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Úvod 

Internet je bezpochyby jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících fenoménů současnosti. 

V posledních letech došlo k významnému zjednodušení a rozšíření možnosti šířit na internetu 

obsah, přičemž tuto skutečnost lze připisovat vlivu rychle se rozvíjejících sociálních sítí1 a zásadní 

roli zde sehrává také stále se zvyšující počet aktivních uživatelů internetu samotného.2 Tento vývoj 

s sebou nutně přináší řadu nežádoucích společenských jevů. Pakliže je dnes pro běžného uživatele 

velice jednoduché šířit na internetu obsah obecně, platí to samé i pro šíření obsahu společensky 

závadného. Pokud je pak míra závadnosti takového obsahu natolik vysoká, že jím dojde k porušení 

právní normy, stává se tento obsah protiprávním a jeho šířením může vzniknout odpovědnostní 

právní vztah, přičemž tento může mít i trestněprávní charakter.  Je proto zřejmé, že téma 

trestněprávní odpovědnosti za obsah na internetu je vysoce aktuální, což je také jeden z hlavních 

důvodů, které vedly autora této práce k jejímu sepsání. 

Tato práce si klade několik cílů. Prvním z nich je vymezit pojem protiprávního obsahu na 

internetu z pohledu trestního práva, a to v celé jeho šíři. Namísto zaměření se toliko na typické a 

v literatuře častěji popisované druhy protiprávního obsahu chce tato práce spíše postavit najisto, 

v čem protiprávní obsah spočívá, jaké může nabývat podoby a zejména jakých trestných činů se 

lze dopustit při jeho šíření. V tomto ohledu bude v práci přistoupeno k analýze skutkových podstat 

obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku.3 

S tím se úzce pojí druhý cíl, kterým je analyzovat samotný mechanismus vzniku trestněprávní 

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

je bezpodmínečně nutné akceptovat existenci problému působnosti trestního práva (a práva 

obecně) v prostoru internetu, identifikovat jeho možná řešení a následně na základě toho 

vyhodnotit, zda trestní odpovědnost za projevy v online prostředí může vůbec vzniknout, 

popřípadě zda se zde uplatní určitá specifika, či nikoliv. S otázkou působnosti práva na internetu 

                                                 

 

 

1 V současné době je na světě zhruba 3,8 miliardy lidí, kteří užívají některou ze sociálních sítí. To je téměř polovina 

světové populace. Viz DataReportal. Global social media overview [online]. 2020 [cit. 25. 6. 2020]. Dostupné 

z: https://datareportal.com/social-media-users. 

 Pro další statistické údaje v grafickém zobrazení viz přílohu č. 1. 
2 Za posledních 15 let vzrostl počet uživatelů internetu celosvětově na téměř čtyřnásobek původní hodnoty s 

počtem 1,1 miliardy uživatelů v roce 2005 a 4,13 miliardy uživatelů v roce 2019. Viz Statista. Number of internet 

users worldwide from 2005 to 2019 [online]. New York: 2020 [cit. 25. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/. 
3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dále v práci označován také jen jako trestní zákoník. 
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je navíc bytostně spojená problematika faktického vymáhání práva v tomto prostoru, která má 

potenciál poskytnout vhled do praktické stránky boje proti internetové kriminalitě a dodat v tomto 

směru cenný kontext šíření protiprávního obsahu na internetu. 

Třetí cíl spočívá ve vymezení oblasti trestněprávní odpovědnosti za protiprávní obsah na 

internetu v rovině možných subjektů této odpovědnosti. Vedle zkoumání odpovědnosti primárního 

původce (či šiřitele) daného obsahu existují další subjekty, u kterých připadá otázka možného 

vzniku trestněprávní odpovědnosti za daný obsah v úvahu. V tomto směru je třeba zkoumat zaprvé 

problematiku hypertextového odkazování na protiprávní obsah a zadruhé problematiku možné 

odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, tedy subjektů, bez kterých by 

jakákoliv uživatelská aktivita v internetovém prostředí nebyla myslitelná. Ve druhé ze 

jmenovaných oblastí navíc existuje speciální právní úprava modifikující obecné odpovědností 

mechanismy, a je proto nezbytné tuto úpravu podrobit zkoumání s cílem zjistit její podstatu a 

možný vliv na trestněprávní odpovědnost. 

Poslední cíl je nejobecnější. Spočívá totiž ve zhodnocení právní úpravy trestněprávní 

odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu de lege lata a přednesení případných 

návrhů změn de lege ferenda. 

Z výše vyslovených cílů vyplývá, že se těžiště této práce nachází spíše v rovině obecné, nežli 

v detailním rozboru jednotlivých druhů trestné činnosti. Za použití pojmosloví typického pro 

rozdělení oblasti (nejen) trestního práva hmotného by tak bylo možné říci, že se práce zaobírá 

spíše obecnou částí vytyčené problematiky, nežli částí zvláštní. Tento přístup je zvolen proto, že 

kazuistický postup by neumožnil naplnit shora uvedené cíle práce. 

Tato práce by neměla toliko popsat relevantní právní úpravu, byť i popisná metoda musí být 

nutně v práci přítomna. Naopak má ambici k platné právní úpravě přistupovat analyticky za účelem 

naplnění stanovených cílů. V rámci naplňování čtvrtého cíle musí pak nalézt odpověď na otázky, 

zda právní úprava de lege lata dostatečně reflektuje překotný vývoj v oblasti informačních 

technologií na internetu a zda vůbec naplňuje svůj účel. 

Práce je členěna do tří základních částí, které jsou tvořeny jednotlivými kapitolami. První část 

se zabývá problémem působnosti práva na internetu a jeho řešením, včetně otázky faktického 

vymáhání práva online, která je zásadní pro boj s internetovou kriminalitou. Druhá část práce pak 

obsahuje analýzu samotného mechanismu vzniku trestněprávní odpovědnosti za šíření 

protiprávního obsahu na internetu a vymezuje pojem protiprávního obsahu z pohledu trestního 

práva. Zabývá se přitom odpovědností primárního původce či šiřitele obsahu a původce odkazu na 
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protiprávní obsah, jinými slovy tedy odpovědností za činnost, kterou mohou jednoduše vykonávat 

běžní uživatelé internetu. Ve své třetí a poslední části se pak práce zaměřuje na specifickou 

problematiku odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti za obsah šířený jejich 

uživateli a snaží se nalézt odpověď na otázku, zda má speciální právní úprava, která v této oblasti 

existuje, význam také pro právo trestní. 
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1 Působnost trestního práva na internetu 

Žijeme v době, ve které jsou pro společnost nejspíš vůbec nejdůležitější komoditou informace, 

a internet je hlavním nástrojem jejich přenosu. Stále větší objem společenských vztahů je 

realizován online, a internet je tak neoddiskutovatelně běžnou součástí každodenního života 

společnosti. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že otázka působnosti práva na internetu vůbec 

není na místě a že musí být již dlouho uspokojivě vyřešena. Tak tomu ale není. 

Problém působnosti práva na internetu nabízí zdánlivě jedno velice jednoduché řešení. Je totiž 

možné položit si otázku, zda jsou virtualizované právní (a vůbec společenské) vztahy materiálně 

jiné, než vztahy vznikající v konvenčním prostředí, tzv. offline. Lze usoudit, že nikoliv, a že proto 

není třeba pohlížet na takové vztahy jako na cosi stojícího mimo platné právo.4 Virtualizací vztahu, 

tedy jeho přesunem na internet, se totiž mění toliko forma takového vztahu, materiálně jde stále o 

stejný vztah. Tvrzení, že právní vztahy na internetu nejsou v působnosti pozitivního práva, a tedy 

že internet je prostorem právního vakua, není z tohoto pohledu opodstatněné. Po detailnějším 

zkoumání dané problematiky lze ale zjistit nejen, že takový přístup nebyl vždycky aplikovaný, ale 

dokonce že takové vysvětlení není často bez dalšího přijímáno ani dnes, a to zejména v určitých 

oblastech práva. To pramení zejména z faktické odlišnosti online a offline prostředí. Vzhledem 

k tomu, že pro další zkoumání tématu této práce je nezbytné zaujmout k otázce působnosti práva 

na internetu pevný postoj, neboť tato působnost je pro případnou trestní odpovědnost 

v internetovém prostředí základní a nutnou podmínkou, nezbývá než konstatovat, že se s takto 

jednoduchou argumentací spokojit nelze, a je nutné přistoupit k hlubší analýze. 

1.1 Počátky internetu a utváření liberálního přístupu k němu 

Internet byl na svém počátku poněkud jiným prostorem, než jakým je dnes. To dalo vzniknout 

specifickému náhledu na možnou regulaci internetového prostředí státem a na působnost práva na 

internetu vůbec. Pro porozumění těmto myšlenkám a pro jejich zasazení do kontextu doby je 

nezbytné nastínit alespoň ve stručnosti povahu internetu ve fázi vývoje, která přímo předcházela 

jeho masovému rozšíření. 

Internet měl na svém počátku podobu sítě v zásadě vyhrazené pro akademickou obec. Jeho 

širšímu využití bránila v této počáteční fázi zejména technická složitost, která znemožňovala 

                                                 

 

 

4 Pro obdobný závěr srov. POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, s. 98. 
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snadné užívání laickou veřejností. K proměně internetu v masově užívanou síť došlo v průběhu 

90. let 20. století, což bylo umožněno zejména technickým vývojem, který vedl ke vzniku 

jednoduššího uživatelského prostředí. V tomto směru lze konstatovat, že největší technický posun 

přinesl v roce 1990 vznik World Wide Webu (www) využívajícího hypertextové odkazování a 

komunikační protokol http, za kterým stáli Tim Berners-Lee a Robert Cailliau, toho času oba 

působící v ženevském Centru jaderného výzkumu CERN.5 Počet uživatelů internetu od počátku 

90. let narůstal. K znatelnějšímu rozšíření a komercializaci internetu pak došlo v období po roce 

1995.6 

Klíčové pro utváření přístupů k možnosti regulace internetu a legitimity takové regulace se 

stalo právě rané období internetu, které předcházelo jeho masovému rozšíření. Polčák používá pro 

tuto éru označení Zlatý věk informačních sítí.7 Tehdejší internetové prostředí mělo skutečně 

z jistého pohledu až idylickou podobu, což bylo formováno skutečností, že internet byl tehdy 

přístupný pouze úzké skupině expertů. Polčák dodává, že mezi tehdejšími uživateli internetu se 

vyskytovala až pozoruhodná míra noblesy a slušného chování, a to dokonce více než je běžné 

v offline světě. Ač byl tehdy internet systémem v zásadě anarchickým (absentovala zde regulační 

autorita), vyznačoval se dobrou organizovaností.8 V tomto směru lze tedy hovořit o 

samoorganizaci internetu,9 která byla ve Zlatém věku na vysoké úrovni. 

Podoba internetu v jeho začátcích, tak jak byla vylíčena výše, do značné míry determinovala 

jeho vnímání z hlediska politického, filosofického a právního. Internet byl tou dobou utvářen 

hackerskou kulturou a ovládán svou úzkou skupinou uživatelů technicko-meritokratickým 

způsobem.10 Není proto překvapením, že se v této době prosazoval silně liberální (až 

libertariánský) politicko-filosofický přístup ke správě internetu, který James Boyle označuje jako 

digitální libertarianismus (digital libertarianism).11 Internet byl řadou osobností vnímán jako 

                                                 

 

 

5 Jak na internet. Historie Internetu [online]. CZ.NIC, 2012-2014 [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.jaknainternet.cz/page/1205/historie-internetu/. 
6 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 48. 
7 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 93. Tento termín si Polčák vypůjčil podle vlastních slov od Ovidia, který užívá 

sousloví aetas aurea (tj. zlatý věk). Jedná se o pojem používaný opakovaně různými autory, a to již před 

Ovidiem, nejen v rámci řecké a římské mytologie. 
8 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 94. 
9 Samoorganizace je vhodnější termín než často se vyskytující pojem samoregulace, neboť definičním znakem 

regulace je autorita, a ta u samoorganizace absentuje. K tomu více POLČÁK, Radim in GŘIVNA, Tomáš a 

POLČÁK, Radim ed. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, s. 17. 
10 ZAVRŠNIK, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 44. 
11 TRAVIS, Hannibal, ed. Cyberspace law: censorship and regulation of the internet. London: Routledge, 2013, s. 2. 

Používané a dodnes živé jsou též termíny technolibertarianism či cyberlibertarianism. 

https://www.jaknainternet.cz/page/1205/historie-internetu/
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technologie, která se stane tažným koněm globalizace, a ve svém důsledku tak povede k oslabení 

autority a relevance národních vlád. Věřilo se, že internet osvobodí svět od teritoriální vlády.12 

Ačkoliv dnes můžeme potvrdit, že se internet skutečně podílí na procesu globalizace 

významnou měrou,13 národní vlády, uplatňující tradičně svou působnost zejména na základě 

principu teritoriality, relevanci zcela neztratily. Tehdejší myšlenky a vize je ovšem nutné zasadit 

do kontextu doby. Jak správně poznamenává Goldsmith, v 90. letech mnozí věřili, že národní vlády 

nebudou schopny internetovou komunikaci kontrolovat, a nebudou tak moci v prostředí internetu 

národní právo uplatňovat a vymáhat. A to ani v takové oblasti, jakou je pro státní moc velmi 

důležité právo trestní.14 Tato premisa se ovšem nepotvrdila. Ačkoliv se dodnes uplatňování práva 

na internetu potýká s problémy, je zřejmé, že státy jsou výkonu jisté kontroly nad kyberprostorem 

schopny.15 

1.2 Deklarace nezávislosti kyberperprostoru a v ní obsažené argumenty 

Jednoznačně nejvlivnějším dokumentem, který obsahuje východiska nastíněného liberálního 

přístupu, je Deklarace nezávislosti kyberprostoru (Declaration of the Independence of 

Cyberspace)16, kterou sepsal John Perry Barlow v roce 1996 a která se postupně stala všeobecně 

přijímaným manifestem svobody na internetu.17 Vzhledem k této skutečnosti zůstává Deklarace 

dodnes dokumentem vhodným k představení argumentů hovořících v neprospěch působnosti 

práva v prostředí internetu. 

John Perry Barlow nebyl odborníkem na informační technologie, neměl vystudovanou školu 

technického zaměření a ani sám neprogramoval.18 Byl textařem rokenrolových písní a svět 

kyberprostoru objevil z pozice laika. Fascinoval jej ovšem natolik, že se rozhodl podělit o své 

zkušenosti se širší veřejností, a o světě internetu proto začal psát články do magazínů. Běžným 

jazykem tak přibližoval čtenářům fenomén, který byl do té doby v hledáčku zájmu pouze 

                                                 

 

 

12 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. Who controls the Internet?: illusions of a borderless world. New York: Oxford 

University Press, 2006, s. vii. 
13 Nejde ale o jediný faktor. Zásadní měrou se na procesu globalizace podílí také např. rozšíření letecké dopravy, která 

významně zkracuje cestovní vzdálenosti mezi jednotlivými místy na světe. 
14 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. viii. 
15 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 50-51. 
16 Dále také jen jako „Deklarace“. Text Deklarace je v originálním znění dostupný na internetových stránkách 

Electronic Frontier Foundation. Viz BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace 

[online]. San Francisco: Electronic Frontier Foundation, 1996 [cit. 2. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.eff.org/cyberspace-independence. 
17 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 96. 
18 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 17. 

https://www.eff.org/cyberspace-independence
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odborníků a technických nadšenců a který sám Barlow považoval za fascinující svět svobody.19 

Jeho popularita stoupala a Barlow se postupně stal nejznámějším a nejkontroverznějším 

představitelem směru prosazujícího svobodný internet řízený na principu samovlády. V roce 1990 

založil organizaci Electronic Frontier Foundation (EFF), která začala vyvíjet osvětovou a 

lobbistickou činnost na podporu právní koncepce kyberprostoru jako zvláštního prostoru 

nespadajícího do teritoriální působnosti států.20 EEF aktivně působí dodnes.21 

Přijetí zákona Communications Decency Act, který byl v roce 1996 pokusem vlády USA 

zakročit proti internetové pornografii,22 vnímal John Perry Barlow jako útok na kyberprostor. To 

právě v reakci na něj sepsal Barlow svou Deklaraci nezávislosti kyberprostoru,23 přičemž tato 

skutečnost se v její podobě silně odráží. Smyslem Deklarace je totiž snaha vymezit se vůči 

pokusům vlád uplatňovat v kyberprostoru svou teritoriální působnost. Je inspirována Deklarací 

nezávislosti USA24 a ve svém textu se k ní otevřeně hlásí. Sám Barlow se ostatně svým 

vystupováním stylizoval do role Thomase Jeffersona své doby.25 

Barlow vyjádřil hlavní myšlenku své Deklarace již v jejím prvním odstavci, a to velmi 

expresivně a odvážně, když napsal: „Vlády Průmyslového Světa, vy vyčerpaní obři z masa a oceli, 

přicházím z Kyberprostoru, nového domova Mysli. Jménem budoucnosti vás žádám, abyste nás, 

vy z minulosti, nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Tam, kde se scházíme, nemáte žádnou 

svrchovanost.“26 

Právě poslední citovaná věta vyjadřuje jednoduše hlavní poselství Deklarace nezávislosti 

kyberprostoru. Je to vzkaz vládám států světa, který říká, že nad kyberprostorem nemají 

svrchovanost, a nemohou tak v prostředí internetu uplatňovat své národní právo. Jde o vyjádření 

myšlenky, že právo nemá na internetu působnost. Tuto myšlenku Deklarace dále rozvíjí, když říká, 

že právní koncepty majetku, projevu, identity, pohybu a kontextu se na kyberprostor nevztahují. 

                                                 

 

 

19 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 13. 
20 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 18. 
21 Viz internetové stránky EFF. Electronic Frontier Foundation [online]. San Francisco: Electronic Frontier 

Foundation [cit. 2. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/. 
22 Communications Decency Act upravoval mj. odpovědnost tzv. poskytovatelů volného prostoru na internetu. K této 

problematice viz třetí část této práce. 
23 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 19-20. 
24 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 20. 
25 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 17. 
26 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 

https://www.eff.org/
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Naopak tzv. zlaté pravidlo27 je zde označeno jako jediný zákon, který hodlají jednotlivé komunity 

v kyberprostoru uznávat.28 Deklarace předkládá několik argumentů, které tezi o absenci 

působnosti práva na internetu podporují. Tyto argumenty zde budou ve stručnosti představeny, 

aby byly následně kriticky zhodnoceny níže. 

