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ABSTRAKT:
V tomto príspevku je venovaná pozornosƛ splneniu podmienok legality, legitimity aproporcionality
odpoēúvaniaazáznamutelekomunikaēnejprevádzkypodűa§115Trestnéhoporiadku.Uvedenémuinštitútuje
venovanápozornosƛnajmäzhűadiskaslovenskejprávnejúpravy,niektorých rozhodnutíEurópskehosúdu pre
űudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu eskej republiky aNajvyššieho súdu
Slovenskejrepubliky,akoajnávrhovnalegislatívnezmenyprofuturo.

SUMMARY/ABSTRACT:
In the article the attention is paid to requirements of legality, legitimacy and proportionality of
interceptions/wiretappingandrecordingoftelecommunicationoperationspursuanttotheSection115,Code
ofCriminalProcedureespeciallyfromthepointofviewoftheSlovaklegalregulationbutalsointhecontextof
some decisions of the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of theSlovak Republic, the
ConstitutionalCourtoftheCzechRepublicandtheSupremeCourtoftheSlovakRepublic;italsoincludessome
suggestionsforlegislativechangesprofuturo.



ÚVOD
Jednýmzozákladnýchpredpokladovfungovaniaprávnehoštátujeajpožiadavka,abyštátnamoc
ochraŸovalasloboduaprávaobēanov.Vtomtozmyslesúzákladomprávnehoštátuvzƛahymedzi
obēanom aštátom vzmysle ,,limited government“, teda sebaobmedzenie štátnej moci právom –
jeho podriadenie sa zákonom, ktoré sám vydáva. Ide obariéru, ktorá má zabrániƛ neprípustným
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zásahomštátnejmocidozákladnýchprávaslobôdjednotlivca.Splnenietejtopožiadavkyvyžaduje,
aby zásahy do základných práv aslobôd jednotlivca boli prípustné len zpresne urēených
(zákonných)dôvodovavmierenevyhnutnejnaichpoužitie.ZároveŸmožnozvýrazniƛ,žezákladné
práva aslobody sa chránia len vtakej miere arozsahu, pokiaű uplatnením jedného práva alebo
slobodynedôjdekneprimeranémuobmedzeniu,ēidokoncapopretiuinéhoprávaaleboslobody.
Z hűadiska nášho vystúpenia by sme radi zamerali pozornosƛ na ochranu tajomstva správ
podávaných telefónom, do ktorej možno zasiahnuƛ vprípade odpoēúvania azáznamu
telekomunikaēnejprevádzkypodűa§115Trestnéhoporiadku.
Ochrana tajomstva správ podávaných telefónom je súēasƛou širšej kategórie, ktorou je ochrana
súkromia, atá je zakotvená vo viacerých ustanoveniach Ústavy Slovenskej republiky (ěalej len
,,Ústava“) napr. vēlánku 22 aListiny základných práv aslobôd (ěalej len ,,Listina“) napr. vēlánku
13,akoajvēlánku8Dohovoruoochraneűudskýchprávazákladnýchslobôd(ěalejlen,,Dohovor“).
Úēelom Ústavou priznaného práva na súkromie je (...) zabrániƛ štátnym orgánom iorgánom
územnej samosprávy, aby zasahovali do správania jednotlivca nad nevyhnutnú mieru apríliš
neprimerane riadili jeho súkromný život. Právo na súkromie patrí medzi základné űudské práva
1
garantovanémedzinárodnouzmluvou. 
Z hűadiska zásahov do práva na súkromie je podstatnou pre príslušné slovenské orgány
rozhodovacia ēinnosƛ Európskeho súdu pre űudské práva aÚstavného súd Slovenskej republiky
(ěalej len ,,ústavný súd“). Tieto subjekty pri zásahoch do práva na súkromie predovšetkým
skúmajú,ēidanýskutkovýstavmožnorationemateriaepovažovaƛzasúēasƛprávanasúkromie.
Pokladnejodpovedinatútootázkutrebaskúmaƛēizásahbollegálny,legitímnyaproporcionálny.

LEGALITA
zásahu štátu do tohto práva je determinovaná zákonom, ēo predpokladá aj ēlánok
8ods.2Dohovoru. Takýto zásah musí byƛ vždy na základe zákona a vsúlade so zákonom. Podűa
Európskehosúdupreűudsképrávapožiadavka,,vsúladesozákonom“znamená,žeprávnypredpis
jedostatoēnepresný;žemusíexistovaƛprostriedoknaochranupredűubovoűnýmizásahmiorgánov
verejnejmocidozáujmu,ktorémusapriznávaochrana;akprávnaúpravapriznávamožnosƛúvahy,
rozsah aspôsob jej uplatnenia sa musí ustanoviƛ sdostatoēnou jednoznaēnosƛou, aby sa
2
zabezpeēila taká ochrana.  Okrem toho zásah do súkromia musí myƛ oporu vo vnútroštátnom
poriadku.Zákonnáúpravazásahudotohtoprávamusíbyƛformulovanátak,abynebolapopretím
tohto základného űudského práva atomu musí zodpovedaƛ aj jej interpretácia. Právna predpis
oktorýidemusíbyƛprístupnýjednotlivcovi,ktoréhosatýka,priēomjednotlivecmusímaƛmožnosƛ
predvídaƛúēinkyvyplývajúceprenehozdanéhoprávnehopredpisu.

LEGITIMITA
Legalitatakýchtozásahovštátuúzkosúvisísichlegitimitou,toznamená,žetietozásahysamôžu
uplatniƛ len vprípadoch aokolnostiach, ktoré vyplývajú zēlánku 8 ods.2 Dohovoru, t. j. ak ide
ozáujem štátu zdôvodov ochrany národnej bezpeēnosti, verejnej bezpeēnosti, predchádzania
nepokojov azloēinnosti, vzáujme spoloēnosti zdôvodu ochrany zdravia amorálky, zabezpeēenia
hospodárskeho blahobytu krajiny a vzáujme jednotlivcov zdôvodu ochrany ich práv aslobôd.
Zhűadiskalegitimitysemmožnozaradiƛpredovšetkýmnevyhnutnosƛdanúvšeobecnýmzáujmom


1PozriII.ÚS94/95.
2Olsson,A.Casezroku1988.
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na ochrane spoloēnosti pred trestnými ēinmi ana tom, aby tieto trestné ēiny boli zistené aich
páchateliaspravodlivopotrestaní.

