
Abstrakt a klíčová slova 

Název práce: Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu 

Předkládaná práce zkoumá problematiku trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního 

obsahu na internetu. K danému tématu přitom přistupuje v rovině obecné s cílem vymezit pojem 

protiprávního obsahu na internetu z pohledu trestního práva v celé jeho šíři, analyzovat 

mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti ve vztahu k šíření protiprávního obsahu a 

zmapovat oblast trestněprávní odpovědnosti za protiprávní obsah na internetu v rovině jejích 

možných subjektů. Práce se skládá ze tří částí, které jsou tvořeny jednotlivými kapitolami. 

První část práce se zabývá problémem působnosti práva na internetu a jeho možným 

řešením, a to jak v obecné rovině, tak s důrazem na právo trestní a potírání internetové 

kriminality. V této části práce jsou zároveň identifikována specifika internetového prostředí 

stran uplatňování práva, která jsou zásadní pro zasazení veškerých dalších poznatků, které práce 

přináší, do celkového kontextu fakticity internetu. 

V druhé části se práce soustředí na samotný mechanismus vzniku trestněprávní 

odpovědnosti, a to ve vztahu k odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu. Jsou 

analyzovány jednotlivé skutkové podstaty trestných činů zakotvených ve zvláštní části trestního 

zákoníku za účelem identifikovat ty trestné činy, kterých je možné se dopustit šířením 

protiprávního obsahu na internetu. K tomu práce využívá nejenom výklad daných ustanovení 

trestního zákoníku podpořený judikatorními závěry, ale také legislativně technické postupy 

užité zákonodárcem. Vedle trestněprávní odpovědnosti za vlastní obsah se v této části práce 

věnuje také problematice odkazování na cizí protiprávní obsah a dotýká se i oblasti šíření 

protiprávního obsahu ve vztahu k účastenství na trestném činu jiného pachatele. 

Předmětem třetí části práce je zkoumání právní odpovědnosti poskytovatelů služeb 

informační společnosti a s tím spojené zvláštní právní úpravy. Tato právní úprava je zde 

analyzována s cílem rozklíčovat její smysl a principy fungování. Dále je pojednáno o 

působnosti předmětné úpravy v oblasti trestního práva a o možnosti jejího praktického uplatnění 

na trestněprávní odpovědnost. 
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