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Úvod 

Fenomén kybernetické kriminality v posledních několika letech nabývá na významu  

a z okrajové oblasti trestněprávních věd se postupně dostává mezi oblasti klíčové. Kyberprostor, 

donedávna abstraktní a těžko uchopitelný pojem známý spíše z vědecko-fantastické literatury, nyní 

představuje platformu zcela běžně usnadňující páchání trestných činů, které jsou trestnímu právu 

dobře známy. Stejně tak je platformou pro trestnou činnost novou a odehrávající se téměř výlučně 

v kybernetickém prostoru, jejíž následky jsou však vně tohoto prostředí znatelné a mohou být velmi 

zásadní. 

Mezi výlučně kybernetickou trestnou činnost lze řadit šíření ransomware, kterému je věnována 

tato práce. Ransomware, detailněji popsaný v kapitole první, si lze zjednodušeně představit jako typ 

škodlivého software, který pomocí kryptologických algoritmů zpravidla zašifruje data počítačového 

systému, a zamezí tak možnosti jejich používání. Následně je vyžadováno výkupné výměnou za 

navrácení dat do přístupného stavu. 

Právě šifrování, které obvykle využíváme naopak pro zabezpečení dat, umožňuje pachatelům 

pozměnit data takovým způsobem, že je pro kohokoliv jiného téměř nemožné je navrátit do původního 

stavu, a to včetně odborníků, kteří disponují značným výpočetním výkonem. Šifrování stojí i za 

nástupem další mechaniky, která je s ransomware úzce spjata. Jde o velmi obtížně dohledatelné platby 

pomocí tzv. kryptoměn, mezi které řadíme například nejčastěji využívaný BitCoin. Prostřednictvím 

kryptoměn se realizuje značná část plateb výkupného a vzhledem k vysoké míře jejich anonymity 

přispívá existence těchto platebních metod k atraktivitě ransomware v digitálním podsvětí. Všechny 

tyto aspekty v souhrnu činí ze šíření ransomware potenciálně výnosnou trestnou činnost, u které je 

současně obtížné dohledat pachatele. Proto lze mít za to, že bude fenomén ransomware spíše nadále 

sílit a je na místě mu věnovat pozornost. 

Ransomware může zašifrováním a zamezením přístupu k datům způsobit celou řadu následků, 

od malicherné ztráty nepodstatných dat, přes způsobení škod velkého rozsahu v podobě vysokých 

částek vymožených na výkupném či škod na nenávratně ztracených datech a pracích souvisejících se 

zprovozněním systémů a nápravě následků jejich nefunkčnosti, až po smrt pacientů v příčinné 

souvislosti s šířením do nemocničních systémů nebo obecné ohrožení při paralýze bezpečnostních 

systémů či infrastruktury. Šíře trestním právem chráněných objektů, do kterých může ransomware 

zasáhnout, je tedy značná a jeho kvalifikace není dle aktuálně účinné právní úpravy jednoduchá, ani 

jednoznačně ustálená výkladem či judikaturou. 

Důvodem k výběru tohoto tématu je především jeho aktuálnost. Přestože ransomware patří 

k nejcitelnějším kybernetickým hrozbám současnosti a velmi rychle díky své potenciální výnosnosti 

nabývá mezi hackery na popularitě, jde o téma po právní stránce pouze okrajově zpracované, byť na 

akademické půdě dochází ke snaze o upozornění nastupující generace na závažnost problematiky. 
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Národní i mezinárodní právní úpravy na tyto typy kriminality teprve postupně začínají reagovat. Nadto 

nejsou orgány činné v trestním řízení vybaveny efektivními technikami dopadení pachatelů, takže 

přetrvává vysoká míra latence, a je tedy k dispozici minimum odborných zdrojů v podobě 

kriminologických statistik a judikatury, obzvláště v českém právním prostředí.  

Cílem této diplomové práce je popsat podstatu a funkci ransomware a uvést významné 

exempláře, uvést možné trestněprávní kvalifikace šíření ransomware dle stávající české právní úpravy 

a uvést vybrané kriminologické aspekty šíření ransomware včetně pohledu na tento fenomén optikou 

některých kriminologických teorií.  

Práce je popisného charakteru a snaží se představit ransomware srozumitelně a dostatečně 

detailně z hlediska jeho funkce, což je předpokladem pro jeho následující popis v trestněprávním  

a kriminologickém kontextu. Využitá metodologie pro dosažení těchto cílů je rešerše, komparace  

a kritická analýza odborných zdrojů.  
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1. Ransomware 

V této kapitole je představena definice ransomware a následně je ransomware popsán detailněji 

především po funkční stránce, která je klíčová pro trestněprávní a kriminologický pohled kapitol 

následujících. Součástí je stručný historický vhled do problematiky, pohled na možnou kategorizaci 

jednotlivých typů ransomware a uvedení konkrétních případů nákaz malwarem typu ransomware. 

1.1. Definice ransomware a jeho stručná historie 

Termín ransomware do spisovné češtiny prozatím nepronikl1, Oxfordský slovník ho však zná 

od léta roku 20172 3 a definuje ransomware jako „druh škodlivého software, který je utvořen pro 

zablokování přístupu k počítačovému systému, dokud není zaplacena suma peněz.“4 Etymologicky 

termín ransomware vznikl z kořene slova ransom (tedy výkupné 5 ) a přípony ware, kterou, dle 

oxfordského slovníku, známe ze slov jako je hardware či software (nebo také malware6). Dříve byl 

používán i pro zcela jiný druh programu – pro bezplatný software, který ovšem vyžaduje platbu pro 

přístup ke všem prvkům, funkcím nebo aktualizacím.7 Tento význam je však dnes marginální a v této 

práci není uplatňován. 

Jiné slovníky definují ransomware jako „software vytvořený zločinci pro zablokování přístupu 

uživatelům k jejich vlastnímu počítačovému systému nebo souborům, pokud nezaplatí peníze“8 nebo 

jako „nelegální počítačový software, který zastavuje funkci počítače nebo znemožňuje uživateli 

získávat informace, dokud nezaplatí určitou sumu peněz“9 – tyto definice se zahrnutím hodnotícího 

aspektu legality nemusí být vždy dokonalé, ale obsahují důležitou distinkci od bezplatného programu, 

který nutí uživatele k zaplacení dalších součástí. Byť je vhodnější vyhnout se označení nelegální, 

ransomware můžeme v každém případě kategorizovat jako software škodlivý. Škodlivý software 

nazýváme rovněž anglickým ekvivalentem malware, vzniklým tentokrát z části mal od anglického 

malicious (zákeřný, škodlivý, zlomyslný) a opět přípony ware.  

                                                             
1 Ústav pro jazyk český, Akademie věd české republiky. Internetová jazyková příručka [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ransomware. 
2 BBC. Hangry and ransomware added to Oxford English Dictionary [online]. 2019 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-42870791. 
3 Sophos. Ransomware makes it into the Oxford English Dictionary [online]. 2019 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://nakedsecurity.sophos.com/2018/01/31/ransomware-makes-it-into-the-oxford-english-

dictionary. 
4 Oxford University Press. Ransomware [online]. 2019 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/ransomware. 
5 BLACK, Henry Campbell. Blackův právnický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1993. Svazek II, 

strana 320. 
6 Souhrnné označení pro škodlivý software, kam ransomware řadíme 
7 Oxford English Dictionary. Ransomware [online]. 2019 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z: http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/63079537. 
8 Cambridge Dictionary. Ransomware [online]. 2019 [cit. 2019-05-05].  

Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ransomware. 
9 Collins Dictionary. Ransomware [online]. 2019 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ransomware. 
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Kolouch10 definuje ransomware jako „malware, který brání či omezuje uživatele v řádném 

užívání počítačového systému do doby, než dostane útočník zaplaceno výkupné.“ Zřejmě nejlepší 

definici, která počítá s účelem požadavku výkupného, ale neimplikuje jistý návrat dat po zaplacení, 

uvádí Gřivna:11 „Ransomware je výraz pro malware spočívající v zašifrování souborů bez vědomí 

uživatele za účelem následného požadování výkupného za jejich opětovné zpřístupnění“. 

Výše citované definice mohou však být interpretovány i tak, že je přístup po zaplacení obnoven, 

nebo že o ransomware jde pouze tehdy, když skutečně šifruje soubory nebo data. To může být 

problematické, proto pro účely této práce použijeme mírně upravenou definici ransomware, která není 

omezena na platu v penězích či výlučně úspěšné zašifrování dat a současně dobře odlišuje význam, 

který potřebujeme vystihnout. 

Ransomware je druhem škodlivého software, jehož prostřednictvím pachatel zašifruje, 

zablokuje nebo jinak zamezí přístupu k počítačovému systému, datům v takovémto systému  

a v souvislosti s tím požaduje peněžní či jiné plnění. 

Tato definice se snaží obsáhnout všechny kategorie, do kterých ransomware v následující 

subkapitole rozdělíme, současně má za cíl být dostatečně přesná, aby odlišila ransomware od jiných 

typů škodlivého software. V první větě označuje ransomware za škodlivý software, čímž můžeme 

rozumět jakýkoli program či aplikaci,12 který má z pohledu uživatele nežádoucí, škodlivé účinky. 

Pachatele rozumíme v kriminologickém smyslu slova, jde o jakéhokoli šiřitele ransomware. Dalším 

znakem je popis jeho funkce, tedy že zašifruje, zablokuje, nebo jinak zamezí přístupu. Šifrování je 

základní metodou funkce ransomware, ovšem definovat jej pouze tak, že k zašifrování dojde, by 

způsobilo vyloučení celé řady druhů, které šifrování neprovedou (například z důvodu chyby pachatele, 

který je tvůrcem zdrojového kódu). Proto je zašifrování rozšířeno o zablokování či jiné zamezení 

přístupu k počítačovému systému. Protože k zamezení přístupu či zašifrování počítačového systému 

jako celku dochází jen v některých případech,13 je definice rozšířena rovněž i o tuto funkci ve vztahu 

k datům počítačového systému, nebo jiným jeho součástem. Tak vystihuje řadu variant ransomware, 

které se zaměřují jen na vybrané oblasti či složky. Podmínka peněžního plnění rozšířená rovněž o jiné 

plnění obsáhne také nepeněžní požadavky, které jsou rovněž kladeny některými variantami 

ransomware. Nepochybně nejčastější je požadavek na plnění, které odpovídá určité finanční částce. 

                                                             
10 KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. CZ.NIC. Strana 221. 
11 GŘIVNA, Tomáš a kol. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Strana 342. 
12 Případně také škodlivý zdrojový kód nebo škodlivou část zdrojového kódu. Škodlivý kód, škodlivý 

program, škodlivá aplikace či malware jsou v této práci chápány jako synonyma. 
13 Technicky vzato bychom za zašifrování celého systému nebo přístupu mohli zřejmě považovat 

zašifrování úložiště (nebo všech úložišť) jako celku, případně zašifrování klíčových přístupových součástí 

na úrovní základních vstupně-výstupních funkcí (BIOS). 
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Z důvodu anonymity pachatelů ransomware využívá kryptoměny,14 případně různé druhy kuponů.15 

Protože tyto nelze považovat za společností všeobecně přijímaný prostředek směny, je vhodnější 

neomezovat definici pouze na peníze. Kryptoměny nesplňují i řadu dalších znaků peněz, nejsou ani 

elektronickými penězi podle zákona 370/2012 Sb., o platebním styku.  

Peněžní plnění však není jediná varianta požadavku. Zajímavé je, že se objevil  

i ransomware, který požadoval po napadeném nikoli peníze či obdobné finančně ekvivalentní plnění, 

ale konkrétní činnost. Ransomware s názvem PUBG po zašifrování všech složek  

a souborů na ploše požadoval po uživateli, aby alespoň hodinu hrál hru PlayerUnknown‘s 

Battleground. V tomto případě jde spíše o úsměvný a relativně neškodný druh ransomware, který lze 

snadno odstranit, případně hru spustit jen na tři vteřiny a soubory jsou zachráněny. Lze si ale 

představit, že bude jiný typ ransomware požadovat po oběti jakoukoli jinou, potenciálně nepříjemnější 

činnost, proto je definice rozšířena i o „jiné plnění“. 

1.2. Jak ransomware funguje? 

Ransomware zpravidla zamění na datovém nosiči některé soubory tak, že obsahují fakticky 

zcela odlišné informace. Může rovněž zašifrovat datový nosič jako celek, případně pomocí šifrování 

zablokovat základní přístupové funkce. To se děje například tak, že se zaměří na základní vstupně-

výstupní funkce (BIOS), nebo na alokační tabulku jednotlivých úložišť, jejímž prostřednictvím 

operační systém s daty pracuje. Může se stát, že ransomware vůbec data nezašifruje, ale pouze 

zablokuje přístup, například zobrazením výzvy k zaplacení. Ve všech případech však jde ve výsledku 

o změnu určité výseče dat, která jsou uložena na určitém paměťovém úložišti, ransomware tedy vždy 

neoprávněně změní obsah úložiště, s cílem vlastního spuštění a většinou rovněž s cílem alespoň část 

úložiště zašifrovat. 

Přestože kvalitní šifrování patří k pokročilým technikám programování, jeho podstata je velmi 

jednoduchá. Ransomware pozměňuje data tak, aby nedávala smysl a po zaplacení bylo možné je 

navrátit do původní podoby. Toho je možno dosáhnout buďto symetrickou nebo asymetrickou šifrou. 

Symetrická šifra je jednodušší a pro ransomware nedokonalá. Lze si ji představit jako obdobu 

Caesarovy šifry,16 která posune každý znak zprávy o určitý počet polí v rámci abecedy. Posloupnost 

čísel, která vyjadřují počet posunutí jednotlivých znaků zprávy, tvoří dešifrovací klíč, který je stejný 

pro tvůrce ransomware i pro oběť. Samotný ransomware tak musí obsahovat klíč, kterým lze data 

                                                             
14 Kryptoměna je digitální komodita, která se vyznačuje určitými podobnostmi s elektronickou měnou – 

za určitých okolností jde směnit za státem uznávané peníze, omezeně s ní jde rovněž platit. Bývá založena 

na principu asymetrické kryptografie a je pro ni typická možnost anonymity, nezávislost na státech a 

bankovních institucích, ale také například rychlé kolísání hodnoty. 
15 Ucash, Zcash. 
16 Šifra pojmenována po Juliu Caesarovi je v kryptografii jednou z nejjednodušších substitučních šifer, je 

snadno prolomitelná. 
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navrátit do původní podoby, protože jiný bezpečný přenos klíče mezi pachatelem a obětí nebývá reálně 

možný. Zpětnou analýzou je možné klíč získat a data dešifrovat. 

 

Obrázek 1: Symetrická šifra17 

Sofistikovanější metoda je asymetrická kryptografie. Zde se pomocí matematických algoritmů 

dosáhne stavu, kdy je zpráva zašifrována jedním klíčem, který ale nestačí pro její dešifrování. Jde o 

tzv. veřejný klíč, který může být známý a oběti nepomůže. Soukromý klíč, kterým lze data dešifrovat, 

je poskytnut oběti až po provedení požadovaného plnění.  

Samotná bezpečnost pak již záleží na kvalitě klíče, nicméně s běžně používanými 128 bitovými 

klíči je šifra neprolomitelná.18 Pokud tedy autoři implementují šifrování správně, lze data bezpečně 

považovat za nepřístupná.  

                                                             
17 Zdroj: https://hackernoon.com/symmetric-and-asymmetric-encryption-5122f9ec65b1. 
18 K tomuto tvrzení existuje i jednoduchý fyzikální důkaz, podle Landauerova zákona by prolomení 

vyžadovalo nejméně enrgii 30 Gigawatů po dobu jednoho roku (reálně mnohem více) – to je natolik 

vysoké číslo, že se není třeba příliš zabývat ani rychlostí růstu výpočetního výkonu. S výkonem tisíců 

současných superpočítačů by prolomení trvalo v řádu trilionů let. 
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Obrázek 2: Asymetrická šifra19 

Je-li zašifrováno správně, stává se prakticky nemožným získat zašifrovaný obsah zpět 

v původní podobě. Některé druhy ransomware tento problém dále umocňují tím, že hrozí smazáním 

všech dat v případě nezaplacení výkupného do určité doby.  

1.3. Historie a vývoj ransomware 

Historicky není ransomware novinkou posledního tisíciletí, již na konci devadesátých let se 

objevil šifrovací virus PC Cyborg, známý také pod názvem AIDS.   

 

Obrázek 3: Ransomware AIDS20 

                                                             
19 Zdroj: https://hackernoon.com/symmetric-and-asymmetric-encryption-5122f9ec65b1. 
20 Zdroj: https://medium.com/un-hackable/the-bizarre-pre-internet-history-of-ransomware-bb480a652b4b. 
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Ten fungoval podle schématu, které známe i dnes – zašifroval soubory a za jejich odemknutí 

požadoval platbu 189 dolarů. U tohoto případu byl autor dopaden. Pachatelem byl evoluční biolog 

Joseph Popp s doktorátem z Harvardu. Lze usuzovat, že pachatel byl přinejmenším nadprůměrně 

inteligentní. Samotný ransomware nicméně příliš kvalitní nebyl, bylo možné data dešifrovat a nadto 

bylo šíření disketami velmi neefektivní. Doktor Popp byl zatčen v lednu 1990 ve Velké Británii  

a obviněn z 11 případů vydíraní. Vzhledem ke svému stavu a velmi podivnému jednání po zatčení byl 

však prohlášen za duševně nemocného a vydán do Spojených států amerických.21   

V roce 1996 představili z akademické perspektivy Adam. L. Yung a Moti Yung hrozbu 

kryptovirologického útoku za pomoci asymetrické kryptografie, která využívá veřejný  

a soukromý klíč,22 viz výše. Jde o sofistikovanější metodu, než kterou použil na konci devadesátých 

let Popp. Nutno podotknout, že se nemýlili – viry založené na asymetrické kryptografii23 se začaly 

rychle rozšiřovat na počátku 21. století a asymetrická kryptografie převažuje v ransomware dodnes. 

Přes první známý incident a prognózu použití asymetrických šifer nenastal boom ransomware 

ihned. Až v roce 2005 se objevil GPcoder. Za zmínku stojí také na grafu nevyznačený ransomware 

Cryzip, který používal k šifrování knihovnu komprimujícího programu WinZip24 či Archiveus z roku 

2006, jehož šifra nebyla dostatečně silná a byla zanedlouho prolomena. Pro tyto rané exempláře je 

typické (s výjimkou Cryzip), že pachatelé spoléhali na vlastní šifrovací algoritmus, což často vedlo 

k jeho nedostatkům a následnému prolomení. S posunem na časové ose směrem k současnosti je 

naopak stále častější používání již dostupných šifrovacích algoritmů a průnikových metod, které jsou 

sofistikovanější a současně dostupnější. To, současně s příchodem BitCoinu v roce 2008, s vysokou 

pravděpodobností odstartovalo hlavní vlnu ransomware. Mezi lety 2008 a 2012 je nástup pozvolný  

a téměř žádné nové infekce se neobjevují. Poté přichází Reveton, Kovter, Cryptowall a několik dalších 

v roce 2013, první pololetí roku 2014 je klidnější a od tohoto okamžiku nastává doslova boom, který 

ilustruje graf vybraných odhalených exemplářů níže. 