PROPORCIONALITA
znamená, že kzásahu možno prikroēiƛ len vtedy, keě je to nevyhnutné (sledovaný cieű nemožno
dosiahnuƛ miernejšími prostriedkami). Výber prostriedkov pri týchto zásahoch štátu do práva na
súkromie je ponechaný na voűnú úvahu orgánu verejnej moci, avšak za podmienky dodržania
limitov spoēívajúcich vnevyhnutnosti daných zásahov a vdodržaní princípov azásad vlastných
3
demokratickejspoloēnosti. 
Na podklade uvedených skutoēností možno konštatovaƛ, že odpoēúvanie azáznam
telekomunikaēnej prevádzky, bez predchádzajúceho súhlasu toho komu orgán verejnej moci
zasahuje do súkromia, predstavuje závažný zásah do základných práv aslobôd. Vtejto súvislosti
možno upozorniƛ na aplikáciu ústavnej zásady, že zásah do základného práva ēloveka musí byƛ
predvídateűnýzákonom,ktorýpredosiahnutiesvojhoúēelumusívoliƛēonajšetrnejšieprostriedky.
Zostranyorgánuverejnejmocijeprípustnýlentakýzásahdozákladnéhoprávaaslobodyēloveka,
ktorý je zákonný, legitímny aproporcionálny. Predpokladom naplnenia týchto podmienok je aj
existencia systému dostatoēných aadekvátnych záruk, ktoré sa skladajú zo zodpovedajúcich
4
právnychpredpisovaúēinnejkontroly ichdodržiavania. Tietoprávnepredpisymusiabyƛpresné
vosvojichformuláciách,abydaliosobámdostatoēnúinformáciuookolnostiachapodmienkach,za
ktorýchjeorgánverejnejmocioprávnenýzasiahnuƛdoichsúkromiaatotak,abytietoosobymohli
predvídaƛdôsledkyichaplikácie.ZároveŸtietopredpisymusiabyƛzluēiteűnésprincípomprávneho
štátu.Zatýmtoúēelommusíbyƛjednoznaēnedefinovanáprávomocapostuppríslušnéhoorgánu
verejnej moci tak, aby jednotlivcom bola poskytnutá ochrana proti svojvoűnému zasahovaniu do
práva na súkromie. Súēasne platí, že oprávnené zásahy majú vo všeobecnosti charakter
preventívny(predchádzaƛurēitýmspoloēenskynebezpeēnýmjavom),aleirepresívny(ochraŸovaƛ
5
spoloēnosƛouuznanéhodnoty). 
Na základe vyššie uvedených skutoēnosti mienime venovaƛ pozornosƛ právnej úprave zásahu do
základných práv aslobôd, zhűadiska odpoēúvania azáznamu telekomunikaēnej prevádzky podűa
§115Trestnéhoporiadku.

I.ODPOÚVANIEAZÁZNAMTELEKOMUNIKANEJPREVÁDZKY
Právnym predpisom upravujúcim vymedzenie, podmienky, subjekt aspôsob odpoēúvania
azáznamutelekomunikaēnejprevádzkyvtrestnomkonaníjeTrestnýporiadok.Samotnýinštitútje
vymedzený v§10 ods.21, vrámci informaēnoͲtechnických prostriedkov, ktorými sa pre potreby
Trestnéhoporiadkurozumejúelektrotechnické,rádiotechnické,fototechnické,optické,mechanické,
chemickéainétechnicképrostriedkyazariadeniaaleboichsúborypoužitéutajovanýmspôsobom
pri odpoēúvaní azázname prevádzky velektronických komunikaēných sieƛach (ěalej len
„odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky“). Možno uviesƛ, že uvedený pojem je
upravenýv§2ods.1zákonaē.351/2011Z.z.oelektronickýchkomunikáciách.


3PrimeranepozriIII.ÚS80/08aI.ÚS274/05.PozriajKlassaěalšív.SpolkovárepublikaNemeckozo6.septembra1978anález
ÚstavnéhosúdueskejrepublikyII.ÚS615/06.
4 Primerane pozri nález Ústavného súdu eskej republiky II. ÚS 502/2000. Pozri aj Bálintová, M.: Záruky proti zneužívaniu
odpoēúvania,In.Justiēnárevue,60,2008,ē.10,s.1352.
5Ivor,J.:Odpoēúvanieakolegálnyzásahdoprávanasúkromie,In.Zborníkpríspevkovzvedeckejkonferenciesmedzinárodnou
úēasƛou „Aktuálny stav aperspektívy ochrany űudských práv aslobôd“, 28. marca 2001, s. 30, Akadémia Policajného zboru
vBratislave,ISBN80Ͳ8054Ͳ188Ͳ4.
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Vzhűadom na skutoēnosti, ktorým bola venovaná pozornosƛ vpredchádzajúcej ēasti môjho
vystúpenia možno konštatovaƛ, že aj vprípade odpoēúvania azaznamenávania telekomunikaēnej
prevádzkypodűa§115Trestnéhoporiadkujeprípustnýibatakýzásahdozákladnéhoprávaalebo
slobody ēloveka zo strany orgánu verejnej moci, ktorý je nevyhnutný. Predpokladom
rešpektovania tejto nevyhnutnosti je existencia systému adekvátnych aprimeraných záruk,
skladajúcichsazdostatoēnýchprávnychpredpisovaúēinnejkontrolyichdodržiavania.
Zásah do ústavne zaruēených práv aslobôd vtrestnom konaní pri odpoēúvaní azázname
telekomunikaēnej prevádzky je prípustný len vprípadoch aspôsobom ustanoveným Trestným
poriadkom.
Podstatouodpoēúvaniapodűa§115Trestnéhoporiadkujepredúēastníkmiaktuálneprebiehajúcej
telekomunikaēnej prevádzky utajené aúēelové vnímanie ich komunikácie, ktoré je
sprostredkované telekomunikaēným zariadením, tretím subjektom. Záznamom sa vrôznych
súvislostiach rozumie jednak zaznamenávanie takto vnímanej komunikácie prebiehajúcej
vtelekomunikaēnej prevádzke na dátový nosiē, ktorý umožní uchovanie komunikácie
6
areprodukciuzachytenejkomunikácievbudúcnosti,ajednakto,ēonosiēobsahuje. 