První argument,29 který Deklarace obsahuje, staví na absenci souhlasu subjektů pohybujících 

se v kyberprostoru s uplatňováním suverenity vlád nad tímto prostorem. Barlow považuje tento 

souhlas za klíčový, neboť pouze z něj mohou údajně vlády odvozovat svou suverenitu, a dodává, 

že vlády tento souhlas nezískaly, ani o něj nežádaly. Na jiném místě uvádí, že oni, tedy obyvatelé 

kyberprostoru, vytvářejí svou vlastní společenskou smlouvu.30 Z těchto formulací vyplývá, že 

Barlow z neexistence předmětného souhlasu dovozuje, že obyvatelé kyberprostoru neuzavřeli 

s vládami společenskou smlouvu, a tudíž jakékoliv uplatňování a vynucování národního práva na 

internetu postrádá legitimitu. Sám tuto myšlenku vyjadřuje poněkud příkřeji, když píše: „Nemáte 

žádné morální právo nám vládnout […]“.31 

Druhý Barlowův argument pracuje s konceptem teritoriality. Kyberprostor se údajně nenachází 

uvnitř hranic států. Podstatu online prostoru vystihuje Barlow těmito slovy: „Náš je svět, který je 

všude a nikde zároveň, ale není tam, kde žijí naše tělesné schránky.“32 Jinými slovy lze tento 

argument vyjádřit tak, že působnost práva na internetu obecně není dána, neboť internet je 

prostorem mimo teritoriální působnost jakéhokoliv právního řádu. 

Třetí argument, který John Perry Barlow vepsal do své Deklarace, cílí na údajnou nepotřebnost 

státní regulace na internetu. V Deklaraci se uvádí, že v kyberprostoru existují jistá nepsaná 

pravidla, která zajišťují v tamní společnosti pořádek lépe, než by jej kdy mohla zajistit pravidla 

stanovená vládami států. Pokud existují konflikty či špatnosti, internetová společnost je údajně 

dokáže sama identifikovat a vypořádat se s nimi svými vlastními prostředky.33 

                                                 

 

 

27 Zlaté pravidlo je etická maxima, která (zjednodušeně) říká, že k ostatním se má člověk chovat tak, jak chce, aby se 

ostatní chovali k němu. K tomu více viz Puka, Bill. The Golden Rule [online]. The Internet Encyclopedia of 

Philosophy [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.iep.utm.edu/goldrule/. 
28 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
29 Argumenty jsou v Deklaraci po částech zakomponovány do textu v různých pasážích. Byly seřazeny autorem této 

práce pro její účely, a jejich pořadí tak neodpovídá pořadí výskytu v textu Deklarace. 
30 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
31 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
32 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
33 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 

https://www.iep.utm.edu/goldrule/
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Poslední a zřejmě nejsilnější argument, který Deklarace nezávislosti kyberprostoru nabízí, je 

paradoxně zmíněn jen velice stručně, když ve druhém odstavci stojí: „[…] a nedisponujete ani 

žádnými metodami donucení, kterých bychom se museli obávat.“34 Tato věta otevírá otázku 

možnosti faktického vynucení práva na internetu, což je problém, se kterým se státy při 

uplatňování práva v online prostředí dodnes potýkají. Tento argument si zaslouží, aby s ním bylo 

dále pracováno, a proto si autor práce dovolí jej na tomto místě rozvinout otázkou, která není 

v Deklaraci explicitně položena. Platí skutečně pozitivní právo v oblasti, kde nemůže být efektivně 

vymáháno? 

Vedle výše nastíněných argumentů obsahuje Deklarace množství proklamací a také vyjádření 

kritizujících vlády států. Stejně vzletná a neskromná jako na svém začátku je i v závěru, kde stojí: 

„Vytvoříme civilizaci Mysli v Kyberprostoru. Nechť je humánnější a spravedlivější než svět, který 

vytvořili vaše vlády.“35 

1.3 Právo státu regulovat kyberprostor 

Po shrnutí prvních dvou argumentů Deklarace nezávislosti kyberprostoru, tak jak byly 

vyjmenovány v předchozí kapitole, nezbývá, než se vypořádat s následují otázkou. Má stát právo 

regulovat internetové prostředí? 

Jak bylo již za pomoci Deklarace ilustrováno výše, jedním z možných argumentů ve prospěch 

teze, že stát právo na regulaci internetového prostředí nemá, je absence souhlasu subjektů na 

internetu se pohybujících s uplatňováním suverenity státu nad tímto prostředím. K tomu přistupuje 

koncept internetu jako odděleného a svébytného prostoru, který se nenachází uvnitř státních 

hranic, a nevztahuje se tak na něj teritoriální působnost práva. 

Je nutné si uvědomit, že předkládané argumenty nemohou stát samy o sobě. Bez existence 

koncepce internetu jako specifického prostoru, který existuje zcela mimo hranice států, a tedy i 

mimo fyzický svět, by bylo bezpředmětné uvažovat o tom, zda stát potřebuje zvláštní zmocnění 

k regulaci online prostředí. Pokud uznáváme existenci společenské smlouvy v obecné rovině, má 

stát čerpající legitimitu své moci od lidu coby suveréna, právo tuto svou moc uplatňovat v rámci 

své působnosti. Na tomto místě je dobré připomenout, že suverenitu státu nad svým fyzickým 

územím nerozporuje ani Barlow ve své Deklaraci, dokonce naopak ji explicitně uznává: 

                                                 

 

 

34 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
35 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
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„Deklarujeme, že naše virtuální já odolávají vaší svrchovanosti, ačkoliv nadále uznáváme vaši 

vládu nad našimi tělesnými schránkami.“36 

Lze shrnout, že Barlowova argumentace stojí a padá spolu s koncepcí internetu jako 

svébytného prostoru mimo hranice státu. Pravdivost této základní koncepce lze ovšem dle názoru 

autora rozporovat. Zaprvé je možné konstatovat, že internet by nemohl fungovat bez své fyzické 

infrastruktury, která je samozřejmě umístěna v reálném světě, a zadruhé již dávno neplatí, že 

internet je prostředím neznajícím hranice.37 V kyberprostoru vznikly jazykové a územní zóny, a 

internet se tak do jisté míry rozdělil na jednotlivé úseky podle států či regionů. Je vhodné uvést, 

že tento proces byl a je hnán zejména tlakem zespoda. Sami uživatelé totiž chtějí mít internet 

přizpůsobený svému jazyku i lokálním specifikům.38 Provozovatelé tradičně nabízejí více 

lokálních verzí svých webových stránek. Dnes již ale zdaleka nejde jen o výběr země z nabídky 

při vstupu uživatele do webového portálu, tak jak o něm psal Goldsmith v roce 2006.39 Uživatelé 

dnes dobrovolně přistupují na automatické zjišťování informací o své poloze, aby měli stále 

k dispozici služby uzpůsobené na míru.40 

Lze uzavřít, že internet není jednolitým internacionálním prostorem bez jakýchkoliv hranic. 

Těžko tak lze hovořit o internetu existujícím zcela mimo území států, a tím pádem mimo územní 

působnost jejich právních řádů. Pro účely této kapitoly se však jeví jako vhodné od tohoto závěru 

odhlédnout a podrobit přednesené argumenty další analýze, která se bude dotýkat přímo jejich 

podstaty. 

Nabízejí se dva způsoby, jak se vypořádat s argumentem absentujícího souhlasu subjektů 

s uplatněním svrchovanosti nad prostředím internetu. První spočívá ve vyvrácení teze, že stát 

takový souhlas k regulaci internetu potřebuje. V tomto ohledu poskytuje přesvědčivé vysvětlení 

Polčák, který za pomoci myšlenek Thomase Hobbese a Johna Rawlse dokládá, že pro uzavření 

společenské smlouvy není nezbytně nutný souhlasný projev vůle toho, kdo ji se státem uzavírá. 

Postačí toliko objektivní potřeba ochrany. Stát má tedy podle Polčáka právo a zároveň povinnost 

                                                 

 

 

36 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
37 Opačný názor je však velmi častý, a to i v odborné literatuře. Že internet nezná hranice, tak uvádí např.  Kyselovská, 

která ovšem dodává, že to lze říci pouze s velkou mírou zjednodušení. Viz KYSELOVSKÁ, Tereza in POLČÁK, 

Radim ed. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 30. 
38 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 49. 
39 GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 51. 
40 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 48. 
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k regulaci přistoupit, pokud je to nutné z důvodu nedostatku organizujících informací.41 Lze tedy 

konstatovat, že stát musí prostředí internetu organizovat formou regulace, pokud se toto prostředí 

není schopno organizovat samo. Pakliže se na internetu vyskytují nežádoucí jevy, se kterými si 

není síťové společenství schopno poradit samo, má stát právo se role regulátora ujmout.42 

Vedle Polčákovy argumentace zbytností předmětného souhlasu existuje ještě jeden způsob, 

jak se s Barlowovým odůvodněním vypořádat. Lze totiž konstatovat, že společnost uživatelů 

internetu již ve skutečnosti státu souhlas s regulací poskytla. Spolu s masovým rozšířením 

internetu a jeho komercializací vznikla potřeba bezpečného, a dobře organizovaného 

internetového prostředí. Logicky se tak objevila poptávka po regulaci jak ze strany uživatelů 

internetu, tak rovněž ze strany poskytovatelů služeb a obchodních subjektů na internetu 

operujících.43 Spolu s tím, jak se na internet přesouvá velké množství spotřebitelských, obchodních 

i dalších vztahů, nabývá tato poptávka na síle. Uživatelé internetu z řad fyzických osob i korporací 

vnímají negativní jevy, které se v online prostředí vyskytují, a logicky chtějí zabezpečit své 

ekonomické i osobnostní zájmy. Jak podotýká Andruško, Barlowova premisa o nelegitimitě 

výkonu státní moci na internetu se v čase nepotvrdila.44 

1.4 Potřebnost regulace kyberprostoru 

Důležitým bodem na cestě k nalezení uspokojivého řešení problému působnosti práva na 

internetu je otázka potřebnosti této působnosti. Tvrzená nepotřebnost státní regulace je ostatně 

jedním ze stěžejních argumentů obsažených v Deklaraci nezávislosti kyberprostoru.45  

Lze souhlasit s názorem, že k regulaci by stát měl skutečně přistoupit pouze, je-li to zapotřebí. 

Jinými slovy lze říci, že právní regulace je legitimní tam, kde společnost sama o sobě není natolik 

organizovaná, aby se mohla dobře rozvíjet a zároveň aby dokázala sama eliminovat společensky 

škodlivé vlivy.46 

Podle Barlowa vlády používají argument přítomnosti negativních společenských jevů pouze 

jako účelové odůvodnění uplatnění svrchovanosti nad internetem. Přitom tyto problémy údajně 

                                                 

 

 

41 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 97. 
42 Objektivní potřebou regulace internetu se tato práce zabývá v následující kapitole 1.4. 
43 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 51. 
44 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 51. 
45 Viz kapitolu 1.2. 
46 K tomu srov. POLČÁK, Radim. K problému působnosti trestního práva na internetu. Acta Universitatis Carolinae. 

Iuridica. 2008, 2008(4), s. 94. 
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často vůbec neexistují, a pokud ano, dokáže se s nimi internetová společnost vypořádat efektivně 

sama.47 Pokud by byla tato argumentace pravdivá a odrážela by skutečný stav internetového 

prostředí, nebyla by regulace internetu opodstatněná. Jak lze ale přesvědčivě doložit, není tomu ve 

skutečnosti tak. 

Již v době, kdy Barlow ve své Deklaraci takto argumentoval, nebyl internet zcela prost 

společensky škodlivých jevů. Ostatně americký zákon Communications Decency Act, který 

Barlowa přiměl Deklaraci sepsat a bránit tak svobodný internet, byl pokusem zakročit proti 

zakázané internetové pornografii.48 Šlo o dobu, ve které internet prodělával velké změny na cestě 

od tzv. Zlatého věku49 k masově rozšířené a komercionalizované síti. Dobrou organizovanost 

anarchického internetového společenství se v tomto procesu udržet nepodařilo.  

Spolu s rostoucím počtem uživatelů internetu postupně rostl také počet chaotických elementů 

v síťové komunitě50 a tento proces není ukončený. Vedle méně závažných, avšak velmi 

rozšířených jevů (např. spam), stojí internetová kriminalita51 jakožto společensky závažnější 

fenomén.52 Je přitom zřejmé, že s celou řadou tíživých problémů (jako jsou například dětská 

pornografie, šíření extrémistických názorů, krádeže identity či různé druhy internetových 

podvodů) si síťové prostředí samo poradit neumí. Stále narůstající výskyt kyberkriminality 

v České republice je patrný ze statistických dat evidovaných Policií České republiky.53 Tato data 

jsou zpracovávána od roku 2011, kdy v tomto roce bylo evidováno 1461 skutků spáchaných 

prostřednictvím internetu. Poté lze sledovat pravidelný meziroční nárůst počtu evidovaných 

skutků (s jedinou výjimkou roku 2016). Poslední údaje za rok 2019 již uvádějí počet 8177 skutků 

spáchaných prostřednictvím internetu. 

                                                 

 

 

47 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
48 Je ovšem nutné připustit, že tento zákon skutečně obsahoval kontroverzní pasáže. Ty byly v roce 1997 Nejvyšším 

soudem USA shledány jako odporující prvnímu dodatku Ústavy Spojených stánů amerických, který zaručuje 

svobodu projevu. Viz GOLDSMITH, Jack a WU, Tim. 2006, op. cit., s. 21. 
49 Viz kapitolu 1.1. 
50 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 94. 
51 Završnik označuje pojem internetová kriminalita jako pro trestní právo nevhodný, neboť nenaplňuje zásadu legality 

(konkrétně její požadavek lex certa). Naopak užití termínu internetová kriminalita mimo systém trestního práva 

toliko pro označení předmětného fenoménu obecně či z kriminologického hlediska, je dle autora práce v pořádku. 

Obdobně lze použít i rozšířený termín kyberkriminalita. Pro Završníkův názor viz ZAVRŠNIK, Aleš in 

GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 33. 
52 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 100. 
53 Statistická data Policie České republiky dokládající počet registrovaných případů kyberkriminality v České 

republice vyžádaná autorem této práce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Viz přílohu č. 2. 
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Lze uzavřít, že společensky závadné jevy v čele s internetovou kriminalitou jsou v online 

prostředí přítomné ve velké míře a je možné registrovat narůstající trend jejich výskytu. Síťová 

společnost si přitom s těmito problémy zcela zřejmě sama poradit nedokáže. V této situaci tedy 

musí zasáhnout stát a přistoupit k regulaci. Takováto regulace je přitom zjevně opodstatněná. 

Polčák, ačkoliv sám dochází k obdobnému závěru, vyjadřuje otázku, zda je stát tím, kdo 

dokáže trend zvyšujícího se výskytu nežádoucích jevů na internetu zvrátit.54 V tomto bodě nezbývá 

než konstatovat, že i kdyby jím nebyl, musí se o to pokusit. Je však zřejmé, že jde o úkol náročný, 

a že pro specifičnost prostředí je nutné použít také specifické metody regulace.55 

1.5 Limity faktické vynutitelnosti práva na internetu 

Jak již bylo uvedeno výše, John Perry Barlow otevřel ve své Deklaraci nezávislosti 

kyberprostoru mimo jiné také téma problematičnosti faktické vynutitelnosti práva na internetu.56 

Ač byla tato otázka v Deklaraci pouze letmo zmíněna, krystalizuje z ní argument proti působnosti 

práva na internetu, jehož vyvrácení je ze všech předložených argumentů nejkomplikovanější.57 

Špatná či žádná vynutitelnost práva v určité oblasti je problém, který může mít vliv na 

samotnou jeho platnost. Na otázku, která byla autorem práce výše předestřena, tedy zda platí 

pozitivní právo v oblasti, kde nemůže být efektivně vymáháno, existuje odpověď. Podle Kelsenovy 

ryzí nauky právní zaručují sankce účinnost právního řádu, přičemž ta je nutnou podmínkou jeho 

platnosti. Můžeme tedy říci, že podle této pozitivistické doktríny není právo neobsahující sankce 

formálně platným právem.58 Situace, kdy sankce sice teoreticky existují, ale nemohou být fakticky 

uplatněny, je přitom ve svém důsledku stejná. Jiný závěr neposkytuje dokonce ani přirozené právo, 

neboť i to vyžaduje dle Fullera soulad mezi právem deklarovaným (tzv. law in books) a jeho 

skutečným uplatněním v praxi (tzv. law in action).59 Lze tedy shrnout, že praktická vynutitelnost 

práva je pro jeho platnost podstatná, a neměla by tak být ani z tohoto pohledu opomíjena. 

                                                 

 

 

54 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 101. 
55 K tomu viz kapitolu 1.5.3. 
56 BARLOW, John Perry. 1996, op. cit. 
57 K tomu srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 101. 
58 KELSEN, Hans. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Acta Universitatis Brunensis. 

Iuridica, s. 147. 
59 FULLER, Lon Luvois. Morálka práva. Vyd. 2. Praha: OIKOYMENH, s. 79 a násl. 
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1.5.1 Vynutitelnost práva na internetu obecně 

Internet je natolik specifické prostředí, že v něm často selhávají tradiční postupy regulace, a 

vynucování práva je zde proto zpravidla obtížné. 

Jedním z problémů, které znemožňují efektivní vymáhání práva v online prostoru, je 

anonymita uživatelů. Lze namítnout, že dnešní internet mnoho ze své anonymity ztratil. Skutečně, 

při používání internetu se dnes setkáváme s různými mechanismy, které princip anonymity na 

internetu nabourávají. Údaje o naší aktivitě v síti zaznamenávají zejména tzv. soubory cookies,60 

ale k identifikaci mohou vést i takové údaje, jako jsou IP adresa a MAC adresa.61 I přes tuto 

skutečnost však internet anonymním prostředím do jisté míry stále zůstává, a to zejména pro ty, 

kdo vědomě chtějí v anonymitě zůstat a jsou si přitom vědomi technických prostředků, které jim 

v tom mohou pomoci. Je tak například možné zakázat používání cookies62 či ukládání dat o 

navštívených webových stránkách v našem zařízení.63 IP adresu lze zase snadno zamaskovat 

pomocí specializovaných programů či služeb,64 a experti dokáží dokonce podvrhnout i MAC 

adresu, která je jinak přímo vázána na hardware zařízení.65 Navíc platí, že i v případě, že pro 

identifikaci konkrétního uživatele existují kvalitativně a kvantitativně dostačující údaje, nejsou to 

zpravidla státní orgány, kdo má k těmto údajům bezprostřední přístup. 