                                                             
21 TAYLOR, Paul A. Hackers: crime in the digital sublime. New York : Routledge, 1999. ISBN 0-415-

18072-4. Strana 187. 
22 YOUNG, Adam a Moti YUNG. Malicious cryptography: exposing cryptovirology. Hoboken, NJ: 

Wiley, c2004. ISBN 0764549758. Strana 321 a následující. 
23 Mezi první patřily Gpcode, TROJ.RANSOM.A, Archiveus, Krotten, Cryzip či MayArchive. 
24 Secureworks.com. Cryzip Ransomware Trojan Analysis [online]. 2019 [cit. 2019-02-13]. Dostupné  

z: https://www.secureworks.com/research/cryzip. 
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Obrázek 4: Ransomware v letech 2005-2016 na časové ose25 

V letech 2015 až 2016 se objevila celá řada ransomware, například Simplocker  

a CryptoLocker, z nichž několik významných je popsáno do detailu níže.  

Modernější ransomware se liší procesem tvorby, s nárůstem jeho popularity vzniká stále více 

tzv. rodin26 ransomware. Programátorům pomáhají zveřejněné části kódu, sloužící k útokům, jako 

například MimiKatz. MimiKatz je bezplatný program s veřejně dostupným zdrojovým kódem,27 který 

umí především využívat bezpečnostních chyb v OS Windows a pomocí technik, které umí klonovat 

HASH kódy28 a různé tipy ticketů,29 získává hesla či přístupová a vyšší práva i bez nutnosti prolomení 

hesla samotného. 30  31  K problematice zveřejňování těchto nástrojů lze zmínit, že jsou užitečné 

vývojářům při legitimní tvorbě aplikací a současně se jsou využívané například správci sítí nebo 

pracovníky bezpečnostních úřadů, kteří s jejich pomocí testují vlastní síť či hardware. Proto je zde 

                                                             
25 CIT. A brief History of Ransomware [online]. 2016 [cit. 2019-03-14].  

Dostupné z: https://www.complete-it.co.uk/data-recovery/a-brief-history-of-ransomware. 
26 Označení „rodina“ se v oblasti IT bezpečnosti používá pro obdobné variace kódů jednotlivých infekcí. 

Téměř vždy existuje řada klonů založená na podobném jádře zdrojového kódu se shodnými typovými 

znaky a odlišnostmi v detailech. 
27 GitHub. MimiKatz [online]. 2019 [cit. 2019-03-14].  

Dostupné z: https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases. 
28 Hash kód je určitý řetězec (posloupnost znaků), ve které Windows ukládá hesla tak, aby je nebylo 

možné snadno zjistit. Při správné implementaci matematického algoritmu, kterým je HASH generován, je 

okamžitě jasné, zda je HASH kód stejný a heslo správné a jeden HASH kód odpovídá jen jednomu heslu, 

přesto není možné heslo z HASH kódu zjistit. 
29 Ticket je opět obdobou ukládání hesel. MimiKatz umí tickety, stejně jako HASH kódy, předat tak, že 

lze získat vyšší práva i bez samotné znalosti hesel. Některé typy ticketů poté fungují i jako univerzální 

klíč pro všechna hesla. 
30 Varonis. MimiKatz beginners guidez [online]. 2019 [cit. 2019-03-14].  

Dostupné z: https://www.varonis.com/blog/what-is-mimikatz. 
31 Gentil Kiwi. MimiKatz [online]. 2019 [cit. 2019-03-14].  

Dostupné z: http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz. 
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řada legitimních využití, zároveň však některé právní úpravy považují již jen opatření podobných 

nástrojů při absenci legitimních cílů za trestnou.32 33 

Nově se objevuje také ransomware jako služba. Takovýto ransomware autoři sofistikovaně 

vytvoří například s pomocí nástrojů jako MimiKatz a veřejně dostupných šifrovacích knihoven do 

snadno ovladatelné podoby a následně prodávají, častěji však pronajímají dále. O samotné šíření se 

poté stará osoba či osoby odlišné od tvůrce. Mezi nejčastější případy můžeme zahrnout TeslaCrypt, 

CryptoWall či Locky.34 Některá řešení mají natolik jednoduché a intuitivní rozhraní, že je může 

používat prakticky kdokoli a připomínají spíše software pro správu zákazníků. 

V etapě od roku 2016 do současnosti se používají v zásadě podobné technologické 

mechanismy. Všeobecně roste počet napadnutelných zařízení, čehož využívají masivní infekce jako 

WannaCry v květnu 2017. V souvislosti s nárůstem počtu zařízení připojených k internetu se mění 

spíše cílový segment – specifikem nejnovějších druhů ransomware je nákaza mobilních zařízení  

i infrastruktury. Došlo například k úspěšnému kryptovirologickému napadení systému Kyjevského 

metra, mezinárodního letiště v Oděse a několika ukrajinských ministerstev.35 „V Kyjevě byl k útoku 

použit Diskcoder.D, nová varianta nechvalně proslulého ransomware Petya. Předchozí varianta 

Diskcoderu byla příčinou letošní červnové celosvětové kampaně ransomware.“36  

Zatímco v dobách prvních exemplářů nebyla infrastruktura natolik závislá na různých 

infikovatelných zařízeních a připojení k internetu bylo podstatně méně rozšířeno, dnes je ohrožení 

infrastruktury rozsáhlým tématem. Do budoucna lze očekávat napadení IoT37  sektoru, tedy řady 

drobných zařízení jako jsou například domácí spotřebiče, které se modernizací stávají rovněž 

počítačovými systémy (resp. počítačový systém obsahují) a jejichž napadení a zablokování funkce 

výměnou za výkupné bude z povahy těchto zařízení pro pachatele lákavé. Mezi již aktuální hrozby 

patří ransomware napadající chytré televizory.38 

  

                                                             
32 ZD Net. Exploits, security tools disappear as German anti-hacker law takes effect [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/exploits-security-tools-disappear-as-

german-anti-hacker-law-takes-effect/ 
33 Tech Republic. Germany outlaws 'hacking tools': An impossible ban for sysadmins? [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.techrepublic.com/blog/data-center/germany-hacking-tools-an-

impossible-ban-for-sysadmins/ 
34 Digital Guardians. A History of Ransomware Attacks: The Biggest and Worst Ransomware Attacks of 

All Time [online]. 2019 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://digitalguardian.com/blog/history-

ransomware-attacks-biggest-and-worst-ransomware-attacks-all-time  
35 ESET. Kyjevské metro napadla nová varianta ransomware Diskcoder [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/kyjevske-metro-napadla-nova-varianta-

ransomware-diskcoder/ 
36 ESET. Kyjevské metro napadla nová varianta ransomware Diskcode, op.cit. 
37 Internet of Things – „internet věcí“ – velká síť drobných zařízení, například chytré domácí spotřebiče 
38 ESET. Ransomware už přes rok napadá i chytré televizory s Androidem [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/ransomware-uz-pres-rok-napada-i-chytre-

televizory-s-androidem. 
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1.4. Členění a variace 

Základní formou ransomware je v současnosti malware, který zašifruje soubory takovým 

způsobem, že je nejde bez provedení platby získat zpět. Můžeme si však všimnout celé řady různých 

variací, které jsou nepochybně podřaditelné pod termín ransomware, protože fungují velmi podobně, 

ale nikoli stejně, nebo byly dokonce zamýšleny pro tuto funkci, ale v důsledku programátorských chyb 

se do takto specifické definice nemohou řadit. Ransomware lze kategorizovat podle různých 

parametrů. 

Podle faktické funkce ransomware: 

• ransomware šifrovací – zašifruje data (takovým způsobem, že je nelze běžně 

dostupným způsobem získat zpět) a požaduje výkupné za jejich dešifrování, 

• vyděračský program – nešifruje data (jen to předstírá) a přesto požaduje výkupné. 

K určení běžně dostupného způsobu – u pokročilého zašifrování dat není možné data dešifrovat 

jinak, než hrubým výpočetním útokem na šifrovací klíč. Při jeho dostatečné délce je zcela vyloučeno 

dešifrování výkonem běžného počítače (zde se můžeme bavit o desítkách tisíc  

i milionech let), u profesionálních superpočítačů je teoreticky dešifrování jednodušších šifer možné 

v řádu dnů či týdnů (opět ale pouze do určité délky šifrovacího klíče), zato přístup k nim je pro běžné 

uživatele téměř vyloučen a rovněž extrémně drahý.   

Podle obnovy souborů či přístupu po splnění podmínek ransomware: 

• soubory byly zašifrovány a po provedení požadovaného plnění budou dešifrovány, 

• soubory byly zašifrovány a po provedení požadovaného plnění nebudou dešifrovány, 

nebo plnění nelze provést, 

• soubory vůbec nebyly zašifrovány a provedení požadovaného plnění tedy ani 

dešifrovány být nemohou (Zdánlivá blokace buďto zmizí, nebo ne, faktická možnost 

dispozice se soubory je celou dobu nezměněna.), 

• uživateli budou soubory dešifrovány či přístup bezplatně odblokován, pokud nakazí 

alespoň dva jiné uživatele a ti zaplatí výkupné (popcorn time ransomware). 

Je nutné posoudit také otázku, jestli samotný fakt, že program zablokuje přístup k souborům 

například vyskakovacím oknem přes celou obrazovku, bude posuzován jako znemožnění přístupu 

k souborům, stejně jako jejich zašifrování. De facto totiž může méně zkušeným uživatelům přístup 
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zablokovat, ale pro zkušenější uživatele nebo po návštěvě jakéhokoli odborníka jsou data uživatele 

v neporušené podobě k dispozici na úložišti.39  

V některých pracích se setkáme také s podřazením falešných antivirů (AV scareware) mezi 

ransomware. Falešné antiviry však nenaplňují definici ransomware, protože vůbec neblokují uživateli 

přístup k systému či datům. Nadto je často obtížné s jistotou určit, zda jsou nějaké soubory a součásti 

systému nebezpečné, či nadbytečné. Metodu, při které se poukazuje na nevhodné či nadbytečné 

soubory, používá celá řada legitimních antivirových a urychlovacích programů. Velmi často se poté 

ani odborníci neshodnou, který urychlovací či antivirový program je opravdu kvalitní, i u celosvětové 

špičky jsou detekce falešné hrozby40 zcela běžné. V každém případě lze mít za to, že je potřeba 

rozlišovat mezi malware, který znemožňuje přístup a chce výkupné, a mezi situací, kdy software 

aktivně vybízí uživatele k zakoupení, byť přehnaně zveličuje hrozby, jejichž řešení nabízí. Proto 

falešné antiviry nelze mezi ransomware opodstatněně řadit. Pokud ovšem fakticky blokují přístup 

k zařízení, nepochybně jde o ransomware, v tomto případě zařaditelný do nešifrovací kategorie.  

Podle platformy: 

• Windows – nejčastější cíl ransomware, jde zejména o spotřebitelské notebooky  

a stolní počítače, často i o servery a zařízení státní infrastruktury, 

• Mac/Linux – prozatím nejméně napadaná skupina operačních systémů využívaná 

především notebooky, stolními počítači a servery, částí zařízení IoT,  

• Android – potenciálně silná skupina pro budoucí infekce, zahrnuje kromě řady 

mobilních telefonů také velkou skupinu zařízení IoT sektoru. 

Podle následné komunikace s pachatelem: 

• bez komunikace – nejčastější, obnova funguje buďto automaticky, na bázi zaslání 

klíče po spárování platby ze serveru útočníků, případně obnova nefunguje vůbec, 

• s komunikací – pachatelé po infikování zařízení vyčkávají na kontaktování ze strany 

oběti, které ransomware zpřístupní kontaktní informaci, jako je e-mailová adresa, 

případně sami aktivně kontaktují oběť a například vyhrožují smazáním souborů či 

jednají o výši výkupného, což je nejčastější u cíleného napadání korporátního sektoru. 

  

                                                             
39 Například při spuštění neinfikovaného operačního systému, vyjmutí úložiště a přečtení dat v jiném 

zařízení, nebo i běžným spuštěním nouzového režimu, ve kterém se virus po startu nespustí. 
40 Označení bezpečného souboru za virus či jinou nežádoucí infekci. 
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1.5. Příklady 

1.5.1. WannaCry 

WannaCry41  je typickým a možná nejznámějším zástupcem ransomware. Cílí na operační 

systém Windows 42  (není úzce specializován, napadá jak obchodní korporace, tak jednotlivce  

i veřejnoprávní subjekty), využívá neopatrnost uživatele i několik bezpečnostních chyb43 v operačním 

systému. Kryptovirologický útok je implementován na poměrně dobré úrovni, až na pár výjimek44 

nelze WannaCry jednoduše obejít, data jsou ve většině případů zašifrována bez možnosti obnovení. 

V současnosti je považován za jeden z nejagresivnějších ransomware.45 Začal se šířit 12. května 2017 

a nedlouho poté bylo jeho šíření prudce zpomaleno, převážně díky rychlému vydání bezpečnostních 

záplat. 

 

Obrázek 5: Jak funguje WannaCry? (Europol)46 

Ačkoli existuje několik verzí tohoto ransomware, modus operandi je obdobný. Wannacry 

kombinuje funkci počítačového červa a ransomware. Nejprve se šíří e-mailovou zprávou, která se 

pokouší oklamat adresáta, aby otevřel přílohu, nebo otevřel odkaz. Jakmile se škodlivý kód spustí, 

využije chybu ve Windows a dál se samovolně šíří po síti, jako klasický červ. Následně zašifruje 

                                                             
41 Také známý pod označením WannaCrypt, WanaCrypt0r, WRrypt, a WCRY. 
42 Přesněji zejména Windows XP, Windows 8 a Windows Server 2003, které nebyly aktualizované od 14. 

3. 2017 a jsou tak náchylné skrze chybu v protokolu Server Message Block. 
43 Jako zajímavost lze uvést, že jedna z hlavních zranitelností, které WannaCry využívá, byla více než 5 

let známa Národní Bezpečnostní Agentuře USA (NSA), která tyto zranitelnosti záměrně zjišťuje a snaží 

se ponechat v utajení pro vlastní použití, ale chvíli před začátkem šíření WannaCry došlo k jejich úniku. 

To kritizuje také Microsoft a uvádí NSA jako spoluodpovědnou za důsledky.  
44 Technet.cz. Malware WannaCry obsahuje chyby. Část dat by mělo být možné zachránit [online]. 2017  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/internet/wannacry-zachrana-

dat.A170613_132140_sw_internet_mla. 
45 BBC. Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale [online]. 2017  

[cit. 2019-02-13].  Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-39907965. 
46 Zdroj: https://www.europol.europa.eu/wannacry-ransomware 
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soubory ve vytipovaných složkách 47  a požaduje výkupné v kryptoměně Bitcoin, aby soubory 

dešifroval. 

 

Obrázek 6: Infekce WannaCry48 

Výše uvedený obrázek ilustruje, jak vypadá obrazovka po zašifrování. Textové pole v pravé 

části informuje, že jsou důležité soubory zašifrovány, že je lze dešifrovat, ale pouze po zaplacení sumy 

odpovídající 300 americkým dolarům v kryptoměně Bitcoin. Pro zvýšení důvěryhodnosti tvrzení je 

možné vyzkoušet u některých souborů dešifrování zdarma. Text poté odkazuje na instrukce, jak 

takovouto platbu provést.  

Dále je uživatel informován, že pokud nezaplatí do 3 dnů, bude cena za dešifrování 

zdvojnásobena, pokud nezaplatí do 7 dnů, budou soubory nenávratně odstraněny. To je zdůrazněno 

odpočítáváním v levé části okna, které má fungovat jako psychologický nátlak. 

V pravém horním rohu si lze povšimnout volby jazyka. Celkem je na výběr z 28 jazykových 

variant. Jazyková analýza poukazuje na to, že text tvořila osoba hovořící čínštinou na úrovni rodilého 

mluvčího a plynně anglicky. Ostatní překlady vychází ze strojového překladu nástroje Google 

Translator, obsahují pouze drobné úpravy.49 To může být vodítkem k původci,50 může jít ale také 

                                                             
47 Jde o složky: Dokumenty, Plocha, Obrázky. 
48 Zdroj: https://www.avast.com/cs-cz/c-wannacry 
49 Flashpoint. Linguistic Analysis of WannaCry Ransomware Messages Suggests Chinese-Speaking 

Authors [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.flashpoint-intel.com/blog/linguistic-

analysis-wannacry-ransomware. 
50 Před zveřejněním této analýzy se odhadovalo, že WannaCry má původ v Severní Koreji. Více na 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42407488. 



19 
 

pouze o zastírací taktiku, ve zdrojovém kódu bylo totiž nalezeno několik praktik, které pravděpodobně 

sloužily k zastření skutečného původu a ztížení vyšetřování.51 

Důsledky šíření WannaCry 

Mezi nejzávažnější důsledky nepochybně patří napadení britského NHS52. Zde byly napadeny 

nejen klasické počítače, ale rovněž zařízení na magnetickou rezonanci, nebo chladící systémy pro 

uchování krevní plazmy. To vyústilo k pozastavení poskytování řady zdravotních služeb, které nebyly 

kriticky naléhavé. Vedle britských zdravotních služeb byla napadena  

i slovenská nemocnice v Nitre, napadení ale nedosáhlo takové intenzity a jen pozdrželo odbavování 

pacientů.53 54 55 

Rovněž byla zcela odstavena síť španělské pobočky operátora O2 Telefonica, systémy dopravní 

infrastruktury včetně aerolinek LATAM. Kampaň ransomware WannaCry rovněž odstavila linky 

tchajwanské společnosti TSCM, největšího výrobce polovodičů na světě. Stejný škodlivý kód odstavil 

počítače přepravní společnosti Maersk.56  

Malware WannaCry se úspěšně šířil po celém světě, což příkladně ilustruje mezinárodní 

aspekty problematiky ransomware, stejně jako neomezenost kyberprostoru vzdálenostmia národními 

právními řády. Bylo infikováno přes 200 000 počítačů ve více než 150 zemích, škody v bristském 

NHS byly vyčísleny na 92 milionů liber.57 Odhady celkových škod se výrazně liší, pohybují se v řádu 

miliard amerických dolarů.58 59  

                                                             
51 The verge. Registering a single web address may have stopped a global malware attack [online]. 2017 

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2017/5/13/15635050/wannacry-ransomware-

kill-switch-protect-nhs-attack. 
52 National Healthcare System – britský národní systém lékařské péče. 
53 WebNoviny. Počítače v nitrianskej nemocnici napadol vírus WannaCry, znefunkčnil rôzne operačné 

systémy attack [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.webnoviny.sk/wannacry-

napadol-v-nemocnici-v-nitre-pocitace-s-roznymi-operacnymi-systemami. 
54 V Zdravotnictve. Ransomware WannaCry zrejme udrel na Nitransku nemocnicu [online]. 2017 [cit. 

