické
rozhodnutie zákonodarcu, ktorý stanovil pravidlá oznamovania údajov príliš všeobecne
a neurčito – obmedzenia základných práv a slobôd musia byť stanovené zákonom a splnením
požiadavky právnej istoty462. Zásah do práva na informačné sebaurčenie je okrem toho
zákonodarca povinný obmedziť len na trestné konanie o obzvlášť závažných zločinoch a pod
podmienkou dodržania zásady subsidiarity – sledovaný účel nemožno dosiahnuť iným (voči
právu na informačné sebaurčenie) šetrnejším spôsobom. Oprávnenie vyžiadať si údaje pre
akékoľvek trestné konanie463 nerešpektuje požiadavku nevyhnutnosti a vedie k nadmernému

457

Data retention I, bod 38. K uvedenému rozboru pozri tiež BELEŠ, A.: § 116. In: ČENTÉŠ, J. – KURILOVSKÁ, L.
– ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 650.
458
Tamtiež, bod 45.
459
V náleze Data retention I konštatuje Ústavní soud ČR, že uvádzané výčitky sa vzťahujú taktiež aj na právnu
úpravu vyžiadania údajov na účel trestného konania podľa § 88a Trestního řádu. Súd bol však obmedzený
podaným návrhom, preto k zrušeniu ust. § 88a Trestního řádu pristúpil až v rozhodnutí Data retention II. Pozri
Data retention I, bod 54.
460
Tamtiež, bod 46.
461
Tamtiež, bod 47.
462
Data retention II, bod 24.
463
Zrušená česká právna úprava neobmedzovala na rozdiel od zrušenej slovenskej právnej úpravy oprávnenie
vyžiadať si oznámenie metadát ani na úmyselné trestné činy.
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aplikovaniu tohto inštitútu.464 Zároveň to znamená aj nevyhovenie v teste tretieho kritéria –
proporcionality v užšom zmysle.465 Súd ďalej akcentoval, aby právna úprava obsahovala
dostatočné záruky proti riziku zneužitia údajov a svojvôle pri aplikácii oznamovania údajov.
Zákonné ustanovenia totiž musia určovať minimálne požiadavky na zabezpečenie údajov,
najmä opatrenia proti neoprávnenému prístupu tretích osôb k nim, na ochranu celistvosti
a dôvernosti údajov, resp. požiadavky na proces ich zničenia. Taktiež je nevyhnutné stanoviť
mechanizmus pre jednotlivcov domáhať sa efektívnej kontroly a ochrany proti prípadnému
zneužitiu, svojvôli, resp. nesplneniu zákonných povinností.466 Ústavní soud ČR tiež
pripomenul, že obdobné výčitky voči právnej úprave, ktorou bola transponovaná smernica
o uchovávaní údajov, vyjadril aj nemecký spolkový ústavný súd.467
Právna úprava sa v prípade splnenia uvedených kritérií podľa Ústavního soudu ČR
dostane do súladu so smernicou o uchovávaní údajov, ako aj bude koherentná s právnou
úpravou odpočúvania (získavania obsahu komunikácie), od ktorej sa bezdôvodne
odchyľuje.468
Z ostatne uvedeného konštatovania vyplývajú predovšetkým dva závery:
a) Ústavní soud ČR sa domnieval, že odstránením nedostatočnej, resp. chybnej
transpozície štandardov vyplývajúcich zo smernice o uchovávaní údajov sa odstráni
konflikt právnej úpravy so základnými právami a slobodami, najmä s právom na
informačné sebaurčenie. Ako je zrejmé z rozsudku Digital Rights Ireland a Seitlinger a
i., tento predpoklad bol chybný. Na druhej strane Ústavní soud ČR obiter dictum
vyjadril pochybnosť nad všeobecnou povinnosťou uchovávania metadát podľa
smernice o uchovávaní údajov z hľadiska vhodnosti dosiahnutia sledovaného cieľa
(existencia anonymných SIM kariet, ďalšie formy komunikácie, o ktorých sa dáta
neuchovávajú), resp. z hľadiska nevyhnutnosti a potrebnosti právnej úpravy
zasahujúcej do práva na informačné sebaurčenie.469 Ústavní soud ČR tým kulantne
naznačil – anticipoval možný rozpor ustanovení smernice s garanciami práv podľa čl.
464

Data retention II, body 25 a 26.
Tamtiež, bod 29.
466
Tamtiež, body 50 a 51; Data retention II, bod 27.
467
Tamtiež, bod 52. Pozri rozsudok prvého senátu spolkového ústavného súdu Bundesverfassungsgericht, sp.
zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 z 2. marca 2010.
468
Data retention I, bod 48.
469
Tamtiež, body 55 a 56. Pozri tiež VLACHOVÁ, B.: Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 321 – 322.
465

177

7 a 8 Charty. Na druhej strane zostal súd zdržanlivý, pretože – v súlade s doktrínou
prednosti práva EÚ pred vnútroštátnym právo – nie je oprávnený (ako nie je
oprávnený žiadny vnútroštátny súd) preskúmavať platnosť aktov sekundárneho práva
EÚ.
b) Ústavní soud ČR akcentoval nevyhnutnosť aplikovania rovnakých garancií zachovania
základných práv a slobôd pri uchovávaní a oznamovaní údajov o telekomunikačnej
prevádzke ako pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky. Neskoršia
rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ, ESĽP, ako aj Ústavného súdu SR sú v súlade
s touto líniou.

Český zákonodarca na základe proporcií, ktoré stanovil Ústavní soud ČR ako
kvalitatívne hľadiská právnej úpravy, prijal zákon č. 273/2012 Sb., ktorým boli novelizované
zodpovedajúce ustanovenia českého ZEK 2005, resp. bolo novým spôsobom formulované
ust. § 88a Trestního řádu. Novelizovaná právna úprava napokon obstála aj v teste
ústavnoprávnej konformity (nález Data retention III).470

4.3. PRÁVNA ÚPRAVA V SR DE LEGE LATA
4.3.1. Mimotrestná právna úprava v SR de lege lata
4.3.1.1.Všeobecne k zákonnej úprave v zmysle ZEK 2021

Ako sme naznačili v úvodných pasážach tejto práce, slovenská právna úprava
elektronických komunikácií sa dočkala opätovnej rekodifikácie, ktorej výsledkom je ZEK
2021, ktorý nahradil pôvodný ZEK 2011. Účelom komplexnej zmeny právnej úpravy bola
predovšetkým transpozícia európskeho kódexu elektronických komunikácií (z roku 2018 do
uplynutia transpozičnej doby 21. decembra 2020). Vo vzťahu k ochrane metadát – údajov
o elektronickej

komunikácii,

najmä vo

vzťahu

k údajom,

ktoré sú predmetom

telekomunikačného tajomstva, však podstata právnej úpravy pri porovnaní ZEK 2011 a ZEK
2021 zostala zachovaná. Táto problematika totiž spadá do pôsobnosti nezmenenej ePrivacy
smernice č. 2002/58/ES, voči ktorej existuje v zásade ustálená rozhodovacia činnosť Súdneho
dvora, ako sme uviedli vyššie.

470

Pozri ďalej podkapitolu tejto práce s názvom 4.4 Právna úprava v ČR de lege lata.
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Podstatnou časťou údajov o telekomunikačnej prevádzke (elektronickej komunikácii, §
116 TP) sú informácie, ktoré podliehajú telekomunikačnému tajomstvu.471 Obsah
komunikácie je z podstaty veci vyňatý spod pojmu údajov o telekomunikačnej prevádzke,
a preto týmito údajmi sú predovšetkým (okrem označenia účastníkov telekomunikačnej
prevádzky)472

prevádzkové

údaje473

a lokalizačné

údaje474.

Do

pojmu

údaje

o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 TP spadajú aj ďalšie informácie, na ktoré sa vzťahuje
ochrana osobných údajov, pričom okruhy týchto informácií sú osobitne vymedzené v zmysle
ZEK 2021.475
Prevádzkové údaje je možné vymedziť pomocou dvoch definičných znakov: na koho
a na čo sa vzťahujú, resp. na aký účel sa spracovávajú.476 Prevádzkovými údajmi sú teda údaje,
ktoré:
a) sa vzťahujú na:
i.

užívateľa

ii.

a na konkrétny prenos informácií v sieti, pričom vznikajú pri tomto prenose,

b) sa spracovávajú na účely:
i.

prenosu správy v sieti,

ii.

fakturácie, alebo

iii.

marketingu alebo zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou.

Prevádzkové údaje teda prakticky predstavujú informácie, kto s kým komunikoval
predovšetkým prostredníctvom interpersonálnych

komunikačných

služieb, ale aj

prostredníctvom služieb internetu, vrátane navštívených webových stránok, informácií
odosielaných z aplikácií aj bez toho, že by užívateľ o tom priamo musel vedieť a pod. Účelom
spracovávania informácie je samotný prenos správy v sieti, pretože nie je možné uskutočniť
prenos informácií bez zanechania stopy o tomto prenose, resp. účelom je fakturácia služieb.
Nad rámec definície prevádzkových údajov (§ 109 ods. 2 ZEK 2021) sa prevádzkové údaje

471

Ust. § 117 ods. 1 ZEK 2021. Adekvátnym ustanovením upravujúcim telekomunikačné tajomstvo v právnej
úprave účinnej do 31. januára 2022 je § 63 ods. 1 ZEK 2011.
472
Súčasť telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1 písm. b) ZEK 2021.
473
Súčasť telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1 písm. c) ZEK 2021.
474
Súčasť telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1 písm. d) ZEK 2021.
475
Bližšie pozri § 110 ZEK 2021. Taktiež pozri adekvátne ustanovenie v právnej úprave účinnej do 31. januára
2022, ktorým je § 56 ZEK 2011.
476
Ust. § 109 ods. 2 ZEK 2021.
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môžu spracovávať na účely alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou477 (§ 111
ods. 4 ZEK 2021). Účely spracovávania prevádzkových údajov sú definované alternatívne, ale
je možné a prakticky aj pravdepodobné ich kumulatívne naplnenie.
Lokalizačné údaje je možné vymedziť taktiež pomocou dvoch definičných znakov:
kde a ako sú spracovávané a akú informáciu obsahujú.478 Lokalizačnými údajmi sú údaje,
ktoré:
a) sú spracovávané v sieti alebo prostredníctvom služby a
b) označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne
dostupnej služby.
Dôvernosť obsahu správ a s nimi spojených prevádzkových údajov, ktoré sa prenášajú
prostredníctvom jeho verejnej siete a verejne dostupných služieb, musí byť technicky aj
organizačne zabezpečená. Nositeľmi tejto povinnosti sú podnik, ktorý poskytuje verejne
dostupnú sieť alebo službu, alebo poskytovateľ verejne dostupnej služby. To je generálna
klauzula o zachovávaní dôvernosti podľa § 109 ods. 5 ZEK 2021,479 ktorá materiálne
zodpovedá čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, ako sme toto
ustanovenie analyzovali vyššie.
Zachovanie dôvernosti obsahovo napĺňa najmä zákaz nahrávať, odpočúvať alebo
ukladať správy alebo iným spôsobom zachytávať alebo sledovať správy a s nimi spojené
údaje. Výnimku tvoria prípady:
a) súhlasu dotknutých užívateľov,
b) zákonných licencií v zmysle ZEK 2021,
c) zákonných licencií v zmysle osobitných právnych predpisov, ktorými sa
rozumejú:
i. Trestný poriadok,
ii. zákon o ochrane pred odpočúvaním.

477

Za službu s pridanou hodnotou sa podľa § 109 ods. 4 ZEK 2021 považuje „služba, ktorá vyžaduje spracovanie
prevádzkových údajov alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových nad rámec toho, čo je potrebné na
prenos správy alebo fakturáciu tejto služby.“
478
Ust. § 109 ods. 3 ZEK 2021.
479
V pôvodnej právnej úprave účinnej do 31. 1. 2022 je adekvátnym ustanovením (hoci v stručnejšom vyjadrení)
§ 55 ods. 3 ZEK 2011.
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Ochrana dôvernosti obsahu správ a prevádzkových údajov sa podľa § 109 ods. 6 ZEK
2021 nevzťahuje na možnosť ich priameho vypočutia, príp. nechráneného získania v mieste
vysielania alebo v mieste príjmu, teda priamo u užívateľa služieb. Do tejto kategórie je možné
zaradiť zaznamenávanie obsahu komunikácie alebo prevádzkových údajov niektorou
z komunikujúcich strán bez vedomia alebo proti vôli inej komunikujúcej strany; alebo taktiež
zaznamenávanie obsahu komunikácie alebo prevádzkových údajov treťou stranou, napr.
v prípade nezabezpečených webových pripojení a pod. Ukladanie informácií na koncové
zariadenie užívateľa a prístup k takto uloženým informáciám je možné len s preukázateľným
súhlasom užívateľa. Získanie súhlasu nie je nevyhnutné, ak ide o činnosť orgánov činných
v trestnom konaní alebo iných orgánov štátu,480 alebo ak ide o technické uloženie údajov
na účel poskytovania služieb informačnej spoločnosti481 (§ 109 ods. 8 ZEK 2021).
Účel oprávnenia spracovávať a uchovávať údaje účastníkov získané od podnikov
v zmysle ZEK 2021 zo strany iných orgánov štátu sa viaže na plnenie úloh v oblasti ochrany:
•

ústavného zriadenia,

•

vnútorného poriadku,

•

bezpečnosti štátu,

•

obrany štátu a

•

správy daní,

•

resp. verejného zdravia (hoci zákon tento dôvod verejného záujmu explicitne
neuvádza), ak ide o účel plnenia úloh Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rozhodujúcou časťou právnej úpravy v zmysle ZEK 2021, a to predovšetkým na účely
aplikácie § 116 TP, je existencia, resp. neexistencia oprávnenia uchovávať prevádzkové údaje
a lokalizačné údaje. Právna úprava je opäť systematicky konštruovaná na generálnej
klauzule, ktorá je doplnená negatívnou enumeráciou prípadov, keď sa generálna klauzula
neuplatní.

480

Pojem iný orgán štátu je vymedzený podľa § 109 ods. 9 ZEK 2021.
Pojem služba informačnej spoločnosti nie je v ZEK 2021 definovaný. Definícia tohto pojmu sa však nachádza
v § 2 písm. a) ZEO, podľa ktorej je to „služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení
elektronickou komunikačnou sieťou1) spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti,
najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a
elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne
vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich
poskytovanie na diaľku“.
481
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Podľa § 111 ods. 1 ZEK 2021 platí zákaz uchovávania prevádzkových údajov
týkajúcich sa účastníkov a užívateľov a povinnosť ich bezodkladne zlikvidovať alebo
zanonymizovať po skončení prenosu správy – s výnimkou zákonom ustanovených prípadov.
Vo vzťahu k lokalizačným údajom podobnú generálnu klauzulu síce zákon neustanovuje,
avšak taxatívne stanovuje zákonné situácie (výnimky), kedy je možné lokalizačné údaje
spracovávať a uchovávať (§ 109 ods. 3 ZEK 2021).
Z uvedenej právnej úpravy taktiež vyplýva, že slovenský právny poriadok (teda ZEK
2021, avšak ani staršia právna úprava v zmysle ZEK 2011482 po derogačnom zásahu nálezom
Ústavného súdu SR vo veci PL ÚS 10/2014) nepripúšťa celoplošné a nediferencované
uchovávanie prevádzkových údajov a lokalizačných údajov o elektronickej komunikácii a ich
sprístupňovanie. To taktiež znamená (a minori ad maius), že nie je stanovená zákonná
povinnosť podnikov (v zmysle ZEK 2021) celoplošne a nediferencovane uchovávať
prevádzkové údaje a lokalizačné údaje o elektronickej komunikácii a ich sprístupňovať.
Zákonné

výnimky

nemajú

charakter

celoplošnosti

a nediferencovanosti

(okrem

anonymizovaných údajov).
Uvedené výnimky je možné označiť za zákonné licencie, ktorých konkrétny obsah
(získavanie, spracovávanie, uchovávanie údajov) závisí od právnej úpravy konkrétnej situácie
– vzhľadom na účel, oprávnenú osobu atď.

4.3.1.2.

Zákonné licencie v zmysle ZEK 2021

Z predmetnej zákonnej úpravy výnimiek (negatívnej enumerácie prípadov) je možné
odvodiť taxatívny zoznam zákonných licencií – teda právnej úpravy situácií, keď je
spracovávanie a uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov zákonne prípustné
(uchovávanie a oznamovanie údajov na účel trestného konania podľa § 116 TP uvádzame
v poslednom bode výpočtu):
1) spracovávanie

prevádzkových

údajov

a lokalizačných

údaje,

ktoré

sú

zanonymizované, alebo
482

Prístup slovenského právneho poriadku v tejto veci je de lege lata (avšak už dlhodobo od roku 2015) taký, že
metadáta sa podľa § 57 ods. 4 ZEK 2011 v zásade bez súhlasu dotknutej osoby neuchovávajú (generálna klauzula)
okrem zákonom ustanovených výnimiek (negatívna enumerácia). S predchádzajúcim súhlasom účastníka alebo
užívateľa môže telekomunikačná spoločnosť spracúvať prevádzkové údaje napr. na účely marketingu služieb
alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou (§ 57 ods. 7 ZEK 2011).
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2) spracovanie neanonymizovaných údajov – aj bez súhlasu užívateľa – je nevyhnutné
na nasledujúce účely (§ 111 ods. 3 ZEK 2021):
a) prevádzka siete, služby alebo siete a služby,
b) vyúčtovanie poskytovaných služieb, fakturácie a preukázania nároku na
zaplatenie poskytnutej služby pri vymáhaní pohľadávok:483
i. uchovávanie prevádzkových údajov na tieto účely sa
uskutočňuje počas trvania lehoty, v rámci ktorej je možné
faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na zaplatenie
dlžnej sumy podľa faktúry;
ii. v prípade sporu medzi podnikom a účastníkom alebo medzi
podnikmi navzájom je
poskytnúť

údaje

Úradu

ustanovená povinnosť podniku
pre

reguláciu

elektronických

komunikácií a poštových služieb alebo súdu;
iii. lehota, počas ktorej trvá oprávnenie a povinnosť uchovávať
prevádzkové

údaje

je

v prípadoch

začatia reklamácie,

alternatívneho riešenia sporu alebo mimosúdneho riešenia
sporu, je predĺžená počas trvania lehoty, v rámci ktorej je
možné uplatniť všetky zákonné prostriedky, a to až do
ukončenia konania;
iv. z hľadiska určenia toho, či ide o oprávnenie podniku alebo
povinnosť podniku uchovávať údaje, je potrebné sa prikloniť
k výkladu, že ide o povinnosť, avšak je ponechaný priestor
podniku na uváženie, do kedy táto jeho povinnosť trvá (do kedy
ich nevyhnutne potrebuje na fakturáciu, avšak uchovávanie by
nemalo prekračovať rámec nevyhnutnej doby);
v. ide teda o ex lege stanovený dôvod, na základe ktorého
telekomunikačné spoločnosti uchovávajú metadáta en bloc;
vi. vo všetkých prípadoch (trvanie lehoty na napadnutie faktúry
alebo trvanie reklamácie, sporu atď.) platí povinnosť obmedziť

483

Podrobná právna úprava podľa § 111 ods. 2 ZEK 2021. Tento režim platil aj podľa staršej právnej úpravy.
Metadáta uchovávajú telekomunikačné spoločnosti primárne na fakturačné účely, a to až do uplynutia lehoty,
počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu (§ 57 ods. 4 ZEK 2011).
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rozsah uchovávaných prevádzkových údajov na nevyhnutnú
mieru;
c) vybavovanie otázok, sťažností a reklamácií užívateľov,
d) prevencia a odhaľovanie bezpečnostných incidentov a protiprávnych konaní,
e) poskytovanie súčinnosti oprávneným orgánom štátu podľa § 117 ZEK 2021;
3) spracovanie neanonymizovaných prevádzkových údajov je nevyhnutné na účely
marketingu služieb alebo zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou alebo
spracovanie neanonymizovaných lokalizačných údajov je nevyhnutné zabezpečenia
služieb s pridanou hodnotou – len s predchádzajúcim súhlasom užívateľa,484
a. a to len v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutnej doby,
b. podniku je uložená povinnosť informovať účastníka alebo užívateľa
ešte pred získaním súhlasu
i. o druhu údajov,
ii. o účele spracúvania, resp.
iii. o čase spracúvania,
c. účastník alebo užívateľ je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať;485
d. podnik je povinný vo vzťahu k lokalizačným údajom umožniť
účastníkovi alebo užívateľovi, aby pri každom pripojení k sieti alebo pri
každom prenose správy mal možnosť jednoduchým spôsobom a
bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie lokalizačných údajov;486
e. vo vzťahu k lokalizačným údajom platí taktiež obmedzenie okruhu
osôb, ktoré sú oprávnené ich spracúvať;487 oprávnenými osobami sú:
i. osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné
siete alebo verejne dostupné služby,
ii. osoby tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou;
f. služba s pridanou hodnotou je akákoľvek služba, ktorá si vyžaduje
spracovávanie prevádzkových údajov alebo lokalizačných údajov nad
484

Toto taktiež zodpovedá predchádzajúcej právnej úprave podľa § 57 ods. 7 ZEK 2011: s predchádzajúcim
súhlasom účastníka alebo užívateľa môže telekomunikačná spoločnosť spracúvať prevádzkové údaje napr. na
účely marketingu služieb alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou.
485
Ust. § 109 ods. 3 ZEK 2021 v spojení s ust. § 111 ods. 4 ZEK 2021. Zákon nekoncepčne upravuje totožnú
situáciu a totožné podmienky uchovávania údajov na marketingové účely a účely zabezpečenia služby
s pridanou hodnotou zvlášť pre prevádzkové údaje a zvlášť pre lokalizačné údaje.
486
Ust. § 111 ods. 5 ZEK 2021.
487
Ust. § 111 ods. 6 ZEK 2021.
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rámec toho, čo je nevyhnutné na prenos správy alebo fakturáciu
služby;488 prakticky ide o používanie prevádzkových a lokalizačných
údajov na účel fungovania akýchkoľvek aplikácií, ktoré si vyžadujú
prístup k navštevovaným stránkam, vyhľadávaným informáciám,
k polohe účastníka alebo užívateľa v reálnom čase, príp. aj takéto údaje
aj zaznamenávajú, resp. uchovávajú;
g. spracúvanie prevádzkových údajov na účel marketingu bude prakticky
predstavovať využívanie takých údajov vo vzťahu k určitému
účastníkovi alebo užívateľovi na zobrazovanie personalizovaných
reklám;
h. z uvedeného rozboru vyplývajú nasledujúce skutočnosti:
i. diferenciácia z hľadiska účelu: spracovávanie prevádzkových
údajov je možné sú súhlasom dotknutej osoby na účely služby s
pridanou hodnotou a účely marketingu služieb, zatiaľčo
spracovávanie lokalizačných údajov je možné so súhlasom
dotknutej osoby na účely služby s pridanou hodnotou – nie na
účely marketingu služieb;
ii. spracovávanie lokalizačných údajov so súhlasom dotknutej
osoby podlieha prísnejším zákonným podmienkam ako
spracovávanie prevádzkových údajov: účastník alebo užívateľ
musí

mať

jednoduchý

a bezplatný

spôsob

dočasného

odmietnutia spracovávania lokalizačných údajov, resp. je
obmedzený okruh osôb oprávnených na ich spracovávanie;
4) získavanie a spracovávanie lokalizačných údajov, údajov, ktoré označujú geografickú
polohu koncového zariadenia, a údaje identifikujúce volajúceho alebo odosielateľa
SMS je nevyhnutné pri tiesňovej komunikácii s použitím jednotného európskeho čísla
tiesňového volania „112“ a čísel tiesňového volania určených národným číslovacím
plánom – a to aj bez súhlasu volajúceho alebo odosielateľa SMS na spracovávanie
lokalizačných údajov:

488

Ust. § 109 ods. 4 ZEK 2021.

185

a. podnik je povinný poskytnúť zobrazenie telefónneho čísla ako aj
identifikačných údajov mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo
obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania účastníka;
b. podnik je povinný poskytnúť zobrazenie medzinárodného označenia
mobilného koncového zariadenia (IMEI), ak číslo volajúceho nie je
k dispozícii;489
c. podrobnosti ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra SR;490
5) spracovávanie lokalizačných údajov je nevyhnutné (v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas) na účely poskytovania informácií účastníkom vo verejnom záujme –
aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak ide o varovanie obyvateľstva pri ohrození
života, zdravia alebo majetku podľa § 83 ods. 8 písm. c) ZEK 2021;
6) spracovávanie a uchovávanie prevádzkových údajov, lokalizačných údajov a údajov
komunikujúcich strán je nevyhnutné na účel ich poskytnutia orgánom činným
v trestnom konaní, súdu alebo iným štátnym orgánom, a to na základe príkazu
súdu v zmysle Trestného poriadku, súhlasu súdu alebo dodatočného súhlasu súdu;491
a. to znamená, že podnik je povinný poskytnúť – na základe príkazu súdu alebo
súhlasu

súdu

–

všetky

dostupné

údaje,

ktoré

sú

predmetom

telekomunikačného tajomstva podľa § 117 ods. 1 písm. b) až d) ZEK 2021,
pričom podnik týmito údajmi určitý čas disponuje, resp. ich uchováva na
niektorý z vyššie uvedených účelov – teda najčastejšie na účely fakturácie,
riešenia civilných sporov, marketingu, poskytovania služieb s pridanou
hodnotou (so súhlasom účastníka alebo užívateľa); zjednodušene vyjadrené,
ide o poskytnutie údajov, ktoré boli uchovávané na iný účel, resp. na základe
inej zákonnej licencie a ktoré podnik už má a poskytne ich spätne – pro
praeterito (čo predstavuje prvý režim získavania uchovávaných údajov);
b. resp. podnik je povinný uchovávať – na základe príkazu súdu alebo súhlasu
súdu – všetky dostupné údaje do budúcnosti – pro futuro, teda údajov, ktoré
ešte len prevádzkou elektronických komunikácií vzniknú, na účely trestného

489

Ust. § 111 ods. 7 až 10 ZEK 2021.
V súčasnosti je platným a účinným právnym predpisom vyhláška vydaná na základe staršej právnej úpravy,
a síce podľa § 57 ods. 13 ZEK 2011. Ide o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 91/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov.
491
Ust. § 112 ods. 2 ZEK 2021 v spojení s § 117 ods. 6 až 8 ZEK 2021.
490
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konania alebo na účely plnenia úloh iného orgánu štátu, bez ohľadu na to, či by
tieto údaje boli inak na iný účel (fakturácia, civilné spory atď.) uchovávané; ide
o režim tzv. zmrazenia údajov (tzv. zmrazenie údajov – data freezing, čo
predstavuje druhý režim);
c. v druhom režime, teda v režime data freezing, sa teda orgány verejnej moci
„nespoliehajú“

na

všeobecné

uchovávanie

dát

telekomunikačnými

spoločnosťami na fakturačné účely alebo iné zákonom vymedzené účely,
ktoré môžu spätne získať, ale pro futuro zabezpečia ich uchovávanie, avšak
v presne vymedzenom rozsahu;
d. zásada judiciarity – kontrola zásahu do základných práv a slobôd v konkrétnej
veci sa prostredníctvom súdneho rozhodovania sa v prípade prevádzkových
údajov a lokalizačných údajov podľa prvého režimu uplatňuje, až keď tieto
zozbierané údaje majú byť oznámené orgánom činným v trestnom konaní,
príp. iným orgánom na účely trestného konania, resp. následne použité ako
dôkaz; v prípade druhého režimu sa judiciarita uplatňuje od začiatku;
e. diferenciácia uvedených dvoch režimov v zmysle ZEK 2021 obsahovo
zodpovedá staršej právnej úprave v zmysle ZEK 2011 po novele zákonom č.
397/2015 Z. z.,492 ktorým zákonodarca reagoval na derogačný nález Ústavného
súdu SR vo veci PL. ÚS 10/2014;
f. údaje sa poskytujú:
i. orgánom činným v trestnom konaní a súdu (hoci v súvislosti s trestným
konaním uvádza ZEK 2021 len orgány činné v trestnom konaní,
v súdnej časti trestného konania sa údaje poskytujú na základe príkazu
492

Podľa § 58 ods. 5 ZEK 2011 uchovávané prevádzkové a lokalizačné údaje, ktoré majú telekomunikačné
spoločnosti k dispozícii, môžu byť poskytnuté na účely trestného konania na základe príkazu súdu podľa § 116
TP alebo na iné účely na základe súhlasu súdu podľa osobitného predpisu. Ide o tzv. režim oznamovania údajov
o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke v rozsahu, v akom sú tieto údaje k dispozícii, pričom ide o deje
minulé. Druhý režim uchovávania metadát (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán)
sa uskutočňuje len na základe príkazu súdu alebo súhlasu súdu – ide o režim získavania a oznamovania údajov o
budúcej telekomunikačnej prevádzke – v tomto prípade teda o deje budúce (tzv. data freezing) . Údaje sa
neuchovávajú en bloc, ale len vo vymedzenom režime rozhodnutím súdu vo vzťahu k určitým osobám a na určitý
čas – najviac šesť mesiacov s možnosťou predĺženia (§ 63 ods. 10 ZEKom). Pozri dôvodovú správu k zákonu č.
397/2015 Z. z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným
hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 26. Zákonodarca konštatoval, že niet
všeobecnej povinnosti na uchovávanie dát na účely trestného konania. Telekomunikačné spoločnosti poskytnú
len tie údaje, ktoré majú k dispozícii a neboli vymazané, teda sú ešte uchovávané napr. na fakturačné účely.
Dôvodová správa dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417973 cit.
1. 2. 2022.
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predsedu senátu bez potreby návrhu prokurátora priamo súdu), a to
postupom podľa § 116 TP
ii. alebo iným štátnym orgánom;
g. údaje sa pre orgány činné v trestnom konaní (a súdy) ako aj pre iné orgány
štátu uchovávajú v nasledujúcom rozsahu:493
i. údaje podľa prílohy č. 4 k ZEK 2021,494 ak sú pri prevádzke
elektronických komunikácií vytvárané a spracovávané,
ii. pokiaľ ide o údaje podľa prílohy č. 4, ktoré súvisia s neúspešnými
pokusmi o volanie, tak tieto sa uchovávajú, ak ich podnik vytvára,
spracováva a ukladá (telefónne údaje) alebo ak ich zaznamenáva
(internetové údaje); neúspešným pokusom o volanie495 je volanie,
ktoré bolo síce spojené s koncovým zariadením volaného, avšak
nebolo prijaté (zjednodušene volaný „nezdvihol“) alebo bolo do volania
zasiahnuté správou siete;
iii. údaje týkajúce sa nespojených volaní sa neuchovávajú;
h. v súvislosti s poskytovaním údajov orgánom činným v trestnom konaní
a inému orgánu štátu má podnik povinnosti i oprávnenia:
i. podnik má povinnosť poskytovať údaje zrozumiteľným spôsobom
v listinnej forme alebo v elektronickej forme so šifrovaním,
ii. podnik je oprávnený na úhradu nákladov na hmotné nosiče, ktoré sú
potrebné na poskytnutie údajov; povinnosť uhradiť náklady má orgán
štátu, ktorému sa takéto údaje poskytli;496
i.

v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti uchovávaných údajov, čo patrí
k požiadavkám na kvalitu právnej úpravy v zmysle rozhodovacej činnosti
Súdneho dvora EÚ, má podnik, ktorý údaje uchováva, osobitné povinnosti:
i. kvalita údajov a zabezpečenie a ochrana údajov musia byť rovnaké pri
ich uchovávaní na účely poskytnutia orgánom činným v trestnom
konaní ako pri spracovávaní a uchovávaní na účely poskytovania sietí
alebo služieb;

493

Ust. § 112 ods. 3 ZEK 2021.
Pozri ďalej.
495
Ust. § 112 ods. 1 písm. d) ZEK 2021.
496
Ust. § 117 ods. 6 in fine ZEK 2021.
494
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ii. údaje musia podliehať zodpovedajúcim technickým a organizačným
opatreniam na ochranu proti zničeniu, strate alebo zmene,
neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu
alebo zverejneniu, ktoré by boli spôsobené náhodou (vis maior) alebo
(zavineným alebo nezavineným) protiprávnym konaním;
iii. údaje musia podliehať zodpovedajúcim technickým a organizačným
opatreniam, aby boli sprístupnené výlučne oprávneným osobám, t. z.:
1. osobám,

ktoré

konajú

na

základe

poverenia

alebo

splnomocnenia podniku,
2. orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo iným orgánom
štátu a ich príslušníkom alebo zamestnancom, ktorí sú poverení
alebo inak oprávnení;
iv. údaje musia byť na konci obdobia, ktoré bolo určené, resp. povolené na
ich uchovávanie, zlikvidované (s výnimkou údajov, ktoré boli
poskytnuté a zabezpečené);
j. oprávneným orgánom je okrem orgánov činných v trestnom konaní (a súdu)
na základe príkazu súdu podľa § 116 TP aj iný orgán štátu na základe súhlasu
súdu; za iný orgán štátu sa považuje:497
1. ozbrojený bezpečnostný zbor, teda predovšetkým Policajný
zbor – najmä na účely pátrania po hľadanej osobe alebo
nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách,498
alebo na účely boja proti závažnej trestnej činnosti; 499
497