Dalším aspektem, který znesnadňuje vymáhání práva na internetu je tzv. delokalizace 

společenských vztahů, které se na internetu realizují.66 Tento jev se vyznačuje tím, že v internetové 

komunikaci je vzdálenost mezi komunikujícími subjekty zcela lhostejná a často může být lhostejné 

i umístění jednotlivých aktérů. Polčák uvádí, že zcela lhostejné je také to, kudy dané komunikační 

spojení prochází.67 S tím ale nelze zcela souhlasit. Je to totiž právě lokální informační 

infrastruktura, do které mohou státy zasahovat, byť tak zpravidla nečiní. Příkladem může být 

                                                 

 

 

60 K tomu více viz DONÁT, Josef a TOMÍŠEK, Jan. Právo v síti. Průvodce právem na internetu. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 11 a násl. 
61 K tomu více viz DONÁT, Josef a TOMÍŠEK, Jan. 2016, op. cit., s. 13 a násl. 
62 K tomu více viz DONÁT, Josef a TOMÍŠEK, Jan. 2016, op. cit., s. 12. 
63 K tomu více viz DONÁT, Josef a TOMÍŠEK, Jan. 2016, op. cit., s. 14. 
64 Pro jejich přehled viz např. DVOŘÁK, Jakub. Schovejte se na síti při surfování z PC, mobilu či tabletu [online]. 

Praha: Idnes.cz, MAFRA, 2017 [cit. 9. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/software/bezpeci-pri-

surfovani.A170531_103153_software_dvr. 
65 Tato činnost se nazývá MAC spoofing. K tomu více viz Wikipedia, The Free Encyclopedia. MAC spoofing [online]. 

St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední úprava 25. 4. 2011 [cit. 9. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_spoofing. 
66 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 47. 
67 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 101-102. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_spoofing
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Rusko, které v roce 2019 sérií testů dokázalo, že je schopno odpojit se od světového internetu, aniž 

by tím byla ta část sítě, která je umístěná na vnitrostátní infrastruktuře, dotčena.68 To je sice velmi 

specifický případ, ale i obecně platí, že státy mohou zpravidla uplatňovat své donucení pouze na 

takové části a projevy internetové komunikace, které se vyskytují na jejich území. Pokud má určitá 

internetová komunikace původ v zahraničí, nezbývá státu často nic jiného, než ji kontrolovat toliko 

působením na místní prostředníky, tj. mimo jiné právě na subjekty zajišťující místní informační 

infrastrukturu.69 Další variantou bývá pouze využití mezinárodní spolupráce.70 

V neposlední řadě je důvodem problematického vymáhání práva na internetu prostý fakt, že 

tato síť poskytuje každému uživateli velice jednoduchou možnost šíření informací. Jak uvádí 

Lukášová, právě již samotná skutečnost, že na internet může v zásadě kdokoliv vkládat cokoliv, 

činí z online prostředí jen velmi obtížně regulovatelnou oblast.71 

1.5.2 Problematičnost objasňování a postihu internetové kriminality 

Kyberkriminalita představuje svou závažností špičku pomyslné pyramidy na internetu se 

vyskytujících nežádoucích společenských jevů. Zároveň je však oblastí, ve které je právo 

vynucováno možná vůbec nejméně efektivně.72 Jde přitom o oblast pro tuto práci důležitou, 

protože právě působnost trestního práva na internetu (a tedy i jeho praktické uplatňování) je 

stěžejní pro konstrukci trestněprávní odpovědnosti v online prostředí. 

Na tomto místě je vhodné uvést, že kybernetickou kriminalitu nelze chápat jako jednolitý jev. 

Naopak tento pojem v sobě obsahuje širokou paletu trestné činnosti, která se odehrává v ICT (tj. 

v oblasti informačních a komunikačních technologií). Kyberkriminalitu lze vnitřně dělit více 

způsoby. Nabízí se základní rozdělení do svou skupin, kdy první je tvořena trestnými činy přímo 

cílícími na komunikační síť a její prvky a druhou pak představují konvenční trestné činy, pro které 

je komunikační síť pouze nástrojem.73 Další možné dělení obsahuje tři kategorie, přičemž první 

dvě jsou obdobné jako v předchozím případě. Zvlášť se zde ovšem vymezuje skupina trestných 

                                                 

 

 

68 K tomu viz např. SLÍŽEK, David. Úspěšně jsme otestovali odpojení od světového internetu, hlásí Rusko [online]. 

Lupa.cz, 2019 [cit. 9. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/aktuality/uspesne-jsme-otestovali-odpojeni-od-

svetoveho-internetu-hlasi-rusko/. 
69 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 51. 
70 O mezinárodní spolupráci blíže v kapitole 1.5.3.1. 
71 LUKÁŠOVÁ, Kateřina. Škodlivý obsah na internetu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2013, 2012(4), s. 9. 
72 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 46-47. 
73 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 60. 

https://www.lupa.cz/aktuality/uspesne-jsme-otestovali-odpojeni-od-svetoveho-internetu-hlasi-rusko/
https://www.lupa.cz/aktuality/uspesne-jsme-otestovali-odpojeni-od-svetoveho-internetu-hlasi-rusko/
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činů vztahujících se k obsahu,74 což je pro účely této práce výhodné. Nakonec je možné přistoupit 

také k rozdělení, které obsahuje Úmluva Rady Evropy č. 185 o počítačové kriminalitě. Ta 

kyberkriminalitu rozděluje svou systematikou na a) trestné činy proti důvěrnosti, integritě a 

použitelnosti počítačových dat a systémů, b) trestné činy související s počítačem, c) trestné činy 

související s obsahem a d) trestné činy týkající se porušení autorského práva a práv souvisejících 

s právem autorským. 

Pokud jde o pojem internetová kriminalita, tak ten se s pojmem kyberkriminalita zcela 

nepřekrývá, neboť trestný čin v ICT lze spáchat i prostřednictvím jiné sítě, než je internet. 

V naprosté většině případů se však kyberkriminalita odehrává právě na internetu.75 

Nepříliš uspokojivé výsledky boje s kyberkriminalitou dokládají statistické údaje, podle 

kterých má míra výskytu kyberkriminality narůstající tendenci. Z českého prostředí lze zmínit již 

výše citovanou policejní statistiku, podle které byl počet případů kriminality páchané 

prostřednictvím internetu v roce 2019 více než pětinásobný oproti roku 2011, přičemž tato data je 

navíc třeba chápat v kontextu jinak klesajícího výskytu kriminality obecně.76 Statistická data ze 

Spojených států amerických přitom ukazují stejný trend. Podle dat IC3 (Internet Crime Complaint 

Center), které je součástí FBI, bylo v roce 2011 přijato 314 246 hlášení o případu internetového 

trestného činu. V následujících dvou letech tato čísla lehce poklesla až na nejnižších 262 813 

nahlášených případů v roce 2013, aby od té doby pravidelně meziročně stoupala až na počet 

467 361 případů v roce 2019.77 

Uvedená statistická data působí varovně již sama o sobě. Navíc lze předpokládat, že skutečná 

čísla jsou ještě výrazně vyšší. To je způsobeno vysokou mírou latence v oblasti kyberkriminality. 

Důvodem, proč velkou část skutků jejich oběti nenahlásí, bývá zejména obava ze sekundární 

                                                 

 

 

74 ZAVRŠNIK, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 35. 
75 To vyplývá mj. i ze statistických dat Policie České republiky, kde počet registrovaných skutků spáchaných ostatními 

sítěmi představuje každoročně pouze zlomek počtu registrovaných skutků spáchaných internetem. Viz statistická 

data Policie České republiky dokládající počet registrovaných případů kyberkriminality v České republice 

vyžádaná autorem této práce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Viz 

přílohu č. 2. 
76 Statistická data Policie České republiky dokládající počet registrovaných případů kyberkriminality v České 

republice vyžádaná autorem této práce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Viz přílohu č. 2. 
77 Pro statistickou zprávu za rok 2015 viz IC3. 2015 Internet Crime Report [online]. USA: IC3 2015 [cit. 9. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://pdf.ic3.gov/2015_IC3Report.pdf. 

 Pro statistickou zprávu za rok 2019 viz IC3. 2019 Internet Crime Report [online]. USA: IC3 2019 [cit. 9. 3. 

2020]. Dostupné z: https://pdf.ic3.gov/2019_IC3Report.pdf. 

https://pdf.ic3.gov/2015_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2019_IC3Report.pdf
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viktimizace, která je v této oblasti častým jevem. Z velké části jsou totiž obětí kyberkriminality 

korporace, kterým hrozí ztráta důvěry klientů a obchodních partnerů v zabezpečení jejich 

informačních systémů.78 Taková ztráta by je mohla potenciálně silně poškodit. Realitě na druhou 

stranu pravděpodobně neodpovídají ani statistiky, které o některých druzích internetové 

kriminality zveřejňují společnosti zabývající se vývojem a prodejem systémů informační 

bezpečnosti. Takové společnosti mají totiž evidentní zájem na prodeji svých produktů, a mohou 

proto naopak tendovat k umělému navyšování zveřejňovaných čísel.79 

Výskyt kyberkriminality se nedaří účinně omezit zejména z důvodu komplikovaného 

kriminalistického vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti. Vyšetřování je komplikováno 

zpravidla absencí hmatatelných stop, již zmíněným vysokým stupněm latence a složitostí 

informačních systémů, která klade vysoké nároky na erudici kriminalistů. I přes to, že v rámci 

policejních orgánů vznikly specializované útvary a v řadách policie působí specialisté na 

kyberkriminalitu, není mnohdy v silách policie udržet se sofistikovanými postupy pachatelů 

krok.80 

1.5.3 Možná řešení problému slabé vynutitelnosti práva na internetu 

Jak bylo nastíněno výše, stav vynutitelnosti práva na internetu je poměrně neuspokojivý. 

Navíc, jak bylo řečeno, tento stav může značně problematizovat samotnou platnost práva. 

Teoretický případ nulové vynutitelnosti by mohl ve svém důsledku vést až k závěru, že právo na 

internetu působnost nemá. To je ovšem situace, se kterou by se stát neměl smířit. Naopak musí 

hledat takové prostředky realizace práva, které budou vykazovat účinnost v online prostředí.81 

V opačném případě, tedy pokud by stát právo na internetu efektivně nevynucoval, by hrozilo, že 

soukromé subjekty začnou brát spravedlnost do vlastních rukou, což nelze připustit.82 

Postupy k zajištění lepší vynutitelnosti práva v kyberprostoru jsou dva, přičemž jejich 

společným jmenovatelem je spolupráce. Stát sám totiž nemá k dispozici mechanismy, kterými by 

dokázal právo v online prostředí efektivně prosadit, a naopak tyto mechanismy mají často 

k dispozici jiné subjekty. Těmi jsou zaprvé ostatní státy a zadruhé na internetu figurující nestátní 

                                                 

 

 

78 ZAVRŠNIK, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 36-37. 
79 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 57. 
80 MENDEL, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 87. 
81 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 107. 
82 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 106. 
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aktéři.83 Myšlenka nutnosti spolupráce na vymáhání práva v prostředí internetu není nikterak 

revoluční, ostatně tato spolupráce již v praxi funguje. Nezbývá však než konstatovat nutnost jejího 

dalšího posilování, má-li být právo na internetu efektivně vymáháno. 

1.5.3.1 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce je nutná zejména tam, kde přeshraniční aspekt internetové 

komunikace zabraňuje státu v uplatnění svého donucení na původce takové komunikace. Jinými 

slovy jde o způsob řešení problému delokalizace společenských vztahů na internetu. Vzhledem 

k tomu, o jak velký problém se jedná, lze dát za pravdu Polčákovi, který mezinárodní spolupráci 

označuje za podmínku zachování platnosti práva na internetu.84 Bohužel je dnes mezinárodní 

spolupráce často neefektivní. Může za to fakt, že se kompetence států často překrývají nebo naopak 

nedotýkají.85 Aby spolupráce fungovala, musejí se státy v určité situaci vzdát své vlastní jurisdikce 

a místo ní prosazovat jurisdikci jiného státu. Efektivní mezinárodní spolupráce tedy vyžaduje po 

státu občasné potlačení své vlastní suverenity,86 což je něco, k čemu se žádný suverén ze své 

podstaty uchýlit nechce. 

To, co bylo v předchozím odstavci o mezinárodní spolupráci řečeno obecně, platí z většiny tím 

spíše pro oblast trestního práva. Rozdíl může být v tom, že hranice působnosti trestního práva jsou 

zpravidla vytyčené velmi široce. V této oblasti tak dochází převážně k pozitivním konfliktům 

působnosti, tedy k situacím, kdy jeden skutek může být stíhán více státy podle jejich právních 

řádů. Typicky se tak stane v situaci, kdy se pachatel v době skutku nachází na území jednoho státu, 

následek však díky využití informačních technologií nastane na území úplně jiného státu. 

Specifikem je také to, že trestní právo je ovládáno principem neoddělitelnosti otázky jurisdikce a 

rozhodného práva. Trestní soud tak vždy rozhoduje podle práva svého státu.87 

Pokud jde o spolupráci při vyšetřování kybernetické kriminality, i ta je často neefektivní, a 

vyšetřování tak komplikuje. Může za to jak často odlišná hmotněprávní úprava, tak složité 

procesní postupy.88 Přitom mezinárodní spolupráce je pro oblast kyberkriminality extrémně 

                                                 

 

 

83 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 107. 
84 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 113. 
85 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 112. 
86 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 113. 
87 K tomu srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 115. 
88 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 115. 
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důležitá. Jednak proto, že se zde z povahy věci často vyskytuje mezinárodní prvek.89 A dále 

protože zde ještě více než jinde hraje roli čas, a spolupráce tak musí proběhnout velmi rychle, jinak 

nezřídka kdy hrozí nevratná ztráta důkazů.90 

Je vcelku zřejmé, jaké kroky je nutné v rámci mezinárodního práva podniknout. Z hlediska 

hmotného práva je to zejména harmonizace příslušných skutkových podstat. Pokud jde o úpravu 

procesní, je nutné zabezpečit pravomoci nutné ke stíhání jejich pachatelů, a to i pro účely 

mezinárodní justiční a policejní spolupráce. Mezinárodní společenství by mělo dále společně 

postupovat ve věci eliminace existence tzv. bezpečných přístavů. To jsou země, které představují 

pro svou nedostatečnou trestněprávní úpravu v předmětné oblasti vhodné zázemí pro pachatele 

kyberkriminality.91 

Aktivity na podporu boje s počítačovou kriminalitou se na mezinárodní úrovni odehrávají na 

více frontách. Tak například v rámci OSN, pod hlavičkou Interpolu či na poli Evropské unie.92 

Nejvýznamnějším dokumentem, který si klade za cíl omezit konflikty pravomocí a do jisté míry 

harmonizovat trestněprávní úpravu kyberkriminality, je však Úmluva Rady Evropy o počítačové 

kriminalitě spolu se svým dodatkovým protokolem upravujícím kriminalizaci činů s rasovým a 

xenofobním obsahem.93 Pokud jde o hmotněprávní úpravu, stanoví Úmluva skutkové podstaty, 

které musejí členské státy zavést do svých právních řádů. Navíc upravuje i některé ze základních 

institutů trestního práva, jako jsou například účastenství či pokus. Vedle hmotněprávní úpravy 

obsahuje Úmluva i závazek uzákonit jisté procesní pravomoci orgánů činných v trestním řízení, 

které mají zajistit efektivní vyšetření a prokázání trestných činů v oblasti kyberkriminality.94 

Úmluva obsahuje i úpravu jurisdikce a mezinárodní spolupráce jako takové, avšak v tomto ohledu 

nepřináší kýžený posun, neboť nezavádí úpravu delimitace jurisdikcí.95 

                                                 

 

 

89 STUPKA, Václav in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 570. 
90 MENDEL, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 97-98. 
91 K tomu srov. STUPKA, Václav in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 570. 
92 Podrobně o mezinárodněprávní úpravě stran kyberkriminality píše Gřivna. Viz GŘIVNA, Tomáš. Závazky k 

ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 

2008, 2008(4), s. 21-34. 
93 Úmluva byla otevřena k podpisu v roce 2001, v platnost vstoupila v roce 2004. Česká republika ji podepsala v roce 

2005 a ratifikovala v roce 2013. Dodatkový protokol byl otevřen k podpisu v roce 2003 a vstoupil v platnost 

v roce 2005. Česká republika jej podepsala až v roce 2013 a ratifikovala v roce 2014. Úprava činů s rasovým a 

xenofobním obsahem byla z textu samotné Úmluvy vyčleněna proto, že měla na mezinárodním poli nižší 

podporu než zbytek úpravy. Viz GŘIVNA, Tomáš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., 

s. 104-105. 
94 K tomu srov. např. GŘIVNA, Tomáš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 103 a násl. 
95 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 119. 
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Závěrem lze konstatovat, že na poli mezinárodní spolupráce při uplatňování a vymáhání práva 

je ještě potřeba ujít velký kus cesty. Tato spolupráce se musí zefektivnit, má-li být dosahováno 

lepších výsledků při potírání internetové kriminality a vymáhání práva na internetu obecně. Otázka 

je, kterým směrem se bude další vývoj ubírat. Ve hře je jednak rozšiřování Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě (vč. případného vzniku nových dodatkových protokolů) a k posílení 

spolupráce by mohlo dojít také na úrovni OSN.96 

1.5.3.2 Spolupráce se soukromými subjekty 

Spolupráce státu se soukromým sektorem, pokud jde o tak zásadní činnost, jakou je 

uplatňování svrchovanosti nad určitou oblastí, není tradiční. Pro stát však představuje příležitost, 

jak získat přístup k technickým prostředkům umožňujícím uplatňování práva na internetu. 

Soukromými subjekty, se kterými by měl stát spolupracovat, jsou poskytovatelé internetových 

služeb a veškeré infrastruktury s internetem spojené. Jsou to subjekty, bez kterých by internet 

nemohl fungovat. Figurují v podstatě jako prostředníci, kteří umožňují uživatelům činnost v online 

prostředí. Proto bývají v angličtině označováni pojmem internet intermediaries.97  V češtině se 

překlad tohoto pojmu neužívá, lze však namísto něj použít v obdobném významu termín definiční 

autority,98 který má původ v americké literatuře.99 O něco užší význam má potom termín 

poskytovatel služeb informační společnosti, který je zásadní z hlediska platného práva a tato práce 

se mu blíže věnuje ve své třetí části. V tuto chvíli lze pouze pro ilustraci uvést, že definičními 

autoritami jsou například poskytovatel internetového připojení, provozovatel emailové služby, 

vyhledávač Google, sociální síť Facebook, zpravodajský server Aktuálně.cz a nespočet dalších 

subjektů. 