2019-02-13]. Dostupné z: https://vzdravotnictve.sk/ransomware-wannacry-zrejme-udrel-na-nitriansku-

nemocnicu. 
55 Dnes24. Nitranska nemocnica tvrdi, ze antivirus ani operacny systém neboli zastarane [online]. 2017 

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://nitra.dnes24.sk/nitrianska-nemocnica-tvrdi-ze-antivirus-ani-

operacny-system-neboli-zastarane-270147. 
56 ESET. Jakým specifickým hrozbám na internetu čelí velké firmy? [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/jakym-specifickym-hrozbam-na-internetu-celi-velke-firmy. 
57 ZD Net. This i show much the WannaCry ransomware cost the NHS [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/this-is-how-much-the-wannacry-ransomware-attack-cost-the-

nhs. 
58 Reinsurance. Total WannaCry losses pegged 4 billion [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: 

https://www.reinsurancene.ws/total-wannacry-losses-pegged-4-billion. 
59 Reuters. Global Cyber Attack Could Spur 53 billion in losses [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-cyber-lloyds-report/global-cyber-attack-could-spur-53-

billion-in-losses-lloyds-of-london-idUSKBN1A20AB. 
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Obrázek 7: mapa světa se znázorněním zasažených zemí60 

Zisk tvůrců je oproti celkovým škodám velmi malý, ale není nepatrný. Na Bitcoinové 

peněženky bylo odesláno celkem asi 108 000 amerických dolarů. Vzhledem k povaze bitcoinových 

účtů byla některými bezpečnostními experty presumována i varianta, že se útočníci tyto prostředky ze 

strachu z dopadení vůbec nepokusí převést na běžnou měnu. Přestože jsou veškeré pohyby Bitcoinů 

veřejně dohledatelné (na rozdíl od vlastníků konkrétních peněženek), existují operace, které dokáží 

dohledání pohybů podstatně ztížit až takřka znemožnit.  

Tomuto „praní špinavých Bitcoinů“ pomáhají především tzv. Bitcoin mixery, které začnou 

rozposílat různé částky přes velké množství dalších účtů. Protože tyto transakce proběhnou také přes 

účty, na kterých probíhá velmi vysoké množství transakcí, je téměř nemožné dohledat, na které 

peněžence se finálně prostředky ocitly. A přesně to se stalo s penězi z WannaCry, více než 108 000 

liber od obětí WannaCry mezi 24. červencem a 3. srpnem 2017 zmizelo z účtů. 

Vyšetřování se věnuje také speciální divize Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) při 

Evropském centru pro kybernetický zločin (EC3) EUROPOL.61 Na odhalení pachatelů mají v rámci 

                                                             
60 Zdroj: https://www.bbc.com/news/world-europe-39907965. 

 
61 EUROPOL. WannaCry Ransomware. [online].2017 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/wannacry-ransomware. 
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J-CAT spolupracovat týmy EC3, EU Cybercrime Taskforce, FBI i U.K. National Crime Agency,62 

nicméně prozatím bez konkrétních zveřejněných výsledků.  

V souvislosti s šířením WannaCry představili američtí zákonodárci „Protecting Our Ability to 

Counter Hacking Act of 2017“ (dále zkráceně PATCH Act), který má za cíl zranitelnosti nechat 

nejprve posoudit nezávislou porotu, aby posoudila vyvážení potřeby zveřejnit takovouto zranitelnost 

v porovnání se státními zájmy, za účelem zachování transparentnosti  

a důvěryhodnost veřejnosti k tomuto procesu. 63  Jak již bylo uvedeno v poznámce výše, tajení 

bezpečnostních nedostatků ze strany NSA a následný únik těchto informací totiž výrazně napomohl 

WannaCry infekci, nebo přinejmenším její intenzitě. 

1.5.2. Petya 

Ransomware Petya se začal šířit pravděpodobně na Ukrajině64 a odtud se rozšířil do dalších 

zemí, včetně České republiky.65 Je na něm zajímavé to, jakým způsobem funguje. Nejprve se pokusí 

zašifrovat zavaděč (bootloader) systému,66 což je velmi rychlá operace, která zcela odstaví úložiště, 

místo operačního systému se spustí pouze informace s požadavkem výkupného. Pokud se toto 

nepodaří, šifruje alespoň jednotlivé soubory.  

Šíří se díky bezpečnostní chybě, kterou využíval i ransomware WannaCry a pomocí nástroje 

PsExec umožňuje útočníkům vzdáleně spouštět další aplikace a tím systém ovládat, podobně jako 

trojské koně. Některé verze z roku 2016 obsahovaly chybu v identifikačním čísle oběti, podle kterého 

měl být přiřazen kód pro obnovu dat. Z tohoto kódu se dal zjistit dešifrovací klíč a data tak bylo možno 

zachránit.67 Tento nedostatek se ovšem netýká všech variant. 

Petya požaduje platbu BitCoin v ekvivalentu 300 amerických dolarů, nicméně ve skutečnosti 

neumí zašifrovaná data dešifrovat. Nadto měli pachatelé a oběti komunikovat prostřednictvím e-

mailové schránky německé služby Posteo, která byla brzy zablokována. Přestože ransomware Petya 

způsobil mimořádně vysoké škody a šířil se masivně, v důsledku nemožnosti dešifrování dat vybral 

přibližně jen 10 000 dolarů. Server Wired.com uvádí, že celkové škody přesáhly 10 miliard dolarů, 

                                                             
62 IT Biz. Europol zahájil fungování mezinárodního útvaru pro potírání kybernetického zločinu. 2017 [cit. 

2019-02-13]. Dostupné z: https://www.itbiz.cz/zpravicky/europol-zahajil-fungovani-mezinarodniho-

utvaru-pro-potirani-kybernetickeho-zlocinu. 
63 Protecting Our Ability to Counter Hacking Act of 2017 draft [online].2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 

z: https://www.documentcloud.org/documents/3725905-Patch-Act-bill-before-Congress.html. 
64 ESET. Svět ohrožuje nová epidemie, nevyhnula se ani Česku. [online].2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 

z: https://www.dvojklik.cz/svet-ohrozuje-nova-epidemie-ransomware-nevyhnula-se-ani-cesku. 
65 Živě.cz. Včerejší vlna ransomware zasáhla i Česko, Petya je zákeřnější než WannaCry. [online].2017 

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/vcerejsi-vlna-ransomwaru-zasahla-i-cesko-

petya-je-zakernejsi-nez-wannacry/sc-3-a-188333/default.aspx. 
66 K tomu využívá chybu v protokolu Master Boot Record. 
67 Arstechnica.com. Petya outbreak was a chaos sowing wiper, not profit seeking ransomware 

[online].2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://arstechnica.com/information-

technology/2017/06/petya-outbreak-was-a-chaos-sowing-wiper-not-profit-seeking-ransomware. 
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což vyplývá z vyhodnocení Bílého domu, potvrzeného tehdejším Trumpovým expertem na 

kybernetické hrozby, Tomem Bossertem.68 

Zajímavé je na něm to, že jedna z variant, Diskcoder.D, napadla především ukrajinskou státní 

infrastrukturu. Šířila se prostřednictvím aplikace MeDoc, kterou řada subjektů na Ukrajině používá 

pro zpracování účetnictví. 69  Servery společnosti byly později zabaveny. 70  Byl napaden systém 

Kyjevského metra71, letiště, ukrajinské Národní banky, dále přístav v Oděse, ukrajinské ministerstvo 

vnitra a financí, poskytovatelé elektrické energie a telekomunikační společnosti.72  

 

Obrázek 8: Šíření ransomware Petya dle zemí73 

Ransomware Petya rychle vyřazoval z provozu řadu systémů, včetně státní infrastruktury,  

a současně nebylo příliš pečlivě zpracováno vybírání výkupného. Proto se objevily i spekulace, že 

výkupné je pouze zástěrkou jedné z modifikací ransomware Petya. Jako možný hlavní cíl je potom 

                                                             
68 Wired. The untold story of notpetya, the most devastating cyberattack in history [online].2017 [cit. 

2019-02-13]. Dostupné z: https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-

crashed-the-world. 
69 The Verge. Ukranian company that spread Petya could face criminal charges for vulnerability 

[online].2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2017/7/3/15916060/petya-

medoc-vulnerability-ransomware-cyberattack. 
70 Tripwire. Servers of MeDoc Maker Seized by Police Following NotPetya Outbreak [online]. 2017 [cit. 

2019-02-13]. Dostupné z: https://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/servers-medoc-

maker-seized-police-following-notpetya-outbreak. 
71 We Live Security. Kiev Metro hit by new variant of infamous Diskcoder ransomware [online]. 2017 

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.welivesecurity.com/2017/10/24/kiev-metro-hit-new-variant-

infamous-diskcoder-ransomware. 
72 Infosec Institute. Massive Petya Attack: Cybercrime or Information Warfare? [online]. 2017 [cit. 2019-

02-13]. Dostupné z: https://resources.infosecinstitute.com/massive-petya-attack-cyber-crime-information-

warfare/#gref. 
73 Zdroj: https://www.eset.com/us/about/newsroom/corporate-blog/petya-ransomware-what-we-know-

now. 
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naznačován sběr dat,74 nebo cílený kybernetický útok na výše zmíněné instituce ze strany cizí státní 

moci, případně forma sabotáže. 75  Řada zdrojů uvádí za původce útoku právě Rusko, byť se 

ransomware částečně šířil i tam.76 

1.5.3. DoubleLocker 

Rodina ransomware DoubleLocker patří mezi zásadní exepláře proto, že se jí podařilo masivně 

infikovat mobilní telefony s operačním systémem Android. DoubleLocker zneužívá funkce 

operačního systému Android, které slouží k usnadnění používání pro postižené osoby. Dále postupuje 

klasickou metodou, tedy zablokováním obrazovky a požadavkem výkupného. 

 

                                                             
74 BBC. Cyber-attack was about data and not money, say experts [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-40442578. 
75 Infosec Institute. Massive Petya Attack: Cybercrime or Information Warfare? [online]. 2017 [cit. 2019-

02-13]. Dostupné z: https://resources.infosecinstitute.com/massive-petya-attack-cyber-crime-information-

warfare/#gref. 
76 Wired. The untold story of notpetya, the most devastating cyberattack in history [online].2017 [cit. 

2019-02-13]. Dostupné z: https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-

crashed-the-world. 
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Obrázek 9: Napadení mobilního telefonu77 

Vzhledem ke specifikům mobilních telefonů můžeme mobilní ransomware dělit na tři 

kategorie: 

• ransomware blokující obrazovku, 

• PIN ransomware, 

• šifrovací ransomware. 

Všechny případy požadují výkupné výměnou za obnovení přístupu k telefonu, přičemž první 

varianta zobrazí přes celou obrazovku grafiku a text, druhá varianta změní osobní identifikační kód, 

na Android zařízeních typicky gesto pro odemknutí telefonu. Třetí varianta je klasické zašifrování 

uživatelských dat. 

DoubleLocker lze zařadit hned do dvou kategorií – umí změnit PIN i šifrovat soubory. Tento 

dvoustupňový útok je označován společností ESET za velmi inovativní.78 Tváří se jako Adobe Flash 

Player, 79  v případě spuštění si vyžádá přístup k funkcím usnadňujícím přístup  

a pokud je uživatel povolí, zneužije toto oprávnění k získání administrátorskému přístupu, nastaví sám 

sebe jako výchozí domovskou aplikaci a díky tomu se aktivuje i po stisknutí domovského tlačítka. 

DoubleLocker umožňuje vzdálené odemčení a reset PIN kódu, a to výměnou za výkupné přibližně 54 

amerických dolarů (0.013 BTC), které mají být zaplaceny do 24 hodin.80  

Android zařízení mohou být resetována do továrního nastavení, ale zašifrovaná data se získat 

zpět nedají. Pokud má však uživatel data zálohovaná, nemůže dojít k žádnému trválemu poškození 

zařízení. 81  Vyskytly se i další exempláře ransomware zacílené na platformu Android, například 

Charger, který proklouzl do oficiálního obchodu Google Play, Jisut, který zpočátku fungoval jen jako 

kanadský žertík a nepožadoval výkupné, PIN ransomware Lockerpin, Simplocker.   

                                                             
77 Zdroj: https://www.welivesecurity.com/2017/10/13/doublelocker-innovative-android-malware. 
78 ESET. DoubleLocker: Innovative Android Ransomware [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné  

z: https://www.welivesecurity.com/2017/10/13/doublelocker-innovative-android-malware. 
79 Cert-in. Double locker Android ransomware [online]. 2017 [cit. 2019-02-13]. Dostupné  

z: https://www.cyberswachhtakendra.gov.in/alerts/DoubleLockerAndroidRansomware.html. 
80The Register. Double locker Android Ransomware [online]. 2017 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z:  https://www.theregister.co.uk/2017/10/13/doublelocker_android_ransomware. 
81 Escan. Two step attack by double locker ransomware [online]. 2017 [cit. 2019-02-13].  

Dostupné z: http://blog.escanav.com/2017/10/two-step-attack-by-double-locker-ransomware. 
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Obrázek 10: Trend ransomware pro platformu Android82 dle dat společnosti ESET 

1.5.4. Vir policie 

Policejní virus využívá k manipulaci zástěrku sdělení orgánu veřejné moci. Obvykle zobrazuje 

informaci, že se uživatel dopustil protiprávního jednání v oblasti práv duševního vlastnictví, případně 

trestného činu, například souvisejícího s prohlížením ilegální pornografie. 83 Některé varianty se však 

odkazují i na nesmyslná a poněkud humorná ustanovení, například porušení zákona o zanedbaném 

použití osobního počítače,84 který ovšem ve sbírce zákonu budeme hledat marně. 

                                                             
82 Zdroj: https://www.welivesecurity.com/wp-

content/uploads/2018/02/Android_Ransomware_From_Android_Defender_to_Doublelocker.pdf 
83  KOLOUCH, Jan. 2016, op.cit. strana 222. 
84 Zdroj: https://cdn2.hubspot.net/hub/486579/file-3584946082-png/blog-files/windows-xp-professional-

2012-10-03-16-16-05-1024x819.png?t=1542014642464. 
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Obrázek 11: Jedna z variací policejního viru85 

Na výše uvedeném obrázku je jedna z řady variant Viru Policie ČR. Ať už důvěryhodnost 

tohoto sdělení vnímáme jakkoli, řada státních symbolů a logotypů orgánů veřejné moci, doplněná 

dokonce podobiznou prezidenta, má za cíl vzbuzovat u uživatele důvěryhodnost. Některé verze tohoto 

ransomware rovněž použily webovou kameru a vyfotily uživatele. 

Jako platební metodu zvolili tvůrci PaySafeCard a Ukash, což jsou předplacené poukázky, u 

kterých je obtížnější dohledání platby a vedle kryptoměn se řadí k obvyklým metodám platby 

výkupného. 

Policie České republiky vydala k viru na svých stránkách celou řadu prohlášení,86 87 88 89 ve 

kterých často odkazuje na on-line formulář, kde mají poškození možnost výskyt tohoto viru nahlásit. 

24. května 2018 byl však provoz tohoto formuláře ukončen a odkazuje na formulář spolupracujícího 

subjektu CZ.NIC.90 

Tento malware je pro účely práce zajímavý nejen svoji českou variací, ale také tím, že je 

zástupcem druhu ransomware, který blokuje přístup k systému a požaduje za odblokování výkupné, 

                                                             
85 Zdroj: https://media.novinky.cz/007/400073-original1-k6z3f.jpg. 
86 Policie ČR. Pozor na počítačový vir [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/pozor-na-pocitacovy-vir.aspx. 
87 Policie ČR. Varování Policie ČR[online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/varovani-policie-cr.aspx. 
88 Policie ČR. Důrazně upozorňujeme [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/durazne-upozornujeme.aspx. 
89 Policie ČR. Upozornění na šíření počítačového viru [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/upozorneni-na-sireni-pocitacoveho-viru-479608.aspx. 
90 CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, je správcem domény .cz. 
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nicméně fakticky nešifruje soubory. Je tedy možné se ho zbavit klasickou  

cestou – startem operačního systému v nouzovém režimu, z USB disku nebo optického disku, 

případně vyjmutím disku a v druhé fázi klasickým odvirováním, buďto pomocí antiviru nebo 

automatizovaného nástroje, případně manuálně. Toho je schopna celá řada pokročilých uživatelů  

a takřka kterýkoli odborník.  

Jedná se tedy spíše o kategorii, která se snaží zneužít neznalost méně zkušených uživatelů. 

Někteří autoři kategorizují policejní viry jako zvláštní případ ransomware. Tuto kategorizaci však 

nelze považovat za vhodnou, protože z technologického hlediska jde pouze o rozdíl ve vzhledu, 

policejní mutace nejsou nic jiného, než ransomware, který buďto šifruje, nebo nešifruje a pouze 

blokuje přístup k systému a používají k tomu jinou grafickou úpravu a jiný způsob nátlaku na 

uživatele. Tato podoba však může hrát roli v trestněprávním posouzení skutku, což je blíže rozebráno 

v následující části práce.  
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2. Trestněprávní aspekty 

Tato kapitola si klade za cíl posoudit optikou české hmotné trestněprávní úpravy šíření 

ransomware, jehož funkce je popsána v kapitole předcházející. Šíření ransomware má nepochybně svá 

specifika také v procesním právu trestním a právu občanském, z důvodu rozsahu problematiky jim 

však v této diplomové práci není možné věnovat hlubší pozornost a mohou zůstat námětem pro jiné 

práce do budoucna. 