I.1ZÁKONNÉPODMIENKY
Podmienky aúēel odpoēúvania azáznamu telekomunikaēnej prevádzky sú ustanovené v§115
ods.1 prvá veta Trestného poriadku nasledovne vtrestnom konaní ozloēine, korupcii, trestnom
ēine zneužívania právomoci verejného ēiniteűa, legalizácii príjmov ztrestnej ēinnosti alebo pre iný
úmyselnýtrestnýēin,oktoromnakonaniezaväzujemedzinárodnázmluva,možnovydaƛpríkazna
odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky, ak možno dôvodne predpokladaƛ, že budú
zistenéskutoēnostivýznamnépretrestnékonanie.
Z uvedeného ustanovenia Trestného poriadku vyplýva, že odpoēúvanie azaznamenávanie
telekomunikaēnejprevádzkymožnovykonaƛvýluēnevtrestnomkonanívprípadetrestnýchēinov
uvedených v§115 ods.1, eventuálne pre iný úmyselný trestný ēin, oktorom na konanie
7
zaväzujemedzinárodnázmluva. 
Súēasne platí, že Trestný poriadok v§115 ods.5 umožŸuje odpoēúvanie azaznamenávanie
telekomunikaēnej prevádzky, pre iný trestný ēin než je uvedený v§115 ods.1. Podmienkou
aplikovania§115ods.5Trestnéhoporiadkujesplnenietýchtokumulatívnychpodmienok:
x

konanieoúmyselnomtrestnomēine,

x

súhlasúēastníkaodpoēúvanéhoalebozaznamenávanéhotelekomunikaēnéhozariadenia,

x

existencia príkazu vydaného predsedom senátu a vpostupe pred zaēatím trestného
stíhaniaalebovprípravnomkonanísudcompreprípravnékonanie.

Trestný poriadok v§115 ods.1 upravuje aj ěalšiu podmienku, ktorou je existencia dôvodného
predpokladu, že odpoēúvaním telekomunikaēnej prevádzky budú zistené skutoēnosti významné
pre trestné konanie. Týmito skutoēnosƛami možno rozumieƛ skutoēnosti uvedené najmä v§119


6Novotná,J.:KnĢkterýmotázkámdokazováníodposlechemazáznamemtelekomunikaēníhoprovozu,In:TrestnĢprávnírevue,
3,2003,ē.10,s.291.
7entéš,J.akol.:Trestnýporiadokskomentárom,Eurokódex,Poradcapodnikateűa,2006,s.244.Preúplnosƛmožnouviesƛ,že
trestné konanie je vymedzené v§ 10 ods.14 Trestného poriadku ako konanie podűa tohto zákona. Konkrétne ním možno
rozumieƛtakpostuppredzaēatímtrestnéhostíhania(§196až198Trestnéhoporiadku),akoajtrestnéstíhanie(§10ods.14,
§199anasl.Trestnéhoporiadku).
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ods.1 písm.a) až c) Trestného poriadku, ak sú podstatné pre trestné konanie. Dôvodnosƛ
predpokladuozistenískutoēnostídôležitýchpretrestnékonaniemožnovyvodiƛnapr.zcharakteru
páchanej trestnej ēinnosti, prípadne zo spôsobu vytvorenia podmienok na jej páchanie,
komunikácie osôb, ktoré takúto trestnú ēinnosƛ páchajú, vzƛahu týchto osôb vrámci štruktúry
skupiny apod. Možno zvýrazniƛ, že zisƛovanie skutoēností významných pre trestné konanie,
vktorých sa predpokladá komunikácia, predstavuje úēel odpoēúvania azáznamu
telekomunikaēnejprevádzky.
ZároveŸ možno zvýrazniƛ, že odpoēúvanie obhajcu, ktorý obhajuje (zastupuje) obvineného nie je
prípustné, preto nemôže byƛ ani nariadené. Ak sa pri odpoēúvaní azaznamenávaní
telekomunikaēnej prevádzky zistí, že obvinený komunikuje so svojím obhajcom, tak tieto získané
informácieniejemožnépoužiƛnažiadnyúēel,atoanivtrestnomkonaní.Tietoinformáciemusia
byƛpredpísanýmspôsobombezodkladnezniēené,amusíbyƛotomvyhotovenýzáznam.Výnimkou
ztohto postupu je možnosƛ využitia týchto informácií vprípade, ak ide ovec, vktorej obhajca
nezastupuje obvineného (§ 115 ods.1 posledná veta Trestného poriadku). Prípadné aplikovanie
tejto výnimky vyžaduje, aby orgány ēinné vtrestnom konaní asúd veűmi precízne posudzovali
splnenie zákonných podmienok tohto postupu, ako aj využitie takto získaných informácií ako
dôkazuvtrestnomkonaní.

I.2KONTROLAVYUŽÍVANIAODPOÚVANIAAZÁZNAMUTELEKOMUNIKANEJPREVÁDZKY
Trestnýporiadokupravujesúdnukontrolutohtoinštitútu,ktoráprestavujezákonnúzárukupred
svojvoűným odpoēúvaním telekomunikaēnej prevádzky, ako aj nevyhnutnú podmienku
spravodlivého procesu vtrestnom konaní. Vtejto súvislosti možno uviesƛ, že subjektom
oprávneným rozhodnúƛ oaplikovaní tohto inštitútu (vydaƛ príkaz na odpoēúvanie azáznam
telekomunikaēnejprevádzky),akoajojehopredŰžení,jepredsedasenátu,predzaēatímtrestného
stíhaniaalebovprípravnomkonaníjenímsudcapreprípravnékonanie,ktorýrozhodujenazáklade
návrhu prokurátora. Vecne príslušným na vydanie príkazu na odpoēúvanie azáznam
telekomunikaēnejprevádzkypredzaēatímtrestnéhostíhaniaalebovprípravnomkonaníjeokresný
súd vsídle toho krajského súdu, Špecializovaný trestný súd alebo okresný súd uvedený
vosobitnomzákone(pozri§24ods.4Trestnéhoporiadku).
Pre úplnosƛ možno uviesƛ, že Trestný poriadok za osobitných podmienok oprávŸuje prokurátora
vydaƛ príkaz na odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky, pred zaēatím trestného
stíhania alebo vprípravnom konaní. Tento postup je možný za splnenia týchto kumulatívnych
podmienok:

x
x
x

vecneznesieodklad,
príkazsudcupreprípravnékonanienemožnozískaƛvopred,
odpoēúvanieazáznamtelekomunikaēnejprevádzkyniejespojenésovstupomdo
obydlia.

