AGENDA

PRÁVNÍ RÁMEC - OPRÁVNĚNÍ

§ 88 odst. 2 záOdposlech a záznam zpráv kona č. 141/1961
Sb., trestního řádu

Odposlech a záznam zpráv

§ 8a písm. a) a
násl. zákona č.
154/1994 Sb., o
Bezpečnostní informační službě

Odposlech a záznam zpráv

§ 9 odst. 5 a násl.
zákona č.
289/2005 Sb., o
Vojenském zpravodajství

Uchovávání provozních a
lokalizačních údajů (Data
Retention)

§ 88a zákona č.
141/1964 Sb.,
trestního řádu

Uchovávání provozních a
lokalizačních údajů (Data
Retention)

§ 66 odst. 3, § 68,
§ 71 písm. a) zákon č. 273/2008
Sb., o Policii
České republiky;
§ 10 Zákon č.
137/2001 Sb., zákon o zvláštní
ochraně svědka a
dalších osob v
souvislosti s trestním řízením

Uchovávání provozních a
lokalizačních údajů (Data
Retention)

§ 6 až 8 zákona č.
154/1994 Sb., o
Bezpečnostní informační službě

Uchovávání provozních a
lokalizačních údajů (Data
Retention)

§ 9 a 10 zákona č.
289/2005 Sb., o
Vojenském zpravodajství

PRÁVNÍ RÁMEC - POVINNOST

DATA

INFORMACE/ KONTROLNÍ ČINNOST

Obsah komunikace

Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla
věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda
senátu soudu prvého stupně po pravomocném skončení věci,
informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uživatele.

Policie České republiky

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřej§ 97 odst. 1 zákona č. 127/2005
nou komunikační síť
Sb., o elektronických komunikanebo poskytující veřejně
cích
dostupnou službu elektronických komunikací

Bezpečnostní informační služba

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřej§ 97 odst. 1 zákona č. 127/2005
nou komunikační síť
Sb., o elektronických komunikanebo poskytující veřejně
cích
dostupnou službu elektronických komunikací

Obsah komunikace

Vojenské zpravodajství

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřej§ 97 odst. 1 zákona č. 127/2005
nou komunikační síť
Sb., o elektronických komunikanebo poskytující veřejně
cích
dostupnou službu elektronických komunikací

Obsah komunikace

Orgány činné v trestním řízení

Policie České republiky

Bezpečnostní informační služba

Vojenské zpravodajství

§ 97 odst. 3 písm. a) zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací

§ 97 odst. 3 písm. b) zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací

§ 97 odst. 3 písm. c) zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací

§ 97 odst. 3 písm. d) zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací

Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká sněmovna.
Bezpečnostní informační služba skutečnost o vedení evidence o
fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám
nesděluje.
Každé porušení zákona příslušníky, které kontrolní orgán zjistí
při své činnosti, je povinen oznámit řediteli a nejvyššímu státnímu zástupci.
Vojenské zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.
Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna.
Každé porušení zákona příslušníky Vojenského zpravodajství,
které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit
ministru obrany, řediteli Vojenského zpravodajství a nejvyššímu
státnímu zástupci.

Provozní a lokalizační údaje dle vyhlášky č. 357/2012 Sb.

Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla
věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda
senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci
informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa.

Provozní a lokalizační údaje dle vyhlášky č. 357/2012 Sb.

Tyto osoby (myšleno právnické nebo fyzické osoby zajišťující
veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací) jsou povinny žádosti vyhovět
bez zbytečného odkladu, ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Poskytnutí provozních a lokalizačních
údajů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Policie žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 pouze
způsobem, který umožní policii uchovávat identifikační údaje o
útvaru policie nebo o policistovi, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let

Provozní a lokalizační údaje dle vyhlášky č. 357/2012 Sb.

Bezpečnostní informační služba je oprávněna v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu požadovat od právnické nebo
fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť anebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních nebo lokalizačních údajů způsobem, ve
formě a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

Provozní a lokalizační údaje dle vyhlášky č. 357/2012 Sb.