Kybernetická kriminalita obecně je specifická tím, že je do určité míry virtuální a ve značném 

rozsahu se zákonodárci v době probíhajícího legislativního procesu jednotlivých ustanovení ani 

nemohli domnívat, že by dané normy měly vystihovat právě tyto formy trestné činnosti. Přesto je celá 

řada trestních norem aplikovatelná na virtuální trestnou činnost. S těmito normami, které můžeme 

aplikovat především díky míře jejich abstrakce, se dále setkávají normy pronikající do české právní 

úpravy z práva mezinárodního. Tím je dle důvodové zprávy k novele trestního zákoníku Budapešťská 

Úmluva o kyberkriminalitě z roku 2005 91 . Termín Ransomware v českém trestním právu 

nenalezneme, neoperuje s ním ani Budapešťská úmluva, ani směrnice 2013/40/EU o útocích na 

informační systémy. Je tady na místě analyticky postupovat a zvážit správnou hmotněprávní 

kvalifikaci.  

2.1. Hmotněprávní kvalifikace 

Tato subkapitola postupně popisuje jednotlivé skutkové podstaty vybraných trestných činů, pod 

které lze teoreticky ransomware subsumovat. U každého trestného činu tak budou zváženy argumenty 

pro a proti, stejně jako okolnosti, za kterých lze o naplnění skutkové podstaty uvažovat. Pro posouzení 

budeme primárně využívat, není-li uvedeno jinak, modelový příklad WannaCry, detailně popsaný 

výše, protože je typickým zástupcem ransomware, který šifruje data, požaduje výkupné, je způsobilý 

k zapříčinění škody velkého rozsahu, působí mezinárodně a byť není specificky určený, má potenciál 

vydat osoby nebezpečí smrti. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že všech dopadů si pachatel či 

pachatelé byli, nebo museli být vědomi, i s přihlédnutím k tomu, že jde o poměrně sofistikovaný 

software, který nelze vytvořit v nedbalosti, nebo za okolností vylučujících protiprávnost, zejména 

nepříčetnosti či opilství.92  

2.2. Trestné činy proti životu a zdraví 

Byť prozatím nebyl zaznamenán případ ransomware, u kterého by byl jako primární, nebo jeden 

z hlavních cílů zásah proti životu i zdraví, je namístě věnovat pozornost i první hlavě zvláštní části 

trestního zákoníku. Jakkoli to může být nečekané, výpadky v IT infrastruktuře mohou být příčinou až 

                                                             
91 Ratifikovaná 2013 
92 Byť teoreticky lze rozeslat 
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900 úmrtí pouze ve Velké Británii, jak uvádí server The Telegraph.93 Právě modelový ransomware 

WannaCry mohl příčinně souviset s úmrtím pacientů.94 Podobně to zmiňuje i Forbes95 či Mashable.96 

Vražda  a usmrcení z nedbalosti (§140 a §143) 

Z nedbalostních trestných činů se nabízí usmrcení z nedbalosti. Hypotéza trestného činu 

usmrcení z nedbalosti je v základní skutkové podstatě jednoduchá – trestný čin spáchá ten, „kdo 

jinému z nedbalosti způsobí smrt“97. Lze se domnívat, že vzhledem k povaze ransomware nebude 

usmrcení osob primárním cílem a k usmrcení tedy může dojít z nedbalosti. Jako příklad lze uvést 

zasažení konkrétního počítačového systému nemocničního charakteru, v důsledku jehož zablokování 

bude pacientovi nesprávně dávkován/nepodán lék, nebo dojde ke zmaření či odložení důležitého 

zákroku. Jako další případ lze ale do budoucna předjímat také napadení menších systémů, než jsou 

klasické počítačové systémy v nemocničních sítích, které jsou samostatně připojeny k internetu a jsou 

náchylné k zašifrování. Můžeme si představit usmrcení osob v důsledku zašifrování nemocničních 

systémů, inzulinového dávkovače, nebo i dálkového ovládání zámku dveří při požáru. Usmrcení 

z nedbalosti přesto ransomware nenaplňuje. V případě hromadného útoku, typicky v důsledku 

napadení například nemocniční infrastruktury bude na místě kvalifikace skutku jako trestného činu 

obecného ohrožení, jehož skutková podstata je ve vztahu speciality k usmrcení z nedbalosti a pro jejíž 

naplnění postačuje již nedbalostní vydání v nebezpečí vážné újmy či smrti. 

Jednočinný souběh se zdá být podle dosavadní judikatury vyloučen rovněž u vraždy:  

„K naplnění znaků pokusu trestného činu obecného ohrožení podle § 8 odst. 1, § 179 odst. 1, 3 písm. 

a) postačí za předpokladu, že základní skutková podstata je naplněna vydáním cizího majetku v 

nebezpečí škody velkého rozsahu, aby úmysl pachatele obecně nebezpečného jednání směřoval k 

usmrcení i jen jedné osoby. Toto ustanovení je pak speciální ve vztahu k ustanovení  

o pokusu trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219, takže jednočinný souběh s tímto trestným 

činem je vyloučen.“98 

U vraždy však může být situace složitější. Výše citovaný judikát totiž nutno vztáhnout 

k tehdejšímu znění trestněprávní úpravy, podle které byla u vraždy stanovena trestní sazba 10 až 15 

                                                             
93 Telegraph More than 900 NHS deaths yearly may be caused by IT failings [online]. 2017 [cit. 2019-03-

15]. Dostupné z:  https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/06/900-nhs-deaths-yearly-may-caused-

failings. 
94 The IET. WannaCry and ransomware impact on patient care could cause fatalities [online]. 2017 [cit. 

2019-03-15]. Dostupné z:  https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/05/wannacry-and-ransomware-

impact-on-patient-care-could-cause-fatalities. 
95 Forbes. Fridays events showed how cyber attack may hurt and kill people [online]. 2017 [cit. 2019-03-

15]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/brucelee/2017/05/15/fridays-events-showed-how-cyber-

attack-may-hurt-and-kill-people. 
96 Mashable. Ransomware hospital attacks can kill [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://mashable.com/2017/05/13/ransomware-hospital-attacks-can-kill/?europe=true#uMfyKBPHjaqk 
97 §143 odst.1 zák. 40/1960 Sb., trestní zákoník.  
98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. Zn. 1 Tzf 1/84 ze dne 15.03.1984. 
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let nebo trest smrti, zatímco u obecného ohrožení s následkem smrti sazba 12 až 15 let nebo trest smrti. 

Aktuálně účinná úprava stanoví u obecného ohrožení s následkem smrti trestní sazbu 8 až 15 let, 

s úmyslným způsobením smrti trestní sazbu v rozpětí 12 až 20 let, zatímco u vraždy je trestní sazba 

stanovena na 10 až 18 let, u vraždy na dvou a více osobách trestní sazba 15 až 20 let. Není tedy 

vyloučeno, že by se soud na základě rozdílné právní úpravy nyní přiklonil ke kvalifikaci souběhu 

těchto dvou trestních činů, protože jinak může docházet k privilegování pachatele v důsledku nižší 

spodní hranice trestní sazby u obecného ohrožení. Kupříkladu zvlášť závažný zločin vraždy podle 

§140 odst. 2 by mohl být v souběhu s obecným ohrožením podle odstavce 1 či 2.99 

Uvažovat o naplnění skutkové podstaty vraždy lze dále v případě, kdy bude napaden systém, 

na kterém přímo závisí život konkrétní osoby. Příkladem může být situace, kdy si útočník vyhlédne 

jednu nebo několik obětí, jimž ransomware napadne defibrilátor a žádá výkupné, přičemž nijak 

neohrožuje další osoby možným samovolným šířením, které je u ransomware typické. V důsledku 

nesplnění nebo nemožnosti splnění požadavku defibrilátor přestává fungovat, případně je jeho funkce 

neslučitelná se životem a způsobí smrt. Tento modelový příklad je spíše teoretický, ale nikoli 

vyloučený. Není výjimkou, že ransomware pronikne do zdravotnických pomůcek, protože jejich 

moderní varianty již používají přístup k internetu nebo bezdrátovou komunikaci s chytrými mobilními 

telefony a jsou tedy, podobně jako veškerá IoT zařízení v kontextu soudobých trendů, náchylné. Není 

ani výjimkou to, že se útočník zaměří na jeden konkrétní subjekt, který se pokusí infikovat – to se děje 

především při napadení zařízení obchodních korporací, u kterých se předpokládá vysoká hodnota dat 

a tedy větší potenciál zisku. Ani v tomto případě ransomware ale zřejmě není možné kvalifikovat jako 

vraždu podle §140 trestního zákoníku, protože výše popsaný případ bude vhodněji vystihovat vydírání 

s následkem smrti podle §175 odstavce 4. Souběh je přípustný například tehdy, pokud by bylo vydírání 

bezvýsledné a pachatel se rozhodl oběť usmrtit z obav před prozrazením.100 

Ublížení na zdraví (§146) 

Zbývá tedy posoudit, zda může nastat situace, že bude ransomware kvalifikován jako ublížení 

na zdraví. Na rozdíl od způsobení smrti a těžkého ublížení na zdraví tuto skutkovou podstatu 

nezahrnuje obecné ohrožení a vydírání. Za předpokladu mírnějších následků tedy nelze vyloučit 

naplnění skutkové podstaty ublížení na zdraví. Jak je uvedeno později, šíření ransomware vždy naplní 

skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči 

informací. Tento trestný čin není v poměru speciality k ublížení na zdraví, objekt je odlišný a současně 

trest za ublížení na zdraví nemusí být vzhledem k trestu za neoprávněný přístup k počítačovému 

systému a nosiči informací bezvýznamný. Podle obvyklých výkladových pravidel je tedy souběh 

přípustný. Ostatní trestní činy z hlavy první nejsou relevantní. 

                                                             
99 Již nikoli v závislosti na způsobení smrti. 
100 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5To 60/93 ze dne 8. 10. 1993. 
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2.3. Trestné činy proti svobodě a právu na ochranu osobnosti, soukromí a 

listovního tajemství 

Protože se práce zaměřuje na tzv. vyděračský software, je nasnadě zvážit kvalifikaci šíření 

ransomware jako trestného činu vydírání dle §175 trestního zákoníku. 

Vydírání (§175) 

Vydírání se dopustí ten, „kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 

nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl.“101  V případě ransomware lze vyloučit násilí i jeho 

pohrůžku, je třeba se zaměřit na výklad jiné těžké újmy. Stávající vymezení těžké újmy u trestného 

činu vydírání nalezneme v rozsudku Nejvyššího soudu 8 Tdo 612/2011: 

„Zákonný znak trestného činu vydírání spočívající v pohrůžce jiné těžké újmy ve smyslu § 235 

odst. 1 tr. zák.102 může zahrnovat různé způsoby vyhrožování, protože není zákonem blíže definován. 

Musí však jít o neoprávněné jednání pachatele, který hrozí způsobením takových následků, které jsou 

svou intenzitou srovnatelné s hrozbou spojovanou s pohrůžkou násilí, takže pohrůžka jiné těžké újmy 

může u poškozeného vyvolat obavu obdobnou s ohrožením jeho života nebo zdraví.“ Toto vymezení 

těžké újmy se jeví jako poměrně restriktivní.  

Nejvyšší soud dále specifikuje, že „při posuzování, zda jde o pohrůžku jinou těžkou újmou, je 

třeba přihlížet též např. k závažnosti možného narušení osobních, rodinných, pracovních či 

podnikatelských nebo jiných vztahů poškozeného pro případ uskutečnění učiněné pohrůžky,  

k individuálním rysům osoby poškozeného, k intenzitě ovlivnění jeho psychického stavu apod., neboť 

dopad stejné pohrůžky může být podle její povahy u různých poškozených odlišný.“ V tomto kontextu 

je tedy pro samotnou kvalifikaci vydíraní nutno posoudit těžkou újmu individuálně ke vztahu ke 

každému poškozenému. 

Dřívější judikát z roku 2006 stanovil spíše širší definici. Za těžkou újmu dle Nejvyššího soudu 

„lze považovat neoprávněné jednání pachatele, které může objektivně vést k závažné újmě zejména na 

cti, dobré pověsti nebo v rodinném či pracovním životě poškozeného a je přitom způsobilé vzbudit  

v poškozeném obavy z uskutečnění takové újmy, a to i s přihlédnutím k její závažnosti a k osobním 

poměrům poškozeného. Pro naplnění uvedeného zákonného znaku se však nevyžaduje, aby pohrůžka 

jiné těžké újmy u poškozeného skutečně vyvolala obavy ze způsobení takové újmy. Dokonání trestného 

činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. není na překážku, že pachatel použitím pohrůžky jiné těžké 

újmy nedosáhl svého záměru, tj. aby poškozený pod jejím vlivem něco konal, opominul nebo trpěl.“103 

                                                             
101 §175 odst. 1 zák. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
102 Nyní trestný čin vydírání podle § 175 odst. Zák. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
103 Usnesení nejvyššího soudu sp. Zn. 11 Tdo 1545/2006 ze dne 23. 1. 2007. 
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Pro srovnání je pohrůžkou těžké újmy například podání insolvenčního návrhu s úmyslem 

donutit poškozeného k plnění104 či výhružka policisty o možném zahájení trestního stíhání a uplatnění 

zajišťovacích institutů.105 Výhružka trestním stíháním je typická u policejních variant Ransomware. 

V souvislosti s ní zmiňuje možnost aplikace §175 rovněž Kolouch: „V úvahu by také mohlo přicházet 

uplatnění § 175 (Vydírání) TZK, kdy je osoba pohrůžkou jiné těžké újmy (např. i tím, že na ni bude 

podáno trestní oznámení) nucena k zaplacení dané částky.“106 

V poslední době šetří případy ransomware jako vydíraní rovněž policie.107 108 Byť tedy není 

postavení na roveň hrozbě pohrůžkou násilí jednoznačné, v individuálních případech má ransomware 

potenciál skutkovou podstatu vydírání naplnit.  

Dílčí otázkou je, zda pachatel jiného nutí něco konat, opominout nebo trpět. Vzhledem k tomu, 

že má uživatel alternativně na výběr zaplatit výkupné či jinak plnit, nebo trpět (alespoň domnělou) 

ztrátu dat a nepřístupnost systému, můžeme usoudit, že i druhou část hypotézy ransomware plní. 

Vydírání v případě ransomware bude možno posoudit podle odstavce 2 písmene a, jde-li  

o organizovanou skupinu. Ransomware má potenciál naplnit jak obecnou skutkovou podstatu, tak  

kvalifikovanou podstatu v závislosti na způsobené škodě dle odstavců 2 a 3 §175 TZ. V závislosti na 

možném způsobení těžké újmy na zdraví může naplnit rovněž kvalifikovanou skutkovou podstatu 

podle třetího odstavce, písmene a. 

V případě úmyslného zasažení životně důležitého systému, které je detailně popsáno 

v předchozím bodě u vraždy, lze naplnit i kvalifikovanou skutkovou podstatu podle odstavce 4. To za 

předpokladu, že nedochází k živelnosti a plošnému ohrožení podle ustanovení §272 o obecném 

ohrožení. 

Při kvalifikaci šíření ransomware jako vydírání bude nejvyšší možná horní hranice trestu odnětí 

svobody až 16 let v případě způsobení smrti. Způsobení škody velkého rozsahu je pro ransomware 

častým případem, v tomto případě je horní hranice trestu 12 let. Dle odstavce 3 a 4 je horní hranice 

nad 10 let, v souladu s odstavcem 5 §175 TZ je u zvlášť závažného zločinu vydírání trestná rovněž 

jeho příprava podle §20 trestního zákoníku. 

2.4. Trestné činy proti majetku 

Protože trestné činy v hlavách III a IV trestního zákoníku nejsou pro ransomware relevantní, 

dále zvažujeme hlavu V. Zde je na místě posoudit kvalifikaci šíření ransomware jako trestného činu 

                                                             
104 Usnesení Nejvyššího soudu sp. Zn. 8 Tdo 1352/2014 ze dne 26. 2. 2015 
105 Usnesení Nejvyššího soudu sp. Zn. 5 Tdo 1293/2003 ze dne 3. 12. 2013 
106 KOLOUCH, Jan. 2016. Op. cit., strana 231. 
107 Policie ČR. Jednotlivé druhy kyberkriminality [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/jednotlive-druhy-kyberkriminality.aspx 
108 Policie ČR. Ransomware [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/ransomware.aspx 
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podvodu a především podle ustanovení tzv. počítačových trestných činů, které nalezneme 

v paragrafech 230-232. 

Podvod (§209) 

Podvodu se dopouští ten, „kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 

něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou“.109 Trestný čin podvodu se nabízí i z důvodu, že trestní zákoník výslovně uvedení v omyl 

prostřednictvím technického zařízení připouští v ustanovení § 120, a to velmi široce: 

„Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do počítačových 

informací nebo dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na 

počítači, zásahu do elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů 

sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové operace či takového zásahu 

provedeného jiným.“ 

U modelového případu WannaCry nemusí být kvalifikace skutku jako TČ podvodu 

jednoznačná. WannaCry totiž opravdu soubory zašifruje, to oznámí oběti a vyžaduje výkupné. 

Vzhledem k absenci uvedení v omyl, využití omylu nebo zamlčení podstatných skutečností tedy bez 

dalšího o podvod nejde.  

Jinak tomu bude v případě ransomware, který požaduje výkupné, aniž by data ve skutečnosti 

znepřístupnil šifrováním, a přesto uvádí, že jsou data bezvýchodně zablokována. Stejná situace nastává 

u ransomware blokujícího přístup k systému pod záminkou spáchání smyšleného protiprávního 

jednání oběti, který se vydává za nástroj orgánu veřejné moci. U těchto případů lze kvalifikovat šíření 

jako podvod.  

Vzhledem k obvyklé výši škod působených šířením ransomware bude škoda nikoli nepatrná110 

naplněna velmi snadno, stejně jako větší škoda111 dle odstavce 3., konkrétně v případě WannaCry je 

způsobena škoda velkého rozsahu112 a spadá tedy pod odstavce 5. Pomineme-li možnou recidivu podle 

odstavce 2, je možné a pravděpodobné také šíření ransomware v rámci organizované skupiny  

a kvalifikace podle odstavce 4. Podvod tak patří mezi trestné činy, v rámci kterých je u ransomware 

představitelná trestní sazba odnětí svobody s horní hranicí nejméně 10 let a je tedy rovněž trestná 

příprava (dle odstavce 6 §209 TZ). 

  

                                                             
109 §209 zák. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
110 tedy přesahující 5 000 Kč dle §135 trestního zákoníku 
111 tedy přesahující 50 000 Kč dle §135 trestního zákoníku 
112 tedy přesahující 5 000  000 Kč dle §135 trestního zákoníku 
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Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TZ) 

Neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací se dopustí ten, „kdo 

překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho 

části“. Svojí formulací obsahuje široké spektrum počítačové kriminality, protože pro samotnou funkci 

a distribuci jakéhokoli malware je nutné spustit nežádoucí zdrojový kód.  

Z kapitoly věnující se funkci ransomware je zřejmé, že stejně tak je tomu u ransomware. 