Ust. § 109 ods. 9 ZEK 2021.
Ust. § 117 ods. 6 ZEK 2021 v spojení s § 76 ods. 4 a 5 ZPZ.
499
Ust. § 117 ods. 6 ZEK 2021 v spojení s § 76a ods. 3 ZPZ. V tomto prípade ide o duplicitnú právnu úpravu vo
vzťahu k oznamovaniu údajov o telekomunikačnej prevádzke na účely trestného konania podľa § 116 TP.
Podľa uvedeného ustanovenia ZPZ je Policajný zbor „oprávnený získavať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a
údaje komunikujúcich strán v boji proti terorizmu, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri
odhaľovaní trestnej činnosti a financovania terorizmu organizovaných v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej
činnosti a financovania terorizmu súvisiacich s nedovolenou výrobou a držaním jadrových materiálov,
rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov,
nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, s
nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a
cenných papierov, pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa
osobitného predpisu, pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných
finančných operácií, pri pátraní po osobách a veciach a pri odhaľovaní úmyselných trestných činov, na ktoré zákon
ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, trestných činov, ktorými bola
spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje
medzinárodná zmluva.“
498
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2. ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý plní úlohy v oblasti
ochrany ústavného zriadenia, obrany štátu, vnútorného
poriadku, bezpečnosti štátu a správy daní v rozsahu podľa
osobitných

právnych

predpisov;500

teda

predovšetkým

Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej
služby a Vojenského spravodajstva; osobitne je právny režim
upravený vo vzťahu k:
a. Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý je oprávnený
údaje zbierať, spracovávať a uchovávať na účel
identifikácie kybernetického bezpečnostného incidentu
a zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti;501
b. Vojenskému spravodajstvu, ktoré je oprávnené údaje
zbierať, spracovávať a uchovávať na účely identifikáciu
kybernetického bezpečnostného incidentu tretieho (III)
stupňa alebo kybernetického terorizmu a zabezpečenia
kybernetickej obrany podľa § 4a ZVS;502
c. Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je oprávnený
spracovávať údaje v obmedzenom rozsahu503 na účely
výkonu pôsobnosti a plnenia úloh v súvislosti s výkonom
väzby a výkonom trestu odňatia slobody;
d. Finančnej správe, ktorá je podľa § 29 ods. 3 ZFS
oprávnená

získavať

(a

uchovávať)

prevádzkové

a lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán na
účely potláčania vybraných protiprávnych konaní,
zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich;504

500

Týmito predpismi sú ZSIS, ZPZ, ZVS, ZZVJS, daňový poriadok, ZFS, ZOPRVZ.
Ust. § 117 ods. 19 ZEK 2021.
502
Ust. § 117 ods. 20 ZEK 2021.
503
V rozsahu podľa § 110 ods. 2 ZEK 2021.
504
Ust. § 117 ods. 6, resp. § 109 ods. 9 ZEK 2021 v spojení s § 29 ods. 3 ZFS. Tu ide opätovne podobne ako pri §
76a ods. 3 ZPZ o duplicitnú právnu úpravu vo vzťahu k oznamovaniu údajov o telekomunikačnej prevádzke
na účely trestného konania podľa § 116 TP. Podľa § 29 ods. 3 ZFS je finančná správa oprávnená získavať údaje
„v boji proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov,
látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, proti nedovolenej preprave jadrových materiálov,
rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ak si
501
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3. resp. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
a. a to v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
s oprávnením spracúvať a uchovávať údaje získané od
podniku podľa tohto zákona na účely plnenia svojich
úloh po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do skončenia
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu;
b. osobitná právna úprava spracovávania a uchovávania
prevádzkových údajov Úradom verejného zdravotníctva
SR však – napriek pôvodnému návrhu zákona – napokon
prijatá bola prijatá až dodatočne (§ 117 ods. 21 a 22 ZEK
2021

v znení

novely),505

keďže

spracovávanie

prevádzkových údajov Úradom verejného zdravotníctva
SR – podľa veta voči schválenému zákonu zo strany
prezidentky – vyvolávalo pochybnosti o proporcionalite
zásahu do práva na ochranu súkromného života;
c. vzhľadom na absenciu podrobnej právnej úpravy
o poskytovaní údajov predmetnému úradu je potrebné
považovať zaradenie Úradu verejného zdravotníctva SR
medzi iné orgány štátu podľa § 109 ods. 9 ZEK 2021 za
obsolentné;
k. právna úprava poskytovania údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného
tajomstva podľa § 117 ods. 1 písm. b) až d) ZEK 2021, inému orgánu štátu,
obsahuje adekvátne podmienky ako poskytovanie údajov orgánom činným
v trestnom konaní a súdu podľa § 116 TP. Osobitné zákony, ktoré upravujú
postupy iných štátnych orgánov (najmä ZSIS, ZVS, ZVJS atď.) totiž

to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku
omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a
chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom a pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov uvedených
v § 9 ods. 2 písm. h), na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky,
alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva, a pri zisťovaní ich
páchateľov a pátraní po nich.“ V § 9 ods. 2 písm. h) ZFS sú ďalej okrem uvedených trestných činov menované tiež
trestné činy súvisiace s porušením daňových predpisov v oblasti DPH a spotrebných daní alebo colných
predpisov.
505
Pozri bližšie ďalej v časti práce o uchovávaní údajov o elektronickej komunikácii na účely ochrany verejného
zdravia.
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neobsahujú právnu úpravu získavania údajov o elektronickej komunikácii (na
rozdiel od Trestného poriadku), preto táto právna úprava je systematicky
zaradená do ZEK 2021. Poskytovanie údajov inému orgánu štátu sa tak riadi
nasledujúcimi podmienkami:506
i. uplatňuje sa zásada judiciarity, čiže súdna kontrola získavania údajov,
to znamená, že iný orgán štátu je oprávnený doručiť žiadosť podniku
o poskytnutie údajov len na základe „písomného súhlasu zákonného
sudcu“, čo predstavuje súhlas súdu s poskytnutím údajov; to prakticky
znamená, že iný orgán štátu je primárne povinný podať žiadosť súdu
o získanie súhlasu s poskytnutím údajov a následne (sekundárne) je
povinný doručiť žiadosť podniku už so získaným súhlasom súdu;
ii. uplatňuje sa zásada subsidiarity, čiže súd je oprávnený udeliť súhlas, len
ak predmetný účel nie je možné dosiahnuť inak (čiže spôsobom, ktorý
menej invazívne zasahuje do základných práv a slobôd) alebo
dosiahnutie účelu by iným spôsobom (teda menej invazívnym) bolo
podstatne sťažené; žiadosť o udelenie súhlasu súdu musí preto
obligatórne obsahovať informácie, že zásada subsidiarity je v danom
prípade splnená; zákon vyžaduje uvedenie informácií v žiadosti „o
predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a
dokumentovaní činnosti, pre ktorú sa žiadosť podáva“,507 to znamená, že
splnenie zásady subsidiarity nemožno odôvodniť len teoretickými
úvahami o nemožnosti alebo sťažených možnostiach, ale vyžadujú sa
konkrétne informácie o predchádzajúcich postupoch orgánu štátu,
ktoré neviedli alebo nemohli viesť k zisteniu informácií;
iii. zákon tiež upravuje situáciu nebezpečenstva omeškania, teda prípad,
keď vec neznesie odklad – vtedy je údaje povinný podnik poskytnúť len
na základe žiadosti iného orgánu štátu a bez súhlasu súdu – avšak je
nevyhnutné, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
1. ide o vec, ktorá sa týka obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo
niektorého z trestných činov podľa § 116 ods. 1 TP,

506
507

Bližšie ust. § 117 ods. 7 až 9 ZEK 2021.
Ust. § 117 ods. 9 písm. e) ZEK 2021.
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2. súhlas súdu nie je možné získať vopred a vec neznesie odklad
(napr. je potrebné urýchlene zistiť aktuálnu polohu niektorého
účastníka alebo užívateľa z dôvodu bezprostrednej hrozby
teroristického útoku [čo sa týka bezpečnosti štátu a vecne to
spadá aj pod § 116 ods. 1 TP]),
3. iný orgán štátu má povinnosť do 1 hodiny od doručenia žiadosti
podniku o poskytnutie údajov oznámiť zákonnému sudcovi
doručenie takej žiadosti a následne predložiť zákonnému
sudcovi

žiadosť

o dodatočný

(písomný)

súhlas

súdu

(predloženie žiadosti sa má udiať „bezodkladne“, čiže bez
zbytočného odkladu, avšak nie je nevyhnutné a prakticky ani
možné

predloženie

žiadosti

vykonať

v uvedenej

jednohodinovej lehote);
4. lehota na udelenie dodatočného súhlasu súdu je 24 hodín od
doručenia žiadosti podniku;
5. v prípade, že dodatočný súhlas nie je udelený vôbec alebo nie je
udelený v 24-hodinovej lehote, získané informácie nemožno
považovať za informácie získané zákonne, nemožno ich použiť
a iný orgán štátu je povinný ich bezodkladne zničiť a o zničení
bezodkladne

písomne

informovať

zákonného

sudcu;508

povinnosť iného štátneho orgánu je však daná vždy, keď sa
poskytnutím údajov nezistili skutočnosti významné na účely
plnenia úloh iného štátneho orgánu;509
iv. súhlas súdu na základe žiadosti iného orgánu štátu musí obsahovať
zákonné náležitosti:510
1. spôsob poskytnutia údajov,
2. rozsah poskytnutia údajov,
3. lehotu poskytnutia údajov,

508

Ust. § 117 ods. 8 ZEK 2021.
Ust. § 117 ods. 13 ZEK 2021.
510
Ust. § 117 ods. 11 ZEK 2021.
509
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4. odôvodnenie rozhodnutia;511
v. právna úprava lehoty poskytovania údajov znamená, že rovnako ako pri
poskytovaní údajov orgánom činným v trestnom konaní, tak aj pri
poskytovaní údajov inému orgánu štátu je možné rozlišovať dva
režimy:
1. režim poskytovania údajov spätne (pro praeterito), pričom
podnik tieto údaje uchováva na iné účely, resp. na základe inej
zákonnej licencie (fakturácia, civilné spory atď.) a
2. režim uchovávania a poskytovania údajov do budúcnosti (pro
futuro), teda údajov, ktoré ešte v rámci elektronických
komunikácií vzniknú;
vi. proti rozhodnutiu o súhlase súdu nie je prípustný opravný prostriedok
(rovnako ako nie je prípustný opravný prostriedok proti príkazu súdu
podľa § 116 TP).

Ako sme uviedli vyššie, rozsah spracovávaných a uchovávaných údajov na účely trestného
konania a na iné účely pre iné orgány štátu je vymedzený podľa prílohy č. 4 k ZEK 2021.512
Príloha č. 4 k ZEK 2021 stanovuje nasledujúci rozsah:
A. Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne
spojenie:
a) telefónne číslo volajúceho,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa.
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie
prostredníctvom internetu:
a) pridelené označenie užívateľa,
b) označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá
vstupuje do verejnej telefónnej siete,
511

Uvedené náležitosti súdneho rozhodnutia (súhlasu súdu) zodpovedajú náležitostiam žiadosti o udelenie
súhlasu súdu podľa § 117 ods. 9 ZEK 2021.
512
Rozsah údajov podľa prílohy č. 4 k ZEK 2021 je totožný s rozsahom údajom určeným podľa prílohy č. 2 k ZEK
2011.
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c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa
internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v čase komunikácie pridelená,
označenie užívateľa alebo telefónne číslo.
B. Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne
spojenie:
a) volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú
poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie
volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa.
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
a) označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho
volania,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným
príjemcom komunikácie.
C. Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne
spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie
prostredníctvom internetu:
a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom
časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú
komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu a užívateľské
označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,
b) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty
alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.
D. Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne
spojenie: používaná telefónna služba,
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2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
používaná internetová služba.
E. Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného
zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného,
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie:
a) číslo volajúceho a volaného,
b) IMSI volajúceho, čo predstavuje International Mobile Subscriber Identity, t. z.
jedinečné číslo pridelené telekomunikačnou spoločnosťou pre SIM kartu v sieti
GSM alebo UMTS; takéto označenie zodpovedá štandardu E.212
Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Telecommunication
Union);513 IMSI teda umožňuje identifikáciu SIM karty, použitie vo viacerých
zariadeniach a pod.514
c) IMEI volajúceho, čo predstavuje International Mobile Equipment Identity, t. z.
jedinečné číslo pridelené pre zariadenie (mobilný telefón), ktoré slúži na
identifikáciu telefónu v sieťach telekomunikačných spoločností;515 pomocou
IMEI je možné identifikovať zariadenie v sieti, zistiť telekomunikačnú
prevádzku prostredníctvom zariadenia bez ohľadu na IMSI (teda bez ohľadu na
vloženú alebo nevloženú SIM kartu), resp. je možné priradiť k IMEI (teda
k zariadeniu) jednotlivé SIM karty, ktoré sú (boli) v zariadení použité; taktiež je

513

Pozri odporúčanie (Recommendation) E.312: The international identification plan for public networks and
subscriptions: „The IMSI is a string of decimal digits, up to a maximum length of 15 digits, which identifies a unique
subscription. The IMSI consists of three fields: the mobile country code (MCC), the mobile network code (MNC), and
the mobile subscription identification number (MSIN).“ Dostupné na: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.212201609-I/en cit. 10. 12. 2021.
514
Pozri tamtiež. Odporúčanie E.312 uvádza funkcie IMSI takto (exemplifikatívny výpočet): „The IMSI should, if
necessary, enable:
1) determination of the home network;
2) identification of subscriptions, when information about a specific subscription is exchanged between
networks;
3) identification of subscriptions for charging and billing purposes;
4) identification and management of subscription, e.g., for registering, authenticating, signalling, retrieving,
providing, changing and updating of subscription data.“
515
Pozri napr. stránku Európskej komisie Glossary: International Mobile Station Equipment Identity (IMEI),
dostupná
na:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/Glossary%3AInternational_Mobile_Station_Equipment_Identity_
%28IMEI%29_en cit. 10. 12. 2021.
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možné blokovať zariadenia s falšovanými IMEI identitami, resp. odcudzené
zariadenia;516
d) IMSI volaného,
e) IMEI volaného,
f) v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie
služby a označenie bunky, z ktorej sa vykonala aktivácia služby,
3. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie
prostredníctvom internetu:
a. telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up
prístup),
b. digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F. Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:
1. údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,
2. údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas obdobia
uchovávania údajov o komunikácii.

Na účely uchovávania a oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke pre
orgány činné v trestnom konaní a súd podľa § 116 TP je potrebné predmetný rozbor právnej
úpravy zhrnúť tak, že ide o jednu zo zákonných licencií spracovávania a uchovávania údajov
v zákonnom rozsahu – v zmysle ZEK 2021, ktorá však – na rozdiel od právneho režimu
uchovávania a oznamovania údajov pre iné orgány štátu – nie je podrobne upravená v ZEK
2021.
Z jednotlivých zákonných licencií, resp. výpočtu orgánov verejnej moci, ktoré sú
oprávnené získavať a spracovávať údaje o telekomunikačnej prevádzke, je možné odvodiť, že
zákonodarca pri úprave oprávnení spracovávať, uchovávať a získavať (z pohľadu
telekomunikačných spoločností oznamovať) údaje sleduje rôzne dôvody verejného a
všeobecného záujmu, ku ktorých ochrane táto právna úprava prispieva:

516

Pozri odporúčanie Medzinárodnej telekomunikačnej únie Recommendation ITU-T Q.5053, Series Q:
Switching and Signalling, and Associated Measurements And Tests Combating counterfeiting and stolen ICT
devices, dostupné na: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Q.5053-202101-I!!PDFE&type=items cit. 10. 12. 2021.
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a) verejný poriadok (údaje pre orgány činné v trestnom konaní a súdy na účel
trestného konania, príp. aj na účel plnenia úloh Zboru väzenskej a justičnej
stráže)
b) národná bezpečnosť (údaje pre Slovenskú informačnú službu, Národný
bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo),
c) iný dôležitý záujem, predovšetkým ochrana života zdravia a majetku
(spracovávanie údajov pri tiesňových volaniach).
Právna úprava v ZEK 2021 v spojení s právnou úpravou podľa § 116 TP – v záujme
ochrany verejného poriadku prostredníctvom trestného konania – pripúšta dva právne
režimy: oznamovanie údajov na základe príkazu súdu, ktoré sa uchovávajú na základe inej
zákonnej licencie (najmä fakturačné účely alebo civilné spory), teda spätne do minulosti;
alebo uchovávanie údajov a ich oznamovanie na základe príkazu súdu do budúcnosti (data
freezing). Ústavní soud ČR k prvému uvedenému režimu uvádza, že telekomunikačné
spoločnosti v zásade uchovávajú metadáta o elektronickej komunikácii pre vlastné
(fakturačné) potreby najviac počas doby dvoch mesiacov. Na marketingové účely uchovávajú
telekomunikačné spoločnosti metadáta – so súhlasom zákazníka (pozri predchádzajúcu
poznámku) – počas doby šiestich mesiacov. Súhlas na uchovávanie údajov v tomto režime
udelilo približne 70 % zákazníkov.517

4.3.1.3. Exkurz: spracovávanie a uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke
v záujme ochrany verejného zdravia

Ako sme uviedli vyššie, dôležitým verejným záujmom, ktorý je možné sledovať
a chrániť

právnou

úpravou

spracovávania,

uchovávania

a oznamovania

údajov

o telekomunikačnej prevádzke, môže byť aj iný dôležitý záujem, predovšetkým záujem na
ochrane života a zdravia. Osobitným režimom v zmysle ZEK 2011, ktorého právna úprava
bola

prijatá

v súvislosti

s pandémiou

ochorenia

Covid-19,518

bola

povinnosť

telekomunikačných spoločností uchovávať, spracúvať a následne oznamovať údaje Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako sme uviedli vyššie, tento právny režim
v zmysle ZEK 2011 zanikol k 1. februáru 2022, keďže nová právna úprava v zmysle ZEK 2021

517

Pozri nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 45/17 zo 14. mája 2019 (Data retention III).
Novely ZEKom zákonmi č. 62/2020 Z. z., 119/2020 Z. z. a 242/2020 Z. z. v súvislosti so šírením ochorenia
Covid-19.
518
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ho neprebrala. Týmto osobitným režimom boli chránené nie život a zdravie jednotlivca (ako
pri spracovávaní údajov tiesňových volaní, resp. na účely varovania obyvateľstva), ale
sledovaným záujmom bolo verejné zdravie, ktorého súčasť je celospoločenský boj proti
pandémii.
Sledovanie vývinu tohto osobitného právneho režimu v zmysle je poučné z hľadiska
toho, akú kvalitu musí mať právna úprava, ktorá umožňuje intenzívny zásah do práva na
ochranu súkromného života vrátane práva na informačné sebaurčenie oznamovaním údajov
o telekomunikačnej prevádzke inému orgánu štátu, pričom sledovaným verejným záujmom
je ochrana verejného zdravia. Zvláštnou okolnosťou je totiž skutočnosť, že Úrad verejného
zdravotníctva SR nie je orgánom činným v trestnom konaní ani súdom, ale ani ozbrojeným
bezpečnostným zborom, bezpečnostným zborom, iným bezpečnostným orgánom alebo
informačnou službou, pri ktorých je zásah do práva na ochranu súkromia v záujme verejného
poriadku, verejnej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti imanentným atribútom činnosti.
Účelom takejto právnej úpravy mali byť ochrana osôb pred hroziacim
nebezpečenstvom alebo prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa § 63 ods. 18 až 20 ZEK 2011. Táto právna
úprava – z hľadiska legislatívnej činnosti – prešla určitou genézou, ktorú je možné
zreprodukovať nasledujúcim spôsobom – ako drámu v siedmich dejstvách.
1) Predmetné ustanovenia (ods. 18 až 21) boli zavedené do ZEK 2011 novelou zákonom
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony; právna úprava mala nasledujúce atribúty:
a) oprávnenie spracovávať a uchovávať údaje sa týkalo údajov, ktoré tvoria
predmet telekomunikačného tajomstva podľa § 63 ods. 1 písm. b) až d) ZEK
2011, avšak spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju,
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b) postup bolo možné uplatniť len v čase mimoriadnej situácie 519 alebo núdzového
stavu,520 a to len v príčinnej súvislosti s pandémiou521 alebo stavom šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,522
c) bola

uložená

povinnosť

podniku

(ktorý

zabezpečuje

elektronické

komunikácie) spracovávať uvedené údaje:
i.

v anonymizovanej forme, a to na účely štatistiky, ak je to potrebné na
predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,

ii.

v neanonymizovanej forme na účely identifikácie príjemcov správ, ktorým
je nevyhnutné oznamovať osobitné opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR v záujme ochrany života a zdravia, resp. na identifikáciu
užívateľov

v záujme

ochrany

života

a zdravia,

a to

výlučne

v

nevyhnutnom rozsahu;
d) bola

uložená

povinnosť

podniku

(ktorý

zabezpečuje

elektronické

komunikácie) poskytovať spracovávané údaje Úradu verejného zdravotníctva
SR, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorá obsahuje
identifikáciu konkrétneho účastníka alebo užívateľa alebo spôsob identifikácie
519

Ust. § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Podľa tohto ustanovenia je
mimoriadnou situáciou „obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život,
zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu
života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.“
520
Ust. čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu.
521
Ust. § 2 ods. 1 písm. q) ZOPRVZ. Podľa tohto ustanovenia je pendémiou „rozsiahla epidémia s neurčitým
časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia vmieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom
území“.
522
Ust. § 63 ods. 18 ZEK 2011 používalo pojem nebezpečná nákazlivá ľudská choroba bez toho, že by zákon
tento pojem bližšie definoval alebo by odkazoval na osobitný predpis. Tento pojem je použitý aj v názve
a skutkovej podstate trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 a 164 TZ.
Nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou sú nielen ochorenia uvedené vo vyhláške č. 105/1987 Zb., ktorou sa
určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona (pričom túto vyhlášku je možné
považovať za obsoletnú), ale aj ďalšie choroby, okrem iného aj ochorenie Covd-19 (prenášané vírusom SARSCoV-2), čo je potrebné v konkrétnom prípade ustáliť pomocou znaleckého dokazovania. Pozri MIHÁLIK, S.,
BURDA, E.: Trestnoprávne aspekty šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v širších súvislostiach a s
dôrazom na špecifiká ochorenia COVID-19. ComenIUS [elektronický dokument], 2020, roč. 5, č. 3, s. 19: „Kým
Trestný zákon 1961 postihoval šírenie ‚nákazlivej ľudskej choroby‘ a bol tak odkázaný na spresnenie skutkovej
podstaty trestného činu cez predmetnú vyhlášku (resp. vo všeobecnosti cez podzákonný právny predpis), inak by
touto chorobou bola aj ľahká chrípka a teda páchateľom tohto trestného činu by mohol byť ktokoľvek, kto sa prejde
medzi ľuďmi s trochou posmrkávania, Trestný zákon postihuje šírenie ‚nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby‘, teda
nie šírenie akejkoľvek nákazlivej ľudskej choroby, ale len nebezpečnej, a týmto pojmom špecifikuje postih len za
takéto choroby a zároveň ponecháva priestor na posúdenie nebezpečnosti každej jednotlivej aj novej nákazlivej
choroby, či je nebezpečná – tento prístup rešpektuje biomedicínsku realitu s možnosťou neustáleho vzniku nových
chorôb a mutácií aj do nebezpečnejších foriem. [...] Predmetná stále platná a účinná Vyhláška je tak učebnicovým
príkladom obsolentnej právnej normy (resp. obsolentného právneho predpisu).“
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účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytovanie údajov vzťahuje
(napr. takáto identifikácia by zahŕňala všetkých účastníkov alebo užívateľov,
ktorí boli v kontakte s identifikovanými nakazenými ľuďmi, resp. prekročili
hranicu SR, resp. ktorí sa vrátili do SR zo zahraničia);
e) účinnosť oprávnenia a povinnosti zbierať, spracovávať a uchovávať údaje bola
determinovaná:
i.

trvaním

mimoriadnej

situácie

alebo

núdzového

stavu

v oblasti

zdravotníctva, resp.
ii.

časovo, teda najdlhšie do 31. decembra 2020.

f) z uvedeného vyplýva, že predmetná právna úprava obsahovala oprávnenie,
ale aj povinnosť:
i.

podniku spracovávať, ale aj uchovávať údaje tvoriace telekomunikačné
tajomstvo (okrem obsahu správ) a spolu s lokalizačnými údajmi aj údaje
o čase ich vzniku, a to plošne, všeobecne a nediferencovane (Ústavný súd
SR právnu úpravu charakterizoval takto: „Predmetom zberu sú preto osobné
údaje všetkých obyvateľov, ktorí používajú mobilný telefón.“523)

ii.

a na základe žiadosti (už vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo
konkrétnemu zariadeniu alebo okruhu osôb alebo zariadení) ich
oznamovať Úradu verejného zdravotníctva, pričom sledovaným verejným
záujmom bola ochrana života a zdravia v čase mimoriadnej situácie
alebo núdzového stavu a v príčinnej súvislosti s pandémiou alebo šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby; spracovávaniu a uchovávaniu
tak predovšetkým plošne a nediferencovane podliehali údaje účastníkov
a užívateľov

o tom,

kde

sa

nachádzali,

či

boli

v kontakte

s identifikovanými nositeľmi nákazy či dodržiavali karanténne
opatrenia, či prišli na územie SR zo zahraničia a pod., teda všeobecne na
účel včasného identifikovania nositeľov nákazy a zabránenia jej šírenia;
g) vláda a úrad v súvislosti s touto právnou úpravou deklarovali tri varianty jej
použitia:
523

Hoci to nie je celkom presné vymedzenie, pretože prevádzkové a lokalizačné údaje sa vzťahujú aj na
využívanie webových služieb na iných zariadeniach, akým je mobilný telefón, resp. prevádzkové a lokalizačné
údaje sa týkajú aj pevných liniek). K uvedenej citácii pozri uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020
z 13. mája 2020, bod 64.
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i.

variant A: spätné zisťovanie mapy pohybu nakazeného pacienta pomocou
lokalizačných údajov s jeho súhlasom,

ii.

variant B: „sebamonitorovanie“ počas karantény prostredníctvom
aplikácie, resp. informovanie obyvateľstva prostredníctvom nej,

iii.

variant C: úrad bude zisťovať identifikačné a lokalizačné údaje osôb, ktoré
pricestovali z určitých krajín;524

h) zákonodarca sa pri tvorbe právnej úpravy priznal k inšpirácii údajnými
praktickými skúsenosťami z Taiwanu, Singapuru a Kórejskej republiky, kde sa
takéto opatrenia mali osvedčiť.525
2) Ústavný súd SR sa k problematike povinnosti uchovávania a spracúvania metadát
a ich odovzdávania orgánu verejnej moci – Úradu verejného zdravotníctva SR –
v súvislosti s garanciami práva na ochranu súkromného života vyjadroval taktiež
v uznesení z predbežného prerokovania vo veci PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020526;
a) Ústavný súd posudzoval právnu úpravu podľa § 63 ods. 18 až 20 ZEK 2011
v znení zákona č. 62/2020 Z. z., teda s kontúrami, ako sme ich načrtli vyššie;
b) Ústavný súd pozastavil účinnosť § 63 ods. 18 písm. c) ZEK 2011 (spracovávanie
údajov v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu užívateľov) a tiež § 63 ods. 19
a 20 ZEK 2011 (poskytovanie informácií úradu a ich spracovávanie úradom),
a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na § 63 ods. 18 písm. b) a c) ZEK 2011;
c) Ústavný súd v odôvodnení nadväzuje na právo na informačné sebaurčenie
jednotlivca a identifikuje na jednej strane plošný zber údajov a na druhej
strane následné individualizované sprístupnenie prevádzkových údajov
a lokalizačných údajov ako obmedzenie práva na ochranu súkromia
a osobných údajov;527 dotknuté práva však nie sú absolútnymi právami, teda
môžu byť obmedzené, pričom toto obmedzenie musí

524

Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 73. Ústavný súd tieto varianty
glosoval nasledujúcim spôsobom: „Na základe poskytnutých informácií nedochádza v prípade riešenia B k
používaniu lokalizačných údajov od telekomunikačných operátorov. [...] Aj ochrana osobných údajov je tu preto
primárne v inom režime, a síce podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. To isté platí aj o použití telefónnych
čísel získaných od pozitívne testovaných pacientov v prípade riešenia A. Lokalizačné údaje od telekomunikačných
operátorov sa budú rôznym spôsobom využívať len v prípade riešení A a C. Zatiaľ čo riešenie A je v tejto podobe len
plánované, riešenie C bolo takto aplikované jedenkrát [...]“
525
Pozri
dôvodovú
správu
k zákonu
č.
62/2020
Z.
z.,
dostupnú
na:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476589 cit. 10. 12. 2021.
526
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 69 a nasl.
527
Tamtiež, body 63 až 68.
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i.

byť v prospech určitého verejného záujmu, pričom takýmto verejným
záujmom je aj ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade
pandémie,

ii.

byť primerané okolnostiam,

iii.

dostatočne určité,

iv.

poskytovať dostatočné záruky proti zneužitiu; 528

d) Súd kriticky hodnotí absenciu súhlasu dotknutej osoby podľa § 63 ods. 18 písm.
b) ZEK 2011 (ak teda pohybová mapa podľa variantu A má byť tvorená so
súhlasom dotknutej osoby)529, taktiež absenciu vyjadrenia účelu nakladania
s údajmi podľa § 63 ods. 18 písm. c) ZEK 2011530, pričom poukazuje na
nedostatočnú určitosť normy (generálna klauzula);
e) taktiež k tomu súd uvádza, že čím výraznejšie zákonodarca obmedzuje práva
jednotlivca, tým musí byť precíznejší pri formulovaní právnej normy – vágnosť
normy môže mať za následok jej protiústavnosť;531
f) kritike podlieha aj absencia ďalších záruk, a to:
i.

subsidiarity použitia získaných údajov,

ii.

jasného vymedzenia účelu použitia údajov,

iii.

kvalitného dohľadu zo strany súdu alebo inej nezávislej inštitúcie,

iv.

zabezpečenia vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti,

v.

časovo podmieneného zničenia údajov a

vi.

vyrozumenia dotknutých osôb;532

g) súd vyjadril, že existuje priama úmernosť medzi intenzitou zásahu do
základných práv a určitosťou právnej úpravy, resp. rozsahom záruk voči

528

Tamtiež, bod 70. Mutatis mutandis taktiež nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015,
body 95, 102 a 133.
529
Tamtiež, bod 76.
530
Tamtiež, bod 83.
531
Tamtiež, body 84 a 85. Konkrétne súd okrem iného uviedol: „Problematické obmedzenie práv sa nemôže
skrývať pod lepšie znejúce alebo nič nehovoriace abstraktné znenie. Právo musí poskytovať jednotlivcovi ochranu
proti arbitrárnemu zásahu do jeho práv, a preto musí dostatočne jasne v pojmoch poskytovať občanovi náležitú
indikáciu okolností a podmienok, za akých je verejná autorita zmocnená na zásahy do jeho práva na súkromie. [...]
Ide o nedostatok spočívajúci v neurčitosti a prílišnej všeobecnosti napadnutej právnej úpravy tým, že požaduje od
konajúceho súdu, aby nahradil úvahu zákonodarcu o intenzite určitého verejného záujmu na obmedzení základného
práva alebo slobody (sp. zn. PL. ÚS 10/2014, bod 134).“
532
Tamtiež, bod 86.
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zneužitiu údajov; to znamená, že čím je intenzita zásahov do základných práv
vyššia, tým
i.

musí byť právna úprava presnejšia,

ii.

musia byť poskytnuté silnejšie záruky pri ochrane práv.533

3) Zákonodarca reagoval na vytýkané nedostatky právnej úpravy, ktorej účinnosť
Ústavný súd SR pozastavil, novelou ZEK 2011 zákonom č. 119/2020 Z. z. s účinnosťou
od 18. mája 2020:534
a) znenie predmetných ustanovení bolo doplnené na základe proporcií, ktoré v
uznesení stanovil Ústavný súd SR; napokon súd sám vyslovil, že v rámci
nevyhnutnej spolupráce ústavných orgánov chce byť sám čo najviac
nápomocný pri tvorbe ústavne konformnej zákonnej právnej úpravy,535 a preto
vytvoril svojím odôvodnením určitý „vzor“ pre zákonodarcu;
b) podstatné zmeny v právnej úprave podľa § 63 ods. 18 až 20 ZEK 2011 spočívali
v nasledujúcich doplnkoch:
i.

podnik je povinný na účely spracovávania a uchovávania údajov prijať
zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a
osobných údajov,

ii.

spracovávanie údajov podľa § 63 ods. 18 písm. c) ZEK 2011 sa môže týkať
len pohybu konkrétneho dotknutého užívateľa,

iii.

poskytovanie údajov Úradu verejného zdravotníctva SR (§ 63 ods. 19 ZEK
2011) je možné výlučne s písomným súhlasom alebo iným hodnoverne
preukázateľným súhlasom dotknutého užívateľa,

iv.