Súēasnesavyžaduje,abytakýtopríkazvydanýprokurátoromboldo24hodínpotvrdenýsudcom
preprípravnékonanie,inakstrácaplatnosƛ.Informáciezískanénazákladesudcomnepotvrdeného
príkazuvydanéhoprokurátoromsúnepoužiteűnéakodôkaznaúēelytrestnéhokonaniaamusiasa
predpísanýmspôsobombezodkladnezniēiƛ.Vzhűadomnacharakterzásahudozákladnýchprávje
vydanie príkazu na odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky prokurátorom vpraxi
celkomvýnimoēné.
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I.3ODPORÚANÉODPOÚVANIE
V súvislosti stouto právnou úpravou možno zvýrazniƛ, že ide oodpoēúvanie azaznamenávanie
telekomunikaēnej prevádzky na základe rozhodnutia oprávneného subjektu (spravidla súdu).
Zrozhodnutia Európskeho súdu pre űudské práva vyplýva, že ide otzv. nariadené odpoēúvanie.
Popri tom tento súd pozná aj tzv. doporuēené odpoēúvanie. Vkonkrétnej veci podstata
doporuēeného odpoēúvania spoēívala vtom, že poškodená umožnila policajtom, aby vjej dome
pripojili kjej telefónnemu prístroju kazetový nahrávaē. Na nahrávaē boli zaznamenané tri
rozhovorypoškodenejsosobou,ktorábolaneskôrodsúdená.Jednýmzdôkazovprotiodsúdenému
bol potom aj prepis takto získaného odpoēúvania, ktorý bol súēasƛou trestného spisu. Odsúdený
však vo svojej sƛažnosti zákonnosƛ odpoēúvania spochybnil, pretože bolo vykonané bez súhlasu
8
vyšetrujúceho sudcu. Európsky súd pre űudské práva pri rozhodnutí vtejto veci konštatoval
porušenie ēlánku 8 Dohovoru, pretože nahrávky telefónnych rozhovorov predstavovali policajné
doporuēenie na odpoēúvanie, bez súhlasu vyšetrujúceho sudcu. Pre úplnosƛ možno uviesƛ, že
vpodmienkach slovenského právneho poriadku sa na možnosƛ tzv. doporuēeného odpoēúvania
vzƛahujeustanovenie§115ods.5Trestnéhoporiadku.
Odnariadenéhoresp.doporuēenéhoodpoēúvaniaazáznamutelekomunikaēnejprevádzkymožno
odlíšiƛ situáciu, keě si napr. telefonický rozhovor zaznamená jeden zúēastníkov vo forme
zvukovéhozáznamu,atobezsúhlasudruhéhoúēastníkatohtorozhovoru,beztoho,abyotombol
požiadaný orgánom verejnej moci. Vtakomto prípade nie je záznam zabezpeēený orgánom
verejnejmoci,prektoréhojevtrestnomkonanízáväznýmustanovenie§115Trestnéhoporiadku.
Ztohto dôvodu sa na takýto spôsob zadováženia dôkazu nevzƛahuje vyššie uvedený zákonný
postupapodmienky,zaktorýchmôžedôjsƛkzískaniuzáznamuvtrestnomkonaní.
Na porovnanie možno uviesƛ, že obdobným prípadom sa zaoberal Najvyšší súd eskej republiky
(ěalejlen,,najvyššísúdR“),ktorýformulovalprávnynázor,žezásadnenemožnovylúēiƛakodôkaz
zvukový záznam, ktorým súkromná osoba zaznamenala telefonický rozhovor, bez súhlasu osôb,
9
ktorých hlas bol takto zaznamenaný.  Vpredmetnej veci najvyšší súd R zvýraznil nevyhnutnosƛ
túto skutoēnosƛ vždy posudzovaƛ vrámci rešpektovania práva na súkromie (ēlánok 8 Dohovoru),
právananedotknuteűnosƛosobyajejsúkromiaa(ēlánky7ods.1a10ods.2Listiny).Významnou
okolnosƛou vtakýchto prípadoch je predovšetkým to, ēi dôkaz vpodobe takéhoto záznamu stojí
vkonkrétnejveciosamotenývrámcihodnoteniaotázkyvinypáchateűa,aleboēimásúdkdispozícii
iné dôkazy, ktoré výrazným spôsobom nasvedēujú dôvodnosti obvinenia asktorými je záznam
vobsahovejzhode.

I.4PRÍKAZNAODPOÚVANIEAZÁZNAMTELEKOMUNIKANEJPREVÁDZKY
Z hűadiska tohto inštitútu sú podstatné obsahové náležitosti príkazu na odpoēúvanie azáznam
telekomunikaēnejprevádzky,ktorýmisú:
x
x

písomnévyhotoveniepríkazu,
odôvodnenie príkazu aj skutkovými okolnosƛami, ato osobitne na každú úēastnícku
stanicualebozariadenie,


8RozsudokM.M.v.Holandskoz8.apríla2003.
9 R 7/2008. Pozri aj Khan v. Spojené kráűovstvo z12. mája 2000 aTurquim v. Francúzsko z24. januára 2002 aKocina, J.:
Odposlech azáznam telefonických hovorƽ jako dƽkaz vtrestním Ǝízení, In: Zborník príspevkov zceloštátnej konferencie
smedzinárodnouúēasƛoukonanejdŸa15.12.2008,Bratislavskávysokáškolapráva,Bratislava,s.106Ͳ109,ISBN978Ͳ80Ͳ89363Ͳ
179.
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urēenieúēastníckejstanicealebozariadenia,
urēenieosoby,akjeznáma,ktorejsaodpoēúvanieazáznamtelekomunikaēnejprevádzky
týka,
ēas,poktorýsabudetátoēinnosƛvykonávaƛ.

Príkaznaodpoēúvanieazáznamtelekomunikaēnejprevádzkymápovahurozhodnutiasuigeneris
(rozhodnutie svojho druhu), nejde teda ouznesenie. Ztohto dôvodu proti nemu nie je prípustný
opravný prostriedok adotknutá osoba nemá možnosƛ domáhaƛ sa ochrany pred všeobecným
súdomvsúvislostisfaktom,žejejtelefonickýrozhovorbolodpoēúvaný.Podűanázoruústavného
súdu oprávnenosƛ vydania právoplatného príkazu všeobecný súd nemôže preskúmavaƛ ato
práve preto, že príkaz je právoplatným rozhodnutím, ktorým je súd viazaný resp. zktorého musí
vychádzaƛ.Tosavzƛahujetaknatrestnékonanie,akoajnaprípadnéobēianskoprávnekonaniena
10
ochranuosobnosti(naochranusúkromia). Preúplnosƛmožnouviesƛ,žepríkaznaodpoēúvanie
azáznam telekomunikaēnej prevádzky môže byƛ predmetom sƛažnosti, oktorej je oprávnený
rozhodnúƛústavnýsúd(podrobnejšiepozriěalšiuēasƛtohtopríspevku).
ZároveŸmožnozvýrazniƛ,žeodlišnásituácianastávavprípade,aksamázáznamtelekomunikaēnej
prevádzky použiƛ ako dôkaz vtrestnom konaní. Vtakomto prípade osoba, ktorej rozhovor bol
odpoēúvaný (spravidla obžalovaný), môže namietaƛ zákonnosƛ tohto dôkazu aztoho vyplývajúcu
11
jeho nepoužiteűnosƛ. Podűa názoru ústavného súdu  môže tak uvedená osoba urobiƛ len pri
súēasnomsplnenídvochpodmienok:

x
x

trestnávecmusídospieƛdoštádiasúdnehokonania,
dotknutáosobamusíbyƛstranouvtrestnomkonaní(obžalovaný,poškodený).