Sám Polčák přirovnává definiční autority povahou jejich postavení v kyberprostoru k antickým 

bohům.100 Tento příměr má skutečně jisté opodstatnění. V každém případě platí, že veškerá činnost 

uživatelů na internetu probíhá právě jejich prostřednictvím. Je proto zřejmé, že má-li stát práva na 

internetu efektivně vymáhat, bez těchto subjektů to možné nebude. 

                                                 

 

 

96 STUPKA, Václav in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 572. 
97 Tento pojem používá např. britský autor Jaani Riordan, a to dokonce přímo v názvu svého díla. Viz RIORDAN, 

Jaani. The liability of internet intermediaries. Oxford: Oxford University Press, 2016. 
98 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 137. 
99 HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k 

informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590. 
100 Srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 137 a násl. 
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Definiční autority přistupují ke spolupráci se státem často dobrovolně. Důvodů je pro to více. 

Zejména platí, že eliminací společensky nežádoucího chování na svých platformách zároveň 

zkvalitňují vlastní služby a dodávají jim věrohodnost. To jim pak pomáhá získat více uživatelů a 

klientů, a je to proto zcela v souladu s jejich ekonomickým zájmem. Těžko si lze totiž představit, 

že by většinová společnost masově používala například sociální síť, na níž by se běžně vyskytovala 

dětská pornografie. Tím, že poskytovatelé služeb dobrovolně zakročují proti protiprávnímu 

jednání, a spolupracují tak na uplatňování práva, navíc získávají společenskou prestiž. Je možné 

dokonce říci, že je to pozvedá na úroveň respektovaných institucí.101 

Tato, v předchozím odstavci vylíčená, dobrovolná spolupráce se soukromým sektorem má 

ovšem jednu zásadní trhlinu. Není totiž funkční obecně, ale pouze v těch oblastech, kde existuje 

společenská shoda na protiprávnosti (potažmo kriminalizaci) určitého chování. Podmínkou pro 

tuto spolupráci je tak zřejmě existující společenská poptávka.102 V oblastech, kde platné právo 

není zcela v souladu s veřejným míněním, se tak poskytovatelé zpravidla na jeho vymáhání podílet 

dobrovolně nechtějí. To je z jejich pohledu opodstatněné, neboť v takovémto případě by jim mohla 

aktivní spolupráce se státem v očích uživatelů naopak uškodit. Jako příklad lze uvést z pohledu 

veřejnosti do jisté míry kontroverzní oblast ochrany majetkových práv autorských. Naprostá shoda 

pak nepanuje zjevně ani na otázce postihu extrémistických projevů na internetu. 

Tam, kde spolupráce nefunguje dobrovolně, může stát přistoupit k jejímu vynucení právem. 

To představuje výhodu oproti spolupráci mezinárodní, neboť definiční autority zůstávají i přes 

svůj faktický vliv subjekty práva, a stát nad nimi tak může vykonávat svou jurisdikci.103 Povinnost 

provozovatele zakročit za určitých podmínek proti nezákonnému jednání v rámci své služby tak 

bývá uzákoněna, přičemž v případě porušení takové normy nastupuje zpravidla sankce v podobě 

sekundární odpovědnosti poskytovatele za původní jednání. Konstrukcí odpovědnosti 

poskytovatelů se práce zabývá detailně ve třetí části. 

Již pouze na okraj lze uvést, že poskytovatelé služeb hrají podstatnou roli i v procesu 

vyšetřování kyberkriminality. Jsou to totiž právě oni, kdo má často k dispozici důležitá data, která 

                                                 

 

 

101 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 110. 
102 ANDRUŠKO, Alena. 2016, op. cit., s. 65. 
103 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 140. 
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mohou představovat klíčové důkazy v trestním řízení. V takové situaci je namístě, aby si orgány 

činné v trestním řízení tato data včas vyžádaly.104 

1.6 Existence působnosti práva na internetu a její dopad na trestněprávní odpovědnost 

Na začátku této části práce bylo konstatováno, že existence působnosti práva na internetu je 

pro konstrukci trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu nezbytně 

nutná. Z tohoto pohledu je tak nyní možné předložit uspokojivý závěr, že právo na internetu 

působnost má. Argumenty ve prospěch opačného závěru byly analyzovány, a to jak samy o sobě, 

tak v rámci svého historického kontextu, a kromě jednoho je lze prohlásit za vyvrácené.105 

 Problematickým bodem zůstává pouze otázka faktické vynutitelnosti práva na internetu. 

Online prostředí je natolik specifické, že v něm často mechanismy státního donucení selhávají, a 

právo tak nebývá dokonale uplatňováno. Z toho ale dle názoru autora nelze usuzovat na absenci 

působnosti práva na internetu. Pro teoretický závěr o neplatnosti práva pro jeho nevynutitelnost 

by musela vynutitelnost zcela chybět. Tak tomu ale v prostředí internetu není, když vynutitelnost 

je zde pouze do jisté míry omezená. Nelze totiž říci, že by státní donucení nebylo na internetu 

vůbec možné. Naopak, stát se jej snaží zajišťovat, a dokonce pro tento účel přistupuje ke 

specifickým metodám uplatňování práva.106 Tato problematika je však přesto naprosto zásadní a 

stát musí nadále prohlubovat spolupráci se soukromým sektorem a vyvíjet další aktivity na 

mezinárodním poli, aby neuspokojivý stav faktické vynutitelnosti práva v kyberprostoru zlepšil. 

Pakliže právo, a to včetně práva trestního, na internetu působnost má, není z tohoto pohledu 

nikterak bráněno vzniku trestněprávní odpovědnosti za jednání učiněné v online prostředí. Pokud 

existují určité odchylky od fyzického světa, nacházejí se tyto v rovině faktické. Specifický 

charakter internetového prostředí s sebou totiž nutně přináší právě zmiňovanou slabší míru 

vynutitelnosti práva na internetu spojenou s obtížným vyšetřováním a dokazováním internetové 

kriminality. To může vést k vyšší míře výskytu latentní kriminality, a v některých případech tak 

nemusí být trestná činnost v praxi stíhána, byť lze teoretický závěr o vzniku trestněprávní 

odpovědnosti dovodit. Z těchto důvodů je třeba vnímat veškeré úvahy o možném vzniku 

                                                 

 

 

104 O možných postupech policie k získání dat od providerů píše Stupka. Viz STUPKA, Václav in POLČÁK, Radim 

ed. 2018, op. cit., s. 577 a násl. 
105 Jde o argumenty směřující k nelegitimitě uplatňování státní moci na internetu vč. argumentu nepotřebnosti státní 

regulace v kyberprostoru. 
106 Zejména jde o spolupráci s definičními autoritami. 
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trestněprávní odpovědnosti za to které jednání v prostoru internetu vždy v kontextu specifičnosti 

tohoto prostředí a z toho vyplývajících důsledků. 

Ač byl v této práci učiněn pozitivní závěr o působnosti práva na internetu, neznamená to dle 

autora automatickou legitimitu veškeré státní regulace v online prostředí. Naopak při každé 

regulaci, a to neplatí pouze v případě kyberprostoru, by měl stát uvažovat nad tím, zda je tato 

regulace potřebná, vhodná a zda ve svém důsledku přinese užitek. Opodstatněnost každé regulace 

by měla vždy vycházet z reálného společenského života a jeho potřeb. Lze tak dát za pravdu 

Lessigovi, když píše, že každou novou regulaci bychom měli podrobit jednoduché otázce: „Přinese 

to dobro?“ A dodává, že je vždy nutné ptát se proč, a nikoliv proč ne.107 

                                                 

 

 

107 LESSIG, Lawrence. Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and 

Control Creativity. New York: Penguin, 2004, s. 306. 
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2 Trestněprávní odpovědnost původce obsahu a odpovědnost za odkaz 

Po vypořádání se s otázkou působnosti práva na internetu lze nyní přikročit k samotné 

problematice trestní odpovědnosti za publikování a šíření obsahu na internetu. V této části práce 

je pojednáno o odpovědnosti za vlastní protiprávní obsah a za publikování odkazu na cizí 

protiprávní obsah. V obou případech jde o odpovědnost za činnost, kterou na internetu vykonávají 

běžní uživatelé. Pro účely dalších kapitol bude nejprve ve stručnosti rozebrána úprava 

trestněprávní odpovědnosti v právním řádu České republiky v obecné rovině. 

2.1 Stručné pojednání o trestněprávní odpovědnosti v právním řádu České republiky 

Trestněprávní odpovědnost je druhem právní odpovědnosti veřejnoprávního typu108 a 

představuje vedle odpovědnosti správněprávní a soukromoprávní jeden ze tří základních typů 

právní odpovědnosti. Vůči ostatním druhům právní odpovědnosti zaujímá specifické postavení, 

které je definováno zásadou subsidiarity trestní represe. Ta je zakotvena v trestním zákoníku109 a 

nejčastěji se vyjadřuje formulací, že trestní právo (a jím stanovená odpovědnost) je tzv. 

prostředkem poslední instance (ultima ratio).110 Aby mohla být trestněprávní odpovědnost 

uplatněna, musí jít o situaci, ve které nepostačí uplatnění jiné právní odpovědnosti (například 

správněprávní či občanskoprávní) a zároveň musí být předmětné jednání společensky škodlivé. 

Význam této zásady však netkví pouze v rovině aplikační, ale také v rovině legislativní.111 

Zákonodárce vybírá pouze některé společenské zájmy, které jsou svým významem hodné 

trestněprávní ochrany, a tuto ochranu jim přiznává. To ve svém důsledku vede trestní právo 

nevyhnutelně k fragmentaci. Lze tedy říci, že trestní právo má fragmentární charakter.112 Tento 

charakter trestního práva se přirozeně projevuje také v konstrukci trestněprávní odpovědnosti. Její 

vznik je totiž přímo podmíněn spácháním trestného činu (či provinění v případě mladistvých),113 

přičemž trestný čin je v platném právu pojat v zásadě formálně.114 Trestněprávní odpovědnost 

nastává tedy pouze tam, kde byl porušen zákonodárcem privilegovaný společenský zájem. 

                                                 

 

 

108 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 175. 
109 Ust. § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
110 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017, s. 33. 
111 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 34. 
112 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 129. 
113 Tam, kde se v této práci hovoří o trestném činu, je jím myšleno rovněž provinění mladistvých. 
114 Viz legální definice trestného činu v ust. § 13 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. K tomu srov. 

JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 128. 
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Lze shrnout, že základem trestněprávní odpovědnosti je dle platného práva spáchání trestného 

činu.115 Pro vznik trestněprávní odpovědnosti je proto zásadní, zda byl v daném případě trestný 

čin spáchán, tj. zda byly naplněny jeho znaky.  

Trestný čin je legálně definován jako protiprávní čin, který je trestním zákonem116 za trestný 

označen a který přitom vykazuje znaky v takovém zákoně uvedené.117 Z této definice vyplývá, že 

aby bylo určité chování kvalifikováno jako trestný čin, musí splňovat dvě základní podmínky. 

První podmínkou je protiprávnost, která značí rozpor s právní normou, nebo možná lépe řečeno 

rozpor s právním řádem jako takovým.118 Druhou podmínkou je pak splnění zákonných znaků 

trestného činu. Těmi jsou jednak tzv. typové znaky trestného činu, které bývají častěji označovány 

jako znaky skutkové podstaty trestného činu, a jednak obecné znaky.119 

Obecné zákonné znaky trestného činu představují podmínky trestní odpovědnosti, které musejí 

být splněny u každého trestného činu. Tyto znaky jsou tak pro všechny trestné činy stejné a zároveň 

všechny míří na subjekt trestného činu. Patří sem zákonem stanovené podmínky věku120 a 

příčetnosti.121 V případě, že se jedná o mladistvého pachatele,122 přistupuje k těmto dvěma 

podmínkám ještě podmínka dostatečné rozumové a mravní vyspělosti.123 

Znaky skutkové podstaty určují konkrétní trestný čin, a tak odlišují jednotlivé trestné činy od 

sebe.124 Obligatorní znaky skutkové podstaty musí obsahovat každá skutková podstata, a bez jejich 

naplnění tak nelze hovořit o trestném činu. Vedle nich existují ještě znaky fakultativní, které 

nemusejí být u všech skutkových podstat přítomny.125 Obligatorními znaky126 skutkové podstaty 

                                                 

 

 

115 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 158. 
116 Termínem trestní zákon je zde třeba rozumět kromě trestního zákoníku také vedlejší trestní zákony a jakýkoliv 

další trestní zákon, který by mohl být v budoucnu přijat. Viz JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 126. 
117 Ust. § 13 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
118 To je přesněji tzv. formální protiprávnost. Od té je nutné odlišit protiprávnost materiální, která znamená 

společenskou škodlivost. K tomu více viz JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 127. 
119 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 134. 
120 Ust. § 25 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
121 Ust. § 26 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
122 Tedy pachatele, který v době činu dosáhl věku 15 let, ale zároveň ještě nedosáhl věku 18 let. Viz ust. § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
123 Ust. § 5 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
124 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 160. 
125 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 161. Fakultativní znaky musejí být naplněny, pouze pokud je 

určitá skutková podstata obsahuje. 
126 Hovořit lze také o obligatorních skupinách znaků, přičemž pojem znaky je v takovém případě vyhrazen pro 

jednotlivé prvky těchto skupin. 
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jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. Objekt představuje společenský 

zájem, proti němuž ten který trestný čin směřuje a objektivní stránka pokrývá jednání, následek a 

příčinný vztah mezi nimi.127 Vedle subjektu, který charakterizuje pachatele trestného činu 

z hlediska skutkové podstaty, zbývá subjektivní stránka, jež v sobě vždy obsahuje zavinění.128 

Zkoumání konstrukce subjektivní stránky trestného činu odhaluje jeden ze stavebních kamenů 

trestněprávní odpovědnosti, kterým je zásada odpovědnosti za zavinění. Platí, že ke vzniku trestní 

odpovědnosti je obligatorně vyžadováno zavinění, přičemž nestanoví-li zákon jinak, musí jít o 

zavinění úmyslné.129 Trestněprávní odpovědnost je proto odpovědností přísně subjektivní. 

Protiprávnost a naplnění zákonných znaků bez dalšího ke vzniku trestní odpovědnosti nestačí. 

Legální definici trestného činu ovládanou formálním pojetím je totiž nutné vnímat v souvislosti 

s tzv. korektivy trestního bezpráví. Ty existují v českém trestním právu dva.130 První korektiv je 

hmotněprávní a představuje jej již výše zmíněná zásada subsidiarity trestní represe. Ta ve svém 

aplikačním významu přináší pro každý konkrétní případ podmínku společenské škodlivosti131 a 

podmínku nedostatečnosti uplatnění jiného druhu právní odpovědnosti. Druhým korektivem 

trestního bezpráví je zásada oportunity. Její promítnutí v platném právu umožňuje státnímu 

zástupci odložit věc před zahájením trestního stíhání,132 popřípadě již zahájené trestní stíhání 

zastavit.133 

Závěrem této kapitoly lze shrnout, že trestněprávní odpovědnost je odpovědností za spáchání 

trestného činu. Z toho důvodu představují obligatorní znaky trestného činu zároveň podmínky 

vzniku trestní odpovědnosti. Současná právní úprava staví na tzv. formálním pojetí trestného činu, 

které je však doplněno materiálními korektivy trestního bezpráví. Pro vznik trestněprávní 

odpovědnosti je tak nutné, aby posuzované jednání bylo současně společensky škodlivé i 

protiprávní, aby naplňovalo zákonné znaky trestného činu (obecné i typové) a aby vůči němu 

nepostačovalo uplatnění jiného druhu právní odpovědnosti. 

                                                 

 

 

127 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 161. 
128 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 162. 
129 Ust. § 13 odst. 2. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
130 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 129. 
131 Tato podmínka je však vykládána spíše restriktivně. Více viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012. 
132 Ust. § 159a odst. 4 ve spojení s ust. § 172 odst. 2 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád). 
133 Ust. § 172 odst. 2 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 



32 

 

2.2 Trestněprávní odpovědnost za vlastní obsah 

Jak bylo řečeno výše, zabývá se tato část práce vedle odpovědnosti původce odkazu na cizí 

protiprávní obsah především odpovědností za vlastní obsah na internetu. Tato problematika navíc 

představuje jádro celé práce. 

2.2.1 Mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti původce obsahu 

Vyjádřit se v tomto bodě k možnosti vzniku trestněprávní odpovědnosti za vlastní protiprávní 

internetový obsah není nikterak složitým úkolem. Postačí pracovat s poznatky, které tato práce 

přinesla ve svých předcházejících kapitolách. Předně bylo shora vylíčeno v rovině obecné, za 

jakých podmínek trestněprávní odpovědnost vzniká. Není přitom pochyb, že tento mechanismus 

je stejný také v případě, kdy se předmětný skutek stal za použití internetové sítě. V souladu se 

závěry první části této práce totiž platí, že právo má na internetu působnost a není důvod pro 

odlišné posouzení stejného jednání v prostředí internetu a v hmotném světě. 

Zveřejňování či šíření vlastního protiprávního obsahu na internetu může být postižitelné 

trestním právem, pokud dojde takovou činností ke spáchání trestného činu. Pouze v takovém 

případě totiž vzniká trestněprávní odpovědnost. Je zřejmé, že protiprávní obsah splňuje již 

pojmově podmínku protiprávnosti. Zkoumat se však musí naplnění zákonných znaků trestného 

činu, a to jak obecných, tak zejména typových. Právě typové znaky trestného činu, tedy znaky 

skutkové podstaty, určí, o jaký trestný čin se jedná. Zapomenout však nelze ani na materiální 

korektiv trestního bezpráví v podobě zásady subsidiarity trestněprávní represe. Bude tak nutné 

zhodnotit, jestli předmětné šíření obsahu je skutečně společensky škodlivé, a zda by případně 

nepostačovalo uplatnění jiného druhu právní odpovědnosti. 

2.2.2 Protiprávní obsah a protiprávně zveřejněný obsah 

Aby mohlo být dále přistoupeno k analýze skutkových podstat obsažených ve zvláštní části 

trestního zákoníku a vytřídění pro tuto práci relevantních trestných činů, musí být nejprve vymezen 

pojem protiprávního obsahu na internetu. Ten je přitom široký, avšak nikoliv zcela bezbřehý. 

Z pohledu kriminologie platí, že trestné činy spáchané šířením protiprávního obsahu na 

internetu tvoří jednu z kategorií kyberkriminality,134 pro kterou je možné použít termín 

                                                 

 

 

134 Pojmy kyberkriminalita, kyberzločin či kyberprostor nejsou jako odborné termíny zcela vhodné. Kybernetika je 

původně umělecký koncept. Jejich použití je ovšem rozšířené mezi autory odborné literatury i institucemi a 

vhodnější termíny (např. „trestná činnost v ICT“) se naopak téměř nepoužívají. Z tohoto důvodu je nimi 
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kyberkriminalita vztahující se k obsahu.135 Pro tuto práci je však zásadní spíše vymezení 

protiprávního obsahu optikou trestního práva. 