úrad je (taktiež ako podnik) povinný prijať zodpovedajúce technické a
organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov (§ 63 ods.
20 ZEK 2011), a to v súvislosti so zbieraním, spracovávaním a uchovávaním
údajov počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa
ods. 18,

533

Tamtiež, bod 84 a 88.
V plnom znení ide o zákon č. 119/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
535
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 112.
534
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v.

údaje musia byť bezodkladne zničené, keď pominie dôvod na ich
spracovávanie;

vi.

o zničení údajov musí byť bezodkladne písomne informovaný dotknutý
užívateľ, a to aj s uvedením rozsahu údajov, ktoré boli spracovávané,
nositeľom oboch uvedených povinností je Úrad verejného zdravotníctva
SR

vii.

úrad bol povinný najneskôr do 31. januára 2021 podať správu
Ústavnoprávnemu výboru NR SR o zákonnosti spracovávania údajov podľa
§ 63 ods. 18 ZEK 2011,

viii.

uvedenou právnou úpravou nie je vylúčená ani inak dotknutá pôsobnosť
Úradu na ochranu osobných údajov SR;

c) zároveň boli predmetnou novelou vykonané rozsiahle zmeny v ZOPRVZ:
i.

bola ustanovená právna úprava mobilnej aplikácie na monitorovanie
dodržiavania

nariadenej

izolácie,

resp.

mobilnej

aplikácie

na

monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami podľa § 60a až § 60e
ZOPRVZ,
ii.

predmetná aplikácia umožňuje nahradenie nariadenej izolácie v
zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení izoláciou
v domácom prostredí,

iii.

podmienkou na používanie aplikácie je písomný súhlas alebo iný
hodnoverne preukázateľný súhlas so spracovaním osobných údajov (§ 60a
ods. 3 ZOPRVZ), a to aj vrátane aktuálnych lokalizačných údajov, polohy
miesta nariadenej izolácie, podobizne tváre používateľa mobilnej aplikácie
(§ 60b ZOPRVZ);

iv.

aplikácia tejto právnej úpravy bola časovo obmedzená do 31. decembra
2020; získané, spracovávané a uchovávané údaje sa vymažú; údaje
týkajúce sa izolácie a monitorovania kontaktu musia byť vymazané do 30
dní od ich získania; uvedené však neplatí a je možné ich ďalšie
spracovávanie a uchovávanie na účel postupu „v správnom konaní,
priestupkovom konaní alebo v súdnom konaní“ (§ 60d ods. 3 in fine
ZOPRVZ);
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v.

takto nastavená právna úprava v podstate znamená, že buď sa povinná
osoba podrobí nariadenej karanténe v zdravotníckom alebo inom
zariadení, alebo môže zostať v domácej karanténe, avšak je povinná dať
súhlas na spracovávanie a uchovávanie lokalizačných údajov a ďalších
osobných údajov;

4) Ústavný súd po prijatí novely č. 119/2020 Z. z. uznesením z 27. mája 2020 zastavil
konanie vo veci PL. ÚS 13/2020:
a) pretože vzhľadom na kvalitatívne zmeny, ktoré boli v ust. § 63 ods. 18 až 20
ZEK 2011 vykonané uvedenou novelou, ide o materiálne odlišnú právnu
úpravu, a preto na prieskum ústavnosti odlišnej právnej úpravy by bol
potrebný nový návrh;
b) avšak súd však neprejudikoval, či by predmetná – kvalitatívne pozmenená –
právna úprava obstála v teste proporcionality zásahu do práva na ochranu
súkromia a osobných údajov, keďže v merite veci novú právnu úpravu
(vzhľadom na nevyhnutnosť nového návrhu) neposudzoval;
c) obe uznesenia vo veci PL. ÚS 13/2020, teda uznesenie z 13. mája 2020 ako aj
uznesenie z 27. mája 2020 boli v Zbierke zákonov publikované prakticky naraz,
a to 5. júna 2020 pod číslami 144/2020 Z. z. (uznesenie z 13. mája) a 145/2020
Z. z. (uznesenie z 27. mája);
d) pozastavenie účinnosti predmetných ustanovení ZEK 2011 tak právne ani
fakticky nebolo účinné, pretože toto pozastavenie účinnosti zaniklo
zastavením konania vo veci.
5) Zákonodarca po výmene názorov s Ústavným súdom SR však prijal ďalšiu novelu ZEK
2011, a to zákonom č. 242/2020 Z. z.:536
a) zákonodarca rozšíril právnu úpravu spracovávania a uchovávania údajov
v záujme verejného zdravia vo vzťahu k Úradu verejného zdravotníctva SR
o ust. § 63 ods. 21 ZEK 2011, o ktorom je možné mať pochybnosti, či uvedené
proporcie spĺňa;

536

V plnom znení ide o zákon č. 242/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) uvedené ustanovenie zaviedlo stály režim (teda bez časového obmedzenia
účinnosti

právnej

úpravy)

spracovávania

a uchovávania

údajov

telekomunikačnými spoločnosťami a ich odovzdávania Úradu verejného
zdravotníctva SR:
i.

podnik poskytuje úradu informáciu o telefónnych číslach osôb, ktorým
bola zaslaná informácia o hroziacom nebezpečenstve alebo vo vzťahu
k iným opatreniam v súvislosti s ochranou verejného zdravia; ide
o zasielanie informácií osobám predovšetkým po prekročení hraníc
z rizikových krajín; spracovávanie údajov v rozsahu telefónnych čísel nie je
intenzívnym zásahom do práva na ochranu súkromia, preto táto časť
právnej úpravy nie je kontroverzná, avšak kontroverzie vyvoláva ďalšia časť
právnej úpravy;

ii.

podnik je oprávnený spracovávať (a uchovávať) prevádzkové údaje (a to v
rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase) a
lokalizačné údaje účastníka, a síce aj bez súhlasu dotknutého účastníka;

iii.

uvedené oprávnenie sa vzťahuje na účely podľa predchádzajúceho bodu,
môže byť aplikované v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnom časovom
období, resp. musia byť prijaté zodpovedajúce technické a organizačné
opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov;

iv.

takto spracovávané údaje je úrad oprávnený od podniku zbierať a následne
spracovávať a uchovávať, a to najdlhšie po dobu do 60 dní odo dňa ich
poskytnutia telekomunikačnou spoločnosťou; po uplynutí tejto lehoty
úrad tieto údaje bezodkladne zničí;

v.

úrad je oprávnený takto postupovať výlučne na účely zabránenia vzniku a
šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby;

vi.

úrad podáva Ústavnoprávnemu výboru NR SR správu o zákonnosti
spracovávania údajov každoročne do 31. marca; pôsobnosť Úradu na
ochranu osobných údajov SR nie je vylúčená;
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c) pri prijímaní zákona č. 242/2020 Z. z. bola predmetná časť novely namietaná
zo strany prezidentky a schválená novela bola vetovaná;537 uvedená právna
úprava by neprešla testom ústavnosti (zásah do práva na ochranu súkromného
života podľa čl. 19 Ústavy SR, do tajomstva dopravovaných správ a ochrany
osobných údajov podľa čl. 22 ods. 1 Ústavy SR) podľa názoru prezidentky
z viacerých dôvodov:
i.

právna úprava nie je dostatočne určitá: účel obmedzenia ochrany údajov
a ich sprístupnenia verejnej moci (úradu) je príliš vágny, resp. nie je možné
zo zákonného znenia odvodiť skutočný účel: kontrolu dodržiavania
nariadených epidemiologických opatrení, možnosť vyvodenia právnej
zodpovednosti za nedodržanie opatrení a pod.;

ii.

nie je zrejmá vhodnosť sprístupňovania telefónnych čísel na dosiahnutie
deklarovaného účelu (monitoring vývoja epidemiologickej situácie);

iii.

nie je odôvodnená doba 60 dní, počas ktorej je úrad oprávnený
spracovávať údaje;

iv.

nie je jasné, na ktoré účely je úrad oprávnený poskytnuté údaje použiť;

v.

nie je jasné, aké konkrétne zodpovedajúce technické a organizačné
opatrenia na ochranu údajov sa majú prijať;

vi.

právna úprava neobsahuje povinnosť informovať účastníka o poskytnutí
údajov, čím je znemožnený prístup k právnym prostriedkom na
preskúmanie zákonnosti poskytnutia a uchovávania údajov;

vii.

právna úprava vykazuje aj praktické aplikačné nedostatky (nezohľadňuje
rozdielnosť subjektu, na ktorý je SIM karta evidovaná, a subjektu, ktorý
zariadenie so SIM kartou skutočne používa; adekvátne vzniká problém aj
pri právnických osobách, na ktoré sú SIM karty evidované; iným
problémom je, že pokrytie sietí nie je totožné so skutočnými hranicami
štátov);

viii.

nad rámec uvedených pripomienok prezidentky je možné tejto právnej
úprave tiež vytýkať, že absencia súhlasu dotknutej osoby so

537

Zákon z 15. júla 2020 ... vrátený prezidentkou SR na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej
republiky, dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=481508 cit. 10. 12.
2021.
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spracovávaním a uchovávaním údajov, resp. ich oznamovaním orgánu
verejnej moci nie je vyvážená v konkrétnych prípadoch kontrolou zo strany
nezávislej inštitúcie, predovšetkým súdnou kontrolou (zásada judiciarity);
d) veto prezidentky bolo prehlasované (zákon bol prijatý bez zohľadnenia
pripomienok) a zákon bol publikovaný bez podpisu prezidentky, a teda do
právnej úpravy pribudol § 63 ods. 21 ZEK 2011 – bezo zmeny v porovnaní
s návrhom.
6) Zákonodarca do návrhu novej právnej úpravy elektronických komunikácií (návrh ZEK
2021) zahrnul ust. § 117 ods. 21,538 ktoré malo byť prakticky totožné ako § 63 ods. 21
ZEK 2011:
a) zákon bol v navrhovanom znení aj schválený Národnou radou SR;
b) schválený zákon bol opätovne vetovaný prezidentkou, ktorá z hľadiska
materiálnych dôvodov veta odkázala na veto vo vzťahu k zákonu č. 242/2020
Z. z. – prezidentka vytýkala, že nielen že neprišlo k odstráneniu nedostatkov
právnej úpravy z hľadiska ústavnej konformity, ale dokonca prišlo k rozšíreniu
údajov, ktoré sa majú sprístupňovať orgánu verejnej moci;539
c) pri opätovnom prerokovaní Národnou radou SR bolo prezidentkiným
výhradám vyhovené, ustanovenie § 117 ods. 21 návrhu ZEK 2021 bolo
vypustené, pričom ako relikt vývoja právnej úpravy zostalo zaradenie Úradu
538

Návrh ust. § 117 ods. 21 ZEK 2021 znel: „Podnik na základe písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia podľa § 83 ods. 8
písm. c) v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom alebo na účely
prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Ak
uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, podnik poskytne
údaje najbližší nasledujúci pracovný deň. Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí
zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v
stanovenom čase a lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka. Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a
osobných údajov môže údaje spracúvané podľa prvej vety zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60
dní odo dňa ich poskytnutia podnikom; po uplynutí tejto lehoty Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
tieto údaje bezodkladne zničí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnený tieto údaje získavať
len na účely zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.133) Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa tohto
odseku; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“ Poznámka č. 133
odkazovala na § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ZOPRVZ. Návrh zákona dostupný na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8331 cit. 7. 12. 2021.
539
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vrátení zákona z 2. novembra 2021 o elektronických
komunikáciách, dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=503348 cit.
10. 12. 2021.
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verejného zdravotníctva SR medzi iné orgány štátu podľa § 109 ods. 9 ZEK
2021 s kompetenciou spracovávať a uchovávať údaje podľa predmetného
zákona.
7) Ešte pred začiatkom účinnosti nového ZEK 2021540 pristúpil zákonodarca k jeho
novelizácii zákonom č. 533/2021 Z. z.,541 ktorým boli (okrem doplnkov vo vzťahu
k ZOPRVZ) doplnené ustanovenia § 117 ods. 21 a 22 ZEK 2021, naformulované novým
spôsobom, ktorých proporciami sa zákonodarca usiloval vyhovieť pripomienkam
prezidentky v súlade s rozhodnutiami ústavného súdu:
a) podľa § 117 ods. 21 ZEK 2021: podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva
SR informácie o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia (na žiadosť
ministerstva vnútra) týkajúca sa varovania obyvateľstva pri ohrození života,
zdravia alebo majetku, táto informácia pre úrad je v rozsahu telefónneho čísla
účastníka; poskytnutie informácie je viazané na žiadosť úradu, ktorá musí byť
písomná a odôvodnená;
b) tento postup sa uskutočňuje na účely ochrany osôb pred hroziacim
nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia, resp. na účely prijímania
opatrení pri ohrození života a zdravia, a to len počas trvania mimoriadnej
situácie alebo núdzového stavu, ktoré sú vyhlásené v súvislosti s pandémiou
nákazlivej ľudskej choroby;
c) na účely poskytovania údajov (podľa prvého bodu) je podnik oprávnený
spracovávať (a uchovávať) prevádzkové údaje dotknutého účastníka, a to buď
s jeho súhlasom alebo aj bez súhlasu, ak získanie súhlasu nie je možné alebo
ak by tým mohol byť zmarený účel poskytovania údajov; podnik je povinný
prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia
a osobných údajov; oprávnenie podniku trvá po nevyhnutnú dobu, najdlhšie
počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu; po zániku dôvodu
na spracovávanie údajov podnik informuje dotknutého účastníka o údajoch,
ktoré spracovával a o zničení týchto údajov (§ 117 ods. 21 ZEK 2021);

540

Účinnosť zákona bola stanovená na 1. február 2022.
Celým názvom ide o zákon č. 533/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických
komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
541
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d) podľa § 117 ods. 22 ZEK 2021: Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený
spracovávať a uchovávať poskytnuté údaje podľa ods. 21;
e) oprávnenie úradu je obmedzené účelom: zabránenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby, čo predovšetkým znamená (slovo „najmä“,
exemplifikatívny výpočet):
i.

kontrolu dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je táto
nariadená, alebo

ii.

epidemiologické dohľadávanie kontaktov osôb prichádzajúcich z
rizikových krajín (t. z. „trasovanie“ kontaktov);

f) z dôvodovej správy vyplýva, že za deklarovanými zákonnými účelmi sú celkom
konkrétne ciele: zabezpečenie funkčnosti aplikácie eHranica, resp. kontrola
dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou
poskytnutia relevantných dát;542
g) úrad je povinný v súvislosti so spracovávaním a uchovávaním údajov povinný
prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia
a osobných údajov, pričom ustanovenie odkazuje na osobitný predpis
o informačných technológiách vo verejnej správe;543
h) oprávnenie úradu spracovávať a uchovávať údaje je obmedzené na
nevyhnutný čas, avšak najdlhšie na dobu 60 dní od poskytnutia údajov úradu
zo strany podniku;
i) po uplynutí doby, počas ktorej je úrad oprávnený údaje spracovávať
a uchovávať, má úrad povinnosť bezodkladne údaje zničiť, o čom musí
informovať účastníka a taktiež uvedie údaje, ktoré o ňom spracovával (a
uchovával);

542

Z dôvodovej správy: „V prípade, že by sa osoba rozhodla neregistrovať sa do aplikácie eHranica a vstúpila by na
územie Slovenskej republiky bez kontroly na hraniciach, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by sa o
tejto skutočnosti podľa schváleného znenia zákona nikdy nedozvedel a nemohol tieto čísla kontaktovať. Táto
neschopnosť štátu konať je kritická najmä v prostredí možných nových variantov ochorenia COVID-19, ako
napríklad aktuálny variant Omicron. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by tak z veľkej časti stratil
flexibilnosť, s ktorou môže na situáciu reagovať a aplikovať ju v praxi.“ Dôvodová správa dostupná na:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504419 cit. 22. 12. 2021.
543
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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j) z predmetnej právnej úpravy (a rovnako ani z dôvodovej správy544) nie je
celkom jasné, či sa oprávnenie úradu spracovávať a uchovávať údaje vzťahuje
len na telefónne čísla (ktoré podnik poskytuje podľa ods. 21 prvej vety) alebo
aj na súvisiace prevádzkové údaje, ktoré je podnik v tejto súvislosti
spracovávať a uchovávať; taktiež nie je jasné, prečo sa spracovávanie
a uchovávanie má týkať prevádzkových údajov a nie lokalizačných údajov,
ktoré sú vhodné na naplnenie deklarovaného účelu (sledovanie dodržiavania
izolácie alebo karantény, tzv. trasovanie kontaktov; celkovo tak je možné
zhrnúť, že predmetná právna úprava je napriek požiadavke jasnosti opäť
vágna; naopak pozitívne je možné hodnotiť, že zákonodarca konečne
explicitne priznal, čo presne je účelom spracovávania a uchovávania údajov:
dodržiavanie povinností uložených v súvislosti s pandemickou situáciou
a kontrola dodržiavania týchto povinností; čo zákonodarca nepriznal, je
použitie uvedených informácií ako dôkazu pri porušení týchto právnych
povinnosti v konaní o priestupku (správnom delikte), príp. aj v trestnom
konaní (osobitne pre trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby podľa § 163 a 164 TZ).

Ako je z uvedeného rozboru zrejmé, rozsiahla dráma v siedmich dejstvách bola vo
vzťahu k zásahom do práva na súkromie a ochranu osobných údajov poučná vo viacerých
momentoch.
V prvom rade je zrejmé, že právo na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov je
prípustné obmedziť v prospech ochrany verejného zdravia, ktoré je jedným z viacerých
verejných záujmov, ktoré zakladajú prípustnosť obmedzenia základných práv. Dôvod

544

Zákonodarca síce deklaroval, že zohľadňuje judikatúru Ústavného súdu SR ako aj pripomienky prezidentky,
avšak hodnotenie naplnenia požiadavky určitosti zákona je prinajmenšom rozpačité. Z dôvodovej správy
vyplýva, že úrad je oprávnený získať „prinajmenšom“ telefónne číslo. Znamená to teda aj oprávnenie získať
prevádzkové údaje? Alebo dokonca aj lokalizačné údaje, ktoré v ust. § 117 ods. 21 a 22 ZEK 2021 nie sú uvedené?
Predmetná pasáž dôvodovej správy znie: „Zákonodarca v záujme vyváženia uvedených záujmov s prihliadnutím
na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky schvaľuje predkladané znenie návrhu zákona, ktoré dbá o
zvýšenú ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb a zároveň by poskytlo možnosť orgánom
verejného zdravotníctva získať od podniku prinajmenšom telefónne číslo účastníka pri zachovaní bŕzd a
kontrolných mechanizmov.“ Taktiež pozri: „Návrhom zákona sa umožní rýchla a efektívna identifikácia
potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy
formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a
kontrolu dodržiavania nariadených opatrení [...]“. Pozn. – vyznačil autor.
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ochrany verejného zdravia je však v zákonnej právnej úprave potrebné konkretizovať, teda
uviesť, aké jednotlivé účely napĺňa právna úprava v prospech ochrany verejného zdravia –
napr. kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení.
V druhom rade je zrejmé, že sú ústavným súdnictvom (PL. ÚS 13/2020 v nadväznosti
na PL. ÚS 10/2014 a rozsudky Súdneho dvora EÚ, predovšetkým Digital Rights a i.) stanovené
jasné kvalitatívne kritériá, ktoré musí právna úprava, upravujúca zásah do práva na ochranu
súkromia a ochranu osobných údajov, spĺňať. Hoci rozhodnutie vo veci PL. ÚS 13/2020 je
uznesením (z predbežného prerokovania), zatiaľ čo rozhodnutie vo veci PL. ÚS 10/2014 je
nálezom,545 ich neformálna argumentačná autorita (a záväznosť pre ďalšiu rozhodovaciu
činnosť i tvorbu práva) je porovnateľná vzhľadom na precíznosť odôvodnenia, teda podrobnú
formuláciu kvalitatívnych kritérií zákonnej právnej úpravy, ktorou možno obmedziť základné
práva a slobody podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR (konkrétne právo na ochranu súkromia
a ochranu osobných údajov).
Po tretie, je jasné, že zákonodarca opakovane nebol ochotný a schopný tieto
kvalitatívne kritériá naplniť. Novela ZEK 2011 a ZOPRVZ zákonom č. 62/2020 Z. z. nebola
teda ojedinelým „zakopnutím“ slovenského zákonodarcu, ktorý je inak bdelý voči garanciám
základných práv a slobôd v zmysle Ústavy SR, Dohovoru a Charty, v snahe rýchlej reakcie na
šírenie ochorenia Covid-19 pomocou povinného zbierania a uchovávania lokalizačných
údajov. Ignorancia voči kvalitatívnym kritériám právnej úpravy zásahu do práva na ochranu
súkromia a ochranu osobných údajov sa zo strany zákonodarcu následne prejavila aj pri
novelizačnom zákone č. 242/2020 Z. z., ktorý zaviedol stály režim spracovávania
a uchovávania údajov pre úrad (a pri ktorom bolo prelomené prezidentkino veto a zákon bol
napokon publikovaný bez podpisu), ako aj pri legislatívnom návrhu ZEK 2021, ktorý tento
stály režim mal adekvátne prebrať (a pri ktorom bolo prezidentkinmu vetu vyhovené). Ako
uvádzal Hatala, skúšobným kameňom zákonov je sám život a chyby a omyly normotvorcu,
ktoré sú vopred predvídateľné a odstrániteľné, sú už vo svojom jestvovaní zbytočné.546

545

Skutočne meritórnym rozhodnutím ústavného súdu je nález a nález má pre ďalšie skutkovo adekvátne
prípady vyššiu argumentačnú silu ako uznesenie. Vo veci PL. ÚS 13/2020 sa však Ústavný súd SR k nálezu
nedopracoval vzhľadom na zastavenie konania (ďalšie uznesenie v tejto veci podľa § 87 zákona o ústavnom
súde). Pozri tiež ŠIMÍČEK, V.: Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu v řizení o ústavních stížnostech. In:
ŠÁMAL, P., RAIMONDI, G., LENAERTS, K. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí – vnistrostátní a mezinárodní
náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 52 a nasl.
546
HATALA, V.: Normotvorba a zodpovednosť. Právny obzor, 1966, roč. 49, č. 1, s. 3.
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Z hľadiska splnenia kvalitatívnych kritérií vyvoláva rozpaky aj novela ZEK 2021
zákonom č. 533/2021 Z. z., konkrétne vo vzťahu k určitosti právnej úpravy. Nie je celkom
jasné, či sa rozsah oprávnenia úradu spracovávať a uchovávať údaje vzťahuje len na telefónne
čísla dotknutých osôb547 alebo aj na prevádzkové údaje. Zákonodarca tak ani po opakovaných
pokusoch nebol schopný naformulovať právnu úpravu, ktorá by dostatočne určito stanovila
rozsah zásahu do základných práv. Podľa historického vzoru uhorského snemu by nebolo na
škodu ustanoviť funkciu buta ember, čiže jednoduchého človeka z ľudu, ktorý číta zákony a ak
im nerozumie, zákonodarca musí formulácie právneho predpisu vyjasniť.
Taktiež zákonodarca jasne nevyjadril, či do deklarovaného účelu spracovávania
a uchovávania údajov je možné zaradiť aj použitie údajov v konaniach smerujúcich
k vyvodeniu právnej zodpovednosti, čiže v konaní o priestupku alebo správnom delikte,
resp. v trestnom konaní. Vzhľadom na to, že ide o zákonne získané údaje, táto možnosť nie
je vylúčená.548
Po štvrté, zaujímavé právne úvahy tiež môže vyvolať právna úprava tzv. mobilnej
aplikácie, ktorá umožňuje kontrolu domácej karantény. Nútenej karanténe v zdravotníckom
zariadení alebo v inom štátom určenom zariadení sa podľa tejto právnej úpravy mohla osoba
vyhnúť „odovzdaním časti svojho súkromia“, teda použitím mobilnej aplikácie, pri ktorej
povinná osoba dáva preukázateľný slobodný a dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných
údajov, vrátane lokalizačných údajov, ktoré táto aplikácia zaznamenáva. Toto je potrebné
konfrontovať s názorom Ústavného súdu SR, podľa ktorého dobrovoľnosť súhlasu so
spracovaním osobných údajov je medzi štátom a jednotlivcom obmedzená, ak jednotlivcovi
hrozia negatívne následky (štátna karanténa namiesto domácej karantény): „Získanie súhlasu
posilňuje legitimitu a primeranosť akéhokoľvek spracúvania osobných údajov, keďže sa odvíja od
dôvery jednotlivca v pohnútky a správanie orgánu verejnej moci. Predovšetkým vo vertikálnych

547

K čomu by viedol gramatický výklad ust. § 117 ods. 21 a 22 ZEK 2021, keďže oprávnenie sa vzťahuje na údaje
podľa prvej vety ods. 21. Avšak systematický výklad núti čitateľa rozumieť ustanoveniam ako jednému celku,
pričom podniky sú na účel odovzdávania telefónnych čísel oprávnené spracovávať a uchovávať aj prevádzkové
údaje. Zaujímavý je aj autentický výklad zákonodarcu v dôvodovej správe, podľa ktorého sa oprávnenie
spracovávať a uchovávať vzťahuje „predovšetkým“ na telefónne čísla.
548
Podľa § 119 ods. 3 prvej vety TP: „Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo
sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.“ V priestupkovom konaní
je také informácie možné zahrnúť medzi podklady potrebné na rozhodnutie správneho orgánu vo veci v rámci
objasňovania priestupku podľa § 58 PriesZ.
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vzťahoch však treba upozorniť, že ak by bol súhlas získaný pod hrozbou negatívneho dôsledku,
nemožno hovoriť o jeho dobrovoľnosti.“549
Z hľadiska historických skúseností550 by bolo možné pri tejto polemike namietať, že
ide o malichernosť, pretože ochrana verejného zdravia tradične je dostatočne závažným
dôvodom verejného záujmu, ktorý oprávňuje prijatie aj takých oprávnení, akými sú
krátkodobé pozbavenie osobnej slobody a internovanie v zdravotníckom alebo inom
štátnom zariadení. Z tohto pohľadu to môže povinná osoba vnímať ako prospech, že
„vymení“ povinné internovanie v zariadení za pobyt vo vlastnom obydlí so sledovaním
a uchovávaním lokalizačných údajov. Rozvoj garancií základných práv a slobôd na domácej,
medzinárodnej i únijnej úrovni však pokročil,551 skúsenosť s totalitnými režimami a ich
praktikami je živá, a je legitímne sa pýtať, či pozbavenie osobnej slobody v záujme verejného
zdravia zachováva podstatu základných práv a slobôd a či alternatívne riešenie pomocou
mobilnej aplikácie je založené na súhlase, ktorý je skutočne (nielen predstierane) dobrovoľný.
Napokon, po piate a „v neposlednom rade“, čo zrejmé z rozhodovacej činnosti
ústavného súdnictva nie je, je otázka prípustnosti plošného a nediferencovaného
uchovávania prevádzkových a lokalizačných údajov – z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Inými slovami, v predmetných rozhodnutiach ani odôvodneniach právnej úpravy nie je
vyjadrené, či je v záujme ochrany verejného zdravia v čase núdzového stavu prípustné – pri
splnení prísnych kvalitatívnych kritérií právnej úpravy – obmedziť právo na ochranu súkromia
a ochranu osobných údajov zberom prevádzkových a lokalizačných údajov, a to plošne
a nediferencovane (zo strany telekomunikačných spoločností), pričom tieto údaje sú
diferencovane odovzdávané orgánu verejnej moci. Nejasnosť (vágnosť) právnej úpravy sa
prejavuje aj v tom, že nie je presne vymedzený okruh osôb, ktorých sa spracovávanie

549

Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 90.
Adekvátnymi predpismi na vertikálnu (historickú) komparáciu by mali byť len predpisy vydané
v podmienkach demokratického a právneho štátu. Ako príklad takého predpisu je možné uviesť zákon č.
241/1922 Zb. o potírání pohlavních nemocí, ktorý upravoval epidemické opatrenia vo vzťahu k pohlavným
chorobám. Zákon umožňoval ambulantné liečenie (§ 4), ale aj ústavné liečenie (§ 5).
551
„Zatímco před sto lety byl jednotlivec jen součástí masy, podroben nezřídka policejní a administrativní zvůli, dnes
je sebevědomím subjektem, jehož práva jsou velmi podrobně definována, chráněna a jednotlivec si je toho vědom.
Víc než to, on to dokonce považuji za samozřejmé! Ptáme-li se po původu této změny, pak ji osobně spatřuji ve dvou
různých rovinách. Tou první je poválečný akcent, který začal být kladen na lidskou důstojnost. […] Druhou rovinu
změny představuje činnost mezinárodních soudních orgánů, které mohou – tu s větší a tu s menší mírou efektivity –
nutit státy, aby revidovali svůj postoj a chování vůči vlastním občanům.“ RYCHETSKÝ, P.: Reakce na příspěvek
Guida Raimondiho. In ŠÁMAL, P., RAIMONDI, G., LENAERTS, K. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí –
vnistrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 105.
550
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a uchovávanie údajov týka: sú to len osoby, ktoré vstúpili na územie SR z iných (rizikových
krajín) alebo aj ďalšie osoby, pri ktorých je potrebné trasovanie kontaktov? S tým súvisí ďalšia
otázka: koľko okruhov osôb môže byť vymedzených a aké široké tieto okruhy osôb môžu byť,
aby bolo spracovávanie údajov individualizované a diferencované, teda nie plošné
a nediferencované?
Ako je zrejmé z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ, právna úprava zavádzajúca
povinnosť

plošného

a nediferencovaného

uchovávania

údajov

o telekomunikačnej

prevádzke je v zásade v rozpore s garanciami základných práv a slobôd, pričom výnimku
môže predstavovať ochrana národnej bezpečnosti ako dôvod verejného záujmu. Ochrana
verejného poriadku (vrátane boja proti závažnej trestnej činnosti, a to aj prostredníctvom
procesného nástroja podľa § 116 TP) ako ani ochrana verejného zdravia natoľko nedosahujú
význam ochrany národnej bezpečnosti, aby oprávňovali na plošné a nediferencované
uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke všetkých účastníkov.

4.3.2. Právna úprava v Trestnom poriadku de lege lata
Slovenský zákonodarca v reakcii na derogačný zásah Ústavného súdu SR voči § 116 TP v pôvodnom
znení, prijal novú právnu úpravu získavanie metadát na účely trestného konania s názvom oznamovanie údajov
o telekomunikačnej prevádzke. Nové znenie § 116 TP bolo prijaté novelou Trestného poriadku zákonom č.
397/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016. Vo vzťahu k uchovávaniu a odovzdávaniu údajov
o telekomunikačnej prevádzke sa nastavil právny režim garancií ochrany práva na súkromie, ktoré sú adekvátne
garanciám pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 TP, a teda nie sú také liberálne
ako podľa pôvodnej právnej úpravy. Adekvátnosť však neznamená totožnosť. Napriek materiálnej súvislosti
medzi týmito inštitútmi, sú podmienky aplikácie oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke
niektorými atribútmi odlišné. Zákonodarca sa totiž (pravdepodobne) inšpiroval podmienkami podľa § 88a
Trestního řádu, ktoré (čiastočne) primerane upravil na účely aplikácie v slovenskom právnom poriadku.
Ako vyplýva z analýzy, ktorú sme aplikovali na mimotresnú právnu úpravu, procesný inštitút
oznamovania údajov o elektronickej komunikácii je zákonne upravený aj v osobitných právnych predpisoch,
predovšetkým poukazujeme na:
•

ust. § 29 ods. 3 ZFS, ktorý upravuje oznamovanie prevádzkových a lokalizačných údajov na
špecifikované účely plnenia úloh finančnej správy,

•

ust. § 76 ods. 4 a 5 ZPZ a § 76a ods. 3 ZPZ, ktoré upravujú oznamovanie prevádzkových a lokalizačných
údajov na špecifikované účely plnenia úloh Policajného zboru.
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V oboch prípadoch ide v istom zmysle o duplicitnú právnu úpravu vo vzťahu k 116 TP, pretože medzi
ciele týchto právnych úprav patrí aj objasňovanie konaní, ktoré môžu mať charakter niektorých trestných činov.
Zastávame názor, že ak existuje podozrenie zo spáchania trestného činu, je potrebné uprednostniť procesný
postup podľa § 116 TP pred aplikáciou uvedených ustanovení menovaných zákonov, a to z toho hľadiska, že §
116 TP je špeciálnym ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k uvedeným zákonom (lex generalis), ktorý upravuje
dôkazný prostriedok v trestnom konaní. Trestný poriadok okrem toho zabezpečuje väčší rozsah garancií
základných práv a slobôd (najmä práva na súkromie ale aj práva na spravodlivý proces) ako uvedené zákony.
Postup podľa uvedených zákonov napriek existencii skutočností, ktoré zakladajú podozrenie zo spáchania
trestného činu, by bol postupom, ktorý obchádza Trestný poriadok, a tým aj záruky ústavnosti trestného
konania a zároveň jeho konformity s garanciami podľa medzinárodného práva a práva EÚ. Následkom takého
postupu by bola absolútna neúčinnosť dôkazu.552
Podmienky oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke na účely trestného konania podľa § 116
TP de lege lata sú nasledujúce.