Na podklade uvedených skutoēností ústavný súd vyslovil názor, že ochrana zo strany trestného
súduvôbecneprichádzadoúvahyvprípadoch,ktorésapredtrestnýsúdvôbecnedostanú,aleani
vprípadochtakýchdotknutýchosôb,ktoréniesústranamivtrestnomkonaní.
alšou obsahovou náležitosƛou príkazu na odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky je
jeho odôvodnenie. Zo znenia §115 ods.3 Trestného poriadku vyplýva, že imanentnou súēasƛou
odôvodnenia je uvedenie skutkových okolností, ato osobitne na každú úēastnícku stanicu alebo
zariadenie. Uvedenie týchto okolností vyžaduje, aby príslušný orgán (spravidla súd) konkrétne
odôvodnilskutoēnosti,nazákladektorýchbolinaplnenézákonnépodmienkyzásahudoprávana
súkromie.Tietopodmienkyniesúnaplnenévprípadeibaformálneho(všeobecného)odôvodnenia
príkazu, ktoré spoēíva vcitácii príslušných právnych predpisov. Ztýchto dôvodov nemožno
akceptovaƛpostup,ktorýzotrvávalennaformálnychnáležitostiachacelkomrezignujenasplnenie
materiálnych podmienok potrebných na nariadenie odpoēúvania azáznamu telekomunikaēnej
prevádzky.
Nevyhnutnounáležitosƛoupríkazunaodpoēúvanieazáznamtelekomunikaēnejprevádzkyurēenie
úēastníckej stanice alebo zariadenie. Táto podmienka vyžaduje, aby vpríkaze bolo špecifikovaný
druhstanicealebozariadenia(telefón,mobilnýtelefón,fax,rádiostanicaapod.),uvedenieúdajov,
ktoréprináležiakúēastníckejstanicialebozariadeniu(ēísla,adresa,obsahkomunikácieapod.).


10I.ÚS274/05.
11I.ÚS274/05.
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Ustanovenie §115 ods.3 Trestného poriadku vyžaduje, aby vpríkaze bola urēená osoba, ak je
známa,ktorejsaodpoēúvanieazáznamtelekomunikaēnejprevádzkytýka.Uvedenápodmienka
predpokladá,žepríkazbymalbyƛvzásadeindividualizovanývovzƛahukukonkrétnejosobe,ktorá
jemajiteűomprípadneužívaúēastníckustanicualebozariadenie.Pokiaűtátoosobaniejemajiteűom
úēastníckej stanice alebo zariadenia, musí byƛ vpríkaze odôvodnené, na základe ktorých
skutoēnostíjezrejmé,žeichužíva,alebožeichvminulostiužívala,ažetakbudesurēitoumierou
pravdepodobnosti využívaƛ dobudúcnosti. Zo slovného spojenia ak je známa vyplýva, že Trestný
poriadok pripúšƛa odpoēúvanie telekomunikaēnej prevádzky, predmetom ktorého nie je urēitá
osoba. Vtakomto prípade sa okrem iného vyžaduje najmä preukázanie podozrenia, že bol
spáchanýtrestnýēinuvedenýv§115ods.1Trestnéhoporiadku.Diskutovanouotázkoujepostup
pred zaēatím trestného stíhania (§ 196 až 198 Trestného stíhania), vrámci ktorého Trestný
poriadokumožŸujepoužitietohtoinštitútu.Sprihliadnutímnazákonnépodmienkytohtoinštitútu
možno predpokladaƛ, že vrámci tohto štádia trestného konania sa vyžaduje spravidla podanie
trestného oznámenia, ako aj existencia indícií, zktorých vyplýva podozrenie zo spáchania
trestnéhoēinuuvedenéhov§115ods.1Trestnéhoporiadku.
Súēasƛou príkazu je uvedenie údajov ozaēatí odpoēúvania, trvaní, ako aj ojeho ukonēení. Na
doplneniemožnouviesƛ,žeodpoēúvaniemôžetrvaƛnajviacšesƛmesiacov,priēomtentoēasmôže
byƛpredŰženýoěalšiedvamesiace,atoajopakovane.
OdpoēúvanieazaznamenávanietelekomunikaēnejprevádzkyvykonávapríslušnýútvarPolicajného
zboru (ěalej len „príslušný útvar“) ato pre všetky orgány ēinné vtrestnom konaní asúd. Trestný
poriadok príslušnému útvaru (obdobne aj policajtovi) ukladá, aby sústavne skúmal trvanie
dôvodov, ktoré viedli kpostupu podűa §115 Trestného poriadku. Po pominutí týchto dôvodov je
príslušnýútvarpovinnýukonēiƛodpoēúvanieazaznamenávanietelekomunikaēnejprevádzky(ato
ajpreduplynutímlehoty).Uvedenúskutoēnosƛsaoznámitomu,ktovydalpríkaznaodpoēúvanie
azáznamtelekomunikaēnejprevádzky.

I.5ZÁZNAMTELEKOMUNIKANEJPREVÁDZKY
Trestnýporiadokustanovujepodmienkypožitiazáznamutelekomunikaēnejprevádzkyakodôkazu
vtrestnomkonaní.Týmitopodmienkamisú:

x
x
x

doslovnýprepiszáznamu,aktovyhotovenýzáznamumožŸuje,
ukonēenieodpoēúvaniaazáznamutelekomunikaēnejprevádzkya
zistenieskutoēnostídôležitýchpretrestnékonanie.