Vojenské zpravodajství je oprávněno v rozsahu potřebném pro
plnění konkrétního úkolu požadovat od právnické nebo fyzické
osoby zajišťující veřejnou komunikační síť anebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí
provozních nebo lokalizačních údajů způsobem, ve formě a v
rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

Uchovávání provozních a
lokalizačních údajů (Data
Retention)

§ 8 odst. 1 písm.
d) Zákon č.
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Česká národní banka

§ 97 odst. 3 písm. e) zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Identifikace obtěžujících
volání

§ 67 zákona č.
127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích

Účastník ve smyslu zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

§ 67 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích

Součinnost při ochraně dat
v rámci trestního řízení

§ 7b zákona č.
141/1961 Sb.,
trestního řádu

Orgány činné v trestním řízení

§ 7b zákona č. 141/1961 Sb.,
trestního řádu

Dožádání v rámci trestního
řízení

§ 8 zákona č.
141/1961 Sb.,
trestního řádu

Orgány činné v trestním řízení

§ 8 zákona č. 141/1961 Sb.,
trestního řádu

Sledování osob a věcí

§ 158d zákona č.
141/1961 Sb.,
trestního řádu

Policejní orgán

Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu
nad kapitálovým trhem vyžadovat od právnické nebo fyzické
osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí
Právnická nebo fyzická
provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního
osoba zajišťující veřejpředpisu, a to po předchozím písemném povolení předsedy senou komunikační síť
Provozní a lokalizační údaje dle vynátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní
nebo poskytující veřejně
hlášky č. 357/2012 Sb.
banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje
dostupnou službu elekmohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení
tronických komunikací
přestupku na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí.
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je poPrávnická nebo fyzická
vinen na žádost svého účastníka a na jeho náklady zajistit
osoba zajišťující veřejslužbu identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečnou komunikační síť
něna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u konkrétOsobní identifikační údaje
nebo poskytující veřejně
ních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžudostupnou službu elekjící, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takového
tronických komunikací
volání (obdobně i u žádosti od jednoho podnikatele k jinému
podnikateli). Kontrolu nad dodržováním regulace ZEK má ČTÚ.
Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán.
Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí
souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být
Osoba, která drží nebo Jakákoliv data, i ta, na která se vztapříkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předmá pod svojí kontrolou
huje zákonem stanovená povinnost
chozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. příkazu
data, která jsou výmlčenlivosti, včetně obsahu komunipodle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se
znamná pro trestní říkace, provozních a lokalizačních
příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k
zení
údajů
nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato
data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.
Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na
povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných
zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinDle obsahu žádosti s výjimkou údajů,
nost mlčenlivosti; to neplatí,
které spadají do povinnost zachová- jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nevat tajnost utajovaných informací
bezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení
Každá fyzická a právchráněných zvláštním zákonem nebo
trestného činu; nebo
nická osoba
státem uloženou nebo uznanou po- při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestvinnost mlčenlivosti. Ty lze vydat
ném činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem
pouze za splnění dalších zákonných
trestného činu.
podmínek
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen
zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě
zákona.

Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného
povolení státního zástupce. Pokud má být sledováním zasahoProvozovatelé telekomuváno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo
nikační činnosti, jejich
zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v
zaměstnanci a jiné
Jsou povinny bezúplatně poskytovat soukromí za použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen
osoby, které se na pro§ 158d zákona č. 141/1961 Sb.,
policejnímu orgánu provádějícímu
na základě předchozího povolení soudce. Povolení podle odvozování telekomunitrestního řádu
sledování podle jeho pokynů nezbyt- stavců 2 a 3 lze vydat jen na základě písemné žádosti. Žádost
kační činnosti podílejí,
nou součinnost
musí být odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou činnost
jakož i pošta nebo
a, jsou-li známy, též údaji o osobách či věcech, které mají být
osoba provádějící dosledovány. V povolení musí být stanovena doba, po kterou bude
pravu zásilek
sledování prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců.
Tuto dobu může ten, kdo sledování povolil, na základě nové žádosti písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše šesti měsíců.

Lustrace, tj. poskytnutí informací z databáze

§ 66 zákona č.
273/2008 Sb., o
Policii České republiky

Policie České republiky

Zákon č. 451/1991 Sb.
Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a
Slovenské republiky

Správce evidence nebo
její zpracovatel

Lustrace, tj. poskytnutí informací z databáze

§ 66 odst. 2 zákona č. 273/2008
Sb., o Policii
České republiky,
zákon č. 154/1994
Sb., o Bezpečnostní informační
službě, zákon č.
289/2005 Sb., o
Vojenském zpravodajství.

Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství

§ 97 odst. 5 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

Lustrace, tj. poskytnutí informací z databáze

§ 58 zákona
č.17/2012 Sb., o
Celní správě
České republiky

Celní správa

§ 12 odst. 2 zákona č. 141/1961
Sb., trestního řádu

Správce evidence nebo
její provozovatel

Lustrace, tj. poskytnutí informací z databáze

§ 58 odst. 1 písm.
m) zákona
č.17/2012 Sb., o
Celní správě
České republiky

Celní správa

97 odst. 5 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

Policie žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 pouze
Správce evidence nebo zpracovatel
§ 66 zákona č. 273/2008 Sb. způsobem, který umožní policii
poskytne informace v podobě přesuchovávat identifikační údaje o útvaru policie nebo o policistovi,
ných identifikačních údajů bezplatně,
který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o ponestanoví-li jiný právní předpis jinak.
skytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O skutečnosSprávce evidence nebo zpracovatel
tech podle věty první jsou správce evidence nebo zpracovatel
jsou povinni žádosti bez zbytečného
povinni zachovávat mlčenlivost. Z údajů podle odstavců 1 a 2 §
odkladu vyhovět, nestanoví-li jiný
9a zákona č. 451/1991 Sb. lze v konkrétním případě použít
právní předpis pro poskytnutí inforvždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
mací policii jiný režim.
úkolu.
Žádost o poskytnutí informací se uplatňuje a vyžádané informace se předávají prostřednictvím určeného kontaktního pracoviště Policie České republiky (dále jen "policie") a právnické
nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní
službu.
Komunikace mezi kontaktním pracovištěm právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu a
kontaktním pracovištěm policie probíhá prostřednictvím dálkového přístupu. Žádosti i informace se předávají v elektronické
Údaje v rozsahu vyhlášky č.
formě jako datové soubory. Při komunikaci kontaktních praco336/2005 Sb.
višť se používá jen obecně dostupných technologií a komunikačních protokolů tak, aby řešení nebylo vázáno na určitého výrobce či dodavatele. Pokud v odůvodněném případě není
možné použít dálkového přístupu, lze předat žádost nebo vyžádané informace v listinné podobě nebo v podobě datových souborů na přenosném médiu.
Informaci kontaktní pracoviště právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předává bezodkladně.
Orgány celní správy mohou v rozsahu nezbytném pro splnění
konkrétního úkolu při výkonu své působnosti požadovat od dalších orgánů veřejné správy, jakož i od právnických nebo fyzicOrgány celní správy mohou v rozkých osob potřebné podklady a informace včetně osobních
sahu potřebném pro plnění konkrétúdajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc
ního úkolu při výkonu své působnosti
poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom zákonem uložádat od správce evidence nebo ježená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zájího provozovatele poskytnutí údajů,
konné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí učinit, pokud by
způsobem umožňujícím dálkový a
poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo
nepřetržitý přístup. Správce evidence
osobu blízkou. Údaje musí být předávány způsobem, který
nebo její provozovatel je povinen žáumožňuje uchování identifikačních údajů o orgánu celní správy
dosti o poskytnutí údajů bez zbytečnebo o celníkovi, který o poskytnutí údajů žádal, a o účelu, k něného odkladu vyhovět.
muž bylo poskytnutí údajů žádáno, nejméně po dobu 5 let. O
těchto skutečnostech je správce evidence nebo její provozovatel
povinen zachovávat mlčenlivost.
Žádost o poskytnutí informací se uplatňuje a vyžádané informace se předávají prostřednictvím určeného kontaktního pracoviště Policie České republiky (dále jen "policie") a právnické
nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní
službu.
Komunikace mezi kontaktním pracovištěm právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu a
kontaktním pracovištěm policie probíhá prostřednictvím dálkoÚdaje v rozsahu vyhlášky č.
vého přístupu. Žádosti i informace se předávají v elektronické
336/2005 Sb.
formě jako datové soubory. Při komunikaci kontaktních pracovišť se používá jen obecně dostupných technologií a komunikačních protokolů tak, aby řešení nebylo vázáno na určitého výrobce či dodavatele. Pokud v odůvodněném případě není
možné použít dálkového přístupu, lze předat žádost nebo vyžádané informace v listinné podobě nebo v podobě datových souborů na přenosném médiu. Informaci kontaktní pracoviště právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předává bezodkladně.

Detekce kybernetických
útoků a hrozeb ze zahraničí prostřednictvím detekčního nástroje Vojenského zpravodajství

§ 16a a násl. zákona č. 289/2005
Sb., o vojenském
zpravodajství

Vojenské zpravodajství

Detekce kybernetických
útoků a hrozeb ze zahraničí prostřednictvím nástrojů povinných osob

§ 16a a násl. zákona č. 289/2005
Sb., o vojenském
zpravodajství

Daňové řízení

§ 57 zákona č.
280/2009 Sb. daňový řád

Exekuční řízení

§ 33 odst. 6 zákona č. 120/2001
Sb., o soudních
exekutorech a
exekuční činnosti
(exekuční řád)

Exekutor

Soudní řízení

§ 128 zákona č.
99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Příslušný soud

Vojenské zpravodajství

Správce daně

§ 98a odst. 1 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

V rozsahu pravidel uvedených v §
16d odst. 2 zákona o Vojenském
zpravodajství

Základní charakteristiky veřejných komunikačních sítí využitelných pro umístění nástrojů detekce z hlediska zajištění důležitých zájmů státu stanoví vláda v ústředním plánu obrany státu.
Povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní pro připojení nástrojů detekce ukládá Ministerstvo obrany na návrh Vojenského zpravodajství vypracovaného jako opatření, rozhodnutím.
Zřízení rozhraní pro vlastní nástroj detekce Vojenského zpravodajství lze pouze pokud nebylo dosaženo dohody dle ustanovení § 16b odst. 2 zákona o vojenském zpravodajství nebo je
zajišťování na základě dohody neúčinné.
Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských
služeb České republiky; kontrole kontrolujícími podléhá rovněž
činnost Vojenského zpravodajství, kterou se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru podle zákona o Vojenském zpravodajství. Orgán VZ je povinen předložit zejména
záznamy o předání dat a informací nebo o aktivním zásahu
podle § 16h, včetně přístupu k auditním záznamům provozu nástroje detekce. Nově byla v tomto ohledu také zřízena funkce inspektora pro kybernetickou obranu, který prověřuje správnost
užitých postupů, účinnost přijatých opatření pro ochranu soukromí, poradenství příslušníkům VZ, včetně možné spolupráce s
právnickými nebo fyzickými osobami poskytujícími veřejnou dostupnou telefonní službu.

§ 98a odst. 2 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích

Právnická nebo fyzická
osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

V rozsahu pravidel uvedených v §
16d odst. 2 zákona o Vojenském
zpravodajství

Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských
služeb České republiky; kontrole kontrolujícími podléhá rovněž
činnost Vojenského zpravodajství, kterou se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru podle zákona o Vojenském zpravodajství. Orgán VZ je povinen předložit zejména
záznamy o předání dat a informací nebo o aktivním zásahu
podle § 16h, včetně přístupu k auditním záznamům provozu nástroje detekce. Nově byla v tomto ohledu také zřízena funkce inspektora pro kybernetickou obranu, který prověřuje správnost
užitých postupů, účinnost přijatých opatření pro ochranu soukromí, poradenství příslušníkům VZ, včetně možné spolupráce s
právnickými nebo fyzickými osobami poskytujícími veřejnou dostupnou telefonní službu.

§ 57 zákona č. 280/2009 Sb.
daňový řád

Podnikatelé poskytující
veřejně dostupnou telefonní službu

Údaje, které shromažďují o účastnících veřejně dostupných telefonních
služeb

Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně
mají orgány veřejné moci a osoby, které vedou evidenci osob
nebo věcí; poskytují plnění, které je předmětem daně; provádějí
řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti;
nebo zpracovávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálno§ 33 odst. 6 zákona č. 120/2001
Poskytovatelé služeb
Telefonní, dálnopisné a telefaxové
pisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, poSb., o soudních exekutorech a
elektronických komuni- stanice užívané povinným subjektem kud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech. ČTÚ je
exekuční činnosti
kací
a údaje o nich
exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stano(exekuční řád)
vených tímto zákonem (ZEK) nebo uložených z moci úřední na
jeho základě.
Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna
dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek.
Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může
odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání
§ 128 pod limitem § 124 zákona Každý je povinen bezsobě nebo osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi
Vše co nespadá pod zákonem stanoč. 99/1963 Sb., Občanský
platně na dotaz sdělit
rozhoduje soud. Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetvenou povinnost mlčenlivosti ve
soudní řád a pod limitem zásoudu skutečnosti, které
řena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informasmyslu § 124 zákona č. 99/1963 Sb.,
kona o elektronických komuni- mají význam pro řízení a
cích chráněných zvláštním zákonem a jiná zákonem stanovená
Občanský soudní řád
kacích
rozhodnutí
nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí
důkaz jinak než výslechem.