4.3.2.1.

Okruh trestných činov

Vedie sa trestné konanie pre niektorý z taxatívne vymedzených okruhov trestných
činov, ktoré majú určitú závažnosť. Okruh trestných činov, v súvislosti s ktorými je možné
nariadiť zisťovanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke, je obmedzený.
Aplikácia tohto inštitútu je obmedzená na trestné konanie o trestných činoch
vymedzených v nasledujúcich okruhoch:
a)

úmyselné trestné činy, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého
horná hranica je najmenej tri roky,

b)

trestné činy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť,

c)

iné úmyselné trestné činy, pri ktorých na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva,

d)

taxatívne vymenované trestné činy:
i. trestný čin ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a TZ,
ii. podvodu podľa § 221 TZ,
iii. nebezpečného vyhrážania podľa § 360 TZ,
iv. nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ,
v. šírenia poplašnej správy podľa § 361 TZ,

552

Ide o podobný problém ako vymedzenie vzťahu § 115 TP a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane pred
odpočúvaním. Pozri. ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H.
Beck, 2013, s. 162 – 163.
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vi. podnecovania podľa § 337 TZ,
vii. schvaľovania trestného činu podľa § 338 TZ.

Ad a) Stanovením okruhu trestných činov je tak vyhovené princípu proporcionality
zásahov do základných práv a slobôd. Princíp proporcionality vyžaduje, aby zásah do práva
na súkromie (ktorým je uchovávanie, zisťovanie a oznamovanie údajov) bol primeraný
sledovanému cieľu vo verejnom záujme, teda objasňovaniu trestnej činnosti, ktorá dosahuje
určitú mieru spoločenskej závažnosti. Ide o určitú hranicu de minimis, ktorá musí byť splnená
alebo prekročená na to, aby bolo možné aplikovať procesný nástroj Tým sa zároveň realizujú
požiadavky na kvalitu právnej úpravy vyplývajúce z rozhodovacej činnosti SDEÚ553, ESĽP554,
resp. ústavných súdov555, medzi ktoré patrí aj obmedzenie uchovávania a oznamovania
metadát len na konanie o závažných trestných činoch. Súdny dvor konkrétne v doktrinálnom
rozhodnutí vo veci La Quadrature du Net a i. pripomenul,556 že ak je uchovávanie metadát
elektronických komunikácií možné odôvodniť cieľom potláčania závažnej trestnej činnosti (a
fortiori ochrany národnej bezpečnosti), prístup orgánov činných v trestnom konaní a súdov
k týmto metadátam nie je možné odôvodniť objasňovaním akejkoľvek „bežnej“ trestnej
činnosti. Teda štandard požadovaný na uchovávanie metadát a štandard požadovaný na ich
oznámenie musí byť totožný.
Táto rozhodovacia činnosť súdnych inštitúcií však neustanovuje exaktnú hranicu
závažnosti trestnej činnosti, a fortiori nestanovuje ani exaktný katalóg trestných činov, pri
ktorých uchovávanie a oznamovanie metadát o elektronickej komunikácii je možné.
Konkrétne ani právo Európskej únie a Súdny dvor neponúkajú autonómnu definíciu závažnej
trestnej činnosti a katalógy závažnej trestnej činnosti na účely vymedzenia vecnej príslušnosti
Europolu a Eurojustu557 nie sú všeobecne aplikovateľné.
Vymedzenie pojmu závažnej trestnej činnosti je ponechané na úvahu zákonodarcu (z
hľadiska doktríny ESĽP margin of appreciation), čiže v konečnom dôsledku ide o rozhodnutie
zákonodarcu z hľadiska trestnej politiky štátu, ktorá sa prejavuje nielen v hmotnoprávnej

553

Napr. Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a i., bod 134
a ďalšie rozhodnutia.
554
Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému kráľovstvu z 13. septembra 2018, č. 58170/13, 62322/14 a
24960/15, body 304 a nasl.
555
Najmä nález PL. ÚS 10/2014, bod 136; v českých podmienkach Data retention II, body 25 a 26.
556
La Quadrature du Net a i., bod 166.
557
Pozri k tomu vyššie, v časti práce 3.2.1 Rozsudok Digital Rights Ireland a Seitlinger a i.
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rovine (čo a ako trestať), ale aj v procesnoprávnej rovine (teda aké procesné prostriedky
uplatniť na to, aby bolo trestné stíhanie efektívne a účel hmotnoprávnej úpravy naplnený).
Pre tieto trestné činy sa musí viesť trestné konanie, čiže tento inštitút môže byť aplikovaný
tak počas trestného stíhania (od začatia prípravného konania ďalej), ako aj v štádiu pred
začatím trestného stíhania.
Napriek tomu, že ESĽP ako aj Súdny dvor opakovane zdôraznili, že podmienky
zachytávania obsahu telekomunikačnej prevádzky a podmienky uchovávania a získavania
metadát o nej by mali mať v zásade rovnakú kvalitu, katalóg trestných činov nie je totožný.
Ba práveže pri komparácii okruhov trestných činov, pri ktorých je možné aktivovať postup
podľa § 115 TP a postup podľa § 116 TP, prichádzame k záveru, že tieto okruhy sú významne
odlišné. Odlišnosť v tomto prípade znamená zjavnú vyššiu mieru benevolencie pre aplikáciu
§ 116 TP. Zatiaľ čo odpočúvanie a záznam podľa § 115 TP si vyžaduje v najširšej skupine
kvalifikáciu zločinu – teda úmyselného trestného činu s hornou hranicou prevyšujúcou päť
rokov (najmenej šesť rokov), pri oznamovaní údajov podľa § 116 TP postačujú úmyselné
trestné činy s hornou hranicou najmenej tri roky, resp. postačujú všetky trestné činy, pri
ktorých bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť a okrem toho katalóg ďalších
trestných činov.

§ 115 TP

§ 116 TP

zločin (§ 11 TZ: úmyselný trestný čin úmyselný trestný čin s hornou hranicou
s hornou hranicou prevyšujúcou päť najmenej tri roky
rokov)
trestné činy korupcie

trestné činy, ktorými bola spôsobená
ťažká ujma na zdraví alebo smrť

trestné činy extrémizmu
úmyselný trestný čin, o ktorom na iné úmyselné trestné činy, pri ktorých na
konanie zaväzuje medzinárodná zmluva konanie zaväzuje medzinárodná zmluva
ďalšie taxatívne vymenované jednotlivé ďalšie taxatívne vymenované jednotlivé
trestné činy: zneužívanie právomocí trestné činy: ochrana súkromia v obydlí
verejného činiteľa podľa § 326 TZ, podľa § 194a, podvod podľa § 221,
legalizácia výnosu z trestnej činnosti nebezpečné vyhrážanie podľa § 360,
podľa § 233 a 234 TZ

nebezpečné prenasledovanie podľa §
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360a, šírenie poplašnej správy podľa §
361,

podnecovanie

podľa

§

337,

schvaľovanie trestného činu podľa § 338

Keď si čitateľ porovná slovenskú právnu úpravu podľa § 116 TP a českú právnu úpravu
podľa § 88a Trestního řádu,558 tak zistí, že pre slovenského zákonodarcu nebola vzorom
právna úprava podľa § 115 TP ani iných informačno-technických prostriedkov tak, aby
podmienky boli koncepčné a navzájom korešpondovali, ale významnou inšpiráciou bola
česká právna úprava. Hoci normotvorba – podporená poznatkami a regulatívmi trestnej
politiky štátu – má mať atribúty zrozumiteľnosti, predvídateľnosti a predovšetkým vecnej
opodstatnenosti, zákonodarné riešenie sa niekedy obmedzí na „odpisovanie“ z českej
právnej úpravy.
Český zákonodarca naviazal oprávnenie prikázať oznámenie uchovávaných metadát
na oprávnenie vziať obvineného do väzby. Vziať obvineného do väzby je možné pre úmyselný
trestný čin, ak je horná hranica trestnej sadzby najmenej tri roky – podľa § 68 ods. 2 TŘ.559 V
podmienkach slovenského TP nie je rozhodnutie o väzbe viazané na trestnú sadzbu, preto
súvislosť s väzbou je irelevantná. Stanovenie hranice na účel aplikácie procesného inštitútu v
podobe hornej hranice trestnej sadzby tri roky a viac je v podmienkach slovenského TP
ojedinelé. Horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca tri roky (teda štyri roky a viac) sa
vyskytuje ako podmienka aplikácie pri inštitúte vyhotovovania obrazových, zvukových alebo
obrazovo-zvukových záznamov podľa § 114 TP, resp. porovnávania údajov v informačných
systémoch podľa § 118 TP. Bolo by žiaduce podmienky aplikácie zjednocovať. Zákonodarca
taktiež ani bližšie nevysvetľuje, prečo ustanovil širšie podmienky aplikácie ako pri inštitúte
odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 TP.
Ad b) Najmä z hľadiska atribútu vecnej opodstatnenosti zostáva otázne, či všeobecná
kategória všetkých úmyselných trestných činov, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby je
najmenej tri roky, spĺňa potrebnú mieru závažnosti trestného činu, ktorá odôvodňuje
intenzívny zásah do práva na ochranu súkromného života. Vzhľadom na propunitívnu

558
559

Pozri ďalej.
Pozri k tomu Data retention III, bod 101.
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orientáciu slovenskej trestnej politiky a hypertrofiu trestných sadzieb,560 je takýchto činov
v Trestnom zákone pomerne veľa. Splnenie podmienky závažnosti je sporné taktiež
z hľadiska, že takáto všeobecná kategória je pri § 115 TP obmedzená na zločiny, ktorých je
v Trestnom zákone predsalen menej ako úmyselných trestných činov s hornou hranicou
najmenej tri roky.
Keďže pri okruhu trestných činov, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo
smrť, nie je explicitne uvedené, že musí ísť o úmyselné trestné činy, túto formuláciu je možné
vykladať dvomi spôsobmi. Buď je potrebné ju vykladať v súlade s gramatickým a
systematickým výkladom v kontexte vymedzenia nasledujúceho okruhu trestných činov,
ktoré zákonodarca označuje ako „iné úmyselné trestné činy“. Z toho by vyplývalo, že v prípade
okruhu trestných činov, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, ide taktiež
o úmyselné trestné činy. Alebo je potrebné ju vykladať tak, že do okruhu trestných činov
spadajú všetky trestné činy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť,
zavinené úmyselne alebo z nedbanlivosti, keďže zákonodarca výslovne neuvádza
požadovanú formu zavinenia. V dôvodovej správe sa zákonodarca prikláňa k druhému
variantu výkladu, keď uvádza, že túto skupinu tvora trestné činy „bez pohľadu na formu
zavinenia“.561 Preto je potrebné uprednostniť vyjadrený úmysel zákonodarcu napriek tomu,
že z gramatického výkladu vyplýva opak.562 Z hľadiska ochrany základných práv a slobôd má
takýto výklad negatívne následky, pretože umožňuje intenzívny zásah do práva na súkromie
a práva na informačné sebaurčenie, resp. do slobody prejavu563 aj pri niektorých trestných
činoch s nedbanlivostnou formou zavinenia, ktoré v zásade majú nižšiu spoločenskú
závažnosť ako úmyselné trestné činy.
Celkovo je možné konštatovať, že zisťovanie a oznamovanie údajov o
telekomunikačnej prevádzke je podľa uvedeného výkladu možné v zásade pri trestnom
konaní o úmyselných trestných činoch, s výnimkou konania o trestných činoch, ktorými bola
spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, pri ktorých sa pripúšťa aj nedbanlivostné
560

Odkazujeme na našu predchádzajúcu publikačnú činnosť, najmä BELEŠ, A.: Hypertrofia trestných sadzieb v
podmienkach Slovenskej republiky. Justičná revue, 70, 2018, č. 10, s. 1029 – 1042. K problematike propunitívne
orientovanej trestnej politiky pozri tiež STRÉMY, T. – BALOGH, T. – TURAY, L.: Trestná politika v Slovenskej
republike. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020, 240 s.
561
Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 397/2015 Z. z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam
látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 18.
Dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417973 cit. 1. 2. 2022.
562
Pozri tiež BELEŠ, A.: § 116. In: ČENTÉŠ, J. – KURILOVSKÁ, L. – ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný
poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 652.
563
Ako judikoval Súdny dvor, pozri vyššie.

221

zavinenie. Na základe uvedeného a pri porovnaní procesných inštitútov podľa § 113 až 118
Trestného poriadku je teda možné prísť k záveru, že oznamovanie údajov o telekomunikačnej
prevádzke je jediným z týchto procesných inštitútov zisťovania informácií na účely trestného
konania, ktorý je možné aplikovať aj pri nedbanlivostných trestných činoch. Táto skutočnosť
vyvoláva pochybnosti o primeranosti závažnosti objasňovaného činu vo vzťahu k zásahu
do práva na ochranu súkromného života, resp. práva na informačné sebaurčenie. Z tohto
dôvodu by bolo vhodnejšie sa odkloniť od výkladu poskytnutého zákonodarcom
a uprednostniť systematický výklad, konkrétne ústavno-konformný a euro-konformný
výklad z hľadiska garancií základných práv a slobôd.
Ad c) Medzi okruhy trestných činov patria aj iné úmyselné trestné činy, na ktorých
stíhanie zaväzuje medzinárodná zmluva. Slovenská republika je viazaná množstvom
medzinárodných zmlúv,564 ktoré signatárske štáty zaväzujú stíhať určité trestné činy. Takými
trestnými činmi sú všetky trestné činy, ktorých nevyhnutnosť postihu vyplýva
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Realizácia záväzku
z medzinárodnej zmluvy sa nemusí prejaviť vo vytvorení špeciálnej skutkovej podstaty
trestného činu (napr. genocídium), ale záväzok z medzinárodnej zmluvy môže byť
realizovaný skutkovou podstatou trestného činu, ktorá by v TZ bola obsiahnutá aj bez
existencie medzinárodného záväzku (napr. ublíženie na zdraví). Ak je konkrétny trestný čin
zahrnutý v niektorom inom okruhu trestných činov, pri ktorých je možné aplikovať
predmetný inštitút (najmä úmyselné trestné činy s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej
tri roky),565 nie je potrebné skúmať, či na stíhanie tohto trestného činu zaväzuje
medzinárodná zmluva a ktorá konkrétne.
Záväzok stíhať trestné činy vyplýva aj z medzinárodných zmlúv o ľudských právach
a základných slobodách (najmä Dohovor), z ktorých je možné odvodiť pozitívne záväzky
štátu prijať aktívne opatrenia na ochranu základných práv a slobôd. Medzi pozitívne záväzky

564

Ide o medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika uzavrela ako samostatný subjekt medzinárodného
práva, resp. ktorých zmluvnou stranou sa stala ako nástupnícky štát Československa.
565
Väčšina trestných činov, na ktorých stíhanie zaväzuje medzinárodná zmluva, má takú závažnosť, že spadajú
do prvého okruhu – teda horná hranica ustanovenej trestnej sadzby je najmenej tri roky. Ku konkrétnemu
výpočtu medzinárodných zmlúv pozri na našu sumarizáciu podľa BELEŠ, A.: § 116. In: ČENTÉŠ, J. –
KURILOVSKÁ, L. – ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: C. H. Beck, 2021,
s. 653 a nasl.
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štátu patrí aj povinnosť stíhať niektoré trestné činy, ktorými páchateľ najintenzívnejšie
zasahuje do základných práv a slobôd.566
Taktiež vyplýva záväzok stíhať niektoré trestné činy aj z práva EÚ. Kompetencie boli
na Európsku úniu prenesené prostredníctvom medzinárodnej zmluvy, preto ak právne
záväzné akty EÚ určujú povinnosť ustanoviť trestnosť určitého konania, ide v širšom zmysle
o záväzok podľa medzinárodnej zmluvy. Pôsobnosť EÚ v oblasti stanovovania minimálnych
požiadaviek na vymedzenie trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej
činnosti s cezhraničným rozmerom je daná čl. 83 ZFEÚ. ZFEÚ je súčasťou primárneho práva
EÚ, avšak svojím charakterom je taktiež medzinárodnou zmluvou – s osobitným postavením,
keďže patrí medzi zakladajúce zmluvy, ktorými bol založený nový autonómny právny
poriadok.567 Na základe čl. 83 ZFEÚ boli prijaté početné akty sekundárneho práva EÚ, ktorými
sú stanovené minimálne požiadavky na vymedzenie trestných činov.568

Ad d) Taxatívny výpočet trestných činov obsahuje trestné činy, ktoré nemožno
zahrnúť do niektorého z vyššie uvedených okruhov, avšak ich objasnenie môže byť umožnené

566

Z garancií základných práv a slobôd podľa Dohovoru vyplýva jednak povinnosť zaviesť trestnosť konania,
ktorým sa zásahu do základného práva alebo slobody (hmotnoprávny aspekt), ako aj vytvoriť procesné
podmienky na efektívny postih tohto zásahu (procesnoprávny aspekt). Pozri bližšie časť tejto monografie 2.1.3
Právo na účinné vyšetrovanie.
567
Pozri najmä rozsudok z 5. februára 1963, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen, C-26/62,
ECLI:EU:C:1963:1: „Společenství představuje nový právní řád mezinárodního práva, v jehož prospěch státy omezily,
byť ve vymezených oblastech, svá suverénní práva a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich
příslušníci. Právo Společenství, nezávislé na zákonodárství členských států, tudíž nejen ukládá jednotlivcům
povinnosti, ale je rovněž určeno k vytváření práv, která se jako taková stávají součástí jejich jmění. Tato práva
vznikají nejenom tehdy, když to Smlouva výslovně stanoví, ale také v důsledku povinností, které Smlouva jasně
stanoveným způsobem ukládá jak jednotlivcům, tak členským státům a orgánům Společenství.“
568
Príkladmo možno spomenúť nasledujúce: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17.
apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a
pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 10. 5. 2019),
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých
peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018), smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31. 3. 2017), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza
rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21. 5. 2014), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV
(Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011) a viaceré ďalšie.
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alebo aspoň uľahčené oznámením údajov o telekomunikačnej prevádzke. Ide o trestné činy,
ktoré

môžu

byť

páchané

prostredníctvom

telekomunikačnej

prevádzky

alebo

telekomunikačná prevádzka uľahčuje ich spáchanie. Do tohto výpočtu trestných činov by
z materiálneho hľadiska – a to predovšetkým vzhľadom na totožný objekt ako pri trestnom
čine nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ – bolo vhodné zaradiť taktiež trestný čin
nebezpečného elektronického obťažovania podľa § 360b TZ.

***

Na záver k výkladu o okruhoch trestných činov, pri ktorých prichádza do úvahy
aplikácia uchovávania a oznamovania metadát, pripomíname, že podľa vyššie analyzovaných
rozsudkov Súdneho dvora La Quadrature du Net a i. a G. D. je možné, aby zákonodarca de lege
ferenda pristúpil k diferenciácii právnej úpravy uchovávania a oznamovania podľa
jednotlivých kategórií údajov, a to vzhľadom na závažnosť trestných činov, ktoré sa majú
takýmto spôsobom uchovávať a oznamovať. Uchovávanie a oznamovanie údajov občianskej
totožnosti používateľov elektronických komunikačných prostriedkov je možné aplikovať vo
vzťahu k akejkoľvek trestnej činnosti, bez obmedzenia na závažnú trestnú činnosť. Cielené
uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov (a taktiež tzv. urýchlené uchovanie) je
prípustné na účely ochrany pred závažnými porušeniami verejného poriadku a verejnej
bezpečnosti, čiže potláčania závažnej trestnej činnosti. Na druhej strane, výlučne dôvodom
ochrany národnej bezpečnosti je možné odôvodniť
•

cielené oznamovanie údajov v reálnom čase a

•

všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov (všetkých účastníkov
komunikácií) na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci (nie plošne ex lege)
a na časovo ohraničené obdobie.

Jednotlivými variantmi výkladu pojmu národná bezpečnosť sme sa zaoberali vyššie.569
Vzhľadom na to by okruh trestných činov, ktorých objasňovanie prispieva k ochrane národnej

569

Pozri časť tejto monografie 3.2.3 Rozsudky La Quadrature du Net a i. (2020), Privacy International (2020), H.
K. (2021) a G. D. (2022).
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bezpečnosti, by bolo možné v podmienkach slovenského Trestného zákona vymedziť
nasledujúcim spôsobom:
1) trestné činy podľa siedmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona: vlastizrada
(§ 311 TZ), úklady proti Slovenskej republike (§ 312 TZ), teror (§ 313 a 314 TZ),
záškodníctvo (§ 315 a 316 TZ), sabotáž (§ 317 TZ), vyzvedačstvo (§ 318 TZ),
ohrozenie utajovanej skutočnosti (§ 319 TZ);
2) trestné činy podľa dvanástej hlavy osobitnej časti Trestného zákona,
konkrétne z prvého diela: trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy
terorizmu (okrem trestných činov extrémizmu), druhý diel (celý): trestné činy
vojnové;
3) niektoré trestné činy vojenské podľa jedenástej hlavy osobitnej časti
Trestného zákona, a to najzávažnejšie trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť
(štvrtý diel tejto hlavy), najmä nesplnenie bojovej úlohy (§ 413 TZ), opustenie
bojových prostriedkov (§ 414 TZ), vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi
(§ 415 TZ).

4.3.2.2.

Predmet a doba uchovávania a oznamovania

Predmet oznamovania sú údaje o telekomunikačnej prevádzke, všeobecne v zmysle
údajov o elektronických komunikáciách (metadáta) v rozsahu pôsobnosti smernice
o súkromí a elektronických komunikáciách a ZEK 2021, pričom konkrétne ide o údaje, ktoré
sú
a) predmetom telekomunikačného tajomstva – podľa mimotrestnej právnej úpravy, ako
sme ju analyzovali vyššie (§ 117 ZEK 2021) alebo
b) predmetom ochrany osobných údajov.

Údaje,

ktoré

sú

predmetom

telekomunikačného

tajomstva,

ak

nie

sú

pseudonymizované, sú v zásade zároveň aj údajmi, ktoré sú predmetom ochrany osobných
údajov, pretože ide o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (čl. 4 ods. 1
GDPR, čl. 3 ods. 1 smernice o ochrane osobných údajov v trestnom konaní). Ak však ide
o údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva a ktoré sa týkajú právnickej
osoby, takéto údaje nie sú predmetom ochrany osobných údajov. Zároveň môžu byť
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predmetom oznámenia aj nejaké iné údaje týkajúce sa fyzických osôb, ktoré nie sú
predmetom telekomunikačného tajomstva, ale sú predmetom ochrany osobných údajov.
Takáto skupina údajov je však vzhľadom na široký rozsah predmetu telekomunikačného
tajomstva [§ 117 ods. 1 písm. a) až d) ZEK 2021] veľmi obmedzená.
V príkaze sa podľa § 116 ods. 2 TP musí taktiež uviesť spôsob oznámenia údajov,
rozsah oznámenia údajov – špecifikácia, ktoré konkrétny druhy údajov o telekomunikačnej
prevádzke majú byť oznámené, resp. lehota oznámenia údajov – doba, počas ktorej majú byť
uchovávané údaje pro futuro (data freezing), príp. doba, na ktorú sa vzťahuje spätné
oznámenie údajov o minulej telekomunikačnej prevádzke.
Príkaz je možné vydať na oznámenie údajov nestotožnenej osoby (napr. ak ide
o zistenie totožnosti osôb, ktoré sa pohybovali na určitom mieste) alebo na oznámenie
údajov konkrétnej osoby. V takom prípade musí byť táto osoba v príkaze presne
špecifikovaná, aby nebola zameniteľná s inou osobou, resp. uvedené údaje na identifikáciu
účastníckej stanice.
Ak ide o príkaz na uchovávanie údajov o budúcej telekomunikačnej prevádzke (data
freezing), doba uchovávania, zisťovania a oznamovania údajov určená v príkaze je najviac 6
mesiacov. Obmedzenie aplikácie doby uchovávania data freezing je v súlade s požiadavkou
nevyhnutnosti a požiadavkou primeranosti v užšom zmysle slova v rámci princípu
proporcionality, ako ho vyložil Súdny dvor (Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., Tele2 Sverige
a i., La Quadrature du Net a i.) V prípravnom konaní je možné túto dobu predĺžiť – na základe
príkazu sudcu pre prípravné konanie. V konaní pred súdom predlžovanie doby zákon
neumožňuje. Predĺženie doby uchovávania, zisťovania a oznamovania údajov je možné
opakovane vždy o ďalšie dva mesiace. Návrh na vydanie príkazu na predĺženie doby podáva
prokurátor, návrh musí byť písomný a odôvodnený.
Ak ide o oznamovanie údajov o minulej telekomunikačnej prevádzke, najvyššia
prípustná doba nie je stanovená. Táto doba de facto závisí od toho, ako dlho uchovávajú
telekomunikačné spoločnosti údaje o uskutočnenej prevádzke. Tieto údaje sú oprávnené
uchovávať jednak na fakturačné účely a jednak na marketingové účely – so súhlasom
dotknutej osoby.570 Po naplnení týchto účelov uchovávania sú telekomunikačné spoločnosti
povinné uchovávané údaje zničiť. V Slovenskej republike totiž v súlade s vyššie uvedenou
570

Pozri vyššie analýzu slovenskej mimotrestnej právnej úpravy.
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rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora ako aj v súlade s derogačným nálezom ústavného
súdu PL. ÚS 10/2014 neexistuje zákonná povinnosť všeobecného a nediferencovaného
uchovávania údajov o elektronickej komunikácii.

4.3.2.3.

Subsidiarita

Údaje sa môžu získať z citlivých zdrojov len v prípade, že ich nemožno získať z menej
citlivých zdrojov.571 Zásah do základných práv a slobôd je v súlade s princípom
proporcionality potrebné obmedziť len na nevyhnutnú mieru. Tomu zodpovedá podmienka
subsidiarity podľa § 116 ods. 1 in fine TP, ktorá pripúšťa aplikáciu oznamovania údajov, len „ak
nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom
podstatne sťažené.“ Ak teda majú orgány činné v trestnom konaní, resp. súd možnosť
dosiahnuť sledovaný účel (zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností v rozsahu
potrebnom na rozhodnutie) spôsobom, ktorý spôsobuje menej intenzívny zásah do
základných práv a slobôd, tak majú povinnosť uprednostniť tento spôsob. Ak takýto spôsob
neexistuje, alebo by dosiahnutie účelu iným spôsobom bolo podstatne sťažené, je možné
aplikovať oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke. Uvedená zákonná podmienka
zodpovedá požiadavkám ústavného súdnictva.572

4.3.2.4.

Súdna kontrola

Súdna kontrola aplikácie oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa §
116 ods. 2 TP predstavuje uplatnenie zásady judiciarity. Na účel posúdenia splnenia
zákonných podmienok zo strany nestranného a nezávislého orgánu sa určuje ingerencia súdu
do rozhodovania. V postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
rozhoduje vo veci sudca pre prípravné konanie. V konaní pred súdom predseda senátu, resp.
samosudca. Súd rozhoduje vo veci príkazom. Voči príkazu nie je možné podať opravný
prostriedok. Príkaz sa vydáva v písomnej forme a jeho súčasťou je spôsob, rozsah a lehota
oznámenia údajov. Príkaz musí byť odôvodnený. Odôvodnenie sa vzťahuje na splnenie
podmienok vydania príkazu podľa § 116 ods. 1 TP. Náležité odôvodnenie rozhodnutia je jeho
základným a imanentným atribútom, ktorým sa prejavuje transparentnosť súdneho
571
572

Pozri uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 13. mája 2020, bod 89.
Explicitne uviedol napr. Ústavní soud ČR: Data retention II, body 25 a 26.
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rozhodovania. Jeho prípadná absencia môže mať za následok pochybnosti o rozhodnutí,573
ktoré je potrebné vziať do úvahy aj v prípadnom následnom prieskumnom konaní zo strany
Najvyššieho súdu SR podľa § 362f a 362g TP. O odôvodnení príkazu platí adekvátne výklad o
odôvodnení návrhu prokurátora na vydanie príkazu. Keď sú kladené vysoké kvalitatívne
požiadavky na odôvodnenie návrhu na vydanie príkazu, o to viac musia byť takéto vysoké
požiadavky kladené na odôvodnenie samotného príkazu (a minori ad maius).
Vydanie súdneho príkazu je možné len na návrh prokurátora v postupe pred začatím
trestného stíhania a v prípravnom konaní. V konaní pred súdom návrh prokurátora (ktorý
podal, resp. zastupuje obžalobu) nie je potrebný. Náležitosťami návrhu prokurátora sú
písomná forma návrhu a odôvodnenie. Odôvodnenie návrhu musí zodpovedať nasledujúcim
kvalitatívnym atribútom:
•

musí obsahovať aj odkaz na zistené skutkové okolnosti, ktoré odôvodňujú
podozrenie zo spáchania skutku, ktorý je trestným činom (sila podozrenia
závisí od konkrétneho štádia konania), pričom ide o trestný čin, pre ktorý je
možné aplikovať tento inštitút;

•

ďalej zo skutkových okolností musí vyplývať, že osoba, ktorej údaje
o telekomunikačnej prevádzke sa majú oznámiť, súvisí so spáchaním skutku,
ktorý je kvalifikovaný ako zodpovedajúci trestný čin – tak ako konštatuje
Súdny dvor574 – vymedzenie údajov sa môže uskutočniť na základe
personálneho kritéria (voči presne identifikovanej osobe, voči presne
identifikovanému zariadeniu elektronickej komunikácie), geografického
kritéria (napr. ide o zistenie totožnosti a ďalšieho konania osôb, ktoré sa
pohybovali v blízkosti miesta činu, potenciálne môže ísť o páchateľov alebo
svedkov) alebo aj iného kritéria pod podmienkou, že je objektívne a
nediskriminačné;

573

„Súd nemôže vydať také rozhodnutie, ktoré môže svojím účinkom porušiť základné práva a slobody fyzických
osôb, právnických osôb, najmä ak nie je odôvodnené, prípadne je svojvoľné, arbitrárne a nedáva odpoveď na otázky,
ktoré majú pre vec podstatný význam.“ ČENTÉŠ, J.: Právo na odôvodňovanie súdnych rozhodnutí. In: JELÍNEK,
J. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 192.
574
Pozri vyššie, najmä La Quadrature du Net a i., body 150 a 151; resp. G. D., body 81 a 82.
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•

zo skutkových okolností musí taktiež vyplývať, že účel (objasnenie trestného
činu) nemožno dosiahnuť iným prostriedkom, ktorý by znamenal menej
významný zásah do základných práv a slobôd.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že predmetná právna úprava
stanovuje nadštandardne podrobné požiadavky na obsah návrhu na vydanie príkazu, resp. na
obsah príkazu. Tieto požiadavky sú v súlade s odporúčaniami ústavného súdnictva na
dôslednú súdnu kontrolu.575 Takáto právna úprava je v súlade s požiadavkami konštantnej
rozhodovacej činnosti predovšetkým Súdneho dvora,576 ktorý požaduje kontrolu aplikácie
alternatívne zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu. Súdny dvor v rozsudku H.
K. vylúčil, že by takýmto orgánom mohla byť prokuratúra, ktorá vykonáva dozor nad vedením
prípravného konania. Vzhľadom na obsah pojmu nezávislosti (súdnictva), prokuratúra vo
vzťahu k trestnému konaniu atribúty tohto pojmu nespĺňa. Taktiež (a fortiori) takýmto
prieskumným orgánom nemôže byť ani iný orgán polície, ako následne doplnil Súdny dvor
v rozsudku G. D. Okrem Súdneho dvora aj ústavné súdnictvo v SR a ČR považuje súdnu
kontrolu za imanentnú súčasť právnej úpravy tohto inštitútu.577
Na druhej strane, existencia súdnej kontroly však per se nie je spôsobilá vyvážiť
prípadné iné závažné nedostatky právnej úpravy.578 To platí predovšetkým vo vzťahu k príliš
širokému vymedzeniu okruhov trestných činov, ktoré sme analyzovali vyššie.
4.3.2.5.