Termín protiprávního obsahu bývá chápán různě a neexistuje jeho jednoznačná definice. 

Někdy tak bývá jako o protiprávním obsahu referováno například o kopiích děl umístěných na 

internet v rozporu s právem autorským.136 Tento přístup je však problematický. Film, který byl 

umístěn ke stažení na internet, není ve své podstatě protiprávní. Protiprávní je až samotný akt 

zveřejnění takovému filmu v rozporu s autorským právem. Lze se tak přiklonit k teorii, která 

rozlišuje mezi obsahem protiprávním ze své vlastní podstaty a obsahem, který je sám o sobě 

s právem v souladu a je toliko protiprávně zpřístupněn veřejnosti.137 

Ačkoliv se druhá jmenovaná kategorie nedotýká přímo tématu této práce, představuje v praxi 

velmi rozšířený druh protiprávního jednání prostřednictvím internetu. Z právního i 

kriminologického hlediska je svébytnou a rozsáhlou oblastí výše zmiňované porušování práv 

autorských. Dále je možné do této kategorie zařadit například protiprávní (a potažmo trestnou) 

činnost spočívající v neoprávněném zveřejňování osobních údajů na internetu. Stejným způsobem 

je možné také porušit tajemství zpráv nebo uchovávaných listin. Dále lze zmínit také různé případy 

nekalosoutěžního jednání s využitím internetu či jednání spočívající ve zveřejňování utajovaných 

informací. 

V této práci nebude na druhou stranu pojem protiprávního obsahu zužován pouze na jeho 

typické příklady, kterými jsou zejména extrémistické či nenávistné projevy a zakázaná 

pornografie. Jakkoliv bývá těmto kategoriím z pochopitelných důvodů věnováno nejvíce 

pozornosti,138 termín protiprávního obsahu zcela nevyčerpávají. Naopak, pod tento pojem lze 

podřadit celou řadu druhů protiprávního jednání. Tato paleta je široká i z pohledu práva trestního, 

neboť, jak tato práce dokládá níže, šířením protiprávního obsahu na internetu lze naplnit skutkovou 

podstatu celé řady trestných činů, které zná trestní zákoník ve svém platném a účinném znění. 

                                                 

 

 

pracováno i v této práci. K tomu více viz ZAVRŠNIK, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, 

op. cit., s. 33-34. 
135 ZAVRŠNIK, Aleš in GŘIVNA, Tomáš a POLČÁK, Radim ed. 2008, op. cit., s. 35. 
136 Viz například NULÍČEK, Michal. Nová evropská legislativa a její dopady na práva a povinnosti ISP. Právní 

rozhledy, Nakladatelství C. H. Beck, 2017, roč. 25, č. 9, s. 318. 
137 K tomu srov. např. POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 223. 
138 To je dáno jejich praktickým významem a rozšířeností. 
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Jedním z cílů této práce je ostatně právě vymezení protiprávního obsahu pohledem práva trestního 

v celé jeho šíři. 

2.2.3 Pojem veřejně přístupná počítačová síť 

Trestní zákoník nepracuje s pojmem internet. Tento výraz se v jeho znění dokonce vůbec 

nevyskytuje. Stejně tak je tomu i s výrazem kyberprostor či slovem online. Je tomu tak zřejmě 

proto, že z pohledu práva není rozhodné, zda byl dotyčný trestný čin spáchán internetem nebo 

jinou obdobnou sítí. Naopak je vhodnější použít obecnější termín, díky kterému může právo 

pružně reagovat na technologické změny a vyhnout se pádu do výkladových pastí technického 

pojmosloví. 

Pakliže se tedy v trestním zákoníku hovoří o internetu, bývá tento označován poněkud 

obecnějším termínem veřejně přístupná počítačová síť.  Pro tento pojem neexistuje legální 

definice, a proto nezbývá než se opřít o způsob, jakým je vykládán teorií a soudní praxí. 

Komentářová literatura chápe veřejně přístupnou počítačovou síť jako funkční propojení počítačů 

do sítě či technicky přesněji jako soustavu serverů, datových komunikací a připojených 

počítačů.139 

Není pochyb, že zdaleka nejtypičtějším a zároveň nejfrekventovanějším zástupcem veřejně 

přístupné počítačové sítě je právě internet. V dnešní době je dokonce možné říci, že žádná jiná 

obdobně globální a široce využívaná síť neexistuje. Z historického pohledu je možné zmínit snad 

jen francouzskou síť Minitel, která zaznamenala úspěch zejména v 80. letech 20. století, tedy 

v době před rozšířením internetu, a ukončila svůj provoz v roce 2012.140 Skutečnost, jak zásadní 

postavení má internet mezi počítačovými sítěmi, dokládá i statistika kyberkriminality Policie 

České republiky,141 ze které plyne, že počet registrovaných skutků spáchaných internetem je ve 

všech sledovaných letech řádově vyšší než počet registrovaných skutků spáchaných ostatními 

sítěmi. Přitom je třeba mít na paměti, že mezi ostatní sítě se zde nezapočítávají pouze sítě veřejně 

přístupné, ale také sítě, kterým znak veřejné přístupnosti chybí, tedy například sítě fungující toliko 

uvnitř jedné obchodní společnosti pro její interní účely. 

                                                 

 

 

139 ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1300. 
140 SCHOFIELD, Hugh. Minitel: The rise and fall of the France-wide web [online]. BBC News, 2012 [cit. 17. 6. 2020]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/magazine-18610692. 
141 Viz přílohu č. 2. 

https://www.bbc.com/news/magazine-18610692
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Lze uzavřít, že pojmem veřejně přístupná počítačová síť je třeba rozumět v první řadě právě 

síť internet. 

2.2.4 Veřejně přístupná počítačová síť jako prostředek spáchání trestného činu 

Shora vymezený pojem veřejně přístupná počítačová síť samozřejmě není samoúčelný. 

V trestním zákoníku se používá pro vyjádření prostředku spáchání trestného činu, a objevuje se 

tak ve formulaci spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí. Tento prostředek spáchání 

trestného činu se pak objevuje buďto v rámci fakultativního znaku základní skutkové podstaty 

trestného činu, nebo v rámci znaku kvalifikované skutkové podstaty. Fakultativní znak skutkové 

podstaty trestného činu je takový znak, který nemusí být v každé skutkové podstatě vyjádřen, 

avšak pakliže vyjádřen je, musí být jednáním pachatele naplněn.142 Vedle toho znak kvalifikované 

skutkové podstaty typizuje vyšší stupeň závažnosti daného trestného činu.143 

Vyjádření znaku spočívajícího právě ve spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí 

přitom opodstatňuje skutečnost, že využitím takové sítě dochází k rozšíření daného protiprávního 

obsahu (respektive protiprávně zveřejňovaného obsahu) mezi široký a předem individuálně 

nevymezený okruh osob,144 což může mnohdy velmi posílit škodlivý následek daného trestného 

činu, popřípadě způsobit, že škodlivý následek vůbec vznikne. První případ odůvodňuje uzákonění 

tohoto prostředku spáchání trestného činu jako znaku kvalifikované skutkové podstaty, druhý 

odůvodňuje jeho uzákonění jako fakultativního znaku základní skutkové podstaty. 

Nabízí se otázka, zda pokaždé když pachatel užije internetu ke spáchání trestného činu, lze bez 

dalšího konstatovat, že tento trestný čin byl spáchán veřejně přístupnou počítačovou sítí. Analýzou 

relevantní judikatury lze zjistit, že nikoliv. Je totiž nutné posuzovat způsob spáchání trestného činu 

veřejně přístupnou počítačovou sítí spíše materiálně a v souladu se smyslem tohoto institutu. Podle 

Nejvyššího soudu je tak nutné, aby byl protiprávní obsah v konkrétním případě prostřednictvím 

veřejně přístupné počítačové sítě zároveň veřejně přístupný. Nejvyšší soud použil tato slova: 

„Nejvyšší soud však má za to, že v projednávaném případě nebyl znak ‚veřejně přístupnou 

počítačovou sítí‘ naplněn. Přestože obviněný využil k šíření pornografických děl e-mailových 

zpráv zasílaných prostřednictvím sítě internet, z povahy těchto zpráv vyplývá, […] že k 

                                                 

 

 

142 Srov. kapitolu 2.1. 
143 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 162. 
144 Takto chápe smysl analyzovaného institutu i judikatura. Viz např. již citované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

4. 5. 2011, sp. zn. 3 Tdo 414/2011. 
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pornografickým dílům měli přístup toliko konkrétní adresáti e-mailových zpráv, nikoli široký, 

předem nevymezený okruh osob, jak by tomu bylo v případě, že byl skutek spáchán např. televizí, 

filmem nebo vystavením takového pornografického díla na veřejně přístupných stránkách 

internetu. Obviněný tak využil k šíření pornografických děl veřejně přístupnou počítačovou síť 

ovšem způsobem nikoli veřejně přístupným.“145 

Pokud je pojem veřejně přístupná počítačová síť, tak jak jej chápe komentářová literatura,146 

aktualizován soudním výkladem institutu spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí, lze 

dospět k závěru, že v praxi bude tento institut často uplatňován právě v situacích šíření 

protiprávního (respektive protiprávně zveřejňovaného) obsahu na internetu. 

2.2.5 Varianty uplatnění pojmu veřejně přístupná počítačová síť v trestním zákoníku 

Jak bylo řečeno výše, veřejně přístupná počítačová síť coby prostředek spáchání trestného 

činu, se v trestním zákoníku objevuje v rámci znaku základní či kvalifikované skutkové podstaty. 

Ve skutečnosti se zde ovšem nevyskytuje izolovaně. To by ani nebylo vhodné vzhledem k nutnosti 

zachování jisté míry obecnosti skutkových podstat.147 Proto vždy, když je takový prostředek 

spáchání činu uveden v rámci konkrétní základní či kvalifikované skutkové podstaty trestného 

činu, objevuje se zde vedle dalších znaků. Tyto další znaky přitom představují další možné 

způsoby či prostředky spáchání daného trestného činu mající obdobný účinek. Jsou to tedy takové 

prostředky, jejichž využitím pachatel významně rozšiřuje dosah své trestné činnosti. 

Konkrétně se prostředek spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí vyskytuje 

v trestním zákoníku ve dvojí podobě. První variantou je jeho přímý (či výslovný) výskyt. V tomto 

ohledu platí, že výslovně není tento prostředek spáchání činu uveden jako znak žádné základní 

skutkové podstaty, ale pouze v některých případech jako znak kvalifikované skutkové podstaty. 

Zákon přitom v těchto případech obsahuje vždy stejnou formulaci uvádějící, že vyšším trestem 

bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.148 Lze si povšimnout, že jde 

o demonstrativní výčet. 

                                                 

 

 

145 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. 3 Tdo 414/2011. 
146 Viz předchozí kapitolu 2.2.3. 
147 K tomu srov. GŘIVNA, Tomáš. Existují virtuální trestné činy? In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 

Praha: Wolters Kluwer, 2008, s. 31-32. 
148 Např. ust. § 191 odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Stejná formulace se však objevuje v trestním 

zákoníku v celkem 13 kvalifikovaných skutkových podstatách. 
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Druhou variantou je vyjádření tohoto prostředku spáchání trestného činu prostřednictvím 

institutu veřejného spáchání trestného činu. Legální definici tohoto institutu je možné nalézt ve 

výkladových ustanoveních trestního zákoníku.149 Existují dvě základní alternativy veřejného 

spáchání trestného činu. Zaprvé je trestný čin spáchán veřejně, je-li spáchán před nejméně třemi 

současně přítomnými osobami.150 Z hlediska předmětné problematiky je však stěžejní druhá 

alternativa, podle které je trestný čin veřejně spáchán tehdy, kdy je spáchán obsahem tiskoviny 

nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem. Z této legální definice vyplývá, že trestný čin lze spáchat 

veřejně mimo jiné také právě využitím veřejně přístupné počítačové sítě. Veřejně přístupná 

počítačová síť jako prostředek spáchání trestného činu se tak prostřednictvím institutu veřejného 

spáchání trestného činu dostává do dalších ustanovení trestního zákoníku. Tento institut má přitom 

své uplatnění zejména jako fakultativní znak v některých základních skutkových podstatách, ale 

v jednom případě se objevuje se i jako znak kvalifikované skutkové podstaty. 

Lze si povšimnout, že obě varianty výskytu prostředku spáchání trestného činu veřejně 

přístupnou počítačovou sítí v trestním zákoníku mají podobné znění. Rozhodně ale nejsou stejné 

a zaměnitelné. Podle shora citované legální definice lze čin spáchat veřejně zaprvé použitím 

vyjmenovaných prostředků zvyšujících dosah trestného činu151 a zadruhé spácháním před nejméně 

třemi současně přítomnými osobami.152 Zejména právě v tomto ohledu je tedy institut veřejného 

spáchání trestného činu širší. Pokud jde o samotný výčet prostředků spáchání trestného činu, pouze 

jediný z vyjmenovaných prostředků podle definice veřejného spáchání trestného činu není zároveň 

shodně obsažen také ve shora uvedeném výčtu užívaném v kvalifikovaných skutkových 

podstatách.153 Tím je spáchání obsahem rozšiřovaného spisu.154 Další rozdíl spočívá již pouze v 

odchylce výrazů tisk a tiskovina, což ale nemá zřejmě z právního hlediska žádný význam.155 

                                                 

 

 

149 Konkrétně v ust. § 117 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
150 Bylo dovozeno, že tyto osoby musejí být schopny vnímat pozorované jednání a porozumět mu. Viz ŠÁMAL, Pavel 

in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1301. 
151 Ust. § 117 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
152 Ust. § 117 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
153 Jde o formulaci uvádějící, že vyšším trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Viz výše v této 

kapitole. 
154 K pojmu rozšiřovaného spisu viz ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1300. 
155 Srov. komentář k ust. § 117 písm. a) a komentář k ust. 184 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Viz 

ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1299 a 1829. 
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Porovnávané varianty výskytu pojmu veřejně přístupná počítačová síť jako prostředku spáchání 

trestného činu tak nejsou stejné, neboť definice institutu veřejného spáchání trestného činu je širší. 

Vzhledem k rozdílnosti porovnávaných variant výskytu není nikterak problematická existence 

trestných činů, které obě varianty kombinují. Jde o trestné činy, u kterých je veřejné spáchání 

trestného činu znakem základní skutkové podstaty a zároveň spáchání činu tiskem, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem 

znakem kvalifikované skutkové podstaty.156 Pakliže veřejné spáchání takového trestného činu 

spočívá v konkrétním případě ve spáchání daného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí, platí, 

že bude vždy zároveň naplněna i kvalifikovaná skutková podstata. Tak tomu ale není v případě 

spáchání daného trestného činu obsahem rozšiřovaného spisu či před nejméně třemi současně 

přítomnými osobami. V těchto případech bude naplněna pouze základní skutková podstata. Lze 

tedy uzavřít, že dvojí legislativní postup je v této věci opodstatněný a nejedná se pouze o zbytečnou 

nejednotnost v přístupu zákonodárce. 

2.2.6 Výčet trestných činů, jejichž skutkové podstaty mohou být naplněny šířením 

protiprávního obsahu na internetu 

Jak bylo řečeno výše, jednou z obligatorních podmínek vzniku trestněprávní odpovědnosti je 

naplnění typových znaků trestného činu neboli znaků skutkové podstaty. Právě na základě těchto 

znaků dochází k odlišení jednotlivých trestných činů, a proto lze díky nim určit, o jaký trestný čin 

se v konkrétním případě jedná.157  

Má-li být dovozeno, které trestné činy je možné spáchat činností spočívající v šíření 

protiprávního obsahu na internetu, je nutné analyzovat jednotlivé skutkové podstaty obsažené ve 

zvláštní části trestního zákoníku. Vedle prostého výkladu daných ustanovení bude za tímto účelem 

využito také pojmosloví, které používá zákonodárce. V případě některých trestných činů totiž sám 

zákonodárce do jisté míry předpokládá v textu zákona možnost jejich spáchání prostřednictvím 

internetu. 

Nyní bude přistoupeno k utřídění relevantních trestných činů do tří skupin na základě toho, 

zda je v jejich skutkových podstatách zmíněna varianta spáchání trestného činu veřejně přístupnou 

                                                 

 

 

156 Celkem jde o čtyři trestné činy. Konkrétně o trestné činy podpora a propagace terorismu (podle § 312e trestního 

zákoníku), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině 

osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) a podněcování útočné války (§ 407). 
157 Pro obecné pojednání o trestněprávní odpovědnosti viz kapitolu 2.1. 
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počítačovou sítí jakožto prostředek spáchání takového činu, a případně zda je tomu tak ve skutkové 

podstatě základní či kvalifikované. V tomto dělení tak tvoří první skupinu ty trestné činy, v jejichž 

základní skutkové podstatě se objevuje, coby její znak, veřejné spáchání trestného činu. Ve druhé 

skupině jsou trestné činy, jejichž kvalifikovanou skutkovou podstatu je možné naplnit mimo jiné 

spácháním činu veřejně přístupnou počítačovou sítí. Třetí skupina pak obsahuje takové trestné 

činy, v jejichž skutkových podstatách není spáchání veřejně přístupnou počítačovou sítí vůbec 

zmíněno, ale přesto lze předpokládat jejich spáchání šířením protiprávního obsahu na internetu 

jako možné. 

Zařazení trestných činů do prvních dvou skupin není problematické, neboť k němu lze využít 

výše vymezený termín veřejně přístupná počítačová síť158 a jeho varianty uplatnění v trestním 

zákoníku.159 V případě třetí skupiny je situace výrazně komplikovanější, neboť zde již nezbývá 

než si vystačit toliko s výkladem daných ustanovení, a tak nepřímo dovodit, zda je možné daný 

trestný čin šířením protiprávního obsahu na internetu spáchat. Jedinou možnou oporu pak může 

alespoň v některých případech poskytovat judikatura. 