K překonání bezpečnostních opatření a získání přístupu k počítačovému systému tedy musí dojít vždy, 

bez přístupu k systému se ransomware vůbec nemůže spustit. Na stupni a míře zabezpečení 

nezáleží, 113  může tedy jít o překonání jakéhokoli bezpečnostního opatření. Možnou aplikaci 

ustanovení §230 zmiňuje i Kolouch:114 „v ČR je možné postihnout útok pomocí malware, kterým je  

i ransomware, dle § 230 (Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací) TZK. 

Jak uvádí dřívější kapitoly, ransomware napadá celou řadu systémů a je tedy na místě zjistit 

možnou šíři výkladu počítačového systému v kontextu trestního práva. Komentář115 definuje u §230 

počítačový systém dostatečně široce: „počítačovým systémem se má na mysli zařízení nebo skupina 

propojených zařízení nebo zařízení souvisejících (tzv. periferních), z nichž jedno nebo více zařízení 

provádí na základě programu automatické (tj. bez přímého lidského zásahu) zpracování digitálních 

dat. Části počítačového systému úzce odvisí od jeho architektury a obecně je vždy tvoří klientské 

prostředí, komunikační infrastruktura a systémové servery.“ 

V kontextu této definice je jistě možné naplnit skutkovou podstatu i napadením jednodušších 

zařízení, které si primárně v gramatickém významu tohoto sousloví nepředstavíme, jako jsou 

například mobilní telefony, chytré spotřebiče, některé zdravotní pomůcky – všechny přístroje 

napadnutelné škodlivým kódem totiž splňují požadavek automatického zpracování digitálních dat. 

V úvahu přichází kvalifikace podle odstavce prvního, zejména pak podle odstavce druhého 

písmene b, protože zašifrování dat lze nepochybně považovat změnu, případně i poškození či zničení, 

snížení kvality či učinění nepotřebným. Samotné spuštění ransomware lze považovat za zásah do 

programového vybavení počítače podle odstavce 2 písmene d. Častý bude úmysl způsobit škodu nebo 

jinou újmu, stejně jako získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch podle odstavce 3 písmene a, 

vždy bude naplněno i písm. b, protože jakékoli zablokování omezuje funkčnost systému a v první 

kapitole jsme toto zablokování definovali jako jeden ze dvou základních pojmových znaků 

                                                             
113 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 
Strana 696. 
114 KOLOUCH, Jan. 2016. Op. cit., strana 231. 
115 Komentář k §230 zák. 90/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-4-1] 
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ransomware. V závislosti na výši škody a napadeném subjektu lze rovněž naplnit všechna ustanovení 

odstavců 4 a 5 §230 trestního zákoníku. 

Naplnění skutkové podstaty neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči 

informací se zdá být jednoznačné a jeho skutková podstata bude při šíření ransomware, definovaným 

v kapitole první, naplněna vždy, bez ohledu na jeho variantu. 

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 

takových dat (§ 231 TZ) 

Trestného činu podle §231 trestního zákoníku se dopustí ten, kdo „v úmyslu spáchat trestný čin 

porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin 

neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, 

uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo 

jinému opatří nebo přechovává 

 a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 

počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 

elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo 

 b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, 

pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části“.116 

Pro ransomware je podstatný odstavec a) a b) ve vztahu k úmyslu spáchat trestný čin 

neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle §230 TZ. Oba odstavce 

jsou definovány značně široce, z gramatického výkladu se pod ně dá zařadit jak hardwarové tak 

softwarové vybavení, stejně jako návod, nadto obsahují demonstrativní výčet a zahrnují do skutkové 

podstaty dále jakýkoli podobný prostředek v případě odstavce b) a jakýkoli jiný prostředek v případě 

odstavce a). 

V případě aplikace §231 TZ je na místě velmi přesná distinkce, nakolik je dané zařízení, jeho 

součást, nástroj nebo jiný prostředek určen ke zmíněnému neoprávněnému přístupu. Existují například 

volně přístupné distribuce operačního systému Linux, 117  které jsou vybaveny programy na 

prolamování zabezpečení, a šlo by o typický nástroj v dikci §231. Jsou však prezentovány jako 

pomůcky pro testování bezpečnosti a z velké části jsou k tomuto účelu i používány. Nutno však 

podotknout, že v rukou zkušeného hackera není vždy nutný specializovaný hardware nebo jiné 

pomůcky. I pro sofistikované útoky stačí běžné vybavení a dobrá znalost operačního systému 

(příkazový řádek), případně obvyklé programové vybavení (vývojářský software). Takto široká 

                                                             
116 § 230 zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
117 Mezi nejznámější patří verze Kali 
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definice plyne částečně i ze snahy dostát implementaci článku 6 Úmluvy o počítačové kriminalitě 

zavedením předčasně dokonaného trestného činu spočívajícím už v samotné dispozici s nástroji, které 

jsou k útokům přímo specializované. Legitimní využití těchto nástrojů není kriminalizováno, protože 

postrádá vyžadovaný úmysl spáchat jeden z trestných činů v hypotéze. 

Jak uvádí komentář, trestný čin podle § 231 je přípravným jednáním ke spáchání trestných 

podle § 182 odst. 1 písm. b), c) a podle § 230 odst. 1, 2, a proto, jestliže se pachatel dopustí některého 

z obou trestných činů, bude odpovědný za jeho spáchání. Jednočinný souběh tak přichází v úvahu 

pouze za předpokladu, že pachatel kupř. současně přechovával nejen přístupová zařízení užitá ke 

spáchání těchto trestných činů, ale i další za účelem spáchání jiných trestných činů nebo 

pokračování.118 

2.5. Ostatní skupiny trestných činů 

Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328) 

Přisvojení pravomoci úřadu se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou 

vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo 

kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, 

soudu nebo orgánu veřejné moci. Oproti předchozí úpravě se trestným činem přisvojení pravomoci 

úřadu nově kriminalizuje čin doposud beztrestný, resp. nanejvýše trestný jako trestný čin poškozování 

cizích práv. Objektem je zájem společnosti na řádném výkonu pravomoci orgánů veřejné moci  

a ochrana společnosti před osobami neoprávněně se vydávajícími za orgán veřejné moci.119 Orgány 

veřejné moci však provádí výkon veřejné moci výlučně na základě a v mezích zákona, v rámci své 

pravomoci a působnosti. V modelovém případu WannaCry lze tedy aplikaci § 328 vyloučit. 

Požadování platby za dešifrování souborů je zcela zjevně mimo rámec úkonů, které jsou vyhrazeny 

výše uvedeným orgánům, stejně jako mimo rámec úkonů, které mohou vykonat pouze tyto orgány. 

Zvážení je však na místě v případech, kdy se ransomware vydává za jeden z orgánů výše uvedených. 

V teoretické situaci, kdy skutečně došlo k porušení zákona ze strany oběti ransomware, který se nyní 

vydává za orgán veřejné moci, může působit výzva důvěryhodně. Je však na místě poukázat na to, že 

ani platba výkupného za odblokování počítače distančním způsobem, a to ještě formou anonymní 

platby, nemůže být považována za úkon vyhrazený výše uvedeným orgánům. Pro naplnění skutkové 

podstaty přisvojení pravomoci úřadu není určují, co si myslí oběť a zda je či není oklamána, 

subjektivní pohled pachatele bude přisvojení pravomoci úřadu spíše vylučovat. 

                                                             
118 Komentář k §231 zák. 90/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-4-1] 
119 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Olomouc: ANAG, 2011-. Právo (ANAG). Strana 1151. 
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Proto se lze domnívat, že aplikace § 328 je vyloučena i u verzí, které blokují přístup k systému 

pod zástěrkou orgánu veřejné moci a tyto variace je třeba posoudit spíše jako podvod, uvažovat lze  

i o poškození cizích práv v případě nemajetkového prospěchu, to je však pro ransomware atypické. 

Obecné ohrožení (§ 272 TZ) 

Trestného činu obecného ohrožení se dopustí ten, „kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, 

že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého 

rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo 

jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, 

nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění“120 

Z Usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 1025/2007 z 31. 10. 2007 plyne, že musí dojít k ohrožení 

alespoň sedmi osob smrtí nebo těžkou újmou na zdraví, nebo musí hrozit vznik škody velkého rozsahu, 

tedy 5 000 000 Kč. Jednání musí být zaviněné, tedy nesmí chybět představa pachatele a úmysl toto 

nebezpečí vyvolat. Pro stav obecného nebezpečí je typická živelnost a neovladatelnost průběhu 

událostí, na níž je vznik poruchy závislý (srov. Rozh I/1966, 27/1976, 12/1988 sb. Hrozba musí být 

tedy bezprostřední a konkrétní, nezávislá na jednání pachatele, ale především na nahodilých 

okolnostech.  

Ransomware tuto živelnost zpravidla splňuje, jeho kvalifikace ve světle požadavku živelnosti 

je zpravidla na místě. Otázka vyvstává, zda je ransomware neovladatelný pachatelem v případě, že má 

implementován tzv. backdoor,121 eventuálně v případě, kdy má pachatel rozhraní, ve kterém vidí 

infikované počítačové systémy a může rozhodovat o jejich dešifrování, smazání dat atp., stejně jako  

o dalším šíření.122 V případě ransomware určeného na individuální počítačový systém bez možnosti 

dalšího šíření je naplnění skutkové podstaty TČ obecného ohrožení vyloučeno. 

Byť by došlo k ohrožení života nikoli naráz, ale postupně, například v různých napadených 

místech, v kontextu judikátu 4 Tdo 1094/2013-36 jde stále o naplnění skutkové podstaty, neboť  

i tehdy, „když jsou životy ohroženy v krátkém časovém intervalu postupně, jediným souvislým 

jednáním pachatele lze naplnit zákonný znak vydání lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na 

zdraví.“123 

                                                             
120 §272 zák. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
121 Backdoor, v češtině ekvivalent k „zadním vrátkům“, představuje funkci kódu, která umožňuje 

pachatelům vzdáleně šíření zrušit, nebo zvrátit jeho následky. Není implementován ve všech případech, 

nicméně například WannaCry se podařilo téměř zastavit nalezením adresy domény, jejíž registrace 

zastavila další šíření. Je však obtížné určit s jistotou, že tomu tak být mělo, existují i spekulace, že šlo 

naopak o špatně nakódovanou zástěrku původu pro ztížení forenzní analýzy zdrojového kódu, která 

zastavila šíření jen díky omylu autorů. 
122 To je typické zejména při poskytování „ransomware jako služba“ 
123 Usnesení Nejvyššího soudu sp zn.4 Tdo 1094/2013-36 ze dne 13. 11. 2013 
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Protože dle judikátu 6Tdo 1025/2007 „je nutno vždy posuzovat v souvislosti se všemi 

okolnostmi konkrétního případu, zejména se způsobem, …, povahou činu a účinností prostředků, které 

pachatel použil“, lze dojít k závěru, že k jeho naplnění lze dojít jen ve výjimečných případech, pod 

které pravděpodobně lze subsumovat napadení nemocničních sítí. 

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276 TZ) 

Dalším objektem chráněným trestním právem, do kterého může ransomware zasáhnout, je 

zájem na zachování provozu obecně prospěšných zařízení. Trestného činu podle §276 se dopustí ten, 

„kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání“. 

Klíčová je tedy definice obecně prospěšného zařízení, a to zejména v případě serverů, která 

doposud není judikaturou jednoznačně vymezena. Ransomware napadnutím serverů může paralyzovat 

poskytování určitých služeb veřejnosti. Server dále může reálně zaštiťovat celou řadu různých služeb, 

z nichž jen část může mít obecně prospěšný charakter 

Komentář k obecně prospěšným zařízením uvádí, že jimi jsou „- obecně vzato – zařízení 

veřejné povahy - často technicky značně složitá - buď využitelná neomezenou částí veřejnosti, a tudíž 

sloužící potřebám velkého množství osob, nebo určená omezenému okruhu osob, ovšem s velkým 

společenským významem. Trestní zákoník je nijak nedefinuje, ale volí cestu jejich taxativního výčtu v 

§ 132.“124  

V paragrafu 132 obsahuje taxativní výčet mj. taky zařízení a sítě elektronických komunikací, 

koncová telekomunikační a rádiová zařízení. Lze zastávat názor, že jakýkoli server do kategorie 

zařízení elektronických komunikací prostým gramatickým výkladem tohoto ustanovení spíše spadá. 

Při restriktivním výkladu tohoto ustanovení lze naznat, že zablokování serveru s domácím sdílením 

fotografií zřejmě nebude poškozením obecně prospěšného zařízení, zablokováním firemního serveru, 

kde je provozován elektronický obchod zřejmě také ne. Zablokování serveru, který ovládá dopravní 

infrastrukturu, nebo slouží například ke komunikaci za strany veřejné správy už zřejmě poškozením 

veřejně prospěšného zařízení bude. Vymezení obecné prospěšnosti serverů bude důležité i pro 

kvalifikaci jiných trestných činů spadajících do kybernetické kriminality, jako jsou DDoS útoky.125 

Jednoznačná je situace, kdy ransomware napadne například energetická a vodárenská zařízení, 

zařízení pro veřejnou dopravu, nebo další taxativně vymezená zařízení dle dikce §132 TZ. V těchto 

případech se o poškození, nebo alespoň ohrožení provozu jednat bude. 

                                                             
124 Komentář k §276 zák. 90/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 
Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-4-1] 
125 Distributed denial of service útoky jsou založené na zahlcení serveru požadavky, otázkou však je, jestli 
server poškozují. Na rozdíl od ransomware se obtížně kvalifikují jinak než podle §276 TZ a je proto 
otázkou, zda jsou v současnosti vůbec trestné. 
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3. Kriminologické aspekty 

Kyberprosor je formou paralelního, virtuálního světa, ovšem zcela reálný ve svých důsledcích. 

Skýtá prostor pro škodlivé jednání, včetně páchání kriminality 126  a je pro klasickou nauku  

o kriminalitě výzvou. Masivní rozmach moderních technologií tento potenciál nadále zvyšuje. 

Kyberprostor se s rozšířením počítačů, internetu, chytrých telefonů, řídících systémů ve státní správě 

či dopravě a v poslední době také s rozšířením chytrých spotřebičů dotýká stále většího množství 

činností. Jak uvádí Gřivna127, To, že význam této disciplíny roste, je logické vzhledem k rozmachu 

počítačové kriminality, která si nutně žádá pozornost zkoumání kriminologickou optikou. 

Kriminologové rychle začali tuto mezeru zaplňovat a nové výzkumy v oblasti 

kyberkriminologie se objevují stále častěji, byla napsána i řada učebnic a knih přímo na téma 

kybernetických trestných činů. Více než v jiných kriminologických oblastech zde přitom hraje roli 

interdisciplinární přístup, protože je obtížné zkoumat kybernetickou zločinnost juristickým pohledem, 

aniž bychom ji porozuměli do detailu i technologicky. I proto někteří autoři hovoří o kyberkriminologii 

jako o samostatné disciplíně či subsystému kriminologie. Dle Jaishankara je „kyberkriminologie 

multidisciplinární oblast, která zahrnuje výzkum z řady oblastí jako kriminologie, viktimologie, 

sociologie, internetové vědy a počítačové vědy“ ,128 přesto zdůrazňuje odlišnost od forenzních postupů 

a sociálních věd, kterého se budeme držet i v této kapitole. 

Kyberkriminalita je v řadě aspektů specifická. Stírá podstatu prostorové vzdálenosti, čas hraje 

rovněž odlišnou roli, protože kyberprostor existuje nepřetržitě, současně je jeho rozvoj velmi 

dynamický. Otevírají se tak doposud nepředstavitelné možnosti, ještě nedávno byla minimální 

pravděpodobnost stát se obětí trestného činu spáchaného pachatelem z jiného kontinentu, aniž by ho 

musel opustit, současně nebylo obtížné poznat a pochopit podezřelé jednání osob. V kyberprostoru 

dochází k určité kompresi těchto faktorů.129 

S globalizací souvisí i problematika postihu kyberkriminality prostředky klasického trestního 

práva, které je do značné míry založeno na státní suverenitě, 130  globalizace může komplikovat  

i kriminologické zkoumání a vyšetřování. Další znaky, společné prakticky pro celou kybernetickou 

kriminalitu, jsou v současnosti vysoká možnost anonymity131 a s dostupností výpočetní techniky také 

                                                             
126 GŘIVNA, Tomáš a kol. 2014. Op. cit., strana 334. 
127 Tamtéž, strana 324. 
128 JAISHANKAR, K. The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities. International 

Journal of Cyber Criminology [online]. 2010, 4(1&2), strana 26 [cit. 2019-05-01]. ISSN 0974 – 2891. 

Dostupné z: http://www.cybercrimejournal.com/editorialjai2010ijcc.pdf 
129 LANDRY, John. Time and Space Compression in Professional Issues. Criminal Justice [online]. 2008, 

3(2) [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/237542676_Time_and_Space_Compression_in_Criminology 
130 GŘIVNA, Tomáš a kol. 2014. Op. cit., strana 336. 
131 Byť do značné míry závisí na schopnostech pachatele 
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stále dostupnější a levnější zařízení způsobilá sloužit jako kvalitní nástroje pro páchání trestné 

činnosti. 

Jednou z výzev je rovněž to, že některé kyberkriminologické fenomény, jako právě 

ransomware, jsou i v kontextu kybernetické kriminality velmi specifické. Byť je řadíme do stejné 

skupiny trestných činů, jako když někdo zpozoruje cizí heslo a využije ho k neautorizovanému 

přístupu k počítačovému systému, nebo zneužije data na cizím ztraceném flash-disku, u šíření 

ransomware se jedná o diametrálně odlišnou skupinu pachatelů. Mnoho teorií a výzkumů, které se 

vztahují ke kyberkriminalitě obecně, bude alespoň zčásti aplikovatelných i na šíření ransomware. To 

platí zejména tehdy, když vhodně vybereme obdobné trestné činy, které vyžadují pokročilé znalosti, 

jako je hacking, nebo tvorba jiného druhu malware. Formulace přesných závěrů je o to náročnější, že 

dopadení pachatelů šířících ransomware je celosvětově spíše ojedinělé a latence je u ransomware 

velmi vysoká, v porovnání například s trestnými činy ze skupiny hate crime132 , které jsou často 

prováděny méně sofistikovanými metodami, dokonce i na veřejně přístupných sociálních sítích pod 

vlastním jménem.  

U ransomware a řady dalších kybernetických útoků je klíčové porozumění jak z právní, tak 

z technické perspektivy. Mnoho výzkumů se věnuje především fenomenologii, případně forenzním 

technikám a právní problematice. Přestože jsou tyto praktičtější úseky důležité, nemělo by se 

opomenout ani teoretické zkoumání příčin kriminality. Proto tato kapitola obsahuje rovněž pohled 

z perspektivy vybraných kriminologických teorií, které lze na ransomware aplikovat. 