Adresát príkazu

Písomný príkaz sa doručuje „podniku poskytujúcemu verejné siete alebo služby“, ktorý
údaje vytvorila a / alebo ktorý údaje uchováva (§ 116 ods. 2 in fine TP). Podnikom je podľa § 3
písm. a) ZEK 2021 osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby na základe niektorého z druhov
zákonne upravených povolení. Príkaz však môže smerovať na zistenie údajov, ktoré vytvoril
a uchováva prevádzkovateľ siete alebo služby v zahraničí, napr. pokiaľ ide o zahraničných
poskytovateľov aplikácií, ktoré zabezpečujú komunikáciu. Takéto údaje je možné získať

575

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 136; z hľadiska českého ústavného
súdu Data retention II, bod 28.
576
Okrem iného napr. Tele2 Sverige AB a i., bod 134.
577
Napr. apel na nevyhnutnosť totožných záruk ako pri odpočúvaní podľa § 115. Nález Ústavného súdu SR, sp.
zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 136.
578
Sudca nemôže svojou abstraktnou úvahou nahradiť politické rozhodnutie zákonodarcu. Napr. Data retention
II, bod 24.
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nástrojmi medzinárodnej spolupráce. Takáto medzinárodná spolupráca sa uskutočňuje
v prípade:
•

členských štátov EÚ prostredníctvom aplikácie zákona č. 236/2017 Z. z. o európskom
vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ktorý predstavuje transpozíciu smernice 2014/41579),
o

konkrétne všeobecných ustanovení § 5 a 6 tohto zákona, resp.

o

osobitných ustanovení § 33 (odpočúvanie a záznam telekomunikačnej
prevádzky s technickou pomocou iného členského štátu), resp. § 35
(cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci iného členského štátu);

•

členských štátov EÚ, ktoré netransponovali smernicu 2014/41, a nečlenských štátov
EÚ prostredníctvom právneho styku s cudzinou podľa § 477 a nasl. TP v spojení s
aplikáciou medzinárodných zmlúv: napr. Európskeho dohovoru Rady Európy z 20.
apríla 1959 o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ako aj dvoch dodatkové
protokoly k nemu a dvojstranných dohôd uzavretých na základe článku 26 uvedeného
dohovoru.
Príkaz podľa § 116 TZ je teda nevyhnutný, ak je údaje o telekomunikačnej prevádzke

potrebné získať od podniku, ktorý poskytuje verejné siete alebo služby. Ak je tieto údaje
možné získať iným spôsobom – napr.:
a) mobilný telefón (smartfón, tablet, smarthodinky atď.) obsahuje takéto údaje
bol vydaný a odňatý podľa § 89a TP, resp. 90 TP580 alebo
b) pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov alebo pozemku
podľa § 105 ods. 4 TP, alebo
c) mobilný telefón zaistený ako vecná stopa pri obhliadke podľa § 154 TP

579

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v
trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1 – 36).
580
Pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. júna 2021, sp. zn. 2 To 12/2020 (vo veci Kočner a spol.), s. 99
a 100: „Odvolací súd v zhode s názorom prvostupňového súdu považuje komunikáciu cez aplikáciu Threema, jej
dešifrovanie a predloženie orgánmi činnými v trestnom konaní ako zákonne získaný dôkaz zo zákonných
prostriedkov a zákonným postupom (zo zaistených telefónov obžalovaných z ich vzájomnej komunikácie
prostredníctvom uvedenej aplikácie).“
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a z takto vydaného alebo odňatého mobilného telefónu je možné zistiť potrebné údaje
o telekomunikačnej prevádzke, nie je potrebný postup podľa § 116 TP, ktorý by tak bol
duplicitný.
Príkaz podľa § 116 ods. 2 TP sa vydáva pre podnik poskytujúci verejné siete alebo
služby, všeobecne pre subjekt zabezpečujúci elektronické komunikácie. Takéto ustanovenie
by sa použilo ako lex specialis voči uvedeným ustanoveniam (ide teda o použitie osobitného
právneho inštitútu a zodpovedajúceho ustanovenia, ktoré má v konkrétnej situácii prednosť),
keby orgány nemali telefón v držbe, ktorá predchádza uvedenému postupu (zisteniu
informácií).581
V opačnom prípade (ad absurdum) by tento príkaz súdu smeroval voči policajnému
orgánu, ktorý má mobilný telefón v držbe, a prikazoval by mu vydať údaje
o telekomunikačnej prevádzke sám sebe. Takýto postup by bol v rozpore so zásadou
hospodárnosti konania. Kumulácia procesných nástrojov je neprípustná, ak nie je procesne
nevyhnutná. Iná situácia však nastáva v prípade postupu podľa § 116 ods. 6 TP.582
Údaje uložené v mobilnom telefóne však nie sú počítačovými údajmi podľa § 91 TP,
preto nemožno uplatniť postup podľa § 91 TP.583

4.3.2.6.
Nakladanie s údajmi, ak nie sú dôležité pre trestné konanie, informovanie osoby
a súdny prieskum

Podľa § 116 ods. 3 TP je upravený postup situácii, keď z oznámených údajov
o telekomunikačnej prevádzke neboli zistené informácie dôležité pre trestné konanie.
Nezáleží pri tom na to, či tieto údaje boli uchovávané na základe príkazu a následne
oznámené (data freezing), alebo ide o údaje uchovávané telekomunikačnými spoločnosťami
na vlastné (fakturačné, marketingové) účely, ktoré boli na základe príkazu oznámené.
Zistené – oznámené informácie nie sú dôležité pre trestné konanie, ak ich nemožno
použiť ako dôkaz v trestnom konaní, alebo ak ani na ich základe nemožno získať ďalšie
informácie, ktoré by mohli byť použité ako dôkaz v trestnom konaní. To platí pre trestné

581

R 47/2017.
Pozri ďalej.
583
R 47/2017, in fine.
582
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konanie, pre ktoré boli na základe príkazu informácie oznamované, príp. aj vo vzťahu
k trestnému konaniu v inej veci, ak by boli splnené podmienky podľa § 116 ods. 1 TP.584
Informácie v takom prípade je nevyhnutné bezodkladne zničiť. Bezodkladne znamená
ihneď (bez zbytočného odkladu) po právoplatnom skončení trestného konania. Zničenie
údajov zabezpečuje orgán, ktorého rozhodnutím bola trestná vec právoplatne skončená –
policajt, prokurátor, predseda senátu alebo samosudca. Ak je oprávneným a povinným
subjektom na zničenie údajov policajt, postupuje len s predchádzajúcim súhlasom
prokurátora. Právna úprava zničenia údajov ako jednej z garancií proti ich zneužitiu vyplýva
z požiadaviek ústavného súdnictva.585
Vo vzťahu k úkonu zničenia údajov sa vyhotoví zápisnica (podľa § 58 TP), ktorá je
potom súčasťou spisu.586 Ustanovenie § 116 ods. 4 TP ukladá povinnosť informovať osobu,
ktorej údaje o telekomunikačnej prevádzke boli uchovávané a oznámené, o zničení údajov
vzhľadom na skutočnosť, že sa nezistili skutočnosti podstatné pre trestné konanie, resp.
o práve na revíziu postupu. Informačná povinnosť sa viaže na postup podľa § 116 ods. 2 TP.
To znamená, že ide o variant, keď sa príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej
prevádzke týka konkrétneho používateľa. Formulácia „informuje osobu podľa ods. 2“ sa totiž
viaže na tretiu vetu druhého odseku.587 Tento postup sa teda nevzťahuje na situáciu, keď
príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke nebol vydaný vo vzťahu
konkrétne stotožnenej osobe alebo zariadeniu (personálne kritérium), ale na jeho základe
bolo napr. zistené, že na určitom mieste sa pohybovali konkrétne (následne stotožnené)
osoby (geografické kritérium).
Oprávnená osoba, ktorej údaje boli uchovávané a oznamované, má právo byť
informovaná:
a) o skutočnosti, že zistené informácie boli zničené,
b) ktorý súd vydal príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej
prevádzke,
584

Pozri tiež BELEŠ, A.: § 116. In: ČENTÉŠ, J. – KURILOVSKÁ, L. – ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný
poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 658 a nasl.
585
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 136; Data retention I, body 50 a 51,
Data retention II, bod 27.
586
K tvorbe spisu pozri vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu
orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.
587
Na inom mieste v odseku 2 sa osoba nespomína.
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c) o lehote, počas ktorej sa tento príkaz vykonával,
d) o práve podať v lehote dvoch mesiacov od jej doručenia návrh na preskúmanie
zákonnosti príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej
prevádzke Najvyššiemu súdu SR.
Stanovené informácie a poučenie podať návrh na preskúmanie zákonnosti v lehote
troch rokov po právoplatnom skončení veci poskytujú:
a) policajt alebo prokurátor, ak bolo konanie právoplatne skončené ich rozhodnutím
v predsúdnom konaní
b) predseda senátu súdu prvého stupňa po právoplatnom skončení veci v súdnom
konaní.
Postup Najvyššieho súdu SR v prieskumnom konaní, ktoré je opravným
prostriedkom sui generis,588 je bližšie upravený podľa § 362f a 362g Trestného poriadku.
Konanie sa spravuje dispozičnou zásadou a začína sa na návrh osoby podľa § 116 ods. 4 TP.
Obligatórne si súd vyžiada stanovisko sudcu, ktorý príkaz vydal, ako aj stanovisko podniku
(ktorý poskytuje verejné siete alebo služby), ktorý príkaz vykonal. Najvyšší súd v tomto
konaní preskúmava zákonnosť vydania a vykonania príkazu podľa § 116 TP: ak zistí vydanie
alebo vykonanie príkazu v rozpore so zákonom, uznesením vysloví porušenie zákona; naopak
ak zistí vydanie a vykonanie príkazu v súlade so zákonom, uznesením vysloví, že zákon
porušený nebol (§ 362g TP). Imanentnou súčasťou skúmania zákonnosti je testovanie
proporcionality zásahu do základných práv a slobôd v konkrétnom prípade.
Predmetnou právnou úpravou sa napĺňa požiadavka ústavného súdnictva 589 a taktiež
Súdneho dvora590 na stanovenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe, aby následne
mohla uplatniť právo na súdny prieskum zásahu do základných práv a slobôd ako základ
efektívnej kontroly a jedna zo záruk ochrany proti zneužitiu oprávnení súvisiacich s výkonom
verejnej moci. Napokon, uvedený revízny mechanizmus je jedným zo spôsobov, ako
zákonodarca reagoval na prijatie nálezu ústavného súdu PL. ÚS 10/2014. 591 Okrem toho,

588

V súlade s čl. 13 Dohovoru, ktorý ustanovuje právo na opravný prostriedok pre každého, koho základné práva
a slobody upravené Dohovorom boli porušené. Pozri HAMRANOVÁ, D.: § 362f. In: ČENTÉŠ, J. – KURILOVSKÁ,
L. – ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný poriadok II. § 196 – 569. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 726.
589
Pozri taktiež vyššie uvedené rozhodnutia ústavných súdov.
590
Bližšie pripomíname Tele2 Sverige AB a i., bod 121; resp. La Quadrature du Net a i., bod 190.
591
Mechanizmus bol zavedený novelou Trestného poriadku zákonom č. 397/2015 Z. z. Dôvodová správa
dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417973 cit. 1. 2. 2022.
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existencia účinného opravného prostriedku po informovaní osoby vyplýva aj z rozhodovacej
činnosti Súdneho dvora592 a ESĽP.593
Povinnosť informovať osobu, voči ktorej bol vydaný príkaz na zistenie a oznamovanie
údajov o telekomunikačnej prevádzke má však svoje výnimky podľa § 116 ods. 5 TP. Účelom
výnimiek je predovšetkým zabrániť zmareniu účelu trestného konania (§ 1 TP) v prípadoch,
keď ide o trestnú činnosť vysokej závažnosti, resp. trestnú činnosť, na ktorej páchaní sa
podieľalo viacero osôb. Možnosť ustanoviť výnimku z práva dotknutej osoby na informovanie
a poučenie predpokladajú aj požiadavky ústavného súdnictva.594 Aplikácia tejto výnimky
však nesmie byť svojvoľná a má podliehať súdnej kontrole.595 Právna úprava tohto postupu je
adekvátna ustanoveniu § 115 ods. 8 TP. Ide konkrétne o nasledujúce výnimky (s alternatívnou
a taxatívnou enumeráciou):
a) osoba, voči ktorej bol vydaný príkaz na zistenie a uchovávanie údajov podľa
odseku 2 je osobou, ktorá má právo nazerať do spisu podľa Trestného
poriadku,
b) ide o trestné konanie o obzvlášť závažnom zločine,
c) ide o trestné konanie o zločine spáchanom organizovanou skupinou,
zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou,
d) na trestnom čine podieľalo viac osôb (vo forme spolupáchateľstva alebo
účastníctva), voči týmto osobám sa vedie viacero samostatných trestných
konaní, pričom vzťahu aspoň k jednej z týchto osôb nebolo trestné stíhanie
právoplatne skončené, alebo
e) poskytnutím informácie podľa § 116 ods. 4 TP by mohol byť zmarený účel
trestného konania.
Pokiaľ ide o osobu, ktorá má právo nazerať do spisu, postup podľa ods. 4 by v takom
prípade bol redundantný, keďže o zásahu do základných práv sa môže dozvedieť pri nazretí
do spisu. Osobami, ktoré majú podľa § 69 TP oprávnenie nazerať do spisov a ktoré môžu byť

592

Rozsudky citované vyššie.
Napr. Roman Zakharov v. Rusko (Veľká komora) zo 4. decembra 2015, č. 47143/06, body 231 až 238 a taktiež
aj staršie rozhodnutia. Pozri tiež REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac,
2002, s. 207 – 208.
594
Opäť nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015, bod 136; Data retention I, body 50 a
51, Data retention II, bod 27.
595
Osobitne Data retention II, bod 27.
593
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dotknutou osobou v súvislosti s oznamovaním údajov o telekomunikačnej prevádzke, sú:
obvinený, poškodený, oznamovateľ, ak nie je zároveň poškodeným a zúčastnená osoba.
Obhajca, poškodený a zúčastnená osoba majú taktiež právo na preštudovanie spisov podľa §
208 ods. 1 TP.
Keďže ide o informáciu o existencii zásahu do základných práv a slobôd, ktorým sa
nezistili skutočnosti dôležité pre trestné konanie, resp. ide o právo na spravodlivé konanie
(ktorého prejavom je poučenie o možnosti podať návrh na súdny prieskum a aj samotný
súdny prieskum zásahu do základných práv a slobôd), uvedené výnimky je nevyhnutné
vykladať a aplikovať reštriktívne, teda ich aplikácia je možná len v nevyhnutnej miere na
dosiahnutie ich účelu. Ide o vyjadrenie proporcionality ako imanentného atribútu
demokratického a právneho štátu.596

4.3.2.7. Získavanie údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému

Ustanovenia o uchovávaní a oznamovaní údajov o telekomunikačnej prevádzke sa
podľa § 116 ods. 6 TP rovnako uplatňujú aj pri potrebe získať údaje o telekomunikačnej
prevádzke, ak ide o prevádzku uskutočňovanú prostredníctvom počítačového systému.
Na účely určenia, kedy sa uvedený postup aplikuje, je potrebné definovať pojmy
počítačový systém a počítačový údaj. Tieto pojmy nie sú vo vnútroštátnom práve definované.
Obsah týchto pojmov je však možné zistiť prostredníctvom medzinárodných zmlúv,
ktoré regulujú problematiku potláčania počítačovej kriminality. Pojem „počítačový systém“ je
definovaný v čl. 1 písm. a) Dohovoru o počítačovej kriminalite, ktorý sme skúmali vyššie,597
ako „zariadenie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno
zariadenie alebo viaceré zariadenia vykonávajú automatizované spracúvanie údajov na základe
programu“. Zatiaľ čo systém znamená zariadenie alebo skupinu zariadení, pojem „počítačový
údaj“ predstavuje samotný obsah zariadenia. Smejkal zase pripomína, že nie je dôvod
rozlišovať medzi pojmami počítač a počítačový systém.598 Predmetný dohovor definuje v čl. 1

596

K oprávneniu štátu obmedziť základné práva a slobody len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu
zákonnej normy pozri napr. nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. IV. ÚS 227/05 z 31. júla 2006.
597
Pozri podkapitolu tejto monografie 2.2 Medzinárodné zmluvy a iné dokumenty medzinárodného práva
týkajúce sa uchovávania a oznamovania údajov.
598
Počítačový systém je podľa Smejkala funkčná jednotka, ktorá môže pozostávať z viacerých technických
zariadení a systémového programového vybavenia. Aspoň jedno zariadenie by malo pozostávať
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písm. b) počítačový údaj ako „záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je
vhodná na spracovanie v počítačovom systéme vrátane programu schopného spôsobiť, že
počítačový systém vykoná určitú činnosť“.
Počítačový systém nie je možné vykladať ako operačný systém (napr. Android, IOS
a pod.), alebo ako počítač, príp. telefón (smartfón). Počítačový systém znamená systém
počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov „tzv. poskytovateľov webhostingových
služieb a internetových stránok prístupných prostredníctvom siete internet. Ide napríklad o
Google, Facebook, Seznam, Web-Support a podobne.... Pretože práve tieto počítačové systémy
vykonávajú automatizované spracúvanie údajov na základe programu.“599
Pokiaľ ide o emailovú komunikáciu alebo príp. písomnú komunikáciu prostredníctvom
aplikácií, ak takáto komunikácia prebieha v reálnom čase, na jej zistenie sa aplikuje postup
podľa § 115 ods. 11 TP. Avšak ak už ide o zrealizovanú (predchádzajúcu) komunikáciu, ktorá
je uložená v emailovej schránke alebo v aplikácii, pri zisťovaní obsahu sa uplatní § 116 ods. 6
TP, ktorý pripúšťa získať údaje prenášané prostredníctvom počítačového systému, to
znamená aj obsahové údaje. Toto je výnimka, keď sa postupom podľa § 116 TP zisťujú nielen
metadáta elektronickej komunikácie, ale aj jej obsah. Hoci takéto riešenie z hľadiska
rozlíšenia účelu procesných inštitútov podľa § 115 TP a 116 TP je nekoncepčné, odborná
literatúra ho pripúšťa.600 Ak je prostredníctvom postupu podľa § 116 ods. 6 TP získaný obsah
komunikácie, teda sú zistené informácie, ktoré sa (na rozdiel od postupu podľa § 115 ods. 11
TP) neprenášajú v reálnom čase, vzťahujú sa na použitie takých informácií ako dôkazov
v trestnom konaní adekvátne pravidlá ako pri zisťovaní obsahu komunikácie podľa § 115 TP.

z hardwarových komponentov tvoriacich počítač. V širšom ponímaní je do počítačového systému možné
zahrnúť aj aplikačné programové vybavenie. SMEJKAL, V.: Kybernetická kriminalita. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk,
2018, s. 29.
599
DONOVAL, M.: Zaisťovanie obsahu mobilných telefónov a počítačov. Právne listy. Dostupné na:
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a778-zaistovanie-obsahu-mobilnych-telefonov-a-pocitacov cit. 1. 3. 2022.
600
ŠAMKO, P.: Poznámky k aplikačným problémom pri zaisťovaní počítačových údajov v trestnom konaní. Zo
súdnej praxe, 2017, č. 6; s. 248 – 252. Autor k tomu uvádza: „Podstatou príkazu podľa § 116 ods. 6 TP bude teda
súdny pokyn orgánom činným v trestnom konaní, aby vnikli do konkrétnej emailovej schránky, zistili jej obsah a
zaistili (stiahli) ten obsah, ktorý je relevantný pre trestné konanie (napr. faktúru, zmluvu, konverzáciu medzi
účtovníkom a podozrivou osobou a pod.). [...] Treba zopakovať, že od prevádzkovateľa emailových služieb možno
žiadať v zmysle § 116 ods. 2 TP len prevádzkové údaje, napríklad IP adresu (zistenie užívateľa, ktorý v daný čas
disponoval konkrétnou IP adresou), zistenie hesla (prístupu) do emailovej schránky a podobne, avšak v žiadnom
prípade nemožno od poskytovateľa služieb zabezpečovať obsah emailovej komunikácie.“
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V rámci zachovania obhajovacích práv majú obvinený a obhajca právo žiadať prepisy
(výpisy) všetkej zistenej komunikácie, ktorá sa týka prejednávaného skutku, aby určité
skutočnosti neboli in malam partem vytrhnuté z kontextu.
Taktiež ak takto zistená komunikácia prebiehala v cudzom jazyku, na účely trestného
konania je potrebný jej doslovný prepis (výpis) v cudzom jazyku, avšak s prekladom do
slovenského jazyka.601

4.4. PRÁVNA ÚPRAVA V ČR DE LEGE LATA
4.4.1. Mimotrestná právna úprava v ČR
Český zákonodarca, ako ani Ústavný súd ČR v náleze Data retention III však – ani na
základe predchádzajúcej rozhodovacej činnosti, ako ani prezentovanej rozhodovacej činnosti
SDEÚ a ESĽP – nepovažujú všeobecné uchovávanie metadát telekomunikačnej
prevádzky za absolútne vylúčené. Zákonodarca len prijal úpravy v reakcii na nálezy Data
retention I a Data retention II zákonom č. č. 273/2012 Sb., ktorým sa mení český ZEK 2005
a niektoré ďalšie zákony.
Právna úprava v podmienkach Českej republiky podľa § 97 ods. 3 a 4 českého ZEK 2005
stanovuje de lege lata uchovávanie metadát o elektronickej komunikácii všetkých účastníkov
en bloc po dobu šiestich mesiacov. Ust. § 97 českého ZEK zo všeobecného pohľadu
predstavuje ťažiskový právny základ na odpočúvanie a záznam elektronickej komunikácie,
resp. zisťovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke.602 Podľa tohto ustanovenia má totiž
osoba zabezpečujúca verejnú komunikačnú sieť alebo poskytujúca verejne dostupnú službu
elektronických komunikácií má totiž povinnosť:
•

vytvoriť rozhranie na pripojenie koncového zariadenia na odpočúvanie
a záznam prevádzky zo strany orgánov verejnej moci,

•

uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje elektronickej komunikácie a na
základe žiadosti ich oznamovať určeným orgánom verejnej moci.

601

Primerane R 97/2014: „Ak je postupom podľa § 115 Tr. por. zaznamenaná́ komunikácia v cudzom jazyku,
podmienkou použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky v zmysle § 115 ods. 6 Tr. por. ako (pôvodného) dôkazu
je jeho doslovný́ prepis v cudzom jazyku, ak to vyhotovený́ záznam umožňuje, preložený́ do slovenského jazyka.“
602
Pozri VLACHOVÁ, B.: Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s.
316 – 317.
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Konkrétnu povinnosť uchovávania prevádzkových a lokalizačných údajov určuje
bližšie ods. 3 predmetného ustanovenia. Zakázané je uchovávať obsah komunikácie.
Predmetné ustanovenie do 31. decembra 2021 dokonca stále odkazovalo (poznámkou č.
37b)603 na smernicu o uchovávaní údajov napriek tomu, že bola zrušená rozsudkom Digital
Rights Ireland a Seitlinger a i. Z hľadiska rozsahu údajov sa uchovávanie týka:
i.

prevádzkových údajov a lokalizačných údajov, ktoré sú vytvárané alebo
spracovávané pri zaisťovaní verejných komunikačných sietí a pri poskytovaní
služieb verejných elektronických komunikácií,

ii.

prevádzkových a lokalizačných údajov týkajúcich sa neúspešných pokusov
o volanie, ak sú tieto údaje vytvárané alebo spracovávané a zároveň
uchovávané a zaznamenávané.

Prevádzkové údaje (provozní údaje) sú podľa § 90 ods. 1 českého ZEK 2005 definované
podľa účelu. Ide o akékoľvek údaje, ktoré sú spracovávané na potreby
•

prenosu správy sieťou elektronických komunikácií alebo

•

jej účtovania.

Lokalizačné údaje sú podľa § 91 ods. 1 českého ZEK 2005 definované podľa obsahu,
ktorý zaznamenávajú. Ide o akékoľvek údaje spracovávané v sieti elektronických komunikácií
alebo službou elektronických komunikácií, ktoré:
•

určujú zemepisnú polohu telekomunikačného koncového zariadenia užívateľa
verejne dostupnej služby elektronických komunikácií.

Presnejšia identifikácia údajov uchovávaných počas určenej 6-mesačnej doby je
vymedzená podľa § 97 ods. 4 českého ZEK 2005, podľa ktorého sa uchovávajú najmä
(zejména) prevádzkové a lokalizačné údaje, ktoré vedú k vyhľadaniu a identifikácii zdroja a
adresáta komunikácie a taktiež k zisteniu dátumu, času, spôsobu a dobe trvania
komunikácie. Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, kde je rozsah spracovávaných údajov

603

Odkaz na smernicu o uchovávaní údajov, ktorá bola zrušená v roku 2014, bol odstránený novelou českého
ZEK 2005 zákonom č. 374/2021 Sb.
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stanovený priamo prílohou zákona, v českej právnej úprave je rozsah údajov, ktoré podliehajú
uchovávaniu a oznamovaniu je vymedzený podzákonným právnym predpisom – vyhláškou č.
357/2012 Sb. o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.
Takto uchovávané údaje sú podľa § 88a českého ZEK 2005 chránené pred
neoprávneným

prístupom

zmenou,

zničením,

stratou, odcudzením

alebo

iným

neoprávneným spracovaním alebo využitím ako obsah komunikácie.
Po uplynutí doby obligatórneho uchovávania prevádzkových a lokalizačných údajov
počas šiestich mesiacov je osoba, ktorá tieto údaje uchováva, povinná zničiť. To platí, ak:
•

údaje neboli poskytnuté oprávneným orgánom na ich využívanie podľa
osobitného právneho predpisu,

•

nebol vydaný príkaz na ich ďalšie uchovávanie podľa osobitného právneho
predpisu, ktorým je Trestní řád (§ 88a), alebo

•

zákon neustanovuje inak; zákon ustanovuje osobitný režim uchovávania
prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 90 ods. 3 až 6 českého ZEK
2005:
o prevádzkové údaje: na účely realizácie civilnoprávnych nárokov,
konkrétne počas doby rozhodovania sporu podľa § 129 ods. 3, resp.
počas doby, keď je možné právne namietať vyúčtovanie ceny alebo keď
môže byť vymáhaná úhrada; v týchto prípadoch ide o povinnosť
podnikateľa zaisťujúceho verejnú komunikačnú sieť alebo verejne
dostupnú službu elektronických komunikácií uchovávať údaje (§ 90
ods. 3); oprávnenie uchovávať tieto údaje nesmie presiahnuť časové
obdobie uvedeného vymáhania úhrady (§ 90 ods. 4);
o prevádzkové údaje a lokalizačné údaje: na účely poskytovania služieb
s pridanou hodnotou alebo marketing, a to pod podmienkou, že
účastník alebo užívateľ dal vopred súhlas (§ 90 ods. 6 a § 91 ods. 2);
o podnikatelia zaisťujúci verejnú komunikačnú sieť alebo verejne
dostupnú službu elektronických komunikácií sú oprávnení si vymieňať
niektoré údaje, a to údaje o účastníkoch spojenia (§ 90 ods. 5);
o spracovávať prevádzkové a lokalizačné údaje môžu len oprávnené
osoby a v nevyhnutnom rozsahu.
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Osoba, ktorá zabezpečuje verejnú komunikačnú sieť alebo verejne dostupnú
komunikačnú službu má teda povinnosť: uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje počas
doby šiestich mesiacov ako aj nad rámec tejto doby na základe vyššie uvedených zákonných
licencií, ďalej odovzdať uchovávané údaje na základe žiadosti oprávnenému orgánu verejnej
moci, zlikvidovať uvedené údaje po uplynutí obligatórnej doby uchovávania. Ide o právne
vynútiteľné povinnosti uvedenej osoby, pričom pri porušení povinnosti je možné uložiť za
priestupok (pôvodne správny delikt) podľa § 118 ods. 22 písm. c) českého ZEK 2005 pokutu
do výšky 20 000 000 Kč.604
Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že všeobecné a nediferencované
uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov počas 6-mesačnej doby je najširšou
zákonnou licenciou, ktorú – pri porovnaní s právnym stavom v SR – slovenský ZEK 2021
neobsahuje. Takáto široká zákonná licencia je v priamom rozpore s rozsudkami Súdneho
dvora Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., Tele2 Sverige AB a i., Ministerio Fiscal, Privacy
International, resp. La Quadrature du Net a i., H. K., G. D. Právna úprava ostatných zákonných
licencií je adekvátna slovenskej právnej úprave v zmysle ZEK 2021. Slovenský zákon nad
rámec toho uvádza širší výpočet niektorých parciálnych licencií, konkrétne: spracovávanie
anonymizovaných údajov, spracovávanie lokalizačných údajov pri tiesňovej komunikácii s
použitím jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,605 spracovávanie
lokalizačných údajov, ak ide o varovanie obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo
majetku
Predmetné ustanovenie ustanovuje povinnosť uchovávateľa prevádzkových
a lokalizačných údajov na žiadosť poskytnúť údaje:
a) v orgánom činným v trestnom konaní na účely stanovené osobitným právnym
predpisom a pri splnení podmienok tohto predpisu; ide o ust. § 88a českého
Trestního řádu;
b) Policii České republiky na účely začatého pátrania po konkrétnej hľadanej alebo
nezvestnej osobe, ďalej zistenia totožnosti osoby, ktorej totožnosť je
604

K právnym následkom porušenia povinností pozri tiež VLACHOVÁ, B.: Zákon o elektronických
komunikacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 319.
605
Lokalizácia a identifikácia účastníka je v českej právnej úprave zabezpečená opatrením podľa § 33 ods. 3
českého ZEK 2005.
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neznáma, alebo totožnosti nájdenej mŕtvoly, resp. predchádzania alebo
odhaľovania konkrétnych hrozieb v oblasti terorizmu alebo preverovania
chránenej osoby alebo pri plnení iných úloh Policie ČR a pri splnení podmienok
stanovených osobitným právnym predpisom; týmito predpismi sú zákon č.
273/2008 Sb. o Policii České republiky (ďalej len „zákon o Policii ČR“), zákon č.
137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním
řízením, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o
změně souvisejících zákonů (ďalej len „zákon o GIBS“); ust. § 66 ods. 3 zákona
o Policii ČR a § 36 ods. 3 zákona o GIBS dokonca umožňuje „dálkový a
nepřetržitý přístup“, teda získavanie prevádzkových a lokalizačných údajov aj
v reálnom čase;
c) Bezpečnostnej informačnej službe na účely stanovené osobitným právnym
predpisom a pri splnení podmienok podľa predpisu; týmto predpisom je zákon
č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě;
d) Vojenskému spravodajstvu na účely stanovené osobitným právnym
predpisom a pri splnení podmienok podľa predpisu; týmto predpisom je zákon
č. 289/2005 Sb. o Vojenském zpravodajství;
e) Českej národnej banke na účely stanovené osobitným právnym predpisom a
pri splnení podmienok podľa predpisu; týmto predpisom je zákon č. 15/1998
Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
(ďalej len „zákon o dohledu“).