V souladu se shora řečeným vychází následující kategorizace trestných činů ze znění trestního 

zákoníku a staví na rozdílech v legislativní technice stavby skutkových podstat. Je proto nutné ji 

odlišit od dělení protiprávního obsahu a k němu se vážících trestných činů do kategorií podle 

povahy takového obsahu. Takové dělení má odlišný účel a vychází spíše z kriminologické 

perspektivy, potažmo z perspektivy trestněprávní ve vztahu k objektu daných trestných činů.160 

2.2.6.1 Skupina 1: spáchání činu internetem v rámci znaku základní skutkové podstaty 

K naplnění základní skutkové podstaty některých trestných činů je vyžadováno spáchání 

takového činu veřejně. Veřejné spáchání má tedy v takovém případě povahu fakultativního znaku 

základní skutkové podstaty. Přitom může mít podle zákona více podob, a tedy může být tento znak 

naplněn alternativně více způsoby. Jedním z těchto způsobů je přitom i spáchání činu veřejně 

přístupnou počítačovou sítí.161 

                                                 

 

 

158 Viz kapitolu 2.2.3. 
159 Viz kapitoly 2.2.4 a 2.2.5. 
160 Toto dělení je však alespoň částečně provedeno v rámci výše zmíněných kategorií. Nejde však v této práci o dělení 

primární. 
161 K tomu srov. kapitolu 2.2.5. 
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Institut veřejného spáchání trestného činu obsahuje ve své základní skutkové podstatě deset 

trestných činů, přičemž všechny jsou relevantní pro tuto práci. Platí tedy, že skutkové podstaty 

všech těchto trestných činů lze naplnit jednáním spočívajícím v šíření protiprávního obsahu na 

internetu. 

Nejvíce z těchto trestných činů patří do skupiny, kterou je možné označit jako trestné činy 

z nenávisti.162 Konkrétně jde o trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 

osob,163 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,164 

projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka165 a popírání, 

zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.166 

Právě nenávistné projevy na internetu představují jeden z hlavních problémů současné 

informační společnosti. Internet totiž umožňuje všem svým uživatelům včetně extrémistů velmi 

jednoduché šíření svých nenávistných projevů.167 Shora použité označení trestné činy z nenávisti 

vychází z anglického termínu hate crime, jehož součástí je koncept tzv. hate speech.168 Ten může 

být definován více způsoby. Obecně vzato jde o takové projevy, které šíří, podněcují, poporují či 

ospravedlňují nenávist založenou na rase, etniku či náboženství nebo jinou nenávist vycházející 

z netolerance.169 Pro ilustraci lze zmínit mediálně sledovanou kauzu z roku 2018. Ženu, která 

komentovala fotografii žáků první třídy teplické základní školy, kteří byli převážně arabského, 

vietnamského a romského původu, komentářem „rovnou“ a symbolem pistole, uznal tehdy soud 

trestním příkazem vinnou ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod.170 

K trestným činům z nenávisti mají blízko i další trestné činy z této skupiny. Zaprvé je to jeden 

trestný čin související s terorismem, a to podpora a propagace terorismu.171 Právě trestná činnost 

                                                 

 

 

162 To ale nepředjímá jejich zařazení v trestním zákoníku. Dva z těchto trestných činů jsou zařazeny v hlavě X a dva 

v hlavě XIII trestního zákoníku. 
163 Podle ust. § 355 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
164 Podle ust. § 356 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
165 Podle ust. § 404 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
166 Podle ust. § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
167 Srov. HERCZEG, Jiří. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 

2008, 2008(4), s. 37-38. 
168 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 17. 
169 Srov. definice uvedené ve VÝBORNÝ, Štěpán. 2013, op. cit., s. 18-19. 
170 VÁVRA, Jan. Odsouzená žena přijala trest za nenávistný komentář pod fotkou prvňáků [online]. Česká televize, 

2018 [cit. 3. 7. 2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2604902-odsouzena-zena-prijala-trest-

za-nenavistny-komentar-pod-fotkou-prvnaku. 
171 Podle ust. § 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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související s terorismem se v dnešní době často odehrává v internetovém prostředí.172 Dále pak jde 

o trestný čin podněcování útočné války173 a je nutné zmínit také jednu ze základních skutkových 

podstat trestného činu genocidium,174 která spočívá ve veřejném podněcování k tomuto trestnému 

činu. 

Dále je v této skupině dvojice trestných činů podněcování k trestnému činu175 a schvalování 

trestného činu.176 Skutkové podstaty obou jmenovaných trestných činů mohou být v dnešní době 

jednoduše naplněny šířením obsahu na internetu. Jako příklad lze uvést mediálně známou kauzu 

Michala K., který napsal na sociální síť Facebook příspěvek schvalující útok na české vojáky 

v Afgánistánu v roce 2014. Obvodní soud pro Prahu 6 jej na základě tohoto jednání shledal vinným 

ze spáchání dvou trestných činů, mimo jiné právě ze schvalování trestného činu.177 

Jako poslední lze zmínit trestný čin výtržnictví.178 Ačkoliv nemusí být jeho spáchání za využití 

internetu tak jednoduše představitelné jako u ostatních trestných činů z této skupiny, bylo 

judikováno, že i v tomto případě může být požadavek veřejného spáchání naplněn za pomoci 

veřejně přístupné počítačové sítě.179  

2.2.6.2 Skupina 2: spáchání činu internetem v rámci znaku kvalifikované skutkové podstaty 

Spácháním činu veřejně přístupnou počítačovou sítí (tj. zpravidla internetem180) lze v případě 

některých trestných činů naplnit také jejich kvalifikovanou skutkovou podstatu. Jak bylo řečeno 

výše, využití internetu v těchto situacích způsobuje vyšší společenskou škodlivost daného činu, 

neboť dosah pachatelova jednání je díky němu značně posílen.181 Přitom platí, že pokud je u 

trestných činů zařazených do této skupiny v konkrétním případě naplněna šířením protiprávního 

obsahu jejich kvalifikovaná skutková podstata, je tímto jednáním naplněna vždy rovněž skutková 

podstata základní. Ta je totiž její součástí.182 

                                                 

 

 

172 SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 478. 
173 Podle ust. § 407 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
174 Podle ust. § 400 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
175 Podle ust. § 364 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
176 Podle ust. § 365 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
177 KUBIŠTOVÁ, Pavla. Muž za schvalování atentátu na vojáky v Afghánistánu dostal podmínku [online]. Praha: 

Idnes.cz, MAFRA, 2015 [cit. 29. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kesudis-vojaci-

armada-afghanistan-schvalovani-trestneho-cinu-cestmir-kubat.A150831_082741_domaci_pku. 
178 Podle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
179 K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 7 Tdo 1235/2017. 
180 Srov. kapitolu 2.2.3. 
181 Srov. kapitolu 2.2.4. 
182 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 162. 
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Většinu z trestných činů zařazených do této skupiny představují trestné činy, u kterých je jako 

znak kvalifikované skutkové podstaty uvedeno spáchání činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. K tomu přistupuje 

jeden trestný čin, jehož kvalifikovaná skutková podstata je naplněna veřejným spácháním tohoto 

činu.183 Z celkového počtu čtrnácti trestných činů v této kategorii je pro tuto práci relevantních 

třináct, neboť skutková podstata trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji184 není 

naplněna šířením protiprávního obsahu, nýbrž šířením s právem souladného, avšak protiprávně 

zveřejňovaného obsahu.185 

Největší skupinu tvoří i zde trestné činy z nenávisti a jim příbuzné trestné činy. Lze si přitom 

povšimnout, že právě v následujícím výčtu se nacházejí čtyři trestné činy, které jsou uvedeny i 

v předchozí kapitole ve výčtu trestných činů, které vyžadují ve své základní skutkové podstatě 

veřejné spáchání činu.186  Zdejší výčet tvoří trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 

skupiny osob,187 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a 

svobod,188 založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka189 

a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.190 Dále pak dva trestné činy související 

s terorismem, a sice podpora a propagace terorismu191 a vyhrožování teroristickým trestným 

činem.192 Zapomenout nelze ani na trestný čin podněcování útočné války.193 

Dále lze do této skupiny zařadit dva trestné činy z oblasti zakázané pornografie, a sice trestné 

činy šíření pornografie194a výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.195 Obecně lze říci, že 

tyto trestné činy kriminalizují nakládání s dvěma specifickými druhy pornografie. Těmi jsou 

tvrdá pornografie a dětská pornografie.196 

                                                 

 

 

183 Pro pojednání o obou alternativách a jejich rozdílech srov. kapitolu 2.2.5. 
184 Podle ust. § 180 odst. 1 (nebo odst. 2), odst. 3 písm b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
185 O rozdílu mezi těmito kategoriemi pojednává kapitola 2.2.2. 
186 K tomu srov. kapitolu 2.2.5. 
187 Podle ust. § 355 odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
188 Podle ust. § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
189 Podle ust. § 403 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
190 Podle ust. § 352 odst. 1, odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
191 Podle ust. § 312e odst. 1 (nebo odst. 2 písm. b) či d)), odst. 4 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  
192 Podle ust. § 312f odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
193 Podle ust. § 407 odst. 1, odst. 2. písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
194 Podle ust. § 191 odst. 1 (nebo odst. 2), odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
195 Podle ust. § 192 odst. 3, odst. 4 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
196 GŘIVNA, Tomáš in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1883. 
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Trestným činem šíření pornografie je kriminalizováno jednání spočívající v nakládání 

s pornografickým dílem, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku či které popisuje, zobrazuje 

nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem (tj. tzv. tvrdá pornografie). Pokud jde o druhou 

alternativu, tedy pohlavní styk se zvířetem, nečiní tato výkladové problémy. Tyto problémy však 

mohou nastat při identifikaci pornografického díla, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku. 

Jedná se o alternativní podmínky, takže nemusí být naplněny společně. Pokud jde o násilí, musí 

být skutečné, nikoliv pouze předstírané.197 Ještě komplikovanější je pak výklad pojmu neúcta 

k člověku. Obecně navíc platí, že chápání pornografie včetně pornografie nežádoucí není stálé a 

v čase se vyvíjí.198 

Co se týče trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, kriminalizuje tento 

nakládání s pornografickým dílem, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví 

být dítětem (tj. tzv. dětská pornografie). Z toho vyplývá, že dané pornografické dílo nemusí nutně 

zobrazovat skutečné dítě (tedy osobu mladší 18 let199), ale postačí, zobrazuje-li osobu se vzhledem 

dítěte či jiné dostatečně realistické znázornění dítěte.200 Může tak jít třeba jen o počítačovou 

animaci. Nejvyšší soud k tomu dodává, že „aby mohlo být nějaké dílo zobrazující dítě podle 

trestního zákoníku považováno za pornografické, je třeba, aby kumulativně splňovalo dvě základní 

charakteristiky, musí jednak u normálního jedince vyvolávat aktualizaci sexuálního pudu a za 

druhé překračovat uznávané morální normy příslušné společnosti, a tedy u většiny jejich členů 

vzbuzovat stud.“201 

Pro spáchání trestného činu pomluvy202 představuje internet (a zejména pak sociální sítě) 

přirozeně ideální prostředí, neboť díky němu mohou běžní uživatelé jednoduše šířit nepravdivé 

informace o jiných osobách.203 Skutkovou podstatu tohoto trestného činu však může šířením 

obsahu na internetu naplnit jednoduše třeba také novinář publikující článek na zpravodajském 

webu.204 

                                                 

 

 

197 GŘIVNA, Tomáš in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1883. 
198 K tomu srov. SMEJKAL, Vladimír. 2018, op. cit., s. 266-268. 
199 Ust. § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
200 GŘIVNA, Tomáš in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1891. 
201 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1002/2012. 
202 Podle ust. § 184 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
203 Srov. SMEJKAL, Vladimír. 2018, op. cit., s. 383. 
204 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 3 Tdo 694/2015. 
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Trestný čin křivého obvinění205 má s trestným činem pomluvy mnohé společné. Také 

skutkovou podstatu tohoto trestného činu lze šířením obsahu na internetu jednoduše naplnit.206 

Využití veřejně přístupné počítačové sítě obsahuje ve své kvalifikované skutkové podstatě také 

trestný čin šíření toxikomanie.207 Vinným ze spáchání tohoto trestného činu byl soudem shledán 

například muž, který „na veřejně přístupných internetových stránkách […] nabízel k prodeji 

semena kultivarů konopí indického […] a současně nabízel materiál určený pro pěstitele a 

konzumenty marihuany […] a dále propagační materiály s obrázky květů marihuany, kuřácké 

potřeby pro kouření marihuany, informace o době růstu, o způsobu pěstování, o vlastnostech a 

účincích semen, včetně obecného či konkrétního budoucího obsahu THC v rostlině, a činil tak 

proto, aby v zákaznících vzbudil chuť koupit si semena konopí, pěstovat rostlinu konopí a pak 

kouřit marihuanu.“208 

Jediným trestným činem, u kterého je veřejné spáchání trestného činu znakem kvalifikované 

skutkové podstaty, je trestný čin týrání zvířat.209 V praxi si lze představit naplnění znaku veřejného 

spáchání využitím internetu i u tohoto trestného činu. Například by mohlo jít o situaci, kdy pachatel 

své jednání spočívající v týrání zvířete nahrává a rovnou přenáší na server pro sdílení videí či na 

sociální síť formou přímého přenosu. Tomuto závěru alespoň v teoretické rovině svědčí i 

rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2011, ve kterém Nejvyšší soud ve vztahu k trestnému činu 

týrání zvířat uvádí: „Pro znak ‚veřejně‘ plně platí vymezení upravené v ustanovení § 117 tr. 

zákoníku, podle něhož je čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán […] veřejně přístupnou 

počítačovou sítí […].“210 Rozhodnutí soudu, ve kterém by byl přímo řešen nastíněný případ, však 

publikováno nebylo. 

2.2.6.3 Skupina 3: další relevantní trestné činy 

V přechozích dvou kapitolách byly vyjmenovány trestné činy, u nichž zákonodárce 

předpokládá jejich spáchání veřejně přístupnou počítačovou sítí v základní či kvalifikované 

skutkové podstatě.211 Tím však není výčet trestných činů, jejichž skutkovou podstatu je možné 

                                                 

 

 

205 Podle ust. § 345 odst. 1 (nebo odst. 2), odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
206 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1160/2012. 
207 Podle ust. § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
208 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 11 Tdo 879/2015. 
209 Podle ust. § 302 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
210 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011. 
211 Byť se tento způsob spáchání vždy vyskytuje v daném znaku alternativně vedle podobných způsobů či prostředků 

spáchání daného trestného činu. 
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naplnit šířením protiprávního obsahu na internetu, zcela vyčerpán. Existují další trestné činy, u 

nichž si tento způsob spáchání lze představit, avšak zákonodárce jej výslovně nepředpokládá. 

Nezbývá proto než si vypomoci výkladem daných ustanovení a v některých případech též 

judikatorními závěry. Narozdíl od výčtů uvedených v předchozích dvou kapitolách není přirozeně 

následující výčet uzavřený. Jedná se pouze o příklady dalších trestných činů, které lze šířením 

protiprávního obsahu na internetu spáchat. 

Trestným činem, který může být typicky spáchán šířením protiprávního obsahu na internetu je 

šíření poplašné zprávy.212 Rozšiřování poplašné zprávy může být totiž velmi efektivně provedeno 

právě prostřednictvím internetu a samotná poplašná zpráva pak v takovém případě představuje 

protiprávní obsah. Poplašnou zprávu šířili mimo jiné i tímto způsobem například pachatelé v kauze 

útoků na dopravní společnosti, ve které rozhodoval Nejvyšší soud v roce 2019.213 

K využití šíření obsahu na internetu může dojít také při spáchání trestného činu podvodu.214 

Objektivní stránka skutkové podstaty trestného činu podvodu sestává z uvedení někoho v omyl 

(respektive z využití omylu či zamlčení podstatných skutečností), vzniku škody nikoli nepatrné a 

obohacení pachatele či jiné osoby, přičemž tyto aspekty musí spojovat příčinná souvislost. Šířením 

obsahu na internetu lze velmi jednoduše uvést někoho v omyl. Jako příklad může sloužit typická 

situace, kdy pachatel nabízí na internetové kontraktační platformě (například Aukro.cz) zboží ke 

koupi,215 a to v úmyslu zaplacené zboží kupujícímu nepředat, a tím se obohatit. Pachatelův falešný 

inzerát je příkladem protiprávního obsahu a i v případě nedokonání trestného činu by již samotné 

jeho umístění na internet s výše popsaným úmyslem zakládalo trestněprávní odpovědnost za 

trestný čin podvodu ve stádiu pokusu. Uvedený příklad přitom není pouze hypotetický, jak dokládá 

judikatura.216 

Skutková podstata trestného činu poškození cizích práv217 se od skutkové podstaty trestného 

činu podvodu odlišuje v objektu. Zatímco v případě podvodu je objektem cizí majetek,218 

skutkovou podstatou trestného činu poškození cizích práv jsou chráněna jiná než majetková 

                                                 

 

 

212 Podle ust. § 357 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
213 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 8 Tdo 789/2019. 
214 Podle ust. § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
215 Jehož cena je nejméně 5.000,- Kč. Jinak by nebyla naplněna podmínka vzniku škody nikoli nepatrné. Hranice výše 

škody jsou obsaženy v ust. § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
216 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 5 Tdo 1630/2014. 
217 Podle ust. § 181 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
218 Srov. ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 2051. 
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práva.219 Společný znak těchto dvou skutkových podstat lze nalézt v objektivní stránce a je jím 

jednání spočívající v uvedení někoho v omyl (resp. využití něčího omylu). Stejně jako v případě 

trestného činu podvodu, i v případě trestného činu poškození cizích práv přitom platí, že uvést 

někoho v omyl lze i šířením protiprávního obsahu na internetu. Pro ilustraci lze také zde uvést 

příklad z praxe. V tomto případě pachatel naplnil skutkovou podstatu trestného činu poškození 

cizích práv tím, že umístil na sociální síť Facebook intimní fotografie poškozené, přičemž k tomuto 

účelu založil falešný profil na jméno poškozené. Tím uvedl uživatele této sociální sítě (návštěvníky 

falešného profilu) v omyl, když v nich vyvolal dojem, že intimní fotografie umístila na internet 

sama poškozená, a zároveň způsobil poškozené vážnou újmu na jejích právech.220 

Podle skutkové podstaty trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem221 bude 

potrestán ten, kdo navrhne dítěti mladšímu patnácti let setkání v úmyslu spáchat některý 

z vyjmenovaných či dalších sexuálně motivovaných trestných činů. Platí přitom, že takového 

jednání se pachatel může dopustit jak v hmotném světě, tak na internetu. V praxi však půjde 

zpravidla o druhou možnost. Tato skutková podstata má totiž postihovat zejména nežádoucí 

fenomén tzv. kybergroomingu (cyber grooming). To je praxe, při které pachatel na sociální síti 

kontaktuje dítě, získá si jeho důvěru a následně po něm požaduje zaslání intimních fotografií, na 

základě kterých dítě v některých případech dokonce vydírá. Skutková podstata citovaného 

trestného činu bude potom naplněna tehdy, navrhne-li takový pachatel dítěti osobní setkání za 

účelem spáchání sexuálně motivovaného trestného činu, tedy například pohlavního zneužití.222 

Pakliže tak pachatel učiní v soukromé zprávě, nebude se zřejmě jednat o šíření obsahu v pravém 

slova smyslu. Pokud by ale k tomuto účelu využil internetové fórum či otevřenou chatovací 

místnost, bylo by možné takový příspěvek označit za protiprávní obsah. 