Při zkoumání kriminologických aspektů je důležité vymezit, zda se jako crimen, zločin, 

považuje jednání trestné podle platné právní úpravy (pozitivistický přístup), či jednání kolidující 

s jiným normativním řádem, například nemorální použití počítače. 133  V této práci je ke 

kriminologickým aspektům přistupováno v rovině právně pozitivistické, z pohledu českého právního 

řádu. 

3.1. Kriminologický pohled na vývoj ransomware 

Počítačová trestná činnost je poháněna starými známými motivátory, jako je chtivost, závist, 

touha po moci pomsta nebo touha po dobrodružství.134 Stejně tak je tomu i u šíření ransomware, kde 

je možno akcentovat zejména možný zisk. Žádný z těchto faktorů není v kriminologii novinkou, nové 

jsou pouze možnosti, kterými současné technologie umožní tyto touhy naplnit. I fakt, že lze 

ransomware podřadit, nebo alespoň uvažovat o jeho podřazení do celé řady klasických trestných činů, 

                                                             
132 Nenávistné projevy v kyberprostoru, například hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
133 Více viz, Gřivna, T. Kriminologie, 2014. Op.cit., strana.21 
134 Grabosky Peter. Cyber crime and information warfare. [online]. 2017 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 

http://www.combattingcybercrime.org/files/virtual-library/phenomena-challenges-cybercrime/cyber-

crime-and-information-warfare.pdf 
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s ním v kombinaci s obdobnými motivátory může dělat spíše klasickou trestnou činnost v novém 

kabátě. Kapitola čtvrtá se proto zaměřuje na pohled klasických kriminologických teorií a možnosti 

jejich aplikace na šíření ransomware. Onen „nový kabát“ totiž přeci jen vykazuje řadu výše 

nastíněných rozdílů – minimalizovanou důležitost fyzické činnosti, snadnou celosvětovou interakci 

mezi pachateli a oběťmi po celém světě a domněle anonymní a pro pachatele bezpečné prostředí 

internetu. Pro kybernetickou kriminalitu se tedy objevují specifické teoretické přístupy, které nám 

mohou i o ransomware mnoho prozradit.  

Popis kriminologických aspektů je o to náročnější, že je v současnosti celosvětově ojedinělé 

dopadení autorů ransomware. V České republice není prozatím známo žádné odsouzení pachatele za 

šíření ransomware, nemůžeme tedy vycházet ze statistik, ale dokonce ani z kvalitativní analýzy 

několika případů. Proto v kriminologickém pohledu na ransomware jsme odkázání na dedukování 

z obecných trendů kybernetické kriminality, odlišnosti na základě znalosti technické funkce 

ransomware a na případy zahraniční. 

3.2. Stav a dynamika ransomware 

Dle zprávy EUROOL je v současnosti ransomware nejrozšířenějším škodlivým software vůbec. 

Jak uvádí Kudrlová, cenným zdrojem informací alespoň o části kybernetické kriminality jsou zprávy 

o bezpečnostní situaci na území ČR vydávané Policií ČR a paralelně statistiky MVČR. Ty kategorizují 

skutky podle §230-232 TZ jako tzv. počítačové trestné činy135. Ty vykazují spíše rostoucí tendenci, 

co do zjištěných skutků (se strmým růstem zejména v letech 2012-2015), zatímco u objasněných, 

stíhaných, obžalovaných a odsouzených stádií skutku je růst mnohem pozvolnější a míra objasněnosti 

od roku 2009 nepřesahuje 40 %, v posledních letech se pohybuje mezi 20-30 %. 

Zde je na místě poukázat na fakt, že můžeme očekávat velmi vysokou míru latence, které se 

věnuje pozdější subkapitola.  

Ve skutečnosti se pod těmito případy, zejména ve stadiu odsouzení pachatele, neobjevují 

rozkrytí hackerských sítí a pachatelů šíření ransomware, ale jedná se o skutky spíše běžného 

zneužívání technologií. Typicky jde o zneužití dat nebo na nalezených paměťových nosičích, 

neautorizované přihlášení k cizím účtům, často pouhým odtušením hesla nebo faktickým přístupem 

k nezabezpečenému zařízení a velmi často mezi známými osobami, zejména mezi páry. Policie přímo 

případy ransomware neeviduje a informace související s mezinárodní spoluprací odmítá z taktických 

důvodů zveřejňovat,136 na svých webových stránkách ovšem 30. 12. 2014 zveřejnila, že jen oznámení 

v souvislosti s ransomware policie přijala celkem 871, byť připouští, že velká část nebyla 

                                                             
135 Údaje před účinností současné úpravy odpovídají tehdejšímu § 257a zák. 140/1961 
136 Policie ČR. Zveřejněné informace 2019- kyberkriminalita [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2019-kyberkriminalita.aspx 
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oznámena.137 Přestože ransomware ve statistikách nenajdeme, pravděpodobně jde o nejvýraznější 

hrozbu.138  

Analogicky tedy můžeme z kriminologických statistik vývoj ransomware pouze matně 

odhadovat. O něco přesnější obraz pomohou vytvořit statistiky antivirových společností, uvedené 

v kapitole první při popisu vybraných exemplářů ransomware. Jak vyplývá z kapitoly druhé, 

hmotněprávní kvalifikace není jednoznačná a trestná činnost v kyberprostoru zasahuje celou řadu 

skutkových podstat v různých hlavách TZ – i to může v budoucnu přispívat ke zkreslování statistik. 

3.2.1. Latence 

Latencí rozumíme v kriminologii rozdíl mezi skutečnou a registrovanou kriminalitou. Jak je 

vidět na obrázku níže, celkový počet trestných činů zahrnuje registrované. Část z nich OČTŘ zjistily, 

ale z nějakého důvodu neregistrovaly, zde hovoříme o latenci umělé. Pokud bychom se zaměřili na 

latenci do detailu, může být ještě problematické, zda je každé jednání, které je zaregistrováno jako 

trestné, skutečně trestné a odehrálo se. 

 

Jak uvádí Gřivna, latence relativizuje dostupné údaje o stavu, struktuře a dynamice 

kriminality.139 U kybernetické kriminality je tento efekt výraznější, protože se tradičně řadí do skupin 

trestných činů s velmi nízkou objasněností.140 Latence je u kyberkriminality je známá už dlouho  

                                                             
137 Policie ČR. IT kriminalita [online]. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/it-kriminalita.aspx 
138 KUDRLOVÁ, Kateřina. Kyberkriminalita (nejen) v ČR a její trendy. Kriminalistika.2007(4). Strana 

268. 
139 Gřivna, Tomáš. Kriminologie, 2014. Op.cit., strana 32 
140 Marešová, A. Latentní, černá, temná a šedá kriminalita – co tyto pojmy označují a o čem vypovídají? 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2014. Dostupné z: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/20141106AM.pdf 
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a dotýká se jí jako celku. Zpráva IKSP141 uvádí, že „četnost výskytu jednotlivých druhů počítačové 

kriminality nízká, a tím by se mohlo zdát, že počítačová kriminalita není příliš rozšířena. Nutno však 

uvážit, že téměř všechny její formy jsou ve značném rozsahu latentní.“ 

Ransomware se tak řadí k vysoce latentním trestným činům jako jsou dle IKSP drobné krádeže, 

vandalismus, domácí násilí, drogové delikty či neoprávněné podnikání. Na rozdíl od kyberkriminality 

obecně, kde často dochází naprosté nevědomosti oběti, že je cílem útoku, že je dané jednání trestné,142 

se u ransomware oběti zpravidla dozví, že jsou cílem útoku a že jde zřejmě o trestný čin. Můžeme se 

tedy domnívat, že orgány činné v trestním řízení se o řinu nedozví, protože oběť najde řešení (nehledě 

na případnou ztrátu dat), je si vědoma minimální šance na dopadení pachatele nebo nápravu (obnovu 

dat či zaplaceného výkupného) a nebo se například obává odhalení vlastní činnosti, jako je 

poškozování autorských práv, ke které vedou stopy v jeho zařízení. Případů, kdy je ransomware 

latentní, jež zřejmě naprostá většina a nelze spolehlivě určit, kolik případů se vůbec vyskytuje. 

3.2.2. Trendy 

Trendy kyberkriminality jsou poměrně globální, protože kyberprostor a kriminalita jako je 

ransomware se odehrává především prostřednictvím internetu, kde jsou hranice států spíše 

marginalitou. Očekávání dominují na poli APT (advanced persistent threat)143, IoT, útoků na mobilní 

telefony a tržní kyberkriminality.144 Ransomware můžeme řadit především do kriminality tržní, a to 

z důvodů možností jeho monetizace, byť může přesahovat i do kategorie IoT a mobilních telefonů. 

Prognózy se naplňují, protože před ransomware varovala celá řada institucí a korporací, 

nedlouho potom zejména WannaCry, popsaný výše, tyto prognózy naplnil a lze očekávat další nárůst 

šíření ransomware. 

IoT hrozby jsou už na světě – ransomware úspěšně napadá chytré televize. „První případ 

zaznamenali v USA na Vánoce 2016. Oběť nemohla zaplatit výkupné, ani kdyby chtěla – na televizoru 

nebylo možné kliknout na odkaz vedoucí k údajům o platbě.“ Po stažení a instalaci aplikace se na 

obrazovce objevil falešný dopis FBI s upozorněním na porušení zákona a požadavkem na zaplacení 

pokuty. Stránka byla otočená na stranu, což naznačuje, že útočník spíše cílil na uživatele chytrých 

telefonů nebo tabletů. Majitel tehdy tři rok starého televizoru, vývojář softwaru z Kansasu Darren 

                                                             
141 MUSIL, Stanislav. Počítačová kriminalita [online]. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000 

[cit. 2019-04-10]. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/256.pdf 
142 Gřivna, T. Kriminologie, 2014. Op.cit., strana 338 
143 Hrozby, které jsou dlouho nezpozorované a například dlouhodobě sbírají údaje o sïťovém provozu, 
často pro účely cizí státní moci 
144 Kudrlová, Kateřina, 2016. Op. cit., strana 263. 
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Cauthon, se pokusil problém vyřešit obnovením továrního nastavení televizoru, ale nepodařilo se mu 

to ani po delší konzultaci s dalšími kolegy na Twitteru. 145 

V mobilní oblasti můžeme očekávat zvýšení útoků na mobilní operační systémy, a to zejména 

na nejrozšířenější mobilní operační systém Android.   

Jak uvádí Kudrlová, zvláště ohroženy ransomwarem budou nyní zařízení IoT a mobilní 

telefony, vzhledem k množství důležitých dat, jako jsou kontakty, či fotografie146. Není výjimkou, že 

mobilní telefon slouží i jako přístupový či ověřovací vrstva do internetového bankovnictví, či přímo 

jako platební prostředek služeb jako ApplePay. O to větší může být potřeba obětí rychle odemknout 

přístroj. Závažné je rovněž možné napadení kritické infrastruktury, jako jsou SCADA systémy. 

3.3. Pachatel 

Pachatel je jedním ze základních prvků kriminogeneze a v kriminologickém pojetí jsou pod 

pojmem pachatel vnímány i osoby, které orgány činné v trestním právu nestíhají, například z důvodu 

nepříčetnosti nebo nízkého věku. 147  Byť je šíření ransomware v nepříčetnosti jen obtížně 

představitelné, mladí pachatelé kybernetické činnosti nejsou výjimkou a lze předpokládat, že stejně 

tak tomu bude i u šíření ransomware.  

Z hlediska pohlaví převažují muži, jen velmi málo žen se dopouští kybernetické kriminality. 

Protože se ženy dopouštějí spíše méně technických trestných činů v kyberprostoru, 148  můžeme 

usuzovat, že šíření ransomware muži dominují. Jak uvádí Novotný, „pro kriminalitu žen jsou pomocné 

též trestné činy, na kterých se podílejí jako pomocnice či podílnice … tj. jejich motivací není vždy jen 

vlastní ziskuchtivost, ale i závislost na mužích.“ U žen tedy můžeme spíše predikovat některé formy 

účastenství, případně trestné činy s ransomware související, byť tento závěr nejde aplikovat plošně.  

Dalším důležitým ukazatelem je recidiva. V kriminologickém pojetí recidivy zkoumá opětovné 

spáchání trestného činu bez ohledu na to, zda byl pachatel stíhán či odsouzen za činy předchozí, 

situace, kdy se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen, jsou irelevantní.149 Je obtížně měřitelná, 

můžeme ale odhadnout, že zrovna u kybernetické kriminality bude kriminologická recidiva poměrně 

běžná, a to zejména u šíření ransomware. To je způsobeno tím, že znalosti potřebné k technicky 

složitějším činům zpravidla nabývá pachatel postupně a pokročilejší hackerské útoky, nebo vývoj 

složitějšího malware, jakým je ransomware, vyžaduje řadu znalostí a zkušeností s pronikáním do 

                                                             
145 ESET. Ransomware už přes rok napadá i chytré televizory s Androidem [online]. 2019  

[cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.dvojklik.cz/ransomware-uz-pres-rok-napada-i-chytre-
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146 Kudrlová, Kateřina, 2016. Op. cit., strana 266. 
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systémů aj., které zpravidla pachatel postupně získával dílčími útoky a jinými trestnými činy v oblasti 

kyberprostoru, které byly technicky jednodušší. 

Pro zkoumání kybernetické kriminality jsou velmi zajímavé nejen informace o pravé recidivě, 

tj. opakované spáchání stejného trestného činu, ale rovněž o recidivě nepravé a možném překryvu 

tendence pachatelů klasických trestných činů páchat trestné činy v kyberprostoru a naopak. Self-report 

studie, která zkoumala rozdíly mezi skupinami mladistvých v tendenci k páchání klasických  

a kybernetických trestných činů, pozoruje mezi jednotlivými skupinami rozdílné tendence. Mladiství 

pachatelé, kteří přiznali trestnou činnost v kyberprostoru mají rizikovější profil než mladiství, kteří se 

nedopouštějí trestné činnosti vůbec, ale méně rizikový profil, porovnáme-li je se skupinou, která 

připustila páchání trestné činnosti v kyberprostoru i mimo něj. 150  

V následujících subkapitolách bude rozebrán pachatel šíření ransomware pohledem vybraných 

kriminologických teorií. 

3.3.1. Teorie odstrašování 

Teorie klasické kriminologie, vycházející z myšlenek Beccaria, pojímá trest jako hlavní 

odrazující faktor. Současná kriminologie vychází ze studií, které ukazují, že zásadní je rychlost  

a jistota uložení trestu, a to více, než samotná přísnost trestu. Ve vztahu ke kyberkriminalitě lze říci, 

že k této teorii panuje řada pochybností. Za prvé, navzdory současným přístupům, podle studie151 byli 

hackeři odrazování výší trestu, naopak míra zjištění odhalení hackerství se neprojevila v počtu 

hackerských útoků, byť bychom asi očekávali opak.  

Přímo ve vztahu k ransomware je obtížné určit v rámci teorie odrazení konkrétní závěry. 

V obecné rovině se ale lze obávat, že vzhledem k obtížnosti dopadení pachatele152 hraje trest spíše 

nízkou roli, protože klíčový faktor, totiž rychlost a jistota, že bude udělen, je téměř nenaplněn. 

3.3.2. Teorie kontroly 

Teoretikové Gottfredson a Hirschi jsou myšlenkovými otci teorie kontroly, která je založena 

především na tom, že trestné činy jsou relativně jednoduché skutky, které poskytují okamžité výhody. 

V nejobecnějším pohledu pak můžeme hledět na pachatele trestné činnosti jako na osoby sdílející 

specifické charakterové vlastnosti, například nízkou sebekontrolu, impulzivitu, nedočkavost, tendenci 

                                                             
150 ROKVEN, J. a kol. Juvenile Delinquency in the Virtual World: Similarities and Differences between 

CyberEnabled, Cyber-Dependent and Offline Delinquents in the Netherlands [online]. 2018, 12(1), strana 

27-42 [cit. 2019-05-01]. ISSN 0974 – 2891. Dostupné z: 

http://www.cybercrimejournal.com/RokvenetalVol12Issue1IJCC2018.pdf. 
151 SKINNER, William a kol. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College 

Students [online]. 1997, 34(4) [cit. 2019-04-20]. ISSN 0974 – 2891. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/243646707_A_Social_Learning_Theory_Analysis_of_Compute

r_Crime_among_College_Students. 
152 Objasněnost je velmi nízká. 
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nezvažovat možné následky svých akcí. Tito pachatelé ve světle teorie kontroly upřednostňují 

krátkodobé uspokojení určitých potřeb, před soustavnou konstruktivní činností. A zapojení se do 

konvenčních aktivit. 

Nízká sebekontrola a neschopnost soustavné činnosti jistě nebude na první pohled úplně typická 

vlastnost programátora či skupiny, která šíří ransomware. Byť je nedostatek sebekontroly a tendence 

rychlého nenáročného uspokojení potřeb nezanedbatelným faktorem u celé řady trestné činnosti,153 

k tvorbě ransomware vede natolik dlouhá cesta, že se vzhledem ke své povaze této definici trochu 

vymyká. O nízké sebekontrole a touze po rychlém zisku by bylo možné uvažovat jen v souvislosti, že 

by si autoři ransomware jeho šířením zcela běžně vydělávali natolik vysoké sumy, že by obdobný 

výdělek bylo jen stěží možné běžnou prací v dohledné době dosáhnout. Toto je ovšem spíše výjimkou, 

vzhledem k platovému ohodnocení programátorů a bezpečnostních techniků. Vezmeme-li v potaz, že 

tvůrce úspěšné ransomware infekce bude přinejmenším nadprůměrné schopný v těchto oblastech a lze 

se domnívat, že často jde o celé skupiny. Nadto, jak vychází z kapitoly první a v ní uvedených 

příkladů, i ty nejúspěšnější „rodiny“ ransomware působí řádově více škod, než vydělají finančních 

prostředků pachatelům. Tyto sumy jsou přitom velmi vysoké jen u nejznámějších druhů ransomware 

a na každý takový připadá celá řada zcela nebo téměř neúspěšných infekcí, z pohledu příjmů 

pachatelů. Řada z hackerů či autorů ransomware navíc zaměstnaná je, často v IT oblasti a jsou 

zpravidla zapojeni do konvenčních aktivit, navíc je jejich karierní cesta podmíněna určitou mírou 

sebekontroly a absence sebekontroly nebude pro programátory typická v plošném měřítku. 