Tieto údaje môžu byť oznámené nielen orgánom činným v trestnom konaní na účely
trestného stíhania podľa § 88a Trestního řádu, policajným zložkám na účely pátrania po
nezvestných osobách, tajným službám na osobitné účely, ale aj dokonca Českej národnej
banke. Oznamovanie údajov do trestného konania, policajným orgánom, tajným službám
bližšie upravuje aj slovenská právna úprava, ako sme analyzovali vyššie. Slovenská právna
úprava nad rámec toho bližšie určuje aj oznamovanie údajov na účely ochrany verejného
zdravia Úradu verejného zdravotníctva, čo je osobitosť slovenskej právnej úpravy, ktorá bola
vyvolaná pandémiou ako materiálnym prameňom práva a ktorá prešla rozsiahlou
zákonodarnou anabázou.
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V porovnaní so slovenskou právnou úpravou je osobitosťou tej českej oznamovanie
údajov Českej národnej banke. Podmienky takého postupu podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona
o dohledu sú nasledujúce:
a) Česká národní banka realizuje tento postup na účel dohľadu nad kapitálovým
trhom;
b) poskytnuté údaje môžu prispieť k objasneniu priestupku na úseku podnikania
alebo obchodovania podľa zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém
trhu (ďalej len „zákon o podnikání“, vrátane odhalenia jeho páchateľa,
c) tento postup je možné uplatniť až subsidiárne, teda sledovaný účel nie je
možné dosiahnuť inak alebo len s vynaložením nadmerného úsilia;
d) uplatňuje sa súdna kontrola: postup je podmienený povolením od predsedu
senátu vrchního soudu podľa sídla Českej národnej banky (čiže Vrchního soudu
v Praze).

Oznamovanie údajov iným uvedeným orgánom verejnej moci ČR ako všeobecné ciele
verejného záujmu sleduje ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti pred trestnými
činmi, ochranu výkonu policajných úloh (pátranie po osobách, ochrana svedka), ochranu
národnej bezpečnosti (ochrana pred terorizmom, zabezpečenie výkonu úloh tajných služieb).
V týchto prípadoch ide aj podľa rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, ako sme analyzovali
vyššie, o legitímne všeobecné ciele verejného záujmu, ktorými je možné uchovávanie údajov
a ich oznamovanie odôvodniť.
V porovnaní s tým, oznamovanie údajov Českej národnej banke ako všeobecný cieľ
verejného záujmu sleduje ochranu verejného poriadku pred priestupkami na úseku
podnikania alebo obchodovania na kapitálovom trhu. Tieto priestupky sú bližšie upravené v
§ 157 a nasl. zákona o podnikání a ich povaha a závažnosť sú veľmi rôznorodé. Ide o priestupky
fyzických osôb spočívajúce v porušení zákona o podnikání, priestupky fyzických osôb
spočívajúce v porušení predpisov práva Európskej únie, priestupky právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb spočívajúce v porušení zákona o podnikání, priestupky
obchodníka s cennými papiermi, resp. ďalších osôb, ktoré by boli v podmienkach slovenského
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práva kvalifikované ako iné správne delikty.606 Priestupky sú v zásade menej typovo
závažnými deliktmi ako trestné činy, hoci za niektoré priestupky je vzhľadom na ich závažnosť
možné uložiť vyššie pokuty607 v porovnaní s možným peňažným trestom, ktorý by mohol byť
uložený v trestnom konaní.608
Domnievame sa teda, že priestupky svojou závažnosťou nezodpovedajú závažnej
trestnej činnosti, a teda ochrana verejného poriadku pred priestupkami na úseku podnikania
alebo obchodovania na kapitálovom trhu nezodpovedá ochrane pred závažnou trestnou
činnosťou ako všeobecnému cieľu verejného záujmu. Taktiež procesná právna úprava je veľmi
stručná, neobmedzuje uchovávanie údajov na nevyhnutnú mieru, ich ochranu, zničenie
a pod. Keďže rozhodovacia činnosť Súdneho dvora viaže cielené uchovávanie a oznamovanie
údajov o elektronickej komunikácii na ochranu len pred závažnou trestnou činnosťou (a
fortiori ochranu národnej bezpečnosti) a požaduje prísne hmotnoprávne a procesné
podmienky, takáto právna úprava nezodpovedá ochrane základných práv a slobôd podľa
práva EÚ. Napokon, aj Ústavní soud ČR vytýkal v náleze Data retention I jednak nedostatky
procesnej právnej úpravy (absencia jasných a detailných pravidiel na zabezpečenie údajov,
pravidiel nakladania s údajmi), ako aj využívanie uchovávania údajov na vyšetrovanie menej
závažnej, čiže „bežnej“ trestnej činnosti, teda inými slovami, „nadužívanie“ tejto právnej
úpravy.609 Aj z pohľadu tejto námietky Ústavního soudu ČR, ktorú v roku 2011 vzniesol voči
pôvodnej právnej úprave, je potrebné považovať právnu úpravu uchovávania a oznamovania
údajov na účel objasňovania priestupkov minimálne za spornú.

606

V rámci správneho trestania v českom právnom poriadku bola zrušená bipartícia správnych deliktov na
priestupky a iné správne delikty, pričom vo všetkých prípadoch ide o priestupky a priestupkové právo (vo
všeobecnej časti) bolo kodifikované v zákone č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ku
kontextu rekodifikácie správneho trestania v podmienkach SR pozri ČENTÉŠ, J. – BELEŠ, A.: Vzťah kódexu
správneho trestania a trestného práva. In: Nová právna úprava správneho trestania: zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 53 – 62.
607
Napr. za priestupok podľa § 162 ods. 6 písm. a) zákona o podnikání je možné uložiť pokutu do 150 000 000 Kč
a dokonca za priestupok podľa § 163 ods. 4 písm. a) zákona o podnikání je možné uložiť pokutu až do 300 000 000
Kč.
608
Nejvyšší správní soud ČR práve v kontexte rekodifikácie správneho trestania v ČR pripomenul, prečo je
potrebné, aby v správnom trestaní platili adekvátne zásady a aby správne trestanie obsahovalo adekvátne
právne inštitúty ako trestné právo. Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR z 31. mája 2007, sp. zn. 8 Afs 17/2007
(spojená vec s 8 As 29/2007), s. 10.
609
Data retention I, body 48 a 49; Data retention I, body 25 a 26.

243

4.4.2. Trestnoprocesná právna úprava v ČR
4.4.2.1.

Prehľad a stručná analýza zákonných podmienok

Oznamovanie údajov orgánom činným v trestnom konaní je regulované
nasledujúcimi podmienkami podľa § 88a Trestního řádu. Táto právna úprava je súčasťou
trestnoprocesného inštitútu odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 - 88a).
1. Vedenie trestného konania (trestního řízení), a to v postupe pred začatím
trestného stíhania alebo po začatí trestného stíhania (voči konkrétnej osobe);
postup podľa § 88a Trestního řádu môže mať charakter neodkladného
úkonu,610 predovšetkým vzhľadom na časové obmedzenie uchovávania
údajov;
2. Trestné konanie sa vedie o trestnej činnosti určitej závažnosti, resp.
o vybraných trestných činoch:
a. úmyselný trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby je
najmenej tri roky,
b. úmyselný trestný čin, na ktorého trestné stíhanie zaväzuje
medzinárodná zmluva, ktorou je ČR viazaná;
c. niektoré ďalšie taxatívne vymenované trestné činy: porušení tajemství
dopravovaných zpráv (§ 182 TZ 2009), podvod (§ 209 TZ 2009),
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TZ
2009), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k
počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 TZ 2009),
nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ 2009), nebezpečné pronásledování (§
354 TZ 2009), šíření poplašné zprávy (§ 357 TZ 2009), podněcování k
trestnému činu (§ 364 TZ 2009), schvalování trestného činu (§ 365 TZ
2009).
3. Ide o údaje, ktoré sú predmetom komunikačného tajomstva alebo na ktoré sa
vzťahuje ochrana osobných a sprostredkovateľských údajov.

610

Napr. uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 22. augusta 2018, sp. zn. 4 Pzo 8/2018, s. 7. K pojmu neodkladný úkon
pozri FRYŠTÁK, M.: Zahájení přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů.
Trestněprávní revue, 2013, č. 5, s. 109 a nasl.
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4. Zásada subsidiarity – sledovaný účel nie je možné dosiahnuť inak, alebo by
bolo jeho dosiahnutie podstatne sťažené.
5. Príkaz na vydanie údajov súdu vydáva v konaní pred súdom predseda senátu,
resp. príkaz na vydanie údajov štátnemu zástupcovi alebo policajnému orgánu
vydáva sudca na návrh štátneho zástupcu611 (ods. 1).
6. Príkaz musí byť písomný a odôvodnený (ods. 1).612 Na odôvodnenie sa musia
vzťahovať štandardné požiadavky obsahu odôvodnenia rozhodnutí súdov
a orgánov činných v trestnom konaní podľa čl. 6 Dohovoru. Predovšetkým
musí súd vyhodnotiť, či sú dané skutkové okolnosti, ktoré zakladajú právnu
kvalifikáciu niektorého z trestných činov, pri ktorých je možné oznámenie
údajov aplikovať.
7. V príkaze musí byť konkretizovaná osoba, ktorej údaje sa majú zistiť (ods. 1).
Príkaz sa však nemusí vzťahovať na konkrétnu osobu, môže však ísť
o konkrétne zariadenie (telefónne číslo, IP adresu, geografické vymedzenie).
8. Po právoplatnom skončení veci je dotknutá osoba o oznámení údajov
informovaná (ods. 2) okrem ustanovených výnimiek (podľa ods. 3). Do šiestich
mesiacov od doručenia informácie má dotknutá osoba právo podať návrh na
Nejvyšší soud ČR na preskúmanie zákonnosti príkazu (ods. 2).
9. Príkaz nie je potrebný, ak dá užívateľ zariadenia elektronickej komunikácie
súhlas s oznámením údajov o prevádzke, ktoré sa vzťahujú k tomuto
zariadeniu (ods. 4).

Na úvod je potrebné uviesť, že v trestnom konaní, resp. ak existuje podozrenie zo
spáchania trestného činu, je potrebné pri zisťovaní údajov o elektronickej komunikácii
postupovať podľa § 88a Trestního řádu, nie podľa zákona o Policii ČR, ani podľa zákona o GIBS.
Oznámenie údajov takýmto spôsobom a ich získanie do trestného konania totiž nadväzuje
611

Vo vzťahu k štátnemu zástupcovi vyhotovuje žiadosť policajt oprávnený vykonávať úkony v trestnom konaní.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 186/2011, o vyžadování odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
a údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, pozri Analýzu odposlechů a záznamů telekomunikačního
provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2020.
Policejní prezidium České republiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, s. 12. Dostupné na:
https://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx cit. 2. 2.
2022.
612
Zákon k odôvodneniu len uvádza, že ak sa majú údaje oznámiť na účel stíhania trestného činu, ktorého
kriminalizáciu stanovuje medzinárodná zmluva, táto medzinárodná zmluva musí byť v odôvodnení uvedená.
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na postup podľa § 158d Trestního řádu. Ustanovenie § 88a Trestního řádu je lex specialis vo
vzťahu k § 158d Trestního řádu, ktorý je lex generalis, a preto je potrebné uprednostniť § 88a
Trestního řádu.613 Okrem toho je možné uviesť, v súlade s tým, čo platí aj pri slovenskej
právnej úprave, že právnu úpravu v trestnoprocesnom predpise je potrebné uprednostniť,
pretože ide o podozrenie zo spáchania trestného činu a táto právna úprava poskytuje širšie
záruky garancií zachovania základných práv a slobôd dotknutých osôb. Uvedené platí o to
viac, že zákon o Policii ČR a zákon o GIBS, ako sme uviedli vyššie umožňujú diaľkový
a nepretržitý prístup k údajom, čiže aj prístup k údajom v reálnom čase, pričom takýto prístup
podľa rozhodovacej činnosti Súdneho dvora614 podlieha prísnym a reštriktívnym
podmienkam, predovšetkým s obmedzením cieľa verejného záujmu len na ochranu národnej
bezpečnosti.
Z hľadiska okruhov trestných činov, pri ktorých je možné uplatniť inštitút
oznamovania údajov o elektronickej komunikácii (§ 88a), je potrebné - rovnako ako v prípade
§ 115 a 116 TP – pristúpiť ku komparácii s okruhom trestných činov, pri ktorých je možné
nariadiť odpočúvanie a záznam obsahu komunikácie (§ 88).
§ 88 Trestního řádu

§ 88a Trestního řádu

zločin s hornou hranicou trestnej sadzby úmyselný trestný čin s hornou hranicou
najmenej osem rokov

trestnej sadzby najmenej tri roky

iný úmyselný trestný čin, o ktorom na iné úmyselný trestný čin, o ktorom na
konanie zaväzuje medzinárodná zmluva konanie zaväzuje medzinárodná zmluva
ďalšie taxatívne vymenované jednotlivé ďalšie taxatívne vymenované jednotlivé
trestné činy: pletichy v insolvenčním trestné

činy:

porušení

tajemství

řízení (§ 226 TZ 2009), porušení předpisů dopravovaných zpráv (§ 182 TZ 2009),
o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 podvod (§ 209 TZ 2009), neoprávněný
ods. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 TZ 2009], přístup k počítačovému systému a nosiči
zjednání výhody při zadání veřejné informací (§ 230 TZ 2009), opatření a
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné přechovávání přístupového zařízení a
dražbě (§ 256 TZ 2009), zneužití hesla k počítačovému systému a jiných
pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ 2009), takových dat (§ 231 TZ 2009), nebezpečné
613

ŠÁMAL, P. – RŮŽIČKA, M.: § 88a. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck,
2013, s. 1225 – 1226.
614
Pozri La Quadrature du Net a i., vo výroku.
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křivé obvinění (§ 345 ods. 3 až 5 TZ 2009), vyhrožování (§ 353 TZ 2009), nebezpečné
křivá výpověď a nepravdivý znalecký pronásledování (§ 354 TZ 2009), šíření
posudek (§ 346 ods. 3 až 5 TZ 2009), křivé poplašné zprávy (§ 357 TZ 2009),
tlumočení (§ 347 ods. 3 až 5 TZ 2009)

podněcování k trestnému činu (§ 364 TZ
2009), schvalování trestného činu (§ 365
TZ 2009)

Oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii podľa § 88a Trestního řádu je možné
aplikovať pri podstatne širšom okruhu trestných činov, čo je spôsobené najmä širokým
všeobecným okruhom všetkých úmyselných trestných činov s hornou hranicou najmenej tri
roky. Tomu zodpovedá aj taxatívny výpočet ďalších trestných činov, pri ktorých je možné toto
opatrenie aplikovať. Tento taxatívny výpočet je širší než v prípade § 88 Trestního řádu a tieto
trestné činy majú, pochopiteľne, nižšie trestné sadzby (všetky trestné činy s vyššou hranicou
sú zaradené vo „všeobecnom okruhu“) – napr. porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182
ods. 1 TZ 2009) – až na dva roky, podvod (§ 209 ods. 1 TZ 2009) – až na dva roky, neoprávněný
přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 ods. 1 TZ 2009) – až na dva roky,
opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných
takových dat (§ 231 ods. 1 TZ 2009) – až na dva roky, nebezpečné vyhrožování (§ 353 ods. 1 TZ
2009) – až na jeden rok, nebezpečné pronásledování (§ 354 ods. 1 TZ 2009) – až na jeden rok,
šíření poplašné zprávy (§ 357 ods. 1 TZ 2009) – až na dva roky, podněcování k trestnému činu (§
364 TZ 2009) – až na dva roky, schvalování trestného činu (§ 365 TZ 2009) – až na jeden rok.
Takto vymedzené okruhy trestných činov má svoje opodstatnenie, pretože ide
o trestné činy, ktoré je možné prostredníctvom oznámenia údajov o elektronickej
komunikácii relatívne efektívne odhaliť, objasniť, resp. zistiť páchateľa trestného činu.
Nemusí ísť nevyhnutne o kyberkriminalitu v užšom zmysle (§ 230 a 231 TZ 2009), ale typicky
môže ísť o podvody páchané prostredníctvom elektronických komunikácií, nebezpečné
vyhrážanie

alebo

nebezpečné

prenasledovanie

uskutočňované

elektronickými

prostriedkami. Taktiež môže ísť o „klasickú“ trestnú činnosť, ktorá je páchaná mimo online
priestoru, či už majetkového charakteru (legalizace výnosů z trestné činnosti podľa § 216 TZ
2009, pojistný podvod podľa § 210 TZ 2009, krádež podľa § 205 TZ 2009), násilného charakteru
(napr. vražda podľa § 140 TZ 2009) alebo mravnostného charakteru (ohrožování výchovy
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dítěte podľa § 201 TZ 2009, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podľa § 192 TZ 2009)
a taktiež drogová trestná činnosť (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy podľa § 283 TZ 2009).615
Z hľadiska testu proporcionality nie je pochýb, že oznamovanie údajov o elektronickej
komunikácii je vhodným prostriedkom na objasnenie vzhľadom na spôsob páchania trestnej
činnosti a často aj nevyhnutným prostriedkom, keďže v mnohých prípadoch iné ako
elektronické dôkazy takého charakteru neumožnia objasniť danú trestnú činnosť616 (napr. nie
je možné iným spôsobom zistiť, že páchateľ sa skontaktoval s inou osobou, príp. že páchateľ
v čase spáchania skutku sa nachádzal na určitom mieste a pod.). Je však možné mať
pochybnosti, či také opatrenie je primerané v užšom zmysle slova, teda či všeobecný cieľ
verejného záujmu, ktorým je ochrana verejného poriadku a verejnej bezpečnosti pred
trestnými činmi, skutočne odôvodňuje intenzívny zásah do základných práv a slobôd,
konkrétne do práva na súkromie, práva na informačné sebaurčenie a aj slobody prejavu.
O to väčšie pochybnosti je možné mať vo vzťahu k veľkému množstvu trestných činov,
ktoré sa skrývajú vo všeobecnom okruhu trestných činov, pri ktorých horná hranica prevyšuje
tri roky. V tomto smere je síce potrebné podotknúť, že bola vykonaná korekcia zvýšením
hranice minimálnej škody a kvalifikačných znakov viazaných na spôsobenú škodu, ktorá
spôsobila dekriminalizáciu a tiež čiastočne zúžila priestor na využívanie invazívnych
procesných postupov v trestnom konaní.617 Napriek tomu je všeobecný okruh trestných činov
stále široký a pochybnosti je možné mať aj pri teste proporcionality nielen z hľadiska
primeranosti v užšom zmysle slova, ale aj z hľadiska atribútov vhodnosti a nevyhnutnosti.
V tejto súvislosti môžeme pripomenúť opäť to, čo sme uviedli vyššie v kontexte oznamovania
údajov Českej národnej banke na účel objasňovania priestupkov podľa zákona o podnikání.
Z nálezov Data retention I a Data retention II vyplýva, že právna úprava nesmie umožňovať
615

Ku kazuistike pozri bližšie Analýzu odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí
dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2020. Policejní prezidium České
republiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, s. 24 a nasl. Dostupné na:
https://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx cit. 2. 2.
2022.
616
Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 273/2012 Sb. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2010 –
2013,
sněmovní
tisk
615/0,
část
č.
1/8.
Dostupná
na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=615&CT1=0, cit. 2. 3. 2022. Porovnaj tiež ŠÁMAL, P. –
RŮŽIČKA, M.: § 88a. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1231.
617
K problematike zmeny hranice minimálnej škody v práve ČR a k možným zmenám v SR de lege ferenda pozri
ČENTÉŠ, J. – BELEŠ, A. – ČIPKOVÁ, J.: Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (2. časť). Časopis pro
právní vědu a praxi, 2020, roč. 28, č. 3, s. 373 – 400.
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„nadužívanie“ oznamovania údajov o elektronickej komunikácii – v zmysle uplatňovania
tohto invazívneho opatrenia pri objasňovaní akejkoľvek „bežnej“ trestnej činnosti. Taktiež aj
rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ618 obmedzuje cielené uchovávanie a oznamovanie
údajov (ako aj urýchlené uchovanie a oznámenie údajov) na potláčanie vážnych hrozieb pre
verejnú bezpečnosť, čiže objasňovanie závažnej trestnej činnosť. Okrem toho by právna
úprava oznamovania údajov a právna úprava zisťovania obsahu elektronických komunikácií
mali byť porovnateľné (keďže prevádzkové a lokalizačné údaje majú rovnako citlivý charakter
ako samotný obsah komunikácie),619 čo z načrtnutej komparácie taktiež nevyplýva. So
skutočnosťou, že právna úprava má byť porovnateľná nie je zjavne stotožnený zákonodarca,
ale ani Nejvyšší soud ČR.620 Uvedené široké vymedzenie trestných činov (všeobecný okruh,
doplnený taxatívnym výpočtom) teda sa nejaví byť konformné s týmito požiadavkami, aby
právna úprava bola v súlade s garanciami základných práv a slobôd podľa Charty.
Ako uvedieme ešte ďalej slovenská právna úprava daného procesného inštitútu na
úrovni Trestného poriadku obsahuje viaceré podobné až totožné atribúty ako právna úprava
podľa Trestního řádu. Preto v otázke výkladu § 88a Trestního řádu adekvátne odkazujeme na
analýzu § 116 TP. Ide predovšetkým o podmienku subsidiarity, ktorá je reflexiou požiadavky
nevyhnutnosti opatrenia, ako ju prezentuje Súdny dvor. Taktiež je takouto podmienkou
atribút súdnej kontroly, ktorá sa uplatňuje tak v prípravnom konaní (rozhoduje sudca na
návrh štátneho zástupcu) ako aj v konaní pred súdom (predseda senátu), a to aj v spojení
s ďalším dôležitým atribútom – náležitým odôvodnením príkazu. Významným aspektom je
tiež informovanie dotknutej osoby (okrem stanovených výnimiek) vrátane poučenia
o možnosti podať návrh na preskúmanie zákonnosti príkazu na oznámenie údajov Nejvyššímu
soudu ČR. Informovanie je tiež v súlade s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora
k ustanoveniam Charty ako aj ESĽP k čl. 8 Dohovoru, ako sme ich charakterizovali vyššie.

618

Pripomíname Tele2 Sverige a i., bod 120; La Quadrature du Net a i., bod 146 a 147; G. D., body 73 a 74 a ďalšie
rozhodnutia.
619
Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., bod 27, Tele2 Sverige a i., bod 99; La Quadrature du Net a i.,, bod 117.
620
„Obecně je třeba v souvislosti s příkazem podle § 88a odst. 1 tr. ř. nezbytné zdůraznit, že na institut příkazu k
zjištění údajů telekomunikačního provozu jsou zákonem kladeny menší nároky. než na institut příkazu k odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř., ale i při tomto méně intenzivním zásahu do práva na
ochranu telekomunikačního tajemství je zcela nezbytné, aby orgány činné v přípravném řízení ale i orgány soudní
respektovaly základní požadavek, který musí být splněn pro jeho případnou aplikaci. […] Je tomu tak proto, že v
případě příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř. jsou zjišťovány jen údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu,
ovšem není zde zjišťován vlastní obsah těchto zpráv.“ (Pozn. – vyznačil autor monografie). Uznesenie
Nejvyššího soudu ČR zo 7. mája 2019, sp. zn. 4 Tdo 1591/2018, publikované ako R 38/2020, s. 21 – 22. Podobne
uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 22. augusta 2018, sp. zn. 4 Pzo 8/2018, s. 6.
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Na rozdiel od odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky podľa § 88 ods. 7
Trestního řádu, právna úprava podľa § 88a Trestního řádu neurčuje povinnosť zničiť získané
záznamy po troch rokoch od právoplatného skončenia veci (s možnosťou predĺženia
v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku). Vzhľadom na všeobecné
a nediferencované uchovávanie údajov je právna úprava podľa § 88a Trestního řádu zameraná
na zisťovanie údajov do minulosti, a preto – na rozdiel od § 88 ods. 2 a 4 Trestního řádu (4
mesiace s možnosťou predĺženia) – nie je obligatórnou náležitosťou príkazu doba trvania
príkazu.
Preskúmanie zákonnosti príkazu na oznámenie údajov prostredníctvom Nejvyššího
soudu ČR sa uskutočňuje na základe § 314l až 314n Trestního řádu. Ide o mimoriadny
prieskumný prostriedok, prieskumné konanie sui generis, ktorý sa aplikuje len vo vzťahu
k procesným postupom podľa § 88 a 88a Trestního řádu a ktorým sa skúma, či v dobe vydania
príkazu boli splnené všetky zákonné podmienky.621 Zákonodarca takto reagoval na prijatie
nálezu Data retention II.622 Zaistenie účinného opravného prostriedku po informovaní osoby
vyplýva aj z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora a ESĽP, ako sme ich rozobrali vyššie.623
Súd koná na návrh dotknutej osoby podľa § 88a ods. 2 Trestního řádu, teda osoby, ktorej sa
oznamovanie údajov týkalo a bola o tom informovaná. Podmienkou je právoplatné
skončenie trestnej veci a informovanie osoby oprávnenej podať opravný prostriedok. Súd
uznesením vysloví porušenie zákona, alebo vysloví, že zákon porušený nebol.
Napriek tomu, že tento súdny revízny mechanizmus je vyžadovaný z hľadiska
účinného zachovania garancií základných práv a slobôd, zo strany všeobecných súdov je
niekedy kritizovaný. Dôvodom kritiky je skutočnosť, že ide o ďalší prostriedok, ktorým sa
odsúdenému v právoplatne skončenej veci umožňuje opätovne spochybňovať dôkazy.624
621

Primerane uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 22. augusta 2018, sp. zn. 4 Pzo 8/2018, s. 2.
Právna úprava bola zavedená novelou Trestního řádu zákonom č. 177/2008 Sb., a to vo vzťahu k § 88 Trestního
řádu. Následne bola rozšírená aj na postup podľa § 88a Trestního řádu. Táto zmena bola uskutočnená zákonom
č. 273/2012 Sb. ako reakcia na prijatie nálezu Ústavního soudu ČR vo veci Data retention II (bod 27).
623
Pozri tiež ŠÁMAL, P.: § 314l. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 3622 a nasl. Porovnaj aj REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s.
207 – 208.
624
Uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 30. júna 2021, sp. zn. 4 Pzo 7/2021, s. 3: „Nad rámec výše uvedeného je vhodné
poznamenat, že současná platná právní úprava předmětného institutu je i bez této výjimky nekoncepční a odporující
logice trestního řádu. Umožňuje totiž pravomocně odsouzené osobě, poté co její věc projednaly soudy prvního
případně i druhého stupně, nebo dokonce jako v tomto případě i soud dovolací a posléze Ústavní soud, podat k
Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu vydaného podle § 88a odst. 1 [...], čímž odsouzenému
vytváří prostor k opakovanému zpochybňování opatřených důkazů a tím i pravomocného soudního rozhodnutí i nad
rámec dovolacího řízení či dokonce řízení před Ústavním soudem, což ve svém důsledku vede i ke zpochybnění
622
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K tomu môžeme len pripomenúť myšlienku, ktorú sme na úvod uviedli ako motto
monografie, že garancie základných práv a slobôd tvoria (silnú a odôvodnenú) bariéru, ktorou
efektívnosť verejnej moci môže byť obmedzená.

4.4.2.2.

Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy

Slovenská a česká právna úprava sa teda významne odlišujú v otázke všeobecného
a nediferencovaného uchovávania metadát, ku ktorým majú prístup – okrem iných orgánov
verejnej moci – aj orgány činné v trestnom konaní. Vnímanie rozhodovacej činnosti Súdneho
dvora EÚ a jej implementácia sú rozdielne. Slovenská právna úprava – okrem mimoriadnej
výnimky625 – nestanovuje všeobecnú povinnosť uchovávať údaje a orgánom činným
v trestnom konaní môžu byť oznámené o minulej komunikácii tie údaje, ktoré
telekomunikačná spoločnosť ešte uchováva na fakturačné, marketingové účely, resp. účely
poskytovania tzv. služby s pridanou hodnotou.626
Na druhej strane, právna úprava v SR podľa § 116 TP a v ČR podľa § 88a Trestního řádu
viaceré rovnaké alebo podobné atribúty, keďže – ako sme konštatovali vyššie – slovenský
zákonodarca po derogačnom zásahu zo strany slovenského ústavného súdu nešiel po
inšpiráciu ďaleko, ale prebral viaceré prvky právnej úpravy podľa § 88a Trestního řádu –
s miernymi úpravami. Medzi rovnaké alebo podobné atribúty patria nasledujúce:
•

Všeobecný okruh trestných činov je v oboch prípadoch stanovený na úmyselné
trestné činy s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky; taxatívny
výpočet trestných činov je takmer totožný;627 prakticky totožná je aj kategória
trestných činov, na ktorých stíhanie zaväzuje medzinárodná zmluva; nad

rozhodnutí těchto soudů v předmětné věci. Stávající právní úprava by tudíž měla doznat odpovídající změny, jež by
tuto nekoncepčnost odstranila.“
625
Povinnosť telekomunikačných spoločností uchovávať, spracovávať a oznamovať údaje Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom alebo na účely
prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
podľa § 117 ods. 21 a 22 ZEK 2021.
626
K porovnaniu slovenskej a českej právnej úpravy na úrovni trestného práva pozri tiež BELEŠ, A.: § 116. In:
ČENTÉŠ, J. – KURILOVSKÁ, L. – ŠIMOVČEK, I. – BURDA, E. a kol.: Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: C. H.
Beck, 2021, s. 650 a 651.
627
Kybernetické trestné činy (§ 247 a nasl TZ) a porušovanie tajomstva prepravovaných správ (§ 196 a 197 TZ)
spadajú v slovenskej právnej úprave do všeobecnej kategórie (horná hranica trestnej sadzby vo všetkých
prípadoch tri roky); doplnený do výpočtu je však trestný čin porušovania ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a
TZ.
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rámec toho sú slovenské okruhy trestných činov rozšírený aj o trestné činy,
ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, čo je významné
rozšírenie vzhľadom aj na možnosť objasňovania nedbanlivostných trestných
činov;
o

k prvému všeobecnému okruhu je potrebné doplniť, že vzhľadom na
propunitívnu trestnú politiku v SR obsahuje slovenský TZ podstatne
viac trestných činov v tejto kategórii ako český TZ 2009: podľa nášho
výskumu z roku 2018628 zatiaľ čo v kategórii trestných činov s hornou
hranicou trestnej sadzby šesť mesiacov, jeden rok a dva roky obsahuje
český TZ 2009 viac skutkových podstát trestných činov, v ďalších
vyšších kategóriách „vyhráva“ slovenský TZ s vyšším počtom
skutkových podstát trestných činov:
horná

hranica slovenský TZ

český TZ 2009

trestnej sadzby

•

6 mesiacov

3

11

1 rok

47

56

2 roky

89

106

3 roky

134

124

5 rokov

170

117

8 rokov

139

106

10 rokov

101

83

v oboch právnych úpravách sú predmetom oznamovania údaje, na ktoré sa
vzťahuje telekomunikačné tajomstvo ako aj údaje, ktoré sú predmetom
ochrany osobných údajov,

•

v oboch právnych úpravách je podmienkou subsidiarita aplikácie takého
opatrenia; táto podmienka je v slovenskej aj českej právnej úprave v súlade so

628

BELEŠ, A.: Hypertrofia trestných sadzieb v podmienkach Slovenskej republiky. Justičná revue, 70, 2018, č.
10, s. 1029 – 1042. Od roku 2018 do vydania tejto monografie sa niektoré počty mohli zmeniť, ale k zásadným
paradigmatickým zmenám v trestnej politike nedošlo. Počty v uvedenej tabuľke zahŕňajú všetky skutkové
podstaty s danou hornou hranicou trestnej sadzby, ako sú uvedené v osobitných častiach slovenského TZ
a českého TZ 2009, a to bez ohľadu na dolnú hranicu. Napr. počet 134 skutkových podstát s hornou hranicou tri
roky v slovenskom TZ zahŕňa prípady, keď dolná hranica nie je stanovená, a taktiež prípady, keď dolná hranica
je 6 mesiacov.
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zásadou primeranosti zdržanlivosti (§ 2 ods. 2 TP, § 2 ods. 4 Trestního řádu)
a taktiež je v súlade s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora ohľadom
podmienky minimalizácie zásahov na nevyhnutnú mieru;
•

v oboch právnych úpravách sa uplatňuje ex ante judiciarita, čiže je možné
postupovať len na základe príkazu súdu; príkaz prokurátora (státního zástupce)
nepostačuje (v súlade s rozsudkom Súdneho dvora H. K.), príkaz musí byť
riadne odôvodnený; slovenská právna úprava navyše uvádza aj konkrétne
požiadavky na odôvodnenie návrhu prokurátora (v prípravnom konaní alebo
v postupe pred začatím trestného stíhania) na vydanie príkazu;

•

v oboch právnych úpravách sa má dotknutá osoba právo uplatniť opravný
prostriedok sui generis, osobitný právny mechanizmus preskúmania
zákonnosti príkazu na oznámenie údajov o elektronickej komunikácii;

•

na účel uplatnenia práva na návrh uvedeného prieskumného mechanizmu má
dotknutá osoba podľa oboch právnych úprav právo byť informovaná
o nariadenom oznamovaní údajov o elektronickej komunikácii, s výnimkou
taxatívne uvedených prípadov;

•

česká právna úprava rovnako ako slovenská právna úprava nediferencuje
právnu

úpravu

jednotlivých

opatrení

získavania

prevádzkových

a lokalizačných údajov vzhľadom na charakter opatrenia a závažnosť zásahu
do základných práv, ako ich diferencuje Súdny dvor v rozsudkoch La
Quadrature du Net a i., resp. G. D.