Trestného činu účast na organizované zločinecké skupině223 se může dopustit ten, kdo 

organizovanou zločineckou skupinu podporuje. Tato podpora přitom může být pouze morální a 

                                                 

 

 

219 Srov. ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 1800. 
220 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2014, sp. zn. 4 Tdo 815/2014. 
221 Podle ust. § 193b zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
222 VÁVRA, Libor. Plánujete rande s dítětem? [online]. Právní prostor, 2019 [cit. 29. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/planujete-rande-s-ditetem. 

 Popularizační formou přibližuje problém kybergroomingu v České republice dokumentární film V síti. Viz V síti 

[film]. Režie CHALUPOVÁ, Barbora a KLUSÁK, Vít. Česká republika, 2020. 
223 Podle ust. § 361 odst. 1 alinea 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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spočívat například v projevování sympatií vůči organizované zločinecké skupině či v její 

propagaci.224 Internetové prostředí je přitom pro takovou činnost jako stvořené. 

Na závěr lze zmínit dvojici trestných činů dokonale ilustrující různorodost trestných činů, které 

lze šířením protiprávního obsahu na internetu spáchat. Jde o dva trestné činy vojenské, a sice o 

urážku mezi vojáky225 a ohrožování morálního stavu vojáků.226 Jedná se v obou případech o dosti 

specifickou trestnou činnost, mimo jiné protože pachatelem může být v obou případech pouze 

voják.227 To ovšem nebrání možnosti naplnění skutkových podstat těchto trestných činů šířením 

protiprávního obsahu na internetu. V případě prvního z dvojice trestných činů by protiprávní obsah 

mohl spočívat v obsahu urážlivém, tedy útočícím na důstojnost jiného vojáka, který je vůči 

pachateli v pozici vojáka nadřízeného (či s vyšší hodností), podřízeného (či s nižší hodností) nebo 

vojáka stejné hodnosti vykonávajícího strážní, dozorčí či jinou službu.228 V případě druhého 

z dvojice trestných činů by pak protiprávní obsah mohl záležet například v psaném projevu 

popuzujícím proti nadřízenému.229 Ze znění skutkových podstat těchto trestných činů stejně jako 

z prezentovaných příkladů je zřejmé, že spáchat oba tyto trestné činy šířením protiprávního obsahu 

na internetu je možné. Bohužel se však v tomto případě jedná pouze o teoretickou konstrukci, 

neboť potvrzující judikatura neexistuje. To však není vzhledem k charakteru a z něj vyplývající 

frekvenci výskytu vojenské trestné činnosti nikterak překvapivé. 

2.2.6.4 Obecné poznatky vyplývající z výčtů relevantních trestných činů 

Po provedení výše předložené kategorizace trestných činů lze dospět k jistým zobecněním. 

Zaprvé je potvrzen předpoklad, že šířením protiprávního obsahu na internetu je možné naplnit 

skutkové podstaty trestných činů zakotvených napříč hlavami zvláštní části trestního zákoníku. 

V tomto směru lze konstatovat, že z celkového počtu třinácti hlav má v předložených výčtech své 

zastoupení alespoň jedním trestným činem devět hlav. Šířením protiprávního obsahu na internetu 

tak zřejmě nelze naplnit pouze skutkovou podstatu žádného z trestných činů proti životu a zdraví 

(hlava I.), proti rodině a dětem (hlava IV.), hospodářského trestného činu (hlava VI.) a trestného 

                                                 

 

 

224 RIZMAN, Stanislav in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 3343. 
225 Podle ust. § 378 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
226 Podle ust. § 392 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
227 Ust. § 114 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Pro vymezení pojmu voják viz ust. § 114 odst. 4 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
228 Srov. RIZMAN, Stanislav in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 3410. 
229 A to i v případě, že je toto popuzování motivováno toliko averzí vůči konkrétnímu nadřízenému. Viz RIZMAN, 

Stanislav in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 3461. 
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činu proti branné povinnosti (hlava XI.) V ostatních případech, tedy pokud jde o trestné činy proti 

svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (hlava II.), trestné činy 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (hlava III.), trestné činy proti majetku (hlava V.), trestné 

činy obecně nebezpečné (hlava VII.), trestné činy proti životnímu prostředí (hlava VIII.), trestné 

činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (hlava IX.), trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných (hlava X.) a trestné činy vojenské (hlava XII.), trestné činy proti 

lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (hlava XIII.), to možné je. 

Lze si povšimnout, že v uvedených výčtech jsou zastoupeny nejen typické druhy trestné 

činnosti na internetu (například hate speech, zakázaná pornografie či internetové podvody), ale 

objevuje se zde i další trestná činnost, která s internetem spojována nebývá (například šíření 

toxikomanie či výtržnictví). Pojem protiprávního obsahu je tak velice široký i z pohledu práva 

trestního. 

 Druhým a pro trestní odpovědnost velmi důležitým poznatkem je skutečnost, že žádný 

z identifikovaných relevantních trestných činů není nedbalostní.230 Obecně totiž platí, že 

úmyslného zavinění je třeba vždy, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti,231 přičemž v případě žádného z výše vyjmenovaných trestných činů tak zákon 

nestanoví. To umožňuje vyslovit závěr, že pro vznik trestněprávní odpovědnosti za šíření 

protiprávního obsahu na internetu je vyžadováno zavinění ve formě úmyslu. Proti tomuto závěru 

lze oponovat, že celkový výčet trestných činů, které lze šířením protiprávního obsahu na internetu 

spáchat, není konečný, a může tak být dovozeno, že sem lze zařadit další trestné činy. Je však 

naprosto nepravděpodobné, že by některý z těchto trestných činů byl nedbalostní. Trestných činů, 

které lze spáchat jednáním zaviněným pouze nedbalostně je v trestním zákoníku 35 a naplnění 

skutkové podstaty žádného z nich šířením protiprávního obsahu na internetu zřejmě není možné.232 

Pokud jde o samotný úmysl, existují dvě jeho varianty, a to úmysl přímý a nepřímý. Jedná se 

o teoretické pojmy označující kategorie obsažené v trestním zákoníku.233 Pro úmyslné zavinění 

tedy původce obsahu musí vědět, že svým jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný 

                                                 

 

 

230 K pojmu nedbalostních (kulpózních) trestných činů viz JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 241. 
231 Ust. § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
232 Jinak je tomu ale v kategorii protiprávního šíření legálního obsahu. Viz například skutkovou podstatu trestného 

činu neoprávněné nakládání s osobními údaji podle ust. § 180 odst. 1 (nebo odst. 2) zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. 
233 Ust. § 15 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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trestním zákonem a buďto chtít způsobem uvedeným v trestním zákoně takový zájem porušit či 

ohrozit (úmysl přímý) nebo být s možností takového porušení či ohrožení alespoň srozuměn 

(úmysl nepřímý).234 V ostatních případech nebude trestněprávní odpovědnost původce obsahu 

dána. 

2.2.7 Šíření protiprávního obsahu a účastenství na trestném činu 

V předchozích kapitolách byl analyzován mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti 

pachatele trestného činu spočívajícího v šíření protiprávního obsahu na internetu. Může však 

vyvstat otázka, zda je možné naplnit šířením protiprávního obsahu na internetu také znaky 

účastenství na trestném činu ve smyslu § 24 trestního zákoníku. Pakliže by to bylo možné, 

představovala by taková možnost další potenciální způsob vzniku trestněprávní odpovědnosti za 

šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu. 

Nejobecnějším pojmem, pokud jde o účast více osob na trestném činu, je trestná součinnost. 

Ta označuje situaci, kdy se na trestném činu podílí více spolupachatelů nebo pachatel (či 

spolupachatelé) a vedle něj další osoby. Role těchto dalších osob potom může spočívat 

v zosnování, řízení, vyvolávání, umožňování či usnadňování trestného činu, v zužitkování výnosů 

z trestného činu nebo v usnadňování uniknutí následnému trestnímu stíhání.235 

Samotný pojem účastenství na trestném činu je užší a představuje jednu z forem trestné 

součinnosti. Lze rozlišit účastenství v užším smyslu a účastenství v širším smyslu. V užším smyslu 

se jedná pouze o organizátorství, návod a pomoc, a toto pojetí účastenství tedy směřuje na § 24 

trestního zákoníku. V širším smyslu se do účastenství zařazuje navíc i samotné spolupachatelství 

podle § 23 trestního zákoníku.236 Spolupachatelstvím se není nutné z hlediska tématu této práce 

zvlášť zabývat,237 pročež bude v této kapitole dále rozebíráno pouze účastenství v užším smyslu. 

Jak bylo řečeno výše, účastenství v užším smyslu je účastenstvím podle § 24 trestního 

zákoníku, a má tak tři možné podoby. Těmi jsou organizátorství, návod a pomoc. Organizátorem 

je ten, kdo spáchání trestného činu zosnuje či řídí, návodcem ten, kdo vyvolá v jiném rozhodnutí 

trestný čin spáchat a pomocníkem ten, kdo spáchání trestného činu usnadní, přičemž pomoc 

                                                 

 

 

234 JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 229. 
235 ŘÍHA, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 299. 
236 ŘÍHA, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 299-300. 
237 Podle § 23 trestního zákoníku odpovídá každý ze spolupachatelů, jako kdyby trestný čin spáchal sám. Ve vztahu 

ke vzniku odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu se neuplatní vůči spolupachatelům žádné 

změny oproti odpovědnosti samostatného pachatele. 
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nemusí být pouze fyzická, ale také psychická.238 Všechny tyto činnosti účastníka musejí být přitom 

kryty zaviněním ve formě úmyslu.239 Obecně tedy platí, že účastenství v užším smyslu má 

k samotnému pachatelství velmi blízko. Svou trestnou činnost totiž účastník směřuje proti témuž 

chráněnému zájmu jako pachatel, a přispívá tak k naplnění znaků skutkové podstaty konkrétního 

trestného činu. Rozdíl oproti pachatelství však spočívá v tom, že účastník sám znaky skutkové 

podstaty nenaplňuje.240 

Vzhledem k charakteru účastenství v užším smyslu platí co do společenské škodlivosti 

takového jednání, že může být v konkrétním případě oproti společenské škodlivosti jednání 

samotného hlavního pachatele nižší, stejná, ale také vyšší.241 Proto zákon stanoví, že se trestní 

odpovědnost účastníka posuzuje zásadně podle stejných ustanovení jako trestní odpovědnost 

pachatele.242 K povaze účastenství v konkrétním případě se ale přihlíží při ukládání trestu.243 

Účastník může být trestně odpovědný jako účastník pouze v případě, kdy hlavní pachatel trestný 

čin dokonal či se o jeho dokonání alespoň pokusil. To vyplývá z tzv. zásady akcesority účastenství. 

Podle této zásady může být odpovědnost účastníka dána pouze v případě, že byla založena 

odpovědnost hlavního pachatele.244 

Na tomto místě je vhodné připomenout otázku z úvodu této kapitoly. Mohou být šířením 

protiprávního obsahu na internetu naplněny znaky účastenství v užším smyslu? Pokud ano, mohla 

by být v takovém případě za předpokladu dodržení požadavků vyplývajících ze zásady akcesority 

účastenství založena trestní odpovědnost takového účastníka. 

Pokud jde o jednotlivé formy účastenství v užším smyslu, platí, že si lze jen obtížně představit 

organizátorství na trestném činu vykonané šířením protiprávního obsahu na internetu. Nabízí se 

však úvaha, zda by nemohlo šíření textu (tj. obsahu) přesvědčujícího čtenáře ke spáchání 

konkrétního trestného činu býti návodem k trestnému činu či zda by šíření textu obsahujícího rady, 

                                                 

 

 

238 Psychická pomoc může spočívat zejména v poskytnutí rady či v utvrzování v rozhodnutí trestný čin spáchat. Je tak 

nutné odlišit ji od návodu, který rozhodnutí spáchat trestný čin vyvolává, tj. toto rozhodnutí vznikne až na 

základě působení návodce. Viz ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 285. 
239 Ust. § 24 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
240 ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 279. 
241 To zejména v některých případech organizátorství. 
242 Ust. § 24 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
243 Srov. ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 287. 
244 Pokud ale odpovědnost hlavního pachatele později zanikne (např. účinnou lítostí), na odpovědnosti účastníka to 

již nic nemění. Od toho je nutné odlišit situaci, kdy odpovědnost hlavního pachatele vůbec nevznikne z důvodu 

existence okolnosti vylučující protiprávnost. 

 Srov. ŘÍHA, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 326 a násl. 
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jak konkrétní trestný čin spáchat, nemohlo býti psychickou pomocí. Na první pohled se taková 

úvaha může jevit jako opodstatněná. 

Při bližším zkoumání ve snaze tento předpoklad ověřit však nelze dojít k jinému závěru, než 

že to možné není, a účastníkem na trestném činu se tak tímto způsobem stát nelze. Problém spočívá 

v tom, že pro vznik účastenství musí být trestný čin, vůči kterému účastenství směřuje, 

individuálně určen.245 Lze namítnout, že v uvedených hypotetických případech také není třeba 

omezit se na určení trestného činu pouze na základě skutkové podstaty a naopak že takový trestný 

čin může být určen individuálně, a to pomocí jeho konkrétně individuálního objektu.246 To však 

není pro skutečně individuální určení trestného činu dostatečné, neboť to předpokládá rovněž 

individuální určení pachatele takového trestného činu.247 

Z výše uvedeného vyplývá, že šíření obsahu prostřednictvím internetu se při účastenství 

uplatnit nemůže. Podstata této činnosti totiž zjevně spočívá právě v přenosu informací (obsahu) 

blíže neurčenému okruhu osob nebo okruhu sice do jisté míry určenému a omezenému,248 avšak 

nikoliv omezenému individuálně pouze na jednu osobu (tj. na konkrétního pachatele). Situace, ve 

které by formou šíření obsahu na internetu mezi širší okruh osob byla ve skutečnosti skrytě 

předávána informace konkrétní a individuálně určené osobě, je sice hypoteticky možná, ovšem 

zcela zjevně se míjí s podstatou samotného pojmu šíření, a proto není na místě s touto variantou 

dále pracovat. Lze tak uzavřít, že šířením obsahu na internetu znaky účastenství v užším slova 

smyslu naplněny nebudou, a dotyčný šiřitel tak ani nebude odpovědný jakožto účastník. 

2.3 Trestněprávní odpovědnost původce odkazu na protiprávní obsah 

Vedle umístění vlastního protiprávního obsahu na internet je v praxi obvyklá také situace, kdy 

určitá osoba umístí na internet odkaz, který k protiprávnímu obsahu vede. Pakliže je v takovém 

případě v souladu s poznatky předloženými výše konstatován závěr o existenci trestněprávní 

odpovědnosti původce obsahu, nabízí se otázka, zda by neměl být odpovědný také ten, kdo na 

internet umístil odkaz na tento obsah. 

                                                 

 

 

245 ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 345. 
246 K tomuto pojmu srov. JELÍNEK, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 171. 
247 ŘÍHA, Jiří in JELÍNEK, Jiří ed. 2017, op. cit., s. 318, 324. 

 V případě návodu navíc platí, že není-li pachatel, vůči kterému účastenství směřuje, individuálně určen, může 

být naplněna skutková podstata trestného činu podněcování k trestnému činu podle § 364 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. 
248 Např. okruh tzv. přátel či sledujících profilu na sociální síti. 
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Klíčovým pojmem v oblasti odkazování na internetu je hypertextový odkaz (hyperlink). Jedná 

se o funkční odkaz na data umístěná na jiném místě v síti, kdy uživatel si může tato data zobrazit 

prostřednictvím kliknutí na daný odkaz. Hypertextové odkazy se mohou propojovat v komplexní 

hypertextový systém. Nejznámějším hypertextovým systémem je samotný World Wide Web, tedy 

systém dokumentů (webových stránek) nacházejících se na internetu.249 

Otázkou odpovědnosti za umístění odkazu na stránky s protiprávním obsahem se dodnes příliš 

odborných prací nezabývá, a pokud ano, bývá tato otázka zkoumána z hlediska autorského práva. 

Rovněž publikovaná judikatura se vesměs týká autorskoprávní problematiky.250 Vzhledem k tomu, 

že tato práce řadí obsah porušující autorská práva do skupiny s právem souladného, avšak 

protiprávně zveřejňovaného obsahu, který je nutné odlišit od obsahu ze své podstaty protiprávního, 

není autorskoprávní problematika pro tuto práci plně použitelná. 

2.3.1 Mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti původce hypertextového odkazu 

V České republice výslovná úprava odpovědnosti původce hypertextového odkazu chybí, a tak 

je nutné vycházet z obecných odpovědnostních mechanismů.251 Nezbývá tedy než zkoumat, zda 

šířením hypertextového odkazu na stránky s protiprávním obsahem dochází v konkrétním případě 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu. 

V praxi se lze setkat s velmi odlišnými situacemi šíření hypertextového odkazu na protiprávní 

obsah. Zatímco na jedné straně jsou případy, kdy původce odkazu vyjadřuje jeho šířením souhlas 

s cílovým obsahem, v jiných situacích může být odkaz součástí projevu, který se vůči tomuto 

obsahu naopak vymezuje. V dalších případech může být na obsah odkazováno, aniž by si původce 

tohoto odkazu byl vědom protiprávnosti takového obsahu. Je samozřejmé, že tyto zcela rozdílné 

situace musí mít také rozdílné konsekvence, pokud jde o odpovědnost původce odkazu. 

Již samotná konstrukce trestněprávní odpovědnosti umožňuje efektivně rozlišit mezi 

jednotlivými případy umístění odkazu na protiprávní obsah. Obligatorním znakem subjektivní 

                                                 

 

 

249 K pojmu hyperlink viz Wikipedia, The Free Encyclopedia. Hyperlink [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia 

Foundation, poslední úprava 11. 6. 2020 [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink. 
250 Zásadní otázkou řešenou soustavně judikaturou Soudního dvora Evropské unie je otázka, za jakých okolností je 

umístění hypertextových odkazů na díla sdělováním daného díla veřejnosti ve smyslu evropského práva. To má 

totiž dopad na skutečnost, zda je umístění takového odkazu v konkrétním případě protiprávní. Zásadním 

rozhodnutím v tomto ohledu je Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 9. 2016, GS Media BV vs. 