Splnenie týchto podmienok kladie zvýšené nároky najmä na príslušníka Policajného zboru, ktorý
vyhotovujev,abyprianalýzeodpoēúvaniatelekomunikaēnejprevádzkyoznaēiltierozhovory,ēiich
pasážektorémôžubyƛvýznamnéakodôkazpretrestnékonanie.Pritomjezodpovednýzato,že
vsúlade sustanovením §2 ods.10 Trestného poriadku vyhodnotí rozhodujúce skutoēnosti
významnépreposúdenietrestnejzodpovednostikonkrétnejosoby(spravidlaobvineného).Policajt
bymalzabezpeēiƛ,abyvybranéēastiobsahovalicelýrozhovormedziúēastníkmitelekomunikaēnej
12
prevádzky anedošlo tak kmožnému skresűovaniu jeho obsahu (vytrhnutiu zkontextu). Súēasne
zákonodarca ustanovil povinnosƛ záznam telekomunikaēnej prevádzky sa na vhodných nosiēoch
zachovaƛ vcelistvosti tak, aby umožnil obvinenému aobhajcovi vprípade potreby zabezpeēiƛ


12Stríž,I.:VyužitízáznamutelekomunikaēníhoprovozuvtrestnímƎízení,In.Státnízastupitelství,2006,ē.4,s.4.
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prepiszáznamuvširšomrozsahu.Vtakomtoprípadenákladyspojenésprepisomznášajúobvinený
aobhajca.Hodnovernosƛprepisuvtakýchtoprípadochposúdisúd.
Ak sa má záznam telekomunikaēnej prevádzky použiƛ ako dôkaz treba knemu pripojiƛ, ak to
vyhotovený záznam umožŸuje, doslovný prepis záznamu, ktorý vyhotoví príslušník Policajného
zboru vykonávajúci odpoēúvanie. Súēasƛou tohto záznamu je uvedenie údajov omieste, ēase
azákonnosti vykonávania odpoēúvania. Súēasne Trestný poriadok ustanovuje ěalšiu podmienku
využiteűnosti tohto záznamu ako dôkazu, ktorou je ukonēenie odpoēúvania azáznamu
telekomunikaēnejprevádzky.
Urēitú výnimku ztejto úpravy Trestný poriadok ustanovuje vprípravnom konaní, vprípade ak to
odôvodŸujú okolnosti prípadu (§ 115 ods.6 posledná veta). Vtakomto prípade možno súdu
predložiƛzáznamtelekomunikaēnejprevádzkyajbezprepisutohtozáznamu.Takýtopostupjevšak
obmedzenýnasledujúcimipodmienkami:
x

zo sprievodnej správy vyplývajú podstatné skutoēnosti (o mieste, ēase azákonnosti
vykonávaniaodpoēúvania),akoajoosobách,ktorýchsatentozáznamtýka,

x

záznamtelekomunikaēnejprevádzkyjezrozumiteűný.

Uvedený postup sa aplikuje najmä pri realizovaní tzv. väzobných trestných vecí, ak vzhűadom na
krátkyēaszadržania(48hodín)príslušnýútvarnedokáževyhotoviƛdoslovnýprepiszáznamu.
Z hűadiska ustanovenia §115 ods.7 Trestného poriadku je podstatnou okolnosƛou možnosƛ
použitia záznamu telekomunikaēnej prevádzky ako dôkazu vinej trestnej veci, než vktorej bolo
odpoēúvanienariadené.Takátomožnosƛjeprípustnávprípade,aksasúēasneajvtejtovecivedie
trestné konanie pre skutok kvalifikovaný ako trestný ēin uvedený v§115 ods.1 Trestného
poriadku. Zuvedeného ustanovenia vyplýva, že Trestný poriadok možnosƛ použitie dôkazu
vtakejtoinejvecispájasexistenciouěalšiehotrestnéhokonania.Praktickytoznamená,žetakáto
možnosƛjeprípustnáužodpodaniatrestnéhooznámeniaalebozisteniatrestnéhoēinupríslušným
orgánomēinnýmvtrestnomkonaní.
Pokiaűsamázáznamtelekomunikaēnejprevádzkypoužiƛakodôkazvinejtrestnejveci,jepotrebné
knemu pripojiƛ písomný záznam suvedením údajov omieste, ēase azákonnosti vykonania
odpoēúvania. Vtejto súvislosti možno uviesƛ, že vodbornej literatúre sa zvýrazŸuje aj nutnosƛ
uvedenia ēasu adátumu vyhotovenia záznamu, ako aj dátumu vyhotovenia protokolu otomto
13
zázname, ktoré majú nezastupiteűný význam.  Týmto argumentom možno prisvedēiƛ, pretože sa
nimiodstraŸujemožnápochybnosƛohűadnezákonnostitohtodôkazu.
Trestný poriadok ustanovuje povinnosƛ zniēenia záznamu otelekomunikaēnej prevádzke (§ 115
ods.8). Tento postup sa uplatní vprípade, ak sa pri odpoēúvaní azázname vôbec nezistili
skutoēnostidôležitépretrestnékonanieaodpoēúvanieanijehozáznamnebudúpoužitévěalšom
konaníakodôkaz.Vtakomtoprípadepríslušnýorgán(orgánēinnývtrestnomkonaníalebosúd)je
povinnýzískanýzáznamzniēiƛ.
VprípadezniēeniazáznamuTrestnýporiadoktiežustanovujepovinnosƛ,
x
x

založeniazápisniceozniēenízáznamudospisu,
upovedomeniaurēitýchosôbozniēenízáznamu,


13 Kybic, P.: Kotázce použití odposlechu azáznamu telekomunikaēního provozu jako dƽkazu vjiné trestné vĢci,
In:TrestnĢprávnírevue,2,2002,ē.4,s.115.
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lehotynaupovedomenie.

Zoznenia§115ods.8Trestnéhoporiadkuvyplýva,žepovinnosƛupovedomeniasanevzƛahujena
všetkých úēastníkov odpoēúvanej telekomunikaēnej prevádzky, ale len na osobu (ak je známa),
ktorej sa odpoēúvanie azáznam telekomunikaēnej prevádzky týka (§ 115 ods.3 Trestného
poriadku).ZároveŸzuvedenéhoustanoveniavyplýva,žetátopovinnosƛsaneuplatŸujevovzƛahu
kosobe,ktorámalamožnosƛnazeraƛdospisov(§69Trestnéhoporiadku).
Upovedomenie ozniēení záznamu realizuje orgán, ktorého rozhodnutím bola vec právoplatne
skonēenáaposteriori.Trestnýporiadokustanovujelehotu(triroky),odprávoplatnéhoskonēenia
trestného stíhania (v danej trestnej veci), po uplynutí ktorej orgán upovedomuje osobu ozniēení
záznamu. Vzhűadom na urēité výnimky zpovinnosti upovedomenia dotknutej osoby ozniēení
záznamu (§ 115 ods.8 druhá veta Trestného poriadku) sa možno vodbornej literatúre stretnúƛ
14
spochybnosƛami ozluēiteűnosti súēasnej slovenskej právnej úpravy so štandardami Dohovoru. 
Sprihliadnutím na túto okolnosƛ možno zvážiƛ modifikáciu týchto výnimiek. ZároveŸ možno
pripomenúƛ, že vzhűadom na pomerne široký okruh osôb, ktoré majú možnosƛ nazeraƛ do spisu
(§69Trestnéhoporiadku),nebudezrejmepoužitietýchtovýnimiekobvyklé.