Vo vzťahu k poslednému uvedenému bodu je vhodné pripomenúť to, čo sme taktiež
uviedli vo vzťahu k slovenskej právnej úprave. Uchovávanie a oznamovanie údajov občianskej
totožnosti používateľov elektronických komunikačných prostriedkov je možné aplikovať vo
vzťahu k akejkoľvek trestnej činnosti, zatiaľ čo cielené uchovávanie prevádzkových
a lokalizačných údajov (a taktiež tzv. urýchlené uchovanie) je prípustné na účely ochrany pred
závažnými porušeniami verejného poriadku a verejnej bezpečnosti, čiže potláčania závažnej
trestnej činnosti. Na druhej strane, výlučne dôvodom ochrany národnej bezpečnosti je možné
odôvodniť
•

cielené oznamovanie údajov v reálnom čase a
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•

všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov (všetkých účastníkov
komunikácií) na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci (nie plošne ex lege)
a na časovo ohraničené obdobie.

Rovnako ako pri slovenskej právnej úprave, tak aj pri českej právnej úprave sa
pokúsime vymedziť, ktoré trestné činy je možné vzhľadom na vyššie uvedené definície
národnej bezpečnosti považovať za akty ohrozenia národnej bezpečnosti. Ide predovšetkým
o nasledujúce trestné činy:629
1) trestné činy proti Českej republike, cudziemu štátu a medzinárodnej
organizácii podľa deviatej hlavy osobitnej časti českého TZ 2009:630 vlastizrada
(§ 309 TZ 2009), rozvracení republiky (§ 310 TZ 2009), teroristický útok (§ 311 TZ
2009), teror (§ 312 TZ 2009), účast na teroristické skupině (§ 312a TZ 2009),
financování terorismu (§ 312d TZ 2009), podpora a propagace terorismu (§ 312e
TZ 2009), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f TZ 2009), sabotáž
(§ 314 TZ 2009), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 TZ
2009) vyzvědačství (§ 316 TZ 2009), ohrožení utajované informace (§ 317 TZ
2009), spolupráce s nepřítelem (§ 319 TZ 2009), válečná zrada (§ 320 TZ 2009);
2) niektoré trestné činy vojenské podľa dvanástej hlavy osobitnej časti TZ 2009 –
trestné činy najzávažnejšieho charakteru, ktoré ohrozujú obranyschopnosť
štátu: opuštění vojenského materiálu (§ 396 TZ 2009), vydání vojáků a
vojenského materiálu nepříteli (§ 397 TZ 2009);
3) trestné činy proti ľudskosti, proti mieru a vojnové trestné činy podľa trinástej
hlavy osobitnej časti TZ 2009 – s výnimkou trestných činov majúcich povahu
extrémizmu podľa § 403 až 405 TZ 2009.
***

629

Podobne ako v prípade slovenskej právnej úpravy, aj v tomto prípade ide o autorskú úvahu a možný náčrt
právnej úvahy de lege ferenda.
630
Do výpočtu sme nezahrnuli niektoré menej závažné trestné činy, a to ohrožení utajované informace
z nedbalosti podľa § 318 TZ 2009 (vzhľadom na formu zavinenia), ďalej trestné činy služba v cizích ozbrojených
silách (§ 321 TZ 2009) a porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 322 TZ 2009), a to vzhľadom na
nižšiu závažnosť (ktorá sa prejavuje nižšími trestnými sadzbami) ako aj s ohľadom na to, že priamy úmysel
páchateľa pri týchto trestných činoch nesmeruje
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Vyššie sme uviedli najvýznamnejšie spoločné prvky právnej úpravy na Slovensku
a v ČR. Slovenská a česká mimotrestná a trestnoprávna úprava však vykazujú aj určité
rozdiely. Významným rozdielom je podľa slovenského právneho stavu možnosť nariadiť data
freezing pro futuro, teda vydať príkaz na uchovávanie údajov konkrétnej osoby o jej
komunikácii v budúcnosti. S tým súvisí tiež skutočnosť, že súd podľa § 116 ods. 2 TP musí
v príkaze presne vymedziť dobu, počas ktorej sa má uplatňovať oznamovanie údajov, a to
najviac 6 mesiacov s možnosťou opätovného predĺženia o 2 mesiace. Česká právna úprava
totiž „sa nespolieha“ na uchovávanie údajov na fakturačné, marketingové alebo účely, ale
stanovuje všeobecnú povinnosť uchovávať údaje na šesť mesiacov, ktoré na základe príkazu
môžu byť oznámené. Právna úprava z tohto dôvodu ani neustanovuje data freezing pro futuro
voči konkrétnej osobe, ale len pro praeterito umožňuje oznámenie údajov o komunikácii
takejto osoby zo všetkých en bloc uchovávaných údajov. Český zákonodarca obhajuje toto
svoje legislatívne riešenie tým, že prístup k prevádzkovým a lokalizačným údajom je jedným
z najvýznamnejších prostriedkov, ktorým sa určuje smer a priebeh trestného konania, a tým
sa konanie stáva rýchlejším a lacnejším. Znemožnenie prístupu k údajom by podstatne
sťažilo objasňovanie trestnej činnosti – najmä páchanej prostredníctvom telefónu
a internetu, alebo by objasňovanie niektorej trestnej činnosti úplne znemožnilo.631
Na druhej strane, Nejvyšší soud ČR pripustil, že data freezing pro futuro je možný,
pretože ho právna úprava podľa § 88a Trestního řádu nevylučuje (aj keď ho explicitne
neupravuje). Nejvyšší soud ČR konkrétne vyslovil: „Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním
provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř. lze v odůvodněných případech vydat i tzv. do budoucna. Tak
tomu bude např. v situaci, kdy se šetřená trestná činnost nachází ve stadiu přípravy a zjišťované
údaje mají orgánům činným v trestním řízení poskytnout informace důležité pro odhalení či
usvědčení pachatelů, popř. k zabránění dokonání připravované trestné činnosti anebo k zjištění
jiných skutečností důležitých pro trestní řízení.“632 Nejvyšší soud tak judikoval, že príkaz podľa §
88a Trestního řádu sa môže vzťahovať nielen na údaje, ktoré prevádzkovatelia elektronických
631

Prevádzkové a lokalizačné údaje sú podľa českého zákonodarcu využívané najmä pri nasledujúcich druhoch
trestnej činnosti: „1. násilná trestná činnost – vražda, zabití, usmrcení z nedbalosti, účast na sebevraždě, ublížení
na zdraví s následkem smrti, loupež, 2. majetková trestná činnost – sériové i jednorázové krádeže, krádeže
motorových vozidel, vloupání do bytů, 3. mravnostní trestná činnost – znásilnění, šíření pornografie, kuplířství,
4. hospodářská trestná činnost – padělání ostatních bezhotovostních platebních prostředků, 5. další typy trestné
činnosti – obchod s lidmi, počítačová kriminalita, toxikomanie.“ Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 273/2012 Sb.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2010 – 2013, sněmovní tisk 615/0, část č. 1/8. Dostupná na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=615&CT1=0, cit. 2. 3. 2022.
632
R 38/2020 (uznesenie Nejvyššího soudu ČR zo 7. mája 2019, sp. zn. 4 Tdo 1591/2018)
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komunikácií už, ale aj na údaje, ktoré ešte len vzniknú, najmä ak ide o budúce dokonanie
a dokončenie trestného činu, a prevádzkovatelia ich budú spracovávať. Takéto opatrenie má
podľa súdu skôr výnimočnú povahu. Aplikáciu opatrenia, ktoré zákon priamo explicitne
neupravuje, sa pokúsil Nejvyšší soud ospravedlniť tým, že takýmto postupom je možné zistiť
informácie o trestnom čine a predísť uplatneniu procesných postupov, ktoré by ešte
intenzívnejšie zasahovali do základných práv a slobôd [najmä podľa čl. 13 Listiny (ČR)]
podozrivej alebo obvinenej osoby, napr. odpočúvania a záznamu telekomunikačnej
prevádzky (§ 88). Ako sme uviedli vyššie, Nejvyšší soud tieto opatrenia nepovažuje za rovnaké
alebo porovnateľné z hľadiska intenzity zásahov do základných práv a slobôd, pričom tento
názor je v rozpore s rozhodnutiami ústavného súdnictva ako aj Súdneho dvora. Okrem
toho takúto argumentáciu Nejvyššího soudu je potrebné do značnej miery považovať za
špekulatívnu a príliš zovšeobecňujúcu, pretože vôbec nie je samozrejmé, že v každom
jednotlivom prípade by bolo inak potrebné aplikovať invazívnejší procesný postup, teda
procesný inštitút, ktorý intenzívnejšie zasahuje do základných práv a slobôd. Ideálnym
riešením by teda bolo, keby priamo zákonodarca explicitne upravil možnosť aplikácie data
freezing pro futuro, aby sa súdna moc nemusela v tejto otázke pohybovať na hranici
zachovania princípu legality výkonu verejnej moci.
Rozdielny prístup slovenského a českého zákonodarcu pri koncipovaní právnej úpravy
po derogačných zásahoch ústavných súdov mohol byť bezpochyby ovplyvnený aj
skutočnosťou, že slovenská právna úprava bola prijatá (2015) až po ťažiskovom rozsudku
Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. (2014), zatiaľ čo český zákonodarca bol nútený promptne
reagovať na zrušujúci nález vo veci Data retention II a vytvoril novú právnu úpravu účinnú od
októbra 2012. Avšak napokon, Ústavní soud ČR ani neskôr, v rozhodnutí Data retention III
neidentifikoval rozpor súčasnej českej právnej úpravy s garanciami práva na súkromie a práva
na informačné sebaurčenie, a to aj pri zohľadnení uvedenej rozhodovacej činnosti Súdneho
dvora EÚ. Zákonná povinnosť telekomunikačných spoločností uchovávať údaje šesť
mesiacov a trestnoprocesný nástroj ich využitia v trestnom konaní tak zostali zachované.
Z uvedeného vyplýva, že zatiaľ čo spojenie mimotrestnej právnej úpravy v zmysle ZEK
2021 v spojení s právnou úpravou podľa § 116 TP v podmienkach SR vyvoláva nie zásadné, ale
len čiastočné pochybnosti o súlade s garanciami základných práv a slobôd, ako ich vykladá
predovšetkým Súdny dvor EÚ, najmä s ohľadom na široké vymedzenie okruhov trestných
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činov, spojenie mimotrestnej právnej úpravy v zmysle českého ZEK 2005 v spojení s § 88a
Trestního řádu takéto zásadné pochybnosti vyvoláva, nielen s ohľadom na široké
vymedzenie okruhov trestných činov, ale najmä s ohľadom na všeobecné a nediferencované
uchovávanie údajov.
Táto skutočnosť však per se nemusí znamenať, že dôkaz získaný na základe § 88a
Trestního řádu a pomocou uvedeného všeobecného a nediferencovaného uchovávania
údajov, musí byť absolútne neúčinným dôkazom. Súdny dvor totiž túto okolnosť, ako sme
rozobrali vyššie, ponecháva na uváženie orgánov jednotlivých členských štátov (zásada
procesnej autonómie), pri zachovaní zásad ekvivalencie a efektivity. Napokon, aj keď Ústavní
soud ČR nálezom Data retention I z dôvodu protiústavnosti zrušil § 97 ods. 3 a 4 českého ZEK
2005, ponechal priestor na použiteľnosť takto získaných informácií ako dôkazov v trestnom
konaní, a teda nevyslovil absolútnu neúčinnosť takých dôkazov. Súd má skúmať
proporcionalitu do práva na súkromie v každom jednotlivom individuálnom prípade, a to
najmä s ohľadom na závažnosť trestného činu.633 Čím je závažnosť trestného činu vyššia, tým
rozsiahlejší zásah do práva na súkromie je prípustný.
Aby bola zachovaná zásada ekvivalencie, s takto získaným dôkazom musí byť
nakladané ekvivalentne ako s inými dôkazmi, ktoré boli získané na základe vnútroštátnej
právnej úpravy, ktorá je v rozpore s garanciami základných práv a slobôd podľa Charty.
V tomto kontexte treba pripomenúť, že v teórii (českého aj slovenského dôkazného práva) je
všeobecne uznávané, že nie každé porušenie procesných pravidiel spôsobuje automaticky
neúčinnosť dôkazov.634 O to menej je možné za neúčinný automaticky považovať dôkaz,
ktorý bol získaný procesne korektným spôsobom, avšak na základe právnej úpravy, ktorá je
síce v rozpore s garanciami podľa Charty, ale táto právna úprava nebola z dôvodu tohto
formálne (zo strany ústavného súdu) zrušená. Aby bola zachovaná zásada efektivity,
procesným postupom nesmie prísť k vylúčeniu efektívnej aplikácie garancií základných
práv a slobôd podľa Charty. Tieto môžu byť splnené, keď sa dôkaz posúdi v kontexte iných
dôkazov (teda nejde o jediný usvedčujúci dôkaz alebo vo významnej miere rozhodujúci
dôkaz), a to so zachovaním kontradiktórnosti konania. Skutočnosť, že nejde o jediný
633

Data retention I, bod 59. Pozri ďalej uznesenie Ústavního soudu ČR z 11. apríla 2011, sp. zn. IV. ÚS 1407/10,
body 5 a 6.
634
Okrem toho sa posudzovanie použiteľnosti dôkazov v praxi českých súdov vyznačuje nejednostnosťou
a roztrieštenosťou. Pozri ZAORALOVÁ, P.: Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:
Leges, 2018, s. 50.
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usvedčujúci dôkaz je dané charakterom metadát o elektronickej komunikácii, ktoré sú už
z podstaty veci nepriamym dôkazom. Skutočnosť, že niekto s niekým v nejakom čase
komunikoval alebo niekto bol v nejakom čase na nejakom mieste ešte nie je postačujúcou
a preukazujúcou informáciou (bez kontextu ďalších informácií) o spáchaní trestného činu.

4.4.3. Ústavnoprávna konformita českej právnej úpravy
Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy prijatej po náleze PL. ÚS 10/2014, ktorá
doposiaľ nebola predmetom abstraktnej kontroly ústavnosti, súčasná česká právna úprava
bola zo strany Ústavního soudu ČR testovaná z hľadiska súladu s garanciami základných práv
a slobôd. Návrh na zrušenie § 97 ods. 3 a 4 českého ZEK 2005, § 88a Trestního řádu, ustanovení
zákona o Policii ČR a podzákonného predpisu bol nálezom vo veci Data retention III
zamietnutý. Tento nález je potrebné podrobiť bližšej analýze aj vzhľadom na závery, ku
ktorým sme dospeli na základe analýzy rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, najmä
rozsudkov Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., Tele2 Sverige AB a i.; resp. La Quadrature du
Net a i., G. D. a ďalších
Ústavní soud ČR v náleze Data retention III konštatuje, že v právnych úpravách
členských štátov v otázke uchovávania a oznamovania metadát je možné po zrušení
smernice o uchovávaní údajov značné rozdiely.635 Na celoeurópskej úrovni z politického
hľadiska nepanuje zhoda, ako vyriešiť konflikt práv vyplývajúci z uchovávania a oznamovania
metadát o elektronickej komunikácii. Medzi materiálne pramene garancií základných práv
a slobôd v práve EÚ patria aj ústavné tradície, ktoré sú spoločné pre členské štáty. Spätosť
ústavných tradícií členských štátov a únijného systému ochrany základných práv a slobôd
vyplýva tak z primárneho práva636 ako aj judikatúry.637 Pri konfrontácii rozsudkov Súdneho
dvora Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. z roku 2014, Tele2 Sverige AB a i. z roku 2016, La
Quadrature du Net a i. z roku 2020 a ďalších na jednej strane a nálezu Data retention III z roku

635

Čo súd demonštruje na príkladoch Nemecka, Rakúska, Poľska a Slovenska. Najbevolentnejšia právna úprava
z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov je platná v Poľsku. Pozri Data retention III, bod 75.
636
Podľa čl. 6 ods. 3 ZEÚ sú garancie základných práv a slobôd súčasťou všeobecných zásad Únie a vyplývajú
nielen z Dohovoru, ale aj z ústavných tradícií členských štátov.
637
Napr. rozsudok zo 17. decembra 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für
Getreide und Futtermittel, C-11/70, ECLI:EU:C:1970:114: „Die Beachtung der Grundrechte gehört zu den
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat. Die Gewährleistung dieser Rechte
muß zwar von den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten getragen sein, sie muß sich
aber auch in die Struktur und die Ziele der Gemeinschaft einfügen [...]“ (Pozn. – vyznačil autor monografie).
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2019 na strane druhej je zrejmé, že únijný systém ochrany základných práv a slobôd
a ústavnoprávne tradície členských štátov (ak vôbec možno pri téme elektronických dôkazov,
ktorá je v prudkom rozvoji, hovoriť o tradícii) sa rozchádzajú.
Súdny dvor EÚ systematicky trvá na širokej ochrane práva na súkromie a práva na
informačné sebaurčenie, čiže na neprípustnosti určenia povinnosti všeobecného
a nediferencovaného uchovávania údajov (so špecifikovanými podmienkami, definovanými
nuansami a výnimkami – z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti). Súdny dvor EÚ tak ide nad
rámec ústavných tradícií niektorých členských štátov vo sfére garancií práva na súkromie
a vytvára vlastný, širší štandard, ktorý je pre členské štáty (v súlade s prednosťou práva EÚ
pred vnútroštátnym právom podľa zásady lojálnej spolupráce638 ako aj dlhodobej
judikatúry639) záväzný.
Ústavné súdnictvo (a čiastočne aj správne súdnictvo) túto paradigmu preberá
a nasleduje ju (Ústavný súd SR v náleze PL. ÚS 10/2014, rovnako tak ešte skôr rakúsky
ústavný súd Verfassungsgerichtshof640) alebo ju viac či menej spochybňuje, resp. rebeluje voči
nej (Ústavní soud ČR, čiastočne nemecký ústavný súd Bundesverfassungsgericht641, nemecký
spolkový správny súd Bundesverwaltungsgericht642 však podal Súdnemu dvoru prejudiciálnu

638

Podľa čl. 4 ods. 2 ZEU obsahuje zásada lojálnej spolupráce povinnosť Únie a členských štátov vzájomne sa
rešpektovať a vzájomne si pomáhať pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.
639
Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2019, A. K., C-585/18, C-624/18 a C-625/18,
ECLI:EU:C:2019:982, bod 156: „[...] právo Únie sa vyznačuje tým, že vychádza z autonómneho prameňa tvoreného
Zmluvami, má prednosť pred právom členských štátov a celé množstvo ustanovení uplatňujúcich sa na štátnych
príslušníkov členských štátov aj na ne samotné má priamy účinok.“ Ako sme uviedli, zo starších doktrinálnych
rozhodnutí najmä rozsudok z 9. marca 1978, Simmenthal, 106/77, ECLI:EU:C:1978:49.
640
Nález rakúskeho ústavného súdneho dvora Verfassungsgerichtshof z 27. júna 2014, sp. zn. G47/2012 a i.
Rakúsky Verfassungsgerichtshof okrem iného skonštatoval: „Eine Speicherung auf Vorrat ohne konkreten Zweck
– sei es auch nur für einen kurzen Zeitraum – wäre aber jedenfalls verfassungswidrig. Damit erfüllt auch §102a TKG
2003 - ebenso wie die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie – nicht das Erfordernis eines Zusammenhangs zwischen
den auf Vorrat gespeicherten Daten und der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit.“ To znamená, že samotná
podstata všeobecného a nediferencovaného uchovávania podľa súdu nie je spôsobilá naplniť stanovený
cieľ, bez ohľadu na dĺžku doby, počas ktorej trvá povinnosť uchovávať údaje.
641
Ešte pred prijatím rozsudku Súdneho dvora Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. prijal nemecký spolkový
ústavný súd Bundesverfassungsgericht rozsudok, ktorý bol voči právnemu režimu všeobecného a
nediferencovaného uchovávania údajov zmierlivý – rozsudok z 2. marca 2010, sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR
263/08, 1 BvR 586/08. Spolkový ústavný súd zdôraznil, že je nevyhnutné dodržiavať proprocionalitu – najmä vo
vzťahu kvality právnej úpravy a intenzity zásahov do základných práv a slobôd.
642
Uznesenie nemeckého spolkového správneho súdu Bundesverwaltungsgericht z 25. septembra 2019, sp. zn.
6 C 12.18.
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otázku,643 do zodpovedania ktorej je účinnosť nemeckej právnej úpravy644 pozastavená).
Ústavní soud ČR potvrdil ústavnoprávnu konformitu predmetnej českej právnej úpravy, na
druhej strane jej únijnoprávna konformita zostáva sporná. Je zrejmé, že Ústavní soud ČR
v tejto „rebélii“ nie je sám. Europol a Eurojust vo výročnej správe o elektronických dôkazov
potvrdzujú, že prístup k otázke uchovávania metadát v členských štátoch nie je homogénny.
Podľa prieskumu týchto inštitúcií až v 75 % členských štátov EÚ existuje v nejakej podobe
právna úprava uchovávania údajov.645
Logika argumentácie Ústavního soudu ČR je založená na konštrukcii, že ak v roku 2011
v nálezoch Data retention I a Data retention II explicitne nevylúčil možnosť všeobecného
uchovávania metadát pri zachovaní dostatočnej kvality právnej úpravy, o to menej (a fortiori)
tak môže urobiť v roku 2019 v náleze Data retention III. Argumentačne je táto konštrukcia
podoprená tým, že vývoj v informačných technológiách pokročil, služby elektronických
komunikácií sú využívané v neustále väčšom rozsahu, vznikajúcich metadát je stále viac,
pričom jednotlivci sa sami podieľajú na tomto raste dobrovoľným uzatváraním
súkromnoprávnych zmlúv s operátormi. Na základe toho sú prirodzene po určitú dobu
metadáta uchovávané na účel zabezpečenia služieb, fakturácií a reklamácií, resp. väčšina
užívateľov dáva súhlas i na použitie na marketingové účely.646 Inými slovami, metadáta
uchovávané boli, sú a budú, čo je imanentným znakom elektronickej komunikácie, a to aj bez
zákonnej povinnosti ich uchovávania vo verejnom záujme. Súd tiež poukazuje na skutočnosť,
že prevádzkové a lokalizačné údaje sa dostanú k orgánom činným v trestnom konaní aj de
facto bez zákonnej povinnosti na ich uchovávanie, a to rozličnými mimozákonnými cestami.
Ústavní soud ČR z uvedeného vyvodzuje, že je lepšie, keď existuje jasná a striktná právna
úprava uchovávania a oznamovania údajov, ktorá stanovuje presné pravidlá zásahov do
práva na súkromie, keďže údaje sú uchovávané aj tak (fakturačné, marketingové účely)
a orgány sú schopné si k nim zaobstarať prístup.
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V tejto veci boli vydané návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez-Bordonu z 18. novembra
2021, SpaceNet AG, Telekom Deutschland GmbH, C 793/19 a C 794/19, ECLI:EU:C:2021:939. Generálny advokát
v návrhoch zachováva paradigmu v súlade s predchádzajúcimi rozsudkami La Quadrature du Net a i., G. D.
a ďalšími.
644
K nemeckej právnej úprave pozri bližšie Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer
Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten z 10. decembra 2015.
645
SIRIUS EU Digital Evidence Situation Report 3rd Annual Report 2021, s. 41 a nasl. Dostupná na:
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/sirius-eu-digital-evidence-situation-report3rd-annual-report-2021 cit. 2. 2. 2022
646
Data retention III, bod 76.
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Na margo nárastu využívania služieb elektronických komunikácií a súvisiaceho
nárastu vznikajúcich metadát považujeme za potrebné uviesť, že tomu zodpovedá aj vysoká
miera využívania procesného postupu podľa § 88a Trestního řádu. Podľa štatistík Policie ČR
bolo v roku 2020 vykonaných až 74 427 úkonov podľa § 88a Trestního řádu. Z toho najviac
úkonov smerovalo na výpisy z BTS staníc (tzv. buniek) na účel zistenia lokalizácie užívateľov,
ktorí sa v určitom čase vo sfére určitej BTS stanice nachádzali.647 Z uvedeného vyplýva, že ide
o relatívne masívne využívaný procesný postup. V tomto smere je vhodné pripomenúť, že
každé oznámenie per se predstavuje intenzívny zásah do základných práv dotknutých osôb.
Túto skutočnosť by bolo potrebné tiež zhodnotiť pri vykonávaní testu proporcionality, nie len
z hľadiska vhodnosti, ale aj primeranosti v užšom zmysle.
Uvedená argumentácia Ústavního soudu ČR je na jednej strane racionálna a praktická.
Orgány činné v trestnom konaní majú skutočne množstvo relatívne jednoduchých možností,
ako sa k údajom dostať, vyžiadaním údajov, ktoré sa uchovávajú na marketingové účely alebo
najmä vydaním alebo odňatím veci (smartfónu, tabletu, smarthodiniek a pod). Na druhej
strane je možné voči takejto argumentácii namietať, že to má byť práve ústavný súd, ktorý
by mal vytvoriť korekcie zásahov do základných práv a slobôd v súvislosti s rozširovaním
elektronickej komunikácie, čím sa rozširuje zásah do práva na súkromie. Je pravda, že život
(vrátane páchania trestnej činnosti) sa stále viac presúva do online priestoru a do online
priestoru sa musí presúvať aj činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Na druhej strane si
presun života do online priestoru vyžaduje aj posilňovanie základných práv a slobôd v online
priestore.648 A tiež iná situácia je, keď sa údaje uchovávajú na marketingové účely so
súhlasom dotknutej osoby, ako situácia, keď sa údaje uchovávajú en bloc na základe zákonnej
povinnosti. Argumentáciu, že metadáta o elektronickej komunikácii sa uchovávajú aj bez
zákonnej povinnosti ich uchovávať a orgány si k nim nájdu prístup nad rámec zákona, je
možné považovať za mierne cynickú alebo alibistickú. Súd stavia možnú zákonnú úpravu
i ústavnoprávnu kontrolu do polohy pozorovateľov, ktorí de facto efektívne nedokážu
obmedziť zásahy do základných práv a slobôd.
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Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a
rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2020. Policejní prezidium České republiky, Úřad
služby kriminální policie a vyšetřování. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamytelekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx cit. 2. 2. 2022.
648
Zhodne disent sudkyne Kateřiny Šimáčkovej, bod 12, pripojený k nálezu Data retention III.
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Ďalším problémom argumentácie Ústavního soudu ČR je nepresná interpretácia
slovenskej právnej úpravy v komparatívnej časti odôvodnenia nálezu.649 Uchovávanie
a oznamovanie metadát o elektronickej prevádzke sa vykonáva nielen v režime data freezing
– na základe príkazu súdu pro futuro, ale na základe príkazu je možné oznámenie údajov,
ktoré majú

telekomunikačné

spoločnosti k dispozícii o minulej telekomunikačnej

prevádzke650 a sú uchovávané na fakturačné alebo marketingové účely, hoci všeobecná
zákonná povinnosť uchovávať údaje neexistuje. Voči uvedenej argumentácii teda možno
namietať, že nie je nevyhnutné, aby existoval ďalší právny dôvod na uchovávanie údajov –
zákonná povinnosť uchovávať údaje, čím sa rozširuje priestor na zásah do základných práv
a slobôd. Ústavní soud ČR však toto prehliada a konštatuje, že právnou úpravou stanovená
povinnosť uchovávať metadáta je potrebná, resp. nevyhnutná, keďže voči nej neexistuje
alternatíva, a tým spĺňa druhý krok testu proporcionality.
V treťom kroku testu proporcionality skúma Ústavní soud ČR proporcionalitu v užšom
zmysle – primeranosť obmedzenia základného práva na súkromie v prospech sledovaných
cieľov napĺňajúcich verejný záujem. Súd sa zaoberá čiastkovými problémami, ako je doba
uchovávania údajov, okruh orgánov oprávnených na prístup k údajom, resp. existencia
dostatočných záruk proti zneužitiu uchovávaných údajov z hľadiska ich zabezpečenia, resp.
nástrojov procesnej obrany jednotlivca. Voči takto formulovanému prieskumu je možné
namietať, že súd opomína zaoberať sa otázkou obmedzenia okruhu osôb, ktorých údaje sú
uchovávané, na osoby, ktorých konanie môže súvisieť so závažnou trestnou činnosťou, ako
to vyžaduje Súdny dvor EÚ. To by znamenalo vylúčenie možnosti stanoviť všeobecnú
povinnosť uchovávania údajov, čo Ústavní soud ČR nechcel pripustiť.
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Data retention III, bod 86.
Dôvodová správu k zákonu č. 397/2015 Z. z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s
anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 26: „Z
hľadiska prístupu orgánov činných v trestnom konaní a iných orgánov štátu (k pojmu iný orgán štátu pozri § 55 ods.
6 zákona) k údajom o telekomunikačnej prevádzke sa bude tento prístup vykonávať, rovnako ako v trestnom konaní,
v dvojakom režime: 1.v režime oznamovania údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke v rozsahu v akom
sú tieto údaje k dispozícii (niet plošnej povinnosti ich uchovávať na tento účel) – v tomto prípade ide o deje minulé,
2.v režime získavania a oznamovania údajov o budúcej telekomunikačnej prevádzke – v tomto prípade ide o deje
budúce (data freezing). V jednom aj v druhom prípade bude platiť, že prístup k týmto údajom zo strany oprávnených
štátnych orgánov bude vždy podmienený súhlasom alebo príkazom súdu a vždy sa bude týkať konkrétneho
prípadu.“ Dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417973 cit. 1. 2.
2022.
650
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V súvislosti s dobou uchovávania Ústavný súd ČR argumentuje jednak tým, že väčšina
užívateľov (70 %) aj tak dáva súhlas na uchovávanie údajov na marketingové účely,651 ďalej že
väčšina vyžadovaných údajov nie je staršia ako tri mesiace,652 resp. že v náleze Data retention
I pripustil ústavnosť uchovávania údajov v dĺžke šiestich mesiacov v súlade so smernicou
o uchovávaní údajov a teraz nie je dôvod k tejto problematike pristúpiť inak.653
Voči uvedenému môžeme oponovať, že z hľadiska závažnosti zásahu je rozdiel medzi
zásahom do práva na súkromie so súhlasom dotknutej osoby (volenti non fit iniura) a zásahom
do práva na súkromie, ktorý je výsledkom realizácie zákonnej povinnosti. Ďalej je možné
namietať, že Ústavní soud ČR v čase vydania rozhodnutia Data retention I bola platná a účinná
smernica o uchovávaní údajov. Právo EÚ má prednosť i pred ústavným poriadkom členského
štátu, preto Ústavní soud ČR nemohol postupovať v rozpore s princípom uchovávania
metadát, keďže tento princíp bol stanovený (sekundárnym) právom EÚ. Ústavní soud ČR bol
v tom čase oprávnený buď zrušiť ustanovenia vnútroštátnych zákonov, ktoré transponovali
danú smernicu, pre rozpor so základnými právami a s odporúčaním prijať také transpozičné
ustanovenia, ktoré rozporom so základnými právami netrpia; alebo iniciovať konanie pred
Súdnym dvorom EÚ (prejudiciálne konanie alebo konanie o neplatnosti právneho aktu) podľa
čl. 267 ZFEÚ. Súd sa v tom čase rozhodol postupovať prvým uvedeným spôsobom, hoci obiter
dictum vyjadril pochybnosti nad konformitou ustanovení smernice s garanciami základných
práv a slobôd podľa Charty. Pri rozhodovaní vo veci Data retention III už Ústavný súd ČR
mohol (a mal) pristúpiť k problematike uchovávania údajov inak, keďže smernica
o uchovávaní údajov bola s náležitým odôvodnením zrušená.
Súd takisto konštatoval existenciu dostatočných záruk proti zneužitiu, jasné
vymedzenie oprávnených orgánov a podmienok prístupu k údajom, resp. stanovenie
možností procesnej obrany jednotlivca, na základe čoho považuje zásah do práva na
súkromie proporcionálny k sledovanému cieľu vo verejnom záujme a prostriedku na jeho
dosiahnutie.
Korektúru prezentovaných postojov ústavného súdu vyjadrila v disentnom stanovisku
k nálezu Data retention III Kateřina Šimáčková, v ktorom akcentovala, že z metadát je možné
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Data retention III, bod 89.
Tamtiež, bod 91.
653
Tamtiež, bod 92.
652
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zostaviť komplexný komunikačný a sociálny profil jednotlivca, čo môže byť nebezpečnejšie
ako poznanie samotného obsahu komunikácie. Preto je potrebné poskytnúť ucelený
a koherentný systém záruk proti neoprávnenému spracovaniu takýchto údajov, ich úniku,
zmene – s odkazom aj na zákaz automatizovaného spracovania osobných údajov atď.654
Zostáva len konštatovať, že rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré chronologicky neskôr
nasledovali po prijatí nálezu Data retention III – a to La Quadrature du Net a i. (2020), Privacy
International (2020), H. K. (2021) a G. D. (2022) dali disentujúcej sudkyni za pravdu.
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Body 6 a 7 disentu Kateřiny Šimáčkovej: „6. Ve vztahu k výše uvedenému závěru, že z metadat je možné sestavit
komplexní komunikační a sociální profil jednotlivce včetně jeho politických názorů, sexuální orientace apod., není
možné pominout, že dle čl. 22 odst. 1 GDPR má každý právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným
způsobem významně dotýká. Ustanovení čl. 22 odst. 2 písm. b) GDPR sice stanoví výjimku pro takovéto zpracování,
pokud probíhá na základě zákona, nicméně požaduje, aby tato zákonná úprava stanovila vhodná opatření zajišťující
ochranu práv a svobod a oprávněných zájmu° subjektu údajů. I podústavní obecná úprava tak vyžaduje dodatečné
záruky.
7. Pro inspiraci týkající se konkrétních dodatečných záruk, jež dle mého přesvědčení chybí v napadené právní úpravě,
resp. nejsou v ní stanoveny dostatečně určitě, a není tak zaručen minimální standard ochrany uchovávaných dat a
záruk pro jejich bezpečné předávání, považuji za vhodné použít zejména čl. 32 GDPR, jenž mezi příslušnými
opatřeními stanovuje např. pseudonymizaci a šifrování dat, schopnost zajištění neustálé důvěrnosti, integrity,
dostupnosti a odolnosti systémů tím, že bude např. vyžadováno minimální odpovídající technické zařízení a
programové vybavení, zabezpečení objektů a místností, zabezpečení serverů, minimální požadavky na přístupové
kódy a hesla atp. Samozřejmostí by měly být rovněž požadavky na okamžitou obnovitelnost dat v případě
bezpečnostních incidentů stejně jako požadavky na pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti
zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování dat. Zákonodárce by měl též
vyžadovat od mobilních operátorů pečlivý dohled nad osobami, které mají k citlivým datům přístup, a tyto jejich
postupy preventivně průběžně kontrolovat. Veškeré procesy zpracování dat související s ukládáním a předáváním
příslušných metadat by měly rovněž podléhat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ve smyslu zmíněné
legislativy a pravidelnému přezkumu z tohoto hlediska.“
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5. ZÁVERY
Neustály rozvoj informačných technológií, stále väčší rozsah elektronických
komunikácií vytvára stále sofistikovanejšie možnosti zásahov do základných práv a slobôd,
zvlášť do práva na ochranu súkromného života. Rozvoj informačných technológií zároveň
prináša aj rozvoj novších foriem trestnej činnosti v kyberpriestore, ktoré na seba viažu nové
formy dôkazov – elektronických dôkazov. Avšak aj pri „klasickej“ trestnej činnosti (násilná,
klasická majetková atď.) vznikajú elektronické dôkazy, vďaka čomu sa vytvára priestor na
podstatne ľahšie objasňovanie trestnej činnosti a zisťovanie páchateľa ako v minulosti.
Zákonodarca na tieto zmeny reaguje právnou reguláciou procesných prostriedkov
zaisťovania informácií novými prostriedkami – okrem iného aj oznamovaním údajov
o elektronických komunikáciách – ktorými sa zároveň invazívne zasahuje do základných práv
a slobôd, predovšetkým do práva na súkromie, informačné sebaurčenie a slobody slova.
Zákonodarca by teda mal v zásade tiež reagovať na tieto zmeny stanovovaním nových
mechanizmov obrany a ochrany jednotlivca voči novým možnostiam neprimeraných zásahov
do základných práv a slobôd.
V tomto ohľade je potrebné zohľadniť, že sa nachádzame vo sfére právneho
polycentrizmu,655 čiže právo je tvorené zároveň z viacerých centier a prichádza k stretu
medzinárodného práva, práva Európskej únie a vnútroštátneho práva. Podstatná časť
prameňov práva vzniká mimo vôle vnútroštátneho zákonodarcu, pričom vnútroštátny
zákonodarca je povinný tieto pramene rešpektovať. Pramene medzinárodného práva,
predovšetkým Dohovor, majú iný právny charakter ako pramene práva Európskej únie,
predovšetkým Charta. Charta môže ustanovovať podľa čl. 52 ods. 3 Charty širší rozsah
garancií základných práv a slobôd ako Dohovor, čo sa týka aj práva na súkromie, resp. na
informačné sebaurčenie podľa čl. 8 Dohovoru a čl. 7 a 8 Charty. Ako sme preukázali v tejto
monografii, pre vnútroštátneho zákonodarcu je náročné sa v tomto právnom labyrinte
zorientovať a z akejsi vedomej nedbanlivosti nie je schopný tieto záväzky splniť. Niekedy však
zákonodarca udržiava nesúlad vnútroštátneho práva s uvedenými internacionálnymi
a supranacionálnymi prameňmi minimálne s nepriamym úmyslom, keďže si je vedomý tohto
rozporu a je s jeho udržiavaním uzrozumený.
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MARŠÁLEK, P.: Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018, s. 163 a nasl.
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V kontexte právneho polycentrizmu, interakcie medzinárodného práva, práva EÚ
a vnútroštátneho práva sme dospeli k odpovediam na výskumné otázky.
1. Aký je vplyv prameňov medzinárodného práva verejného na právny režim
uchovávania a oznamovania údajov o elektronickej komunikácii?