Sanoma Media Netherlands BV, sp. zn. C‑160/15. 
251 Srov. ŘÍHA, Jiří. Odpovědnost providerů se zaměřením na odpovědnost host-providera a access-providera. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 2008, 2008(4), s. 127. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
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stránky skutkové podstaty trestného činu je zavinění, a proto má-li být původce odkazu na 

protiprávní odkaz trestně odpovědný, musí jednat zaviněně ve vztahu k ohrožení či porušení 

daného zákonem chráněného zájmu.252 Toto zavinění bude muset být navíc vždy ve formě úmyslu, 

neboť v souladu se závěrem prezentovaným výše v této práci,253 zřejmě žádný z trestných činů, 

které je možné šířením protiprávního obsahu na internetu spáchat, není nedbalostní. 

Z tohoto důvodu je zřejmé, že trestněprávní odpovědnost původce odkazu nebude v řadě 

případů dána, respektive že dána bude pouze tam, kde pachatel umísťující odkaz na protiprávní 

obsah věděl, že svým jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a toto 

porušení či ohrožení způsobit chtěl, nebo s ním byl alespoň srozuměn. 

Problematickou otázkou zůstává, jakým způsobem lze v konkrétním případě spolehlivě 

identifikovat vnitřní postoj původce hypertextového odkazu a určit, zda je u něj úmyslné zavinění 

dáno. Oproti identifikaci vnitřního postoje původce obsahu to bude nejspíš složitější. Velkou 

nevýhodu totiž představuje možná absence dostatku informací. Ze samotného projevu vůle 

původce odkazu totiž nemusí být jeho postoj vždy zřejmý. Původce odkazu protiprávní obsah sám 

nevytvořil, a pokud nepřipojil k hypertextovému odkazu vlastní komentář, může k identifikaci 

jeho vnitřního postoje sloužit maximálně celkový kontext situace. 

2.3.2 Recentní judikatura Evropského soudu pro lidská práva a její možný vliv na 

posuzování odpovědnosti za umístění hypertextového odkazu 

Určité interpretační vodítko, pokud jde o zkoumání postoje původce odkazu, může poskytnout 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v kauze Magyar Jeti Zrt proti Maďarsku.254 Tato 

kauza se týká novinářské činnosti,255 přesto však některé zásady, které Evropský soud pro lidská 

práva formuloval, mohou být platné obecně. 

                                                 

 

 

252 Pro pojednání o trestní odpovědnosti obecně viz kapitolu 2.1. 
253 Viz kapitolu 2.2.6.4. 
254 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2018, Magyar Jeti Zrt proti Maďarsku, stížnost č. 

11257/16. 
255 Maďarský zpravodajský internetový portál publikoval článek, ve kterém referoval o incidentu, kdy se opilí 

fotbaloví fanoušci zastavili cestou na zápas před základní školou, kterou navštěvují převážně romští žáci, a tyto 

žáky rasisticky uráželi a vyhrožovali jim. K tématu tohoto incidentu vznikl rozhovor s představitelem místní 

romské komunity, který v něm prohlásil, že útočníci byli členové politické strany Jobbik. Tento rozhovor se 

objevil na internetovém portále Youtube a uvedený zpravodajský portál na něj ve svém článku odkázal 

prostřednictvím hypertextového odkazu, v důsledku čehož na jeho provozovatele podala politická strana Jobbik 

žalobu na ochranu dobré pověsti. V následném soudním řízení bylo prokázáno, že strana Jobbik neměla s útokem 

nic společeného a vnitrostátní soudy rozhodly, že se provozovatel zpravodajského serveru dopustil pomluvy. 

Ten se však bránil, že stanovením odpovědnosti za obsah, na který pouze odkázal, bylo zasaženo do jeho svobody 



54 

 

Evropský soud pro lidská práva zkritizoval přístup maďarských soudů, které sdílení 

hypertextového odkazu postavili na roveň se samotným šířením urážlivých (obecně protiprávních) 

informací. Při posuzování odpovědnosti za umístění hypertextového odkazu je podle soudu nutné 

posuzovat každý případ individuálně s přihlédnutím k řadě prvků. Zejména je podle tohoto 

rozhodnutí nutné zkoumat i) zda novinář (obecně původce odkazu) sám podporoval daný obsah, 

ii) zda daný obsah pouze opakoval, aniž by s ním souhlasil, iii) zda pouze vložil hypertextový 

odkaz, aniž by obsah opakoval, iv) zda věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že předmětný 

obsah je protiprávní a v) zda jednal v dobré víře za respektování žurnalistické etiky. 

Je evidentní, že tento test formulovaný Evropským soudem pro lidská práva, nebude beze 

zbytku obecně aplikovatelný mimo rámec novinářské činnosti. Přesto však může poskytovat 

cennou oporu při posuzování konkrétních situací sdílení hypertextového odkazu na protiprávní 

obsah. Ve vztahu k trestněprávní odpovědnosti zůstávají platná zejména v přechozí kapitole 

uvedená východiska pramenící ze samotné povahy tohoto odpovědnostního typu. Lze se ovšem 

domnívat, že části z citovaného testu Evropského soudu pro lidská práva mohou posloužit jako 

interpretační pomůcka při identifikaci vnitřního postoje původce obsahu. 

2.3.3 Další formy odkazování na protiprávní obsah 

Specifickou problematikou související s odkazováním je tzv. inline linking. Jedná se vtažení 

určitého obsahu z jedné webové stránky do druhé webové stránky. Na rozdíl od hypertextového 

odkazování tak v tomto případě nemusí uživatel kliknout na odkaz, aby si daný obsah zobrazil.256 

Ačkoliv se však tento obsah zdá býti součástí webové stránky, nemá nad jeho změnami ani v tomto 

případě původce odkazu kontrolu. Jedná se přitom o v praxi využívanou technologii. Typickým 

příkladem jsou reklamní bannery. 

Z pohledu právní odpovědnosti není zřejmě mezi hypertextovým odkazováním a inline 

odkazováním rozdíl. Opřít se lze v tomto případě o závěr prezentovaný Nejvyšší soudem. Ten 

dovodil, že trestněprávní odpovědnost za činnost spočívající v inline linkingu může vzniknout.257 

                                                 

 

 

projevu. Evropský soud pro lidská práva dal jeho stížnosti za pravdu a v tomto rozhodnutí zároveň formuloval 

zásady, podle nichž by měla být odpovědnost za odkaz na protiprávní obsah posuzována. 
256 Wikipedia, The Free Encyclopedia. Inline linking [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 

poslední úprava 9. 5. 2020 [cit. 26. 6. 2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Inline_linking. 
257 Usnesení Nejvyššího soudu jako soudu pro mládež ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 8 Tdo 137/2013. 
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Ačkoliv se toto rozhodnutí týká trestněprávní odpovědnosti za porušení předpisů práva autorského, 

lze jeho závěry zřejmě aplikovat obecně. 

Další možnou formou odkazování na cizí obsah je sdílení příspěvků jiných uživatelů na 

sociálních sítích. To je přitom v dnešní době velmi obvyklé například na Facebooku (sdílení) či na 

Twitteru (Retweet). Jak ale posoudit případný vznik odpovědnosti sdílejícího uživatele, pokud je 

obsah, který sdílí, protiprávní? Lze se domnívat, že obdobně jako ve výše popsaných případech. 

To z pohledu trestněprávní odpovědnosti znamená, že bude nutné zkoumat, zda byla daným 

sdílením naplněna skutková podstata trestného činu a byly splněny i další podmínky vzniku 

trestněprávní odpovědnosti. V konkrétním případě tak bude rozhodný zejména vnitřní vztah 

pachatele k páchanému činu. 
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3 Právní úprava odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a 

její uplatnění v trestním právu 

Zatímco předchozí část práce pojednává o vzniku trestněprávní odpovědnosti za šíření 

vlastního protiprávního obsahu na internetu a za umístění odkazu na stránky s cizím protiprávním 

obsahem, zabývá se tato část odpovědnostní matérií, která nedopadá přímo na běžné uživatele 

internetu, ale toliko na poměrně úzce vymezenou skupinu subjektů. Tuto skupinu představují 

poskytovatelé služeb informační společnosti258 a do hledáčku zájmu se nyní dostává jejich 

případná sekundární odpovědnost za obsah, který na internetu šíří jejich uživatelé. 

Daná problematika může být potenciálně důležitá i pro právo trestní, neboť pachatel trestného 

činu spáchaného šířením protiprávního obsahu na internetu musí využít k jeho spáchání služeb 

dalších subjektů, jako jsou například poskytovatelé internetového připojení či provozovatelé 

internetových stránek, na kterých pachatel svůj protiprávní obsah zveřejňuje.259 Při snaze o plné a 

komplexní porozumění problematice trestní odpovědnosti za obsah na internetu proto není možné 

oblast odpovědnosti poskytovatelů pominout. Cílem této části práce je tak vedle objasnění 

mechanismu fungování specifické právní úpravy v této oblasti zejména nalezení odpovědi na 

otázku, zda se tato úprava uplatní také v právu trestním a případně jakým způsobem. 

3.1 K pojmům poskytovatel služeb informační společnosti a služba informační společnosti 

Pojem poskytovatel služeb informační společnosti je definován ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu.260  Jde o každou fyzickou či právnickou 

osobu, která poskytuje určitou službu informační společnosti.261 V angličtině bývá někdy pro 

označení poskytovatele služeb informační společnosti používán pojem information service 

provider (zkratka ISP).262 Anglické znění směrnice o elektronickém obchodu však s tímto 

termínem nepracuje, když používá toliko prostý termín service provider ve vztahu k pojmu 

information society services (služby informační společnosti). Pojem information service provider 

                                                 

 

 

258 Poskytovatelé služeb informační společnosti jsou dále označováni také jen jako poskytovatelé. 
259 Srov. ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 107. 
260 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu). 
261 Čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
262 Zkratka ISP bývá někdy pro označení poskytovatelů používána i v českojazyčných dílech. Užívá ji tak např. Polčák. 

Viz POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 140. 
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je nutné odlišit od pojmu internet service provider, který označuje samostatného poskytovatele 

internetového připojení.263 Zkratka obou pojmů je totiž stejná, a může tak snadno dojít k záměně. 

Pojem služba informační společnosti (information society service) byl původně definován ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti 

norem a technických předpisů,264 ve znění novelizující směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/48/ES.265 Tato definice byla následně přebrána do směrnice o elektronickém obchodu, která je 

pro posuzovanou problematiku stěžejní. V roce 2015 ovšem došlo k nahrazení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 

služby informační společnosti,266 čímž došlo k drobným změnám v definici pojmu služba 

informační společnosti. 

Aktuálně je služba informační společnosti definována jako každá služba poskytovaná 

zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb,267 přičemž 

dále jsou definovány jednotlivé prvky této definice, kdy a) službou poskytovanou na dálku se 

rozumí služba poskytovaná bez současné přítomnosti stran, b) službou poskytovanou elektronicky 

se rozumí služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím 

elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek 

odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými 

prostředky a c) službou na individuální žádost příjemce služeb se rozumí služba poskytovaná 

přenosem dat na individuální žádost. 

Pro definici služby informační společnosti jsou zásadní právě tři výše uvedené prvky, tedy 

skutečnost, že jde o službu poskytovanou na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce 

služeb. Vzhledem k tomu, že právě tyto prvky představují zásadní pojmové vymezení služby 

informační společnosti, lze o předložené definici hovořit jako o definici tříprvkové.268 Poslední 

                                                 

 

 

263 K tomuto pojmu viz ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 108. 
264 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu při poskytování informací 

v oblasti norem a technických předpisů. 
265 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES 

o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. 
266 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
267 Čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535. 
268 Viz např. POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 73. 
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atribut, tedy úplata, není nikterak zásadní. Tuto podmínku totiž omezuje již sama legální definice 

slovem zpravidla. Je tedy připuštěno, že služba informační společnosti může být poskytována i 

bezúplatně. Navíc platí, že službu nemusí hradit přímo ten, komu je poskytována,269 a může tak 

být hrazena například z reklamy.270 

K pozitivnímu vymezení služby informační společnosti nutně přistupuje vymezení negativní, 

které je obsaženo v příloze č. 1 směrnice č. 2015/1535. To sestává z příkladů služeb, které nejsou 

do definice zahrnuty. Službou informační společnosti tak není například poskytování telefonních 

služeb, stejně jako poradenství poskytované po telefonu, televizní vysílání vč. teletextu, 

poskytování služby materiální povahy prostřednictvím elektronického přístroje (například 

bankomat) nebo služba poskytovaná pomocí počítačové sítě přímo v prodejně či kanceláři 

poskytovatele za přítomnosti zákazníka. Tento výčet je ovšem pouze demonstrativní, a slouží tak 

spíše jako pomůcka pro výklad výše uvedené pozitivní definice. 

Lze uzavřít, že legální definice pojmu služba informační společnosti podle evropského práva 

je velice široká, a její znaky tak naplní celá řada služeb, které jsou v dnešní společnosti běžně 

poskytovány. Je zároveň zřejmé, že toto vymezení dopadá dnes zdaleka nejvíce na služby 

poskytované za využití internetu, jako jsou například prodej zboží přes internet, internetové 

vyhledávače, provozování elektronické pošty či sociální sítě. Mezi služby informační společnosti 

lze tedy zařadit mimo jiné právě služby, které různým způsobem umožňují svým uživatelům šířit 

na internetu vlastní obsah. 

3.2 Smysl speciální právní úpravy odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti 

Poskytovatelé služeb informační společnosti jsou de iure osobami práva soukromého, a jde 

tedy o subjekty práva podléhající státní jurisdikci. Specifickou právní úpravu jejich odpovědnosti 

za uživatelský obsah neodůvodňuje jejich právní postavení, nýbrž postavení faktické.271 Zaprvé 

jde o nepostradatelnost poskytovatelů pro fungování internetu tak, jak jej dnes známe, a z toho 

pramenící vliv, kterým disponují. Zadruhé potom o podstatu jejich fungování. Služby, které 

poskytovatelé svým uživatelům nabízejí, zpravidla nevytvářejí vlastní obsah, ale toliko umožňují 

vytváření a šíření obsahu svým uživatelům. 

                                                 

 

 

269 Bod 18 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
270 Tento výklad potvrdil i Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 11. 9. 2014, Papasavvas proti O Fileleftheros 

Dimosia Etaireia Ltd a ostatním, sp. zn. C-291/13. 
271 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 65. 
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Smyslem speciální právní úpravy není založit právní odpovědnost poskytovatelů, nýbrž právě 

naopak jejich odpovědnost omezit, a to obecně ve vztahu ke všem druhům právní odpovědnosti. 

Důvodem pro takové omezení je vytvoření příznivého prostoru pro podnikání v oblasti služeb 

informační společnosti.272 Bez přijetí specifické úpravy omezující odpovědnost by byly 

poskytovatelé zatíženi enormním právním rizikem, a to zejména tam, kde se uplatní odpovědnost 

objektivní.273 Na druhou stranu by nebylo vhodné ani odpovědnost poskytovatelů zcela vyloučit. 

Platí totiž, že nebýt služeb informační společnosti, ke škodlivému následku činu by zpravidla 

nedošlo. Role poskytovatele, který fakticky uživateli umožňuje protiprávní obsah šířit, je zásadní, 

a navíc tak poskytovatel činí za účelem zisku. Bez možnosti jeho postihu by často neexistoval 

žádný způsob, jak se protiprávnímu obsahu účinně bránit,274 popřípadě jak zajistit, aby byl 

protiprávní obsah z veřejně přístupné sítě stažen. 

Níže popsaná a analyzovaná právní úprava tak funguje na bázi odpovědnostně limitačních 

ustanovení. V této souvislosti bývá používán pojem bezpečný přístav (safe harbor),275 který 

označuje vymezenou oblast jednání poskytovatele, kdy pokud poskytovatel tuto oblast neopustí 

(tedy nevybočí svým jednáním právem předvídaným způsobem), nebude za uživatelský obsah 

odpovědný. 

3.3 Účinná právní úprava 

Na úrovni Evropské unie je limitace odpovědnosti poskytovatelů služeb informační 

společnosti upravena formou směrnic. Vedle výše zmíněné definice služby informační společnosti 

ve směrnici č. 2015/1535, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 

předpisů pro služby informační společnosti, je právní úprava poskytování služeb informační 

společnosti obsažena ve směrnici č. 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. Odpovědnosti 

poskytovatelů se směrnice věnuje konkrétně v kapitole II, oddílu 4, přičemž jde o články 12 až 15. 

                                                 

 

 

272 ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 110. 
273 Objektivní odpovědnost v právním řádu České republiky nastává například podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon. Oproti tomu trestní právo s objektivní odpovědností nepracuje. 
274 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 67. 
275 MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 37. 
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Česká republika transponovala směrnici o elektronickém obchodu do zákona č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti.276 Tato transpozice představuje takřka doslovný 

přepis směrnice, avšak neobešla se bez chyb. 

Základní chyba české zákonné úpravy spočívá v obrácení modality odpovědnostně limitačních 

ustanovení vůči evropské úpravě. Směrnice o elektronickém obchodu obsahuje v případě všech 

jednotlivých kategorií služeb informační společnosti ustanovení ukládající členským státům 

povinnost zajistit, aby nebyl poskytovatel služby za splnění stanovených podmínek odpovědný.277 

Jinými slovy poskytovatel odpovědný je, pokud nejsou splněny stanovené podmínky. Jedná se 

tedy o limitační ustanovení ve vztahu k odpovědnosti, kterou zakládají jiné právní předpisy. 

Národní zákonodárce však při transpozici pouze přeložil obsah směrnice do zákona za použití 

formulace: „poskytovatel odpovídá, jen pokud…“278 Jazykovým výkladem předmětných 

zákonných ustanovení tak nelze dospět k jinému závěru, než že zákonodárce odpovědnost 

poskytovatelů služeb informační společnosti naopak zakládá. To je samozřejmě právně nesmyslné, 

neboť zákon o některých službách informační společnosti nevytváří vlastní odpovědnostní 

mechanismy a není ani jasné, o jaký druh právní odpovědnosti by se mělo jednat. Proto zřejmě 

nezbývá než tuto legislativní chybu překlenout teleologickým a zejména eurokonformním 

výkladem a přihlédnout ke znění směrnice o elektronickém obchodu.279 Skutečnost, že chybná 

transpozice může způsobit problémy, dokládá i rozsudek Vrchního soudu v Praze v tzv. kauze 

Prolux.280 Soud totiž v tomto rozhodnutí konstatuje, vycházeje přitom zřejmě z jazykového 

výkladu zákona, že je dána odpovědnost podle ustanovení 5 odst. 1 zákona o některých službách 

informační společnosti.281 To je ovšem zavádějící, neboť, jak bylo řečeno výše, citované 

ustanovení odpovědnost limituje a rozhodně ji