II.POZNATKYZAPLIKÁCIEODPOÚVANIAAZÁZNAMUTELEKOMUNIKANEJPREVÁDZKY
Na aplikaēnú prax orgánov ēinných vtrestnom konaní asúdov zhűadiska využívania odpoēúvania
azáznamu telekomunikaēnej prevádzky má zásadný vplyv rozhodovacia ēinnosƛ ústavného súdu
aNajvyššiehosúduSlovenskejrepubliky(ěalejlen,,najvyššísúd“).
V náleze I. ÚS 274/05 ústavný súd rozhodoval osƛažnosti vo veci namietaného porušenia
základného práva na súkromie, vkonaniach vedených na krajskom súde. Podstatou námietok
sƛažovateűa bolo porušenie uvedeného práva vsúvislosti svydaním príkazov na odpoēúvanie
azáznam telekomunikaēných ēinností. Vpredmetnej veci krajský súd vydal dva príkazy, prvý na
základe zákona oochrane pred odpoēúvaním adruhý na základe §88 (teraz §115) Trestného
poriadku.
Ústavnýsúdvpredmetnejvecizvýraznilnutnosƛodôvodneniapríkazu/§88ods.3prváveta(teraz
§115ods.3prváveta)Trestnéhoporiadku/,resp.súhlasu(napriektomu,žezákonoochranepred
odpoēúvanímtakútopodmienkuneustanovuje).Uvedenúnutnosƛústavnýsúdvyvodilzcharakteru
tohto zásahu do základného práva, pri ktorom nemajú dotknuté osoby možnosƛ podaƛ opravný
prostriedok (pozri predchádzajúci text) atiež otomto zásahu sa tieto osoby dozvedia až po jeho
realizácii. Vzhűadom na túto skutoēnosƛ majú možnosƛ požiadaƛ opreskúmanie opodstatnenosti
súhlasu alebo príkazu dodatoēne. Preskúmateűnosƛ dôvodnosti vydania súhlasu, ēi príkazu podűa
ústavného súdu vyžaduje (...) relevantnú konkrétnu vysvetűujúcu argumentáciu otom, akými
skutoēnosƛamibolinaplnenézákonomstanovenépodmienkynatentozásahdoprávanasúkromie.
Beztakéhotoodôvodneniaopierajúcehosaokonkrétneskutoēnostijesúhlasēipríkazspravidla
nepreskúmateűný.
V predmetnej veci ústavný súd konštatoval, že uvedené príkazy obsahovali iba formálne
odôvodnenie,priēomneboli(...)uvedenékonkrétneskutoēnosti,ktoréviedlikichvydaniu,pretože
textodôvodneniaibacitovalzákonomstanovenépodmienkyvovšeobecnejrovine.Takýtospôsob
odôvodnenia, aký použil krajský súd, ústavný súd neakceptoval avydané príkazy považoval za
zjavne neodôvodnené. Vzhűadom na uvedené skutoēnosti ústavný súd konštatoval, že príkazy
neboli legálne, lebo nespŰŸali podmienky vyplývajúce zpríslušných zákonov. Na podklade týchto


14Bálintová,M.:Zárukyprotizneužívaniuodpoēúvania,In.Justiēnárevue,60,2008,ē.10,s.1358.
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skutoēností ústavný súd vyslovil porušenie základného práva sƛažovateűa na súkromie (ēlánok 22
ods.1 a2 Ústavy, ēlánok 13 Listiny aēlánok 8 ods.1 a2 Dohovoru) auvedené príkazy krajského
súduzrušil.
V náleze III. ÚS 80/08 ústavný súd rozhodoval osƛažnosti vo veci namietaného porušenia
základného práva sƛažovateűky na ochranu súkromia, práva na súdnu ochranu, práva na
spravodlivé súdne konanie, ako aj práva na rešpektovanie súkromného arodinného života,
vkonanívedenomnakrajskomsúde.Podstatounámietoksƛažovateűkyboloporušenieuvedených
práv vsúvislosti sudelením súhlasu sudcu krajského súdu, ktorý povolil odpoēúvanie
azaznamenávanie telekomunikaēnej prevádzky – mobilného telefónu vedeného na meno
sƛažovateűky. Následne sudca krajského súdu vdvoch prípadoch udelil súhlas na predŰženie
15
použitiaodpoēúvaniaazaznamenávaniatelekomunikaēnejprevádzky. 
Sprihliadnutímnaskutoēnosƛ,žesƛažovateűkanenamietalalenporušeniesvojhozákladnéhopráva
nasúkromie(rozhodnutiamikrajskéhosúdu),aleajporušenieěalšíchpráv,boloúlohouústavného
súdu vdanej veci bolo skúmaƛ, ēi uvedené zásahy do súkromia sƛažovateűky boli v(...) súlade
spríslušnými právnymi predpismi, ako aj to ēi tieto rozhodnutia spŰŸali elementárne parametre
zákonnosti aústavnosti. Ústavný súd vtejto súvislosti uviedol, že obsahom základného práva na
súdnuochranu(...)aprávanaspravodlivésúdnekonanie(...)jeajprávoēiužúēastníkakonania,
procesnejstranyvkonaníaleboprávoinejzainteresovanejosobynarozhodnutie,ktoréhodôvody
sú zjavné azreteűné, pretože práve odôvodnenie rozhodnutia je zárukou toho, že výkon
spravodlivostinebudearbitrárny.
Ústavnýsúdobdobneakovpredchádzajúcomprípadepovažovalnapadnutérozhodnutiakrajského
súduzanedostatoēneodôvodnené,formálneanelegálne,pretože(...)oboznámeniesasobsahom
namietaných rozhodnutí sƛažovateűke neodkrylo súvislosti aokolnosti, na základe ktorých by
pochopilaodôvodnenietakéhotozásahudojejprávanasúkromie.Napodkladetýchtoskutoēností
ústavný súd vyslovil porušenie základného práva sƛažovateűky na: súkromie (ēlánok 22
ods.1a2Ústavyaēlánok13Listiny),právanasúdnuochranu(ēlánok46ods.1Ústavyaēlánok36
ods.1 Listiny), práva na spravodlivé súdne konanie (ēlánok 6 ods.1 Dohovoru), ako aj práva na
rešpektovanie súkromného arodinného života (ēlánok 8 ods.1 a2 Dohovoru) auvedené
rozhodnutiakrajskéhosúduzrušil.
V súvislosti sinštitútom odpoēúvania azáznamu telekomunikaēnej prevádzky sa vpraxi vyskytli
ěalšie procesné pochybenia. Tieto pochybenia súviseli sprepismi hovorov, ktoré obsahovali
nepriamureēkomunikujúcichosôb.Vkonkrétnejvecinajvyššísúdzvýraznilnutnosƛzabezpeēenia
doslovnéhoprepisuzáznamuvšetkýchprepisovvpriamejreēi.Najvyššísúdsapritomopieral(...)
oustanovenie §115 ods.6 a89 ods.2 veta prvá (teraz §119 ods.2) Trestného poriadku podűa
ktorého za dôkaz môže poslúžiƛ všetko, ēo môže prispieƛ knáležitému objasneniu veci aēo bolo
16
získanézákonnýmspôsobomzdôkaznýchprostriedkov. 
V uvedenej veci sa vyskytli aj ěalšie procesné pochybenia, ktoré spoēívali vnesprávnom postupe
policajta (vyšetrovateűa) vsúvislosti sjeho rozhodnutím, keěže vrámci návrhov na doplnenie
vyšetrovania zamietol obhajcom návrh oboznámiƛ sa spríkazmi na odpoēúvanie azáznam
telekomunikaēnejprevádzky.Najvyššísúduvedenýpostupvyšetrovateűapovažovalzanezákonný,
priēom zvýraznil, že spoukazom na ustanovenie §35 ods.2 zákona ē.215/2004 Z. z. oochrane


