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• Data retention je obhajována proměnou kriminality a jejím 
přesunem do virtuálního prostoru, to ale není hlavní způsob 
využití dat.

• Využití při vyšetřování běžné kriminality 

• Využití mimo trestní řízení 

Závěr: Není to reakce na proměnu bezpečnostní situace či 
změnu v páchání trestné činnosti, je to reakce na novou 
možnost, jak získat zdroje informací.

K čemu data retention slouží?



spisy celkem Výpis na 

mobilní t. 

(bez 

svolení)

Výpis BTS IP adresy

2019 4 774 91 075 9 968 76 727 1 452

2018 4 987 78 143 8 555 64 925 1 391

2017 4 976 69 985 7 500 54 388 1 284

2016 5 300 55 211 9 501 38 459 1 310



• Porovnání dat z ČR, kdy data byla shromažďována a kdy nebyla neukazují 
na žádný zásadní trend v poklesu objasněnosti trestných činů

• Obdobná data jsou známa i z jiných evropských zemí
(viz studie Max Planck Institutu: Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?, 2011)

• Podobně to platí i ve státech, kde v současnosti povinnost shromažďovat 
data nefunguje

• Pokles významu DR dat s rozšiřováním významu jiných komunikačních 
platforem a diverzitou poskytovatelů služeb

Závěr: Policie dokáže absenci povinného shromažďování dat nahradit jinými 
důkazními prostředky

Jak nezbytné DR je pro 
vyšetřování?



•

Jak nezbytné DR je?



• Ústavní soud ČR
(Pl. ÚS 24/10, Pl. ÚS 24/11, Pl. ÚS 45/17)

X
• SDEU

Digital Rights Ireland (2014) – plošný nevýběrový sběr dat nepřípustný

Tele2/Watson (2016) – vztah k čl. 15 odst. 1 ePrivacy směrnice

Privacy International (2020) – nepřijatelnost přímého přenosu dat bezpečnostním složkám

La Quadrature du Net (2020) – plošné shromažďování dat pouze do budoucna při závažném ohrožení, preventivní 
uchovávání jen u konkrétních hrozeb (omezeno na konkrétní okruh osob, území či časový rozsah); pouze výjimka z pravidla 

Závěr: České právo/judikatura říká uchovávejte, evropské neuchovávejte. Eurokonfromní výklad 
není možný, tedy je nutná změna.

Je shromažďování dat ústavně 
konformní?



• Shromažďování dat  x využívání dat

• Problém shromažďování dat nelze vyřešit regulací užívání

Možnosti

• Plošnost DR – data freeze (dobudoucna), data freeze+

• Preventivně – jako cílený nástroj (osoby, čas, místo)

• DR jako alternativa odposlechů

Má problém DR nějaké přijatelné 
řešení?
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