Pokud bychom chtěli podřadit i takto komplexní trestný čin pod tuto teorii, mohli bychom za 

požadovaný stimul uvažovat nikoli zisk, ale spíše uspokojení jiné potřeby pachatele, a totiž potřeby 

dobrodružství, 154  pocitu výjimečnosti z překonání bezpečnostních překážek, nebo i běžné 

škodolibosti. Teoreticky by pro některé osoby z řad nadprůměrných až geniálních programátorů 

mohlo být uspokojení těchto potřeb jinými legálními prostředky obtížné. 

Mnohem lépe však tato teorie pokrývá ty formy ransomware, kde jde spíše o pronájem či 

zakoupení a úpravu s následnou distribucí koncovým ziskuchtivým pachatelem, nikoli samotným 

tvůrcem jádra programu. Zde je ziskuchtivost bez ochoty porozumění pokročilým programátorským 

technikám a časově náročnému zkoumání bezpečnostních chyb, které ransomware využívá. 

Byť si teorie kontroly klade za cíl vysvětlit v obecné rovině veškerou trestnou činnost, právě  

u ransomware je její aplikace obtížná. To naznačuje, že ransomware není jen klasický trestný čin 

                                                             
153 PRAT, T. a kol., William a kol. The empirical status of Gottfredson and Hirschi’s general theory of 

crime: A meta-analysis. Criminology [online]. 2000, 38(1) [cit. 2019-04-20]. DOI 10.1111/j.1745-

9125.2000.tb00911.x. Dostupné z: 

https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=84

5705 
154 Více Schell and Dodge 2002 
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v novém kabátě, protože na běžné vydírání, nebo i jiné formy kybernetické kriminality155 lze aplikovat 

teorii kontroly mnohem přiléhavěji. 

3.3.3. Teorie subkultur 

Na rozdíl od teorie kontroly, která se zabývá převážně individuálními znaky, může pachatele 

šíření ransomware lépe vystihovat teorie subkultur. Subkulturou rozumíme kulturu skupiny, která se 

odlišuje od kultury většinové společnosti. Může být definována demografickými i sociologickými 

faktory. 156  V subkultuře nalezneme odlišné hodnoty, normy, chování a zvyky než ve většinové 

společnosti, byť od ní nikdy není subkultura odloučena zcela.157 Subkultury se mohou vyčleňovat na 

základě odmítání kulturních aspektů většinové společnosti, nebo kolem fenoménů, které většinová 

společnost natolik intenzivně není schopna ocenit.158 

V subkultuře se poté vyskytují podobné znaky, může jít o slang, tetování, nebo i specifické 

schopnosti v určité oblasti – v případě hackerské subkultury například znalost a zdokonalování 

programátorských schopností. Lze předpokládat, že pocit účasti v subkultuře a sjednocení 

hodnotových norem může vyústit v páchání trestné činnosti, přičemž si pachatel méně uvědomuje 

závažnost a připouští možné následky, ve světle vlivu subkultury. 

Vývoj internetu měl a má dramatický vliv na formování a funkci subkultur, které mají tendenci 

být deviantní a páchat trestnou činnost. 159  Technologie a anonymita internetu, zejména při 

dostatečných znalostech, u kybernetické kriminality a jistě i u ransomware snižují strach z odkrytí 

pachatelů, což může nepochybně mít za následek snížení odstrašujících a dalších preventivních funkcí 

trestního práva. V rámci subkultury je navíc typická vzájemná podpora, či osvojení neutralizačních 

technik ve světle teorie Sykese a Matza, jako je tendence nepřipouštět si odpovědnost za škody  

a závažnost viktimizace obětí, racionalizace nerespektování autorit.160 Roli neutralizačních technik 

v kyberprostoru podporují studie dalších virtuálních trestných činů, typicky pirátství.161 

Hackerskou subkulturu řada výše zmíněných znaků vystihuje. Je specifická uznáním 

pokročilých počítačových a programátorských schopností, jednotlivci a skupiny získávají v rámci 

                                                             
155 Kupříkladu pirátství, sledování a stahování ilegální pornografie, on-line šikana, hatecrime… 
156 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: Grada, 2012. Strana 227. 
157 Tamtéž, s. 227. 
158 HOLT, Thomas a kol. Cybercrime and digital forensics: an introduction. Second edition. New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Strana 284. 
159 HOLT, Thomas. Subcultural evolution? examining the influence of on- and off-line experiences on 
deviant subcultures. Deviant Behavior [online]. 2007, 28(2), DOI: 10.1080/01639620601131065 . Strany 
171-198 [cit. 2019-05-01], Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639620601131065. 
160 GERSHAM, Skyes a kol. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. Ethics and 

Information Technology [online]. 2007, 9(3), strany 187-204 [cit. 2019-04-25]. DOI: 10.2307/2089195. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2089195?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents 
161 HINDUJA, Saamer. Neutralization theory and online software piracy: An empirical analysis. 

American Sociological Review [online]. 1957, 22(6), strany 664-670 [cit. 2019-04-25]. DOI: 

10.1007/s10676-007-9143-5. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-007-9143-5 
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subkultury autoritu právě úspěšnými útoky na co nejsložitější systémy. Hackeři se sami ani navzájem 

nemusí považovat za zločince, a to zejména ti, kteří páchají specifické formy hackerství.162 

V souladu s teorií subkultur a neutralizačními technikami je ovšem pro hackery typické, že se 

viní oběti z toho, že se nejsou schopny dostatečně bránit a zabezpečit svoje systémy. Skutečnost je, že 

každý pokročilý uživatel IT ví o důležitosti zálohování dat na více nezávislých zdrojů, stejně jako  

o nutnosti zachovávání základních pravidel bezpečného používání počítače, ať jde již o pravidelné 

aktualizace software, využívání antivirového programu a brány firewall, a zejména o potřebné 

uživatelské opatrnosti, vztahující se k otevírání neznámých souborů a podobně. Řada pachatelů může 

oběti stavět do role, kdy si za svoji neopatrnost mohou sami. To může být umocněno i tím, že u nákazy 

ransomware je skutečně často potřeba chyba, neznalost nebo neopatrnost na straně uživatele. 

3.3.4. Teorie sociálního učení 

Kriminologické výzkumy posledního století ukazují, že nejlepší predikcí páchaní trestné 

činnosti je skutečnost, zda již daný pachatel v minulosti nějaký trestný čin spáchal. Zřejmě hned na 

druhé místo lze zařadit indikátor, zda trestnou činnost páchají jeho příbuzní či přátelé. 163  

Sutherlandova teorie diferencovaného sdružování má za to, že jednotlivec se naučí nejen techniky 

páchání trestné činnosti, ale současně převezme od blízkých a přátel v procesu socializace hodnoty  

a motivátory k tomuto jednání. Zločincem se tedy člověk nerodí, nýbrž stává se jím, musí se trestné 

činnosti naučit stejně jako jiné profesi.164 Čím je vztah bližší, tím intenzivněji se děje i výše zmíněné. 

Akers následně rozšířil teorii podmíněním jejího vlivu odměnami a naopak tresty za jednání. Učící 

proces chování, včetně páchání trestné činnosti, je v Akersově pojetí založen na čtyřech 

komponentech, které k samotnému páchaní trestné činnosti vede: 

• diferenciální asociace trestného jednání 

• definice trestného jednání 

• diferenciální podílení 

• imitace trestného jednání. 

V souladu se Sutherlandovou a Andersovou teorií lze očekávat, že tvorba či šíření úspěšného 

ransomware bude hackerskou komunitou oceňována. Jednotlivci se totiž musí „naučit nejen jak 

pracovat s technicky komplikovaným zařízením, ale rovněž procesy, algoritmy a techniky, které slouží 

k ilegálnímu využití počítačových systémů“ 165 . Ty bývají často náročnější, protože odhalení 

                                                             
162 Zejména ty, jejichž cílem je především překonat nějakou překážku, nikoli způsobit škodu 
163 HOLT, Thomas. Cybercrime and Criminological Theory. London: Routledge, 2016. Strana 268. 
164 NOVOTNÝ, Oto a kol. 2008. Op.cit, s.97. 
165 SKINNER, William a kol. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College 

Students, 1997. Op. cit., strana 498. 
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bezpečnostních chyb a jejich efektivní zneužití patří k nejnáročnějším programátorským technikám. 

Jak bylo zmíněno, ransomware lze šířit i bez takto pokročilých znalostí ve formě určitého pronájmu 

či provizního systému na základě, který vytvořil jiný zkušený programátor166. Není pochyb, že toto 

jednání je v hackerské komunitě méně oceňováno a spíše, než teorie subkultur, ho lépe pokryjí teorie, 

které akcentují možnost snadný zisk s nízkým rizikem dopadení. 

Studie ukazují, že všechny čtyři zmíněné komponenty přímo souvisí s hackerstvím. 167 

V procesu socializace mohou hrát významnou roli diskuzní fóra, hackerské skupiny a další anonymní 

komunikační a gathering online místa, torové sítě. Pro ně je právě příznačné, že se v nich scházejí lidé, 

kteří se budou vzájemně učit, podporovat a oceňovat za schopnosti a činy související s útoky 

v kyberprostoru, včetně ransomware. 

3.3.5. Space transition theory 

Předchozí subkapitoly se věnovaly vybraným teoriím tradiční kriminologie, nicméně se začínají 

objevovat teorie přímo reagující na rozvoj kybernetické kriminality. Jednou z nich je Jaishankarova 

space transition theory. Jaishankar zakládá svoji teorii na premise, že se osoby chovají v různých 

prostředích odlišně. Snaží se tak reagovat na mezery v kriminologickém pojetí počítačových trestných 

činů pohledem klasických teorii, z nichž některé zde byly zmíněny. V Jaishankarově Space transition 

theory jsou rozlišeny vzorce chování on-line a off-line. Jaishankar tvrdí následující:168 

• Lidé, kteří ve fyzické realitě potlačují své kriminální sklony mají náklonnost ke spáchání 

trestné činnosti v kyberprostoru, ačkoli vzhledem ke svému statutu a pozici by trestnou 

činnost nepáchali. 

• Pružnost on-line identity, anonymita a chybějící odstrašující faktor v kyberprostoru poskytují 

útočníkům šanci spáchat trestný čin. 

• Trestné jednání v kyberprostoru má tendenci přenést se i do fyzického světa, stejně je tomu 

tak i naopak. 

• Roztříštěnost útočníků v kyberprostoru a dynamika času a prostoru v kyberprostoru 

umožňuje šanci snadno uniknout. 

• Neznámí lidé mají tendenci se setkat v kyberprostoru a následně páchat trestnou činnost ve 

fyzickém světě a naopak. 

                                                             
166 Přesto i v tomto případě jsou potřebné pokročilé počítačové znalosti, především co se týče efektivního 

šíření takto vytvořeného ransomware, případně i za účelem modifikace, kompilace a další přípravy, 

případně vyhýbání se zanechávání digitálních stop k pachateli a jejich zahlazování. 
167 Tamtéž 
168 JAISHANKAR, K.Space Transition Theory of Cyber Crimes. . [online]. 2017 [cit. 2019-04-25]. Dostupné 
z:  https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes 
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• Osoby z uzavřené společnosti páchají častěji zločiny v kyberprostoru než náhodné osoby. 

• Ke kyberzločinům může vést konflikt norem a hodnot v reálném světě a kyberprostoru.169 

Tato teorie je jedna z mála, která se věnuje specificky kybernetické kriminalitě. Zda ji lze 

aplikovat na všechny trestné činy v kyberprostoru se ještě musí důkladněji zkoumat, někteří autoři 

uvádějí opodstatněné argumenty, proč nemusí být tato nová teorie vždy konzistentní.170  Některé 

výzkumy ovšem podporují teze v ní uvedené, a i v kontextu šíření ransomware se zdá, že 

Jaishankarovy teze vystihují fenomén nejpřiléhavěji. Složitost tvorby ransomware, snadnější 

setkávání hackerů a jejich formování do skupin, i přes roztříštěnost jejich fyzického zázemí, stejně 

jako domněnka anonymity kyberprostoru v kontrastu k fyzickému světu zapadá do mozaiky space 

transition theory.  

3.4. Oběť 

Trestná činnost škodí nejen společnosti jako celku, ale rovněž jednotlivým osobám, jak 

fyzickým, tak právnickým.171 Fenomén ransomware je proto zajímavé zkoumat také viktimologickým 

pohledem. V této subkapitole se zaměříme na to, jaké jsou zásadní faktory, které ovlivňují individuální 

pravděpodobnost fyzických osob stát se obětí této trestné činnosti. 

Předmět viktimologie je tvořen šesti skupinami jevů:172 

• Osoba oběti 

• Vztahy mezi obětí a pachatelem 

• Proces viktimizace a role oběti v něm 

• Oběť v procesu odhalování, vyšetřování a projednávání 

• Pomoc oběti, odškodnění a rehabilitace oběti 

• Ochrana občanů před viktimizací 

Obecně lze uvést, že disponovanost osob stát se obětí šíření ransomware (viktimnost) bude 

v populaci rozložena nerovnoměrně, stejně jako u všech trestných činů. Jak vyplývá z předchozích 

částí této práce, s rozvojem využívání napadnutelných zařízení se dlouhodobě tato disponovanost 

rozšiřuje na širší okruh osob. Za okruh osob nepostižitelných ransomware lze již nyní obtížně někoho 

                                                             
169 HOLT, Thomas. Cybercrime and Criminological Theory  2016. Op. cit, strana 338. 
170 Tamtéž, strana 309. 
171 Právnické osoby však kriminologie obvykle nepovažuje za oběť, proto se jim v této kapitole nevěnuje 
pozornost. 
172 GŘIVNA, Tomáš. Kriminologie, 2014. Op. cit., strana.114. 
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zařadit, možná pouze některé kmeny žijící tradiční způsobem zcela odděleně od civilizace. I samotná 

absence zařízení napadnutelného infekcí ransomware totiž nevylučuje, že bude daná osoba postižena 

šířením ransomware v systémech nebo infrastruktuře, kterou používá, jako je například doprava. Je 

však nepochybné, že typickou obětí bude běžný uživatel počítačových systémů. Naopak speciální, 

více náchylnou skupinou, budou vlatníci zranitelných zařízení a systémů. Stejně jako u jiných skupin 

trestných činů, věk a profese oběti hraje rovněž roli. Zkušenosti a zejména profesní zkušenosti z oblasti 

počítačových systémů mohou silně ovlivnit napadnutelnost oběti. Na druhou stranu lze očekávat, že 

viktimnost bude rovnoměrněji rozložena v porovnáním s většinou ostatních škodlivých jednání, 

protože ransomware je na rozdíl kupříkladu od fyzického napadení cílen plošně na jakoukoli osobu, 

ideálně co největší množství osob. S tím souvisí i nepravděpodobnost, že by hrály významnou roli 

faktory jako příslušnost k rasovým, náboženským, či dalším minoritám. Rovněž lze lze vyloučit 

zásadně zvýšenou viktimnost u alkoholiků a uživatelů návykových látek. 

Velmi důležité je u šíření ransomware chování oběti. Nezodpovědný přístup uživatelů 

počítačových systémů nutně povede k vyšší míře viktimizace. Nejde přitom o typický vztah mezi obětí 

a pachatelem, jako například provokující chování oběti či osobní známosti a rodinného příslušenství, 

které jsou typické pro některé skupiny trestných činů. Vztah oběti a pachatele hraje při plošném šíření 

ransomware zcela marginální roli. Výjimkou může být hypotetický případ, kdy se pomocí ransomware 

napadne jedna konkrétní osoba a je vydírána, například z důvodu závislosti na napadnutelném 

zdravotním přístroji, nebo z důvodu vědomosti pachatele o cenných datech a potenciálu vyššího zisku 

vydíráním. 

Role oběti při odhalování ransomware je rovněž minimální, oběť totiž nebývá v přímém 

kontaktu s pachatelem, může poskytnout maximálně stopy uložené v poskytnutém počítačovém 

systému. To se z důvodu různých typů obav o svoje data a jejich sdílení s orgány činnými v trestním 

řízení nemusí stávat často. Následující kapitoly posoudí viktimizaci optikou obecné teorie kriminality 

a teorie rutinních aktivit, které mohou o viktimizaci v případě šíření ransomware pomoci odhalit 

příčiny. Následuje možná pomoc oběti, konkrétní rady v oblasti prevence a stávající možnosti a praxe 

ochrany občanů před viktimizací. 

3.4.1. Viktimizace pohledem obecné teorie kriminality 

Přestože obecná teorie kriminality není primárně teorií viktimizační, poukazuje na souvislost 

mezi tendencí páchat trestnou činnost a mezi pravděpodobností viktimizace, protože obojí je 

výsledkem nedostatečné úrovně sebekontroly. Dle Sheckovy formulace pohledu obecné teorie 

kriminality na viktimizaci míra sebekontroly slouží i jako individuální prediktor viktimizace a malá 

sebekontrola nese zvýšené riziko viktimizace. Dále poukazuje i na to, že jedinci s nižší sebekontrolou 

jsou snadno frustrování složitějšími formami zabezpečování a mají tendenci je nepoužívat správně.173 

                                                             
173 HOLT, Thomas. Cybercrime and Criminological Theory  2016. Op. cit. 
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Je tedy pravděpodobné, že právě nízká sebekontrola povede i k menší míře odpovědného zabezpečení 

počítačového systému. Problémem v kontextu ransomware mohou být i nesprávně volená hesla, 

protože pokud uživatel bez administrátorských práv otevře infikovaný soubor, ransomware může 

k zašifrování některých souborů potřebovat práva administrátorská a v případě velmi slabého hesla 

nebude mít problém tato práva získat. Studie Bosslera a Holta poukazuje na fakt, že jedinci s nižší 

úrovní sebekontroly mají tendenci k rizikovému chování, právě jako je otevírání malware. Vzhledem 

k tomu, že právě otevírání neznámých souborů je ve vztahu k ransomware nejrizikovější, bude mít 

nízká sebekontrola vliv právě i na viktimizaci.  

3.4.2. Viktimizace pohledem teorie rutinních aktivit 

Teorie rutinních aktivit pojednává o kriminalitě v kontextu každodenních všedních aktivit  

a soustřeďuje pozornost spíše na okolnosti konkrétních trestních činů, role pachatele zůstává 

v pozadí.174 

Cohen a Felson stanovují k viktimizaci tyto předpoklady: 

• motivovaný útočník, 

• vhodný cíl, 

• absence účinného hlídače. 