15 Pre úplnosƛ možno uviesƛ, že sudca krajského súdu udelil súhlas podűa právneho stavu úēinného vroku 1999 (§ 36 a37
zákonaoPolicajnomzbore).
16UznesenienajvyššiehosúduzodŸa10.03.2008sp.zn.1Tošš46/2007.obdobneuznesenienajvyššiehosúduz01.03.2006
sp.zn.2To72/2003.
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utajovaných skutoēností môže sa advokát (obhajca) vrozsahu nevyhnutne potrebnom
oboznamovaƛ sutajovanými skutoēnosƛami ako oprávnená osoba (§ 35 ods.3 predmetného
zákona). Vzhűadom na uvedené mal preto vyšetrovateű umožniƛ oboznámiƛ sa spredmetnými
príkazmi.Napokladetýchtoskutoēnostínajvyššísúddospelknázoru,ženeboldôvodnaodopretie
nahliadnuƛdopríkazovnaodpoēúvanievdanomštádiukonania,nebolpretodôvod.Obhajcamá
právo byƛ vyēerpávajúco pripravený na konanie pred súdom vprospech obvineného, ktorého
zastupuje.PokiaűmuprávnypredpisumožŸujezískaƛinformáciu,ēidôkaznýprostriedokvykonaný
vtrestnom konaní bol, alebo nebol vykonaný vsúlade sTrestným poriadkom, vyšetrovateű nemá
právoneodôvodnenemutakútomožnosƛodoprieƛ.
Na podklade týchto skutoēností možno vyvodiƛ záver, že len taký záznam telekomunikaēnej
prevádzky (telekomunikaēných ēinností), ktorý vyhovuje požiadavkám obsiahnutým vuvedených
rozhodnutiach ústavného súduanajvyššieho súdu, je vsúladesústavným poriadkom amôže byƛ
použiteűnýmdôkazomvtrestnomkonaní.ZároveŸpriaplikovaníuvedenéhoinštitútujepotrebné
rešpektovaƛprávonaobhajobuvintenciáchrozhodnutianajvyššiehosúdu.

III.ÚVAHYDELEGEFERENDA
Diskutovanouotázkouustanovenia§115ods.7jeslovo,,súēasne“.Vtejtosúvislostijezaujímavý
názor Pavla Šámala, ktorý slovo ,,súēasne“ vzƛahuje až kokamihu použitia výsledku odpoēúvania
akodôkazuvinejtrestnejveci(aniekokamihuvykonávaniaodpoēúvania),pretožeposlednáveta
§88 ods.4 ēeského Trestného poriadku (obdobne §115 ods.7 slovenského Trestného poriadku)
17
upravuje len použitie záznamu telekomunikaēnej prevádzky anie vykonanie odpoēúvania. 
Vsúvislosti stouto právnou úpravou Pavel Šámal zvýrazŸuje, že zákonodarca na jednej strane
chráni záujem obvineného na zákonnosti dôkazov, ktoré sú proti nemu vtrestnom stíhaní
zabezpeēené. Na druhej strane zákonodarca odstraŸuje vrozumnej miere formálnu prekážku
stíhaniaobvinenéhoprezávažnéēiny,keěprepoužívaniezáznamuvinejtrestnejveciustanovuje
obdobné podmienky. Vychádza ztoho, že dôkaz zabezpeēený na základe legálne odpoēúvanej
telekomunikaēnejprevádzkynemožnoobjektívneopakovaƛ.
Vzhűadom na rozdielne názory vtejto oblasti sa vnávrhu ostatnej novely Trestného poriadku
uvedenýproblémriešilatotak,žesanavrhovalivypustiƛpodmienkysúēasnéhovedeniatrestného
konania.UvedenázmenapriprerokovanítextunovelyTrestnéhoporiadkunebolavNárodnejrade
Slovenskej republiky akceptovaná. Ztohto dôvodu existujú naěalej rozdielne názory na oznaēený
problém.

Príspevok bol uverejnený vZborníku zceloštátnej konferencie smedzinárodnou úēasƛou snázvom
„Aktuálne otázky trestného zákonodarsva“ – pocta akademikovi, Dr. H. c. prof. JUDr. Milanovi
iēovi,DrSc.k80.narodeninám,s.183Ͳ198,19.1.2012,FakultaprávaPaneurópskejvysokejškoly,
Bratislava,ISBN978Ͳ80Ͳ89447Ͳ63Ͳ3.






17Šámal,P.:OdposlechazáznamtelekomunikaēníhoprovozuvesvĢtlejudikatury,In:Soudnírozhledy,6,2000,ē.3,s.68a69.
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