Významný vplyv majú garancie práva na súkromie podľa čl. 8 a slobody prejavu podľa
čl. 10 Dohovoru a ich aplikácia zo strany ESĽP. Čl. 10 Dohovoru je významný z toho hľadiska,
že uchovávanie metadát môže spôsobovať freezing effect, teda efekt odradenia od výkonu
slobody prejavu. ESĽP sa k problematike uchovávania a oznamovania údajov vyjadruje
predovšetkým nepriamo, avšak v niektorých priamo. Priamo sa ESĽP k tejto problematike
vyjadril v rozhodnutiach Ben Faiza v. Francúzsko, Breyer v. Nemecko, resp. aj Benedik v.
Slovinsko. Z týchto rozhodnutí vyplýva, že prístup k údajom o zákazníkoch predstavuje nižšiu
intenzitu zásahu ako prístup k lokalizačným údajom v reálnom čase. Na druhej strane, ešte
vyššiu intenzitu zásahov je možné pripísať prístupu k iným druhom metadát, ktoré umožňujú
vytvorenie konkrétnejšieho a rozsiahlejšieho prehľadu o súkromnom živote dotknutej osoby.
Uchovanie a oznámenie statických a dynamických IP adries orgánu verejnej moci na účel
trestného stíhania musí byť regulované právnou úpravou, ktorá je dostatočne jasná
a predvídateľná a poskytuje adekvátne záruky proti svojvôli.
Nepriamo sa ESĽP vyjadruje k problematike spracovávania metadát v rozsudku Big
Brother Watch a iní v. Spojené kráľovstvo a taktiež v rozsudku Centrum för Rättvisa v. Švédsko,
pričom toto rozhodnutie si nárokuje byť zásadným spôsobom významné aj tým, že v tejto
veci rozhodovala Veľká komora. Kontextom bolo tzv. hromadné sledovanie komunikácií
prostredníctvom filtrov, čiže automatizovaná analýza, ktorá sa uplatňuje predovšetkým
spravodajskými službami na identifikáciu možných hrozieb pre národnú bezpečnosť
a závažných hrozieb pre verejnú bezpečnosť. Veľká komora sa odklonila od „tradičných“
siedmich kritérií, ktoré musí spĺňať právna úprava tzv. tajného sledovania. Vo vzťahu k tzv.
hromadnému sledovaniu stanovila Veľká komora podstatne všeobecnejšie a vágnejšie
kritériá, jasné a presné kvalitatívne požiadavky na právnu úpravu sa rozplynuli na nejasnú
hmlu (v porovaní s tým sudca Pinto de Albuquerque ponúka vlastné, prísnejšie kritériá).
Podstata je, že tzv. hromadné sledovanie sa môže týkať aj metadát – prevádzkových
a lokalizačných údajov o elektronickej komunikácii. Požiadavky na právnu úpravu filtrovania
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obsahu komunikácie sa v plnej miere uplatnia aj na právnu úpravu filtrovania metadát (pozri
ešte ďalej), avšak aj s určitými výnimkami.
Sumárne je možné uzavrieť, že garancie základných práv a slobôd podľa Dohovoru
a priori nevylučujú možnosť toho, aby štát stanovil povinnosť plošného a nediferencovaného
uchovávania údajov o elektronickej komunikácii. Tzv. hromadné sledovanie predstavuje
intenzívny zásah do práva na súkromie (ako v disente upozornil sudca Pinto de Albuquerque)
a môže byť ešte intenzívnejší v porovnaní s plošným a nediferencovaným uchovávaním
metadát. Ak je teda hromadné sledovanie komunikácie (pri splnení stanovených
kvalitatívnych aspektov právnej úpravy) v súlade s garanciami základných práv a slobôd podľa
Dohovoru, o to viac má byť v súlade s týmito garanciami (v zásade menej invazívna) povinnosť
plošného a nediferencovaného uchovávania údajov o telekomunikačnej prevádzke (a minori
ad maius). Napokon ani Pinto de Albuquerque neodmietol tzv. hromadné sledovanie per se,
ale len nastavil „paralelný svet“ prísnejších kritérií, preto je ťažké si predstaviť, že sudcovia
Veľkej komory by boli pripravení odmietnuť plošné a nediferencované uchovávanie údajov
per se.
Pokiaľ ide o iné pramene medzinárodného práva verejného, čl. 16 a 17 Dohovoru
o počítačovej kriminalite ustanovujú povinnosť zmluvným štátom právne upraviť režim tzv.
urýchleného uchovania počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov a ich
sprístupnenia orgánom verejnej moci. Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov a ďalšia analyzované akty soft law sa týkajú primárne ochrany
osobných údajov.

2. Aká je interakcia medzi prameňmi medzinárodného práva a práva
Európskej únie pri tejto problematike?

Dohovor je fakticky (hoci nie právne) integrálnou súčasťou prameňov práva EÚ.
Zmysel a rozsah práv zaručených Chartou je podľa čl. 52 ods. 3 Charty je rovnaký ako zmysel
a rozsah práv zaručených Dohovorom. Na druhej strane, čl. 52 ods. 3 Charty pripúšťa, že
právny poriadok EÚ môže priznávať širší rámec (rozsah) ochrany základných práv a slobôd.
Ako budeme ďalej skúmať, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl.
7 Charty a právo na ochranu osobných údajov (právo na informačné sebaurčenie) podľa čl. 8
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Charty v spojení s čl. 15 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, teda v súvislosti
s elektronickými komunikáciami a uchovávaním údajov o elektronickej komunikácii
predstavujú príklady práv, pri ktorých je rozsah ochrany v zmysle Charty širší ako rozsah
ochrany v zmysle Dohovoru. K tomu je potrebné doplniť, že ak je zmluvný štát Dohovoru
zároveň členským štátom EÚ, podmienka obmedzenia základných práv a slobôd v zmysle
Dohovoru – súlad so zákonom (in accordance with the law) – sa vykladá aj s ohľadom na súlad
vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ. Interakcia medzi Dohovorom a Chartou teda nie
je len jednosmerná, ale je obojsmerná.

3. Zákaz

plošného

a nediferencovaného

uchovávania

údajov

v práve

Európskej únie:
a. Aký je vzťah smernice o súkromí a elektronických komunikáciách
a nariadenia o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách? Čo má v tomto smere zmeniť návrh nariadenia
o súkromí a elektronických komunikáciách?

Smernicou o uchovávaní údajov z roku 2006 prikázal vo vnútroštátnych právnych
úpravách vytvoriť disproporcionálny zásah do základných práv, pri ktorom je možné
spochybniť tak vhodnosť dosiahnuť sledované ciele, ako aj nevyhnutnosť zásahu v spojení
s nedostatočnými garanciami voči zneužitiu. Po zrušení tejto smernice doktrinálnym
rozsudkom Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. je právny stav nasledujúci. Čl. 15 smernice
o súkromí a elektronických komunikáciách predstavuje v spojení s čl. 7, 8, 11 a 52 ods. 3
Charty kľúčové ustanovenie, ktoré vymedzuje podmienky obmedzenia dôvernosti
elektronických komunikácií. Toto ustanovenie bližšie upravuje podmienky legality, legitimity
a proporcionality zásahov do uvedených základných práv a slobody. Paralelne pôsobiacimi
prameňmi popri smernici o súkromí a elektronických komunikáciách vo vzťahu k všeobecnej
ochrane osobný sú GDPR a smernica o ochrane osobných údajov v trestnom konaní.
Nariadenie o výnimke zo smernice o súkromí a elektronických komunikáciách z roku
2021 predstavuje špeciálnu a dočasnú právnu úpravu výnimky z dôvernosti obsahu
komunikácie a metadát. Ak vznikne konkrétne podozrenie na sexuálne zneužívanie detí v
online forme, uchovávajú sa obsah takejto komunikácie ako aj súvisiace metadáta a osobné
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údaje vzniknuté takýmto spracovávaním, a to bezpečným spôsobom a výlučne na účely
(obligatórneho) podania trestného oznámenia alebo oznámenia organizáciám konajúcim vo
verejnom záujme, zablokovania účtu, zabezpečenia dôkazov a niektoré ďalšie účely.
Uchovávanie trvá najdlhšie 12 mesiacov od vzniku podozrenia. Toto opatrenie predstavuje
osobitnú a úzko špecializovanú formu tzv. hromadného sledovania elektronických
komunikácií, a to poskytovateľmi služieb elektronických komunikácií a výlučne dobrovoľnej
báze. Nejde o nariadenú povinnosť všeobecného a plošného uchovávania údajov, ale
podstatou je možnosť poskytovateľov služieb uskutočňovať filtrovanie obsahu komunikácií
a metadát.
Naliehavou otázkou zostáva, či sa otvára Pandorina skrinka všeobecného –
hromadného sledovania jednotlivcov, fyzických osôb, spotrebiteľov, a to v horizontálnej
rovine, teda zo strany iných súkromných osôb, právnických osôb, výrobcov tovarov
a poskytovateľov služieb. Tým, že jednotlivec je nútený žiť s neustálym vedomím a tlakom
toho, že moderné technológie, ktoré majú uľahčovať a zjednodušovať život a bez ktorých je
život v súčasnej spoločnosti ťažko predstaviteľný, ho neustále sledujú a v prípade porušenia
práva ho „nažalujú“ orgánom verejnej moci, je tak zasiahnutá podstata práva na súkromie
v slobodnej a demokratickej spoločnosti.
Ak ide o návrh úplne nového nariadenia, ktoré má nahradiť smernicu, rozhodovacia
činnosť Súdneho dvora vo vzťahu k čl. 15 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických
komunikáciách zostane nedotknutá, a teda plne aplikovateľná aj vo vzťahu k čl. 11 ods. 1
návrhu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (tzv. e-Privacy nariadenia).
Tento návrh taktiež zodpovedá zásadám ochrany osobných údajov podľa GDPR a smernica o
ochrane osobných údajov v trestnom konaní. Uvedené však invazívne narúša pozícia Rady (z
februára 2021) vo vzťahu k návrhu nariadenia, ktorá má za cieľ legislatívne upraviť všeobecné
uchovávanie metadát, ktoré by bolo ad hoc opatrením na základe rozhodnutia orgánu
verejnej moci podľa konkrétne zistenej hrozby. Všeobecným cieľom verejného záujmu je
ochrana verejného poriadku (public security), resp. prevencia a objasňovanie trestnej činnosti,
teda „akejkoľvek“ trestnej činnosti – bez obmedzenia na najzávažnejšiu trestnú činnosť. Toto
je neuralgický bod návrhu s pravdepodobným následkom diskonformity s garanciami
základných práv a slobôd podľa Charty. Členské štáty vytvárajú tlak na presadenie čo
najširších možností uloženia povinnosti uchovávania metadát o elektronickej komunikácii.
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b. Akým spôsobom sú podmienky tohto zákazu precizované
v najnovšej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora?

V rozhodovacej činnosti Súdneho dvora a vnútroštátnych ústavných súdov je možné
jasne identifikovať transfer štandardov ochrany základných práv a slobôd, v skúmaných
prípadoch práva na ochranu súkromného života, z rozhodovacej činnosti ESĽP do
rozhodovacej činnosti SDEÚ (avšak aj v opačnom smere) a následne do rozhodovacej
činnosti ústavných súdov (PL. ÚS 10/2014, Data retention I až III).
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora v danej téme prešla určitým evolučným
vývojom prostredníctvom rozsudkov Digital Rights Ireland a Seitlinger a i. (2014), Tele2 Sverige
AB a i. (2016), La Quadrature du Net a i. (2020), resp. Privacy International (2020), H. K. (2021)
a napokon G. D. (2022). Súd podrobne diferencuje jednotlivé kategórie opatrení vo vzťahu
k metadátam, kategórie uchovávaných údajov a podmienok prístupu k nim vzhľadom na
intenzitu zásahu do základných práv a slobôd (vzhľadom na rozsah dotknutých osôb,
kategórie uchovávaných údajov atď. Čím je zásah intenzívnejší, tým sa – v súlade s princípom
proporcionality – zvyšuje dôležitosť chráneného všeobecného cieľa verejného záujmu,
ktorým je možné takéto opatrenie (uchovávanie údajov, oznámenie) odôvodniť.
Na základe analýzy uvedenej evolúcie a diferenciácie opatrení a predovšetkým
s ohľadom na La Quadrature du Net a i., resp. G. D. sme vytvorili stupnicu jednotlivých
opatrení, ktorými sa Súdny dvor zaoberal, a to podľa intenzity – závažnosti zásahu do
základných práv a slobôd, podľa dôležitosti cieľa verejného záujmu a podľa charakteru
opatrenia a prísnosti podmienok na jeho aplikáciu Opatrenia sú podľa týchto kritérií zoradené
vzostupne:
1) uchovávanie údajov týkajúcich sa občianskej totožnosti používateľov
elektronických komunikačných prostriedkov,
2) uchovávanie IP adries pridelených zdroju spojenia,
3) cielené uchovávanie údajov o prenose dát a polohe (uchovávanie pro futuro),
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4) „urýchlené“ uchovanie údajov o prenose dát a polohe, ktoré majú
poskytovatelia

elektronických

komunikačných

služieb

k dispozícii

(uchovávanie pro praeterito),
5) automatizovaná analýza (všeobecné opatrenie) a zber najmä údajov o prenose
dát a polohe v reálnom čase, resp. zber technických a lokalizačných údajov v
reálnom čase, ktoré sa týkajú polohy použitých koncových zariadení a prenosu
dát (cielené opatrenie),
6) všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov o prenose dát a polohe na
základe rozhodnutia orgánu verejnej moci na obmedzenú dobu pri zachovaní
požiadavky nevyhnutnosti.

Z dôvodu mimoriadne vysokej intenzity zásahov do základných práv a slobôd sú
opatrenia v bodoch 5 a 6 z hľadiska všeobecného cieľa verejného záujmu obmedzené len na
vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Zaradenie cieleného zberu údajov v reálnom čase
(napr. získavanie lokalizácie dotknutej osoby v reálnom čase) medzi tieto opatrenia
považujeme za príliš rigidné, pretože toto opatrenie sa svojou závažnosťou zásahu do práv
príliš neodlišuje od iného cieleného oznamovania údajov. V kontexte opatrení v bodoch 5 a 6
sme skúmali definície pojmu národná bezpečnosť, a to podľa rozsudku ESĽP Big Brother
Watch a iní (Veľká komora), podľa Výkladovej správy k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri
automatizovanom spracovaní osobných údajov, ako aj podľa rozsudku Súdneho dvora La
Quadrature du Net a i. Všeobecne je možné vyjadriť, že hrozba pre národnú bezpečnosť
predstavuje hrozbu pre základné atribúty fungovania štátu a spoločnosti. Tieto definície
zahŕňajú obranno-bezpečnostné aspekty (bezpečnosť, ústavné štruktúry), aspekty
politického systému (politické štruktúry, systém zastupiteľskej demokracie), ale aj sociálnoekonomické aspekty (prosperita štátu, hospodárske a sociálne štruktúry štátu).
Opatrenia v bodoch 2, 3 a 4 sú z hľadiska všeobecného cieľa verejného záujmu
obmedzené len na vážnu hrozbu pre verejný poriadok a verejné bezpečnosť, čiže na boj proti
závažnej trestnej činnosti (a fortiori hrozbu pre národnú bezpečnosť). Definícia závažnej
trestnej činnosti zostáva otvorená – Súdny dvor sa nevyjadril, či by právo EÚ malo ponúknuť
vlastnú – autonómnu definíciu závažnej trestnej činnosti, pričom pri vymedzení takejto
autonómnej definície by sme mohli vychádzať z niektorých prameňov sekundárneho práva
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EÚ, najmä z definície závažnej trestnej činnosti, ktorá patrí do vecnej príslušnosti Europolu,
ako aj vecnej príslušnosti Eurojustu. Z prameňov medzinárodného práva (Dohovoru
Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu) vyplýva, že
by to mala byť trestná činnosť s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky.
Quo vadis rozhodovacia činnosť Súdneho dvora? Vzhľadom na ďalšie prebiehajúce
konania pred Súdnym dvorom656 sa zdá, že rozsudky La Quadrature du Net a i., H. K., G. D.
a ďalšie, ktoré sme analyzovali vyššie, ešte stále nemožno považovať za finale grande
rozhodovacej činnosti Súdneho dvora k uchovávaniu a oznamovaniu metadát elektronických
komunikácií.

c. Existuje

možnosť

prelomenia

zákazu

v prospech

širšie

formulovaného verejného záujmu (ochrana pred závažnou trestnou
činnosťou)?

Podľa súčasného stavu rozhodovacej činnosti Súdneho dvora takáto možnosť
neexistuje. Všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov ako ad hoc opatrenie (nie ex
lege) na časovo obmedzené obdobie v nevyhnutnej miere je možné len na účel ochrany
národnej bezpečnosti. Takéto opatrenie rozšíriť na ochranu pred závažnou trestnou činnosťou
nie je proporcionálne. Akúsi tretiu kategóriu medzi ohrozeniami národnej bezpečnosti
a závažnou trestnou činnosťou nemožno definovať.

d. Môže právo na účinné vyšetrovanie závažných trestných činov (ako
pozitívny záväzok štátu) odôvodniť získavanie dôkazov založených
na všeobecnom a nediferencovanom uchovávaní údajov?

Právo na súkromie je jednak odôvodnením práva na účinné vyšetrovanie pretože
právo na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru vytvára pozitívny záväzok štátu aktívne prijať
opatrenia na jeho ochranu proti najzávažnejším zásahom a jednak limitom práva na účinné
656

Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sánchez-Bordonu z 18. novembra 2021, SpaceNet AG,
Telekom Deutschland GmbH, C 793/19 a C 794/19, ECLI:EU:C:2021:939.
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vyšetrovanie z pohľadu osoby, do práv ktorej sa efektívnymi procesnými nástrojmi –
dôkaznými prostriedkami zasahuje. Právo na účinné vyšetrovanie je možné uplatniť len s
ohľadom na základné práva a slobody a nemôže byť nadmerne zaťažujúce. Právo na účinné
vyšetrovanie teda podlieha zákonnému režimu a zárukám pred plošným zasahovaním do
základných práv celého obyvateľstva, ku ktorému dochádza pri všeobecnom a
nediferencovanom uchovávaní údajov. Účinnosť vyšetrovania nemôže závisieť od jediného
dôkazného prostriedku, ale závisí od všetkých vyšetrovacích nástrojov. Pozitívny záväzok
vykonávať účinné vyšetrovanie závažných zásahov do práva na súkromie jednotlivca (napr.
pri sexuálnom zneužívaní) nie je silnejší ako pozitívny záväzok štátu zabezpečiť ochranu práva
na súkromie pred neprimeranými zásahmi zo strany orgánov verejnej moci. Na takomto
závere nič nemení ani skutočnosť, že z pohľadu zásady rešpektovania národnej identity podľa
čl. 4 ods. 2 ZEÚ zostáva v právomoci členských štátov si podľa vlastného uváženia stanoviť
vhodné nástroje trestného práva hmotného aj procesného na ochranu verejného poriadku
a verejnej bezpečnosti.

4. Akým

spôsobom vnútroštátna právna

úprava

reaguje na vplyv

medzinárodného práva verejného a práva EÚ pri tejto problematike?
Predovšetkým je potrebné sa zamerať na nasledujúce otázky:
a. Je (a má byť) právna úprava zisťovania údajov o elektronickej
komunikácii z hľadiska ochrany práva na súkromie rigidná
v rovnakej miere ako právna úprava zisťovania samotného obsahu
elektronickej komunikácie?

Veľká komora ESĽP v rozsudku Big Brother Watch a iní požaduje, že na právnu úpravu
tzv. hromadného sledovania boli aplikované minimálne rovnaké kvalitatívne aspekty právnej
úpravy (garancie) ako na obsah komunikácie. Dôvody sú: väčší objem metadát ako
samotného obsahu komunikácie, šifrovanie obsahu sa nevzťahuje (nemusí nutne vzťahovať)
aj na metadáta komunikácie, metadáta môžu potenciálne odhaliť podstatne viac podrobností
o súkromí jednotlivca ako obsah komunikácie (vrátane geografickej polohy a jej zmien),
hromadné získavanie metadát umožňuje automatické spracovávanie a tým aj jednoduchšie
a presnejšie vytváranie obrazu o súkromí jednotlivca. Z hľadiska tzv. hromadného sledovania
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pripustila Veľká komora, že právna úprava vo vzťahu k metadátam môže mať určité odlišné
atribúty najmä z dôvodu, že metadáta majú z hľadiska spravodajských účelov len „dočasnú
kvalitu“ a vyžadujú si dôkladnejšiu a rozsiahlejšiu analytickú prácu, aby sa odhalili „neznáme
neznáme“.
Súdny dvor sa tiež vyjadril (La Quadrature du Net a i., bod 117 a ďalšie rozsudky), že
metadáta poskytujú rozsiahle informácie o súkromnom živote osoby, umožňujú vytvorenie
profilu osoby, a preto sú rovnako citlivé ako samotný obsah komunikácií.
K týmto ideám sa prikláňa aj vnútroštátne ústavné súdnictvo, podľa ktorého zákonné
garancie zachovania základných práv a slobôd pri uchovávaní a oznámení metadát o
elektronickej prevádzke musia byť porovnateľné s garanciami ustanovenými pri zákonnom
zisťovaní obsahu komunikácii (PL. ÚS 10/2014). Podobné závery boli tiež naznačené
v nálezoch Data retention II a Data retention III (bod 50).

b. Je slovenská právna úprava uchovávania a oznamovania údajov –
v odvetví trestného práva i mimotrestná právna úprava –
konformná s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ?

Súčasná slovenská mimotrestná právna úprava (ZEK 2021) obsahuje taxatívny
výpočet zákonných licencií – teda právnej úpravy situácií, keď je spracovávanie a uchovávanie
prevádzkových a lokalizačných údajov zákonne prípustné. Táto právna úprava nevyvoláva
mimoriadne pochybnosti o konformite s garanciami základných práv a slobôd. Výnimku tvorí
len právny režim oznamovania údajov Úradu verejného zdravotníctva (§ 117 ods. 21 a 22 ZEK
2021), ktorého regulácia prešla rozsiahlou zákonodarnou anabázou a stále vyvoláva
pochybnosti. Okrem iného zákonodarca nevyjadril, či do deklarovaného účelu spracovávania
a uchovávania údajov je možné zaradiť aj použitie údajov v konaniach smerujúcich
k vyvodeniu právnej zodpovednosti, čiže v konaní o priestupku alebo správnom delikte, resp.
v trestnom konaní. Celkovo však možno konštatovať, že táto špecifická parciálna oblasť
právnej úpravy (aj v kontexte zásahov ústavného súdu, PL. ÚS 13/2020) je vhodným
príkladom toho, ako zákonodarná činnosť nesmie prebiehať.
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Súčasná slovenská právna úprava v Trestnom poriadku (§ 116 TP) vyvoláva
pochybnosti o konformite s garanciami základných práv a slobôd z hľadiska vymedzenia
okruhov trestných činov, pri ktorých je možné postup podľa § 116 TP uplatniť. Tento okruh je
príliš široký vo vzťahu k naplneniu požiadavky, že môže ísť výlučne o závažnú trestnú činnosť.
Právna úprava oznamovania údajov podľa § 116 TP je zásadne rozdielna ako právna úprava
podľa § 115 TP. Rozsiahly systém súdnej kontroly, ktorá je apriórna ako aj aposteriórna,
nemôže vyvážiť nedostatky právnej úpravy, ktorých sa dopustil zákonodarca.

c. Je česká právna úprava uchovávania a oznamovania údajov –
v odvetví trestného práva i mimotrestná právna úprava –
konformná s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ?

Zákonná povinnosť podľa § 97 ods. 3 českého ZEK 2005

na všeobecné

a nediferencované uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov počas 6-mesačnej
doby je najširšou zákonnou licenciou, ktorú – pri porovnaní s právnym stavom v SR –
slovenský ZEK 2021 neobsahuje. Takáto široká zákonná licencia je v priamom rozpore
s rozsudkami Súdneho dvora Digital Rights Ireland a Seitlinger a i., Tele2 Sverige AB a i.,
Ministerio Fiscal, Privacy International, resp. La Quadrature du Net a i., H. K., G. D. Zákon
taktiež upravuje oznamovanie údajov viacerým orgánom verejnej moci, pričom pochybnosti
tiež vyvoláva oznamovanie údajov Českej národnej banke na účel objasňovania priestupkov.
Pokiaľ ide o Trestní řád, podobne ako v slovenskej právnej úprave, zákonné
podmienky procesných postupov podľa § 88 a 88a Trestního řádu sa navzájom odlišujú.
Pochybnosti o konformnosti právnej úpravy s garanciami základných práv a slobôd je možné
mať vo vzťahu k širokému vymedzeniu trestných činov, pri ktorých je možné podľa § 88a
Trestního řádu postupovať. Paradoxne, najmä vzhľadom na trestné sadzby, je však tento
okruh užší ako v slovenskej právnej úprave. Významným rozdielom je podľa slovenského
právneho stavu možnosť nariadiť data freezing pro futuro, teda vydať príkaz na uchovávanie
údajov konkrétnej osoby o jej komunikácii v budúcnosti. To česká právna úprava explicitne
neupravuje, hoci judikatúra takúto možnosť pripúšťa.
V rozhodnutí Data retention III Ústavní soud ČR odobril ústavnú konformitu právnej
úpravy, hoci odôvodnenie tohto rozhodnutia vyvoláva viaceré pochybnosti.
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d. Spôsobuje rozpor vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ per se
absolútnu neúčinnosť dôkazu v trestnom konaní získaného na
základe takejto vnútroštátnej právnej úpravy?

Skutočnosť, že vnútroštátna právna úprava je v rozpore s právom EÚ per se
neznamená, že dôkaz získaný na základe § 88a Trestního řádu a pomocou uvedeného
všeobecného a nediferencovaného uchovávania údajov, musí byť absolútne neúčinným
dôkazom. Súdny dvor totiž túto okolnosť, ako sme rozobrali vyššie, ponecháva na uváženie
orgánov jednotlivých členských štátov (podľa zásady procesnej autonómie), pri zachovaní
zásad ekvivalencie a efektivity. Podstatné je posúdenie dôkazu v kontexte iných dôkazov
(teda nejde o jediný usvedčujúci dôkaz alebo vo významnej miere rozhodujúci dôkaz), a to aj
so zachovaním kontradiktórnosti konania.
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ŠÁMAL, P. – RAIMONDI, G. – LENAERTS, K. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí –
vnistrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 292 s.
ŠČERBA, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, 3331 s.
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ČENTÉŠ, J. – BELEŠ, A. – ČIPKOVÁ, J.: Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (2.
časť). Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, roč. 28, č. 3, s. 373 – 400
ČENTÉŠ, J. – JAVORSKÝ, V.: Zákonnosť procesu a priebehu dokazovania v trestnom konaní.
In: MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi: Zborník príspevkov
z 5. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
[online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017, s.
DENEMARK, J.: Kam jsme se posunuli od zrušení směrnice o uchovávání údajů. Právník, 2021,
roč. 160, č. 12, s. 1054 – 1070
DONOVAL, M.: Zaisťovanie obsahu mobilných telefónov a počítačov. Právne listy. Dostupné
na:

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a778-zaistovanie-obsahu-mobilnych-telefonov-a-

pocitacov cit. 1. 3. 2022
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