Data z telekomunikace lze podle ÚOOÚ uchovávat kratší dobu
Praha/Brno 24. května (ČTK) - Provozní a lokalizační údaje z telekomunikace by
bylo možné uchovávat kratší dobu, případně i v menším rozsahu. Plyne to z reakce
Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na obsáhlý nález, jímž Ústavní soud ve
středu ponechal současnou právní úpravu "data retention" v platnosti. Podle
úřadu by ani po nálezu ÚS neměla utichnout debata o možných změnách v
zákonech.
Ústavní soud se problematikou zabýval z podnětu skupiny poslanců a při rozhodování
nepřisvědčil argumentům úřadu, který poukazoval na judikaturu Soudního dvora EU a
zdůrazňoval, že zásahy do práva na ochranu osobních údajů musí být přiměřené.
"Nález Ústavního soudu staví ÚOOÚ v jeho praktickém dozorovém počínání do určitého
napětí, protože je vázán nálezem Ústavního soudu, ale i rozsudky – judikaturou
Soudního dvora EU," stojí v tiskové zprávě, kterou ČTK poskytl mluvčí úřadu Tomáš
Paták.
Podle úřadu Ústavní soud sice poslaneckému návrhu na škrty v zákonech nevyhověl, ale
"výslovně identifikoval potřebu nastolení rovnováhy mezi posilováním pravomoci orgánů
činných v trestním řízení a ochranou osobních údajů." V předchozích letech prý
převažoval jednostranný důraz na pravomoci policie.
"Z kontextu nálezu plyne, že rychlý technologický vývoj a nárůst objemu elektronické
komunikace vytváří i nároky na zákonodárce, který musí na měnící se situaci reagovat,"
uvedl úřad. I podle ústavních soudců si lze z hlediska ochrany osobních údajů představit
šetrnější právní úpravu. Úřad poukázal na to, že například v Německu se provozní údaje
uchovávají pouze deset týdnů a lokalizační údaje tři týdny. V Česku lhůta činí půl roku.
Je tedy prostor pro zkracování doby uchovávání osobních údajů (zásada omezeného
uložení) a omezení rozsahu údajů zpracovávaných pro potřeby orgánů činných v
trestním řízení (zásada minimalizace údajů)," stojí ve zprávě úřadu.
Ústavní soud ve středu konkrétně zamítl návrhy na škrty v zákonech o elektronických
komunikacích a Policii ČR i v trestním řádu a související vyhlášce. „Shromažďování a
dočasné ukládání dat není v rozporu s ústavou, je v zákonech přiměřeně upravené a
dostatečně konkrétně vymezené. Existují také pojistky proti zneužití dat,“ řekl soudce
zpravodaj Jaromír Jirsa.
Operátoři data ukládají na půl roku. Na vyžádání je poskytují policii či tajným službám.
Policisté tak mohou například zjistit, zda spolu určití lidé komunikovali po telefonu, zda si
vyměnili e-maily nebo kde se pohybovali. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv.
Data se používají třeba při pátrání po hledaných nebo pohřešovaných lidech, při
zjišťování totožnosti mrtvého člověka nebo při předcházení a odhalování hrozeb v oblasti
terorismu.
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