Tato teorie je klíčovou pro pochopení ransomware. Pokud není naplněn jediný ze tří výše 

uvedených prvků, k viktimazaci nákazou ransomware nedojde. A všechny tyto prvky kyberprostor 

obsahuje. Za motivované útočníky lze označit ty, co mají schopnosti a technické vybavení, stejně jako 

vůli skutek spáchat. Vzhledem k počtu útoků a vzhledem k dalším faktorům, které byly uvedeny 

dříve,175 můžeme mít za to, že předpoklad dostatku motivovaných útočníků bude splněn. To je první 

podstatný rozdíl od řady jiných trestných činů, protože u nich by byl vyžadován mnohem užší kontext 

– předpoklad existence motivovaného útočníka často vyžaduje rovněž jeho fyzickou přítomnost 

v relativně omezeném prostorovém a časovém kontextu.176 Kybernetický prostor jako platforma tyto 

požadavky překonává, zeměpisná poloha, přesněji role prostoru jako taková je irelevantní. 177 

Australský útočník je tedy díky internetu stejně přítomným, jako útočník sedící ve stejné místnosti 

s potenciální obětí, pokud je útočník a cíl připojený k síti, stačí, aby se střetli časově178. Vhodnou obětí 

                                                             
174 GŘIVNA, Tomáš. Kriminologie, 2014. Op. cit., strana 69. 
175 Jako je možnost monetizace, pronájmu ransomware atp. 
176 Například u znásilnění, většiny vražd, krádeží či loupeží. 
177 JAISHANKAR, K. The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities. 2010. Op. cit., 

strana 1. 
178 BRADFORD, Reyns. Being Pursued Online: Applying Cyberlifestyle–Routine Activities Theory to 

Cyberstalking Victimization. Criminal Justice and Behavior [online]. 2011, 38(11) [cit. 2019-04-25]. DOI 

10.1177/0093854811421448. Dostupné z: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093854811421448. 
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je poté kdokoliv, kdo je způsobilý stát se předmětem útoku. Mezi základní předpoklady můžeme 

zařadit napadnutelnost zařízení, oběť by tedy měla vlastnit, nebo mít v dispoziční sféře zařízení, které 

může být napadeno – typicky tedy počítačový systém provozovaný na operačním systému, který 

ransomware zvládne infikovat a připojení k takové síti nebo manipulaci se soubory takovým 

způsobem, že se ransomware může na zařízení fakticky dostat. Zde postačí alespoň občasné připojení 

k internetu nebo manipulace se soubory na nakažených úložištích, jako jsou externí disky, flashdisky, 

případně optická a další média. Viktimologie za oběť zpravidla nepokládá právnické osoby, stejně tak 

v českém právu v definici oběti právnickou osobu nenajdeme.179 Z hlediska této teorie však můžeme 

za vhodnou oběť považovat i právnickou osobu. V rámci teorie rutinních aktivit se totiž za vhodný cíl 

může pokládat nejen osoba, ale rovněž objekt. Z tohoto úhlu pohledu bychom považovali za vhodný 

cíl samotný počítačový systém, který je napadnutelný. Tolik tedy k vysvětlení vhodného cíle. 

Specifikovat můžeme ještě cíl z pohledu pachatele ideální. Tím je jistě fyzická osoba, případně 

korporace, jejíž zařízení je úspěšně infikováno a která zaplatí výkupné. Byť pachatelé mohou nákazu 

ransomware v omezené míře cílit na konkrétní počítačové systémy, má se za to, že tyto ideální cíle 

jsou spíše úzká podmnožina cílů vhodných, a i pachatelé samotní s tímto počítají. Snaží se proto 

napadnout co nejvíce potenciálních cílů, aby zasáhli rovněž i tyto cíle ideální. Z trestněprávního 

hlediska jistě dojde ke spáchání trestného činu i tehdy, když k zaplacení výkupného nedojde, jak 

vysvětluje kapitola čtvrtá, vhodné cíle tedy zahrnují i tyto případy. Tato podmínka vhodného cíle 

nebude naplněna a k viktimizaci hypoteticky nedojde tehdy, když budou všechna zařízení vůči 

danému ransomware odolná.  

Přesuneme-li se k absenci strážce, teoretici za něj pokládají celou řadu aspektů. U řady 

trestných činů může být tímto strážcem, který skutku zabrání, hlídkující policista či skupina přátel 

nablízku. Z pohledu technického vybavení mohou sehrát roli strážce bezpečnostní kamery či jejich 

makety, zámky, alarmy a jiné bezpečnostní prvky, nebo vypůjčíme-li si východiska Chicagské 

kriminologické školy a teorie rozbitého okna, rovněž samotné architektonické uspořádání, osvětlení  

a míra údržby samotného místa konání potenciálního trestného činu. Z osobní perspektivy pak může 

být strážcem znalost bojových umění, nošení zbraně nebo i schopnost rychle utéci. Na rozdíl od těchto 

typických strážců, u ransomware spatřujeme strážce téměř výhradně v technických nástrojích  

a uživatelských schopnostech potenciálního vhodného cíle, přičemž spolu tyto dvě skupiny úzce 

souvisejí. Strážcem bude v první řadě technický stav a vybavení počítačového systému, zejména hraje 

roli antivirový systém či softwarový180, míra aktualizace operačního systému, jeho součástí a dalšího 

využívaného programového vybavení. Z hardware hraje roli Firewall a také celá struktura 

počítačového systému, protože některé útoky jsou specifické pro konkrétní hardwarové součásti.181 

V osobní rovině poté zkušenosti a chování potenciálního vhodného cíle – to do značné míry souvisí 

                                                             
179 §2 odst. 2 zák. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
180 A to jejich přítomnost, rovněž jejich kvalita a jejich aktuálnost. 
181 KOCHER Paul a kol. Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution [online]. 2019 [cit. 2019-04-

25]. Dostupné z: https://spectreattack.com/spectre.pdf. 
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se schopností vybrat a zajistit výše zmíněné vybavení. Dále je klíčové, zda uživatel ovládá a dodržuje 

zásady bezpečného používání počítačového systému a vyhýbá se rizikovému chování. Například 

používá silná hesla, neotevírá neznámé soubory z e-mailové komunikace či stažené z internetu, které 

jsou jedním z primárních zdrojů šíření ransomware. Za další rizikové chování se považuje využívání 

nelegálního software, pohyb na některých pornografických stránkách, na síti TOR. Přestože by se tyto 

charakteristiky mohly zdát spíše součástí prvního požadavku – vhodného cíle, byly zařazeny mezi 

strážce z důvodu, že je toto chování spíše analogií ke znalosti bojového umění při fyzickém konfliktu 

a stejně tak není vždy stoprocentní, tedy jeho existence přímo nevylučuje vhodnost cíle, pouze pomáhá 

snížit rizika. Tyto faktory mohou ovlivňovat viktimizaci v oblasti kyberkriminality, konkrétní vliv 

však zatím nebyl v případě ransomware zkoumán.  

3.5. Kontrola a prevence ransomware 

Prevence viktimizace šířením ransomware má převážně technický charakter. 

„Z hlediska prevence kyberkriminality hraje významnou roli zranitelnost digitálních zařízení, 

potažmo chování uživatelů samotných“182 

Na straně potenciálních obětí je klíčové udržovat co nejvyšší úroveň technického zabezpečí 

počítačových systémů a dodržovat zásady bezpečného nastavení chování při používání jakýchkoli 

počítačových systémů, zejména těch, které jsou připojeny k internetu. Prevence se tedy přenáší spíše 

do technické roviny.  

3.5.1. Zásady prevence 

Zde uvedené zásady prevence vycházejí z doporučení antivirových společností, orgánů činných 

v trestním řízení a obecně známých zásad bezpečného chování v prostředí internetu. Jsou vybrané 

specificky za účelem prevence ransomware. 

• Vždy udržovat veškerý software aktualizovaný. To se týká operačního systému, veškerého 

softwarového vybavení počítačového systému i firmware jednotlivých zařízení.183 

• Vždy mít nezávislou zálohu dat, ideálně na dvou místech, z nichž alespoň jedno není dostupné 

prostředky umožňujícími dálkový přístup. Tím se zajistí snadná obnova v případě napadení a 

zašifrování systému. 

• Používat antivirový software, udržovat ho aktualizovaný. 

                                                             
182 Kudrlová, Kateřina, 2016. Op. cit., strana 257. 
183 Firmware je soubor základních instrukcí různých hardwarových prvků – například routeru, 
jednotlivých součástí počítače, nebo zařízení IoT. 
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• Dodržovat obezřetnost z hlediska důvěry k čemukoli v kyberprostoru. Zejména se vyhnout 

otevírání neznámých souborů, zejména e-mailových příloh, dávat pozor na skutečnou příponu 

souboru. Všechny informace jsou do jisté míry falsifikovatelné, například e-mailová adresa 

odesilatele velmi snadno. Ransomware se často šíří právě prostřednictvím nakažených příloh. 

• Vyvarovat se pirátskému software. V souvislostí s předchozím bodem je dobré dávat pozor na 

veškeré soubory, u pirátských kopií programů to platí několikanásobně, velká část je infikovaná 

různými typy malware, včetně ransomware. Přítomnost malware lze některými prostředky skrýt 

před jakýmkoli antivirem. 

• Při náznaku infekce ransomware je nutné odpojit počítačový systém od sítě a v ideálním případě 

ho vypnout pro zamezení dalšího šifrování. Následně je na místě zachránit nezálohované 

soubory, nebo pro jejich záchranu navštívit odborníka. 

• Používat dostatečně silná a různá hesla. Hesla jsou silnější použitím kombinace velkých a 

malých znaků, čísel a zvláštních znaků a to pouze při dostatečné délce (doporučuje se 

minimálně 8, případně i 10 znaků). U hesla je rovněž důležité, aby nebylo napadnutelné 

slovníkovým útokem, nemělo by tedy dávat gramatický význam nebo odkazovat obecně známé 

řetězce z masové popkultury (R2D2 není dobré heslo). 

3.5.2. Projekt No more ransom 

Jednou z iniciativ v boji proti ransomware je projekt no more ransom dostupný na adrese 

https://www.nomoreransom.org/. Zde několik subjektů 184  shromažďuje a zveřejňuje informace o 

prolomených druzích ransomware společně s postupem, jak data zachránit a jaké nástroje k tomu 

využít.185 Na jedné z podstránek186 je rovněž možné nahrát část zašifrovaných dat s doplňujícími 

informacemi a získat tak doporučení k dalšímu postupu, což současně pomůže odhalování. 

3.5.3. Platit nebo neplatit výkupné? 

Obecná zásada je jednoduchá, výkupné neplatit. To vyplývá z rad, které zveřejnil EUROPOL, 

řada policejních orgánů a k tomuto směřuje taktéž většina teoretiků. Důvod je primárně ten, že platba 

výkupného nezaručuje obnovu dat. V některých případech je zbytečná – například tehdy, když je 

ransomware již prolomen, případně byli dopadeni pachatelé a byli donuceni poskytnout informace 

k dešifrování, nebo ojediněle nebyli dopadeni, ale obětí se jim zželelo (případně neočekávali 

dosaženou sílu útoků a zalekli se následků) a dobrovolně zveřejnili postup, jak ransomware 

                                                             
184 EUROPOL, nizozemská policie a antivirová společnost McAfee, s podporu korporací Amazon a 
Barracuda 
185 Mezi tyto patří několik druhů ransomware, například Bigbobross, Pylocky, Aurora, Thanatos 
Annabelle, některé verze Gandcrab, Lambdalocker, Nemucodaes, Macransom, Jaff, Encryptile, Amnesia2 
186 No more ransom. Detektiv Šifra [online]. 2019 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 
https://www.nomoreransom.org/crypto-sheriff.php?lang=cs 
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deaktivovat. V mnoha dalších případech je platba zcela neúčelná, protože ransomware data zašifroval 

nevratně a není možné stav zvrátit. To se stane tehdy, když je dešifrování špatně implementováno, 

nebo je proces zablokován například odstavením serverů nebo mailových schránek, skrze které chtěli 

útočníci komunikovat za účelem dešifrování souborů. 

Sekundárním důvodem je podpora tvůrců ransomware, protože zaplacení je může motivovat 

k dalšímu šíření, současně je malá pravděpodobnost dohledání a vrácení platby. 

Ideálním postupem je nahlásit ransomware infekci prostřednictvím státních orgánů činných 

v trestním řízení v souladu s jejich instrukcemi, jak doporučuje EUROPOL.187 

 

  

                                                             
187 EUROPOL. WannaCry Ransomware [online]. 2019 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 
https://www.europol.europa.eu/wannacry-ransomware 
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4. Závěr 

Ransomware je fenoménem dnešní digitální společnosti a dá se očekávat, že útoky ransomware 

budou přetrvávat. Podmínkou pro vznik této trestné činnosti je především digitalizace společnosti  

a zvyšující se závislost na počítačových systémech, která souvisí s jejich značným rozšířením  

a každodenní využitelností při běžných činnostech. Dále k atraktivitě ransomware přispívá možnost 

anonymních plateb. I ta přispívá k výsledné nízké šanci na odhalení pachatelů, kterou  ilustruje fakt, 

že se ransomware, podobně jako většina sofistikovanější počítačové trestné činnosti, před české soudy 

vůbec nedostává. Na rozdíl od počátečních etap virů a hackingu, které byly mnohem častěji vtipem či 

záškodnictvím, má ransomware potenciál generovat pachatelům zisk. Jeho rozšíření lze bez nadsázky 

označit za průlomový moment, ve kterém se posunujeme od kybernetického vandalismu ke 

kybernetickému zločinu motivovanému touhou po zisku. Typickým projevem je poskytování 

ransomware jako služby, umožňující méně znalým pachatelům šířit ransomware a profitovat z této 

trestné činnosti, přičemž tento model si lze u záškodnických virů představit jen obtížně. Přestože je 

ransomware až na výjimky motivovaný ziskem, může přímo ohrožovat i zdraví a život, především 

v souvislosti s šířením do nemocničních systémů, ať již úmyslným, či nikoli. S rozšiřováním využití 

počítačových systémů si lze do budoucna představit, že budou i cíleně napadány různé zdravotní 

pomůcky, například inzulinové dávkovače či kardiostimulátory, kde může docházet 

k bezprostřednímu ohrožení života obětí. 

Mezi cíle této práce patřilo popsat podstatu a funkci ransomware včetně příkladů, čemuž je 

věnována první kapitola. Zde bylo také představeno možné členění a na příkladech představeny 

výrazné exempláře, konkrétně WannCry, Petya, DoubleLocker a Vir Policie, které jsou specifické 

masivním šířením, napadáním mobilních zařízení či vydáváním se za orgán činný v trestním řízení. 

Dalším cílem bylo posoudit trestněprávní kvalifikaci. Z trestněprávního pohledu kapitoly druhé 

lze shrnout, že na šíření ransomware se může vztahovat řada skutkových podstat z několika hlav 

hmotné části trestního zákoníku.  Byť nelze zcela jednoznačně určit, které skutkové podstaty vystihují 

ransomware v obecné rovině, současné trestní právo má díky dostatečné abstrakci možnost šíření 

ransomware efektivně postihovat. Zpravidla jde o neoprávněný přístup k počítačovému systému  

a nosiči informací v souběhu s vydíráním, dále dle konkrétních okolností může dojít rovněž k naplnění 

skutkové podstaty ublížení na zdraví, podvodu, obecného ohrožení a poškození provozu obecně 

prospěšného zařízení. Zcela nejde vyloučit ani souběh se zvlášť závažným zločinem vraždy. Naopak 

naplnění skutkové podstaty přisvojení pravomoci úřadu je vyloučeno. 

Závěrečným cílem práce bylo uvést vybrané kriminologické aspekty. Ransomware, podobně 

jako další formy kybernetické kriminality, se vyznačuje vysokou latencí a má specifické pachatele. 

V tradiční podobě mají dostatečné schopnosti pro jeho šíření pouze lidé s vysokou odborností. 

Potřebná úroveň odbornosti se snižuje u pachatelů prostředníků, kterým je ransomware poskytován 

formou služby. Z kriminologického pohledu lze na ransomware aplikovat řadu tradičních teorií, které 
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dobře vystihují příčiny v souvislosti s motivací po snadném prospěchu a které nemusí být u jiných 

forem počítačové trestné činnosti natolik výstižné. Současně se objevují nové teorie, jako 

Jaishankarova space transition theory, které se snaží dynamicky reagovat na nové typy počítačové 

kriminality a mohou přesněji vystihovat kriminologická specifika, ovšem vyžadují ještě dlouhodobější 

zkoumání, aby bylo možné na jejich hypotézy spoléhat. 
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Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá šířením ransomware a zkoumá vybrané trestněprávní a 

kriminologické aspekty tohoto fenoménu kybernetické kriminality. Ransomware je druhem 

škodlivého software, jehož prostřednictvím pachatel zašifruje, zablokuje nebo jinak zamezí přístupu 

k počítačovému systému nebo datům v takovémto systému a v souvislosti s tím požaduje peněžní či 

jiné plnění. V diplomové práci je nejprve ransomware popsán po funkční a technologické stránce, 

včetně jeho historie, členění na jednotlivé druhy a uvedení několika významných příkladů nákaz. 

Konkrétně jsou představeny ransomware WannaCry, Petya, DoubleLocke a Vir Policie. 

Následuje část, v níž jsou popsány možné trestněprávní kvalifikace dle hmotné části trestního 

práva, včetně zhodnocení specifik jednotlivých druhů ransomware a potenciálního vývoje této trestné 

činnosti. 

Závěrečná část se zabývá kriminologickými aspekty šíření ransomware. Začíná popisem stavu 

a dynamiky, zahrnuje také podrobnosti o latenci této kriminality a trendech. Následuje pohled na 

pachatele a oběti ransomware optikou vybraných kriminologických teorií. Kriminologická část práce 

je uzavřena kapitolou o kontrole a prevenci, která obsahuje rovněž praktické části, které mají za cíl 

pomoci při prevenci. 
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Criminal and criminological aspects of ransomware spreading 

Abstract 

This diploma thesis deals with issues of ransomware spreading and examines certain criminal 

and criminological aspects of this cybercrime phenomenon. Ransomware is malware that encrypts, 

blocks or prevents access to the computer system or data in a computer system. In connection to this, 

it demands monetary or other ransom. This diploma thesis firstly describes ransomware from the point 

of view of its function and technical aspects, including its history, categorization of its variations and 

description of several notable infection examples, namely WannaCry, Petya, DoubleLocker and Vir 

Policie. 

Following section describes possible criminal qualifications according to Czech substantive 

criminal law, including the consideration of specifics of different ransomware variations and potential 

development of this criminal aktivity. 

The final part focuses on criminological aspects of ransomware spreading. It beggins with a 

description of the crime status and dynamics, including further details about latency and trends. Then 

follows the description of perpetrator and victim in view of certain criminological theories. Finally, 

criminological part comprises a chapter about crime control and prevention, which includes practical 

parts that aim to help with practical prevention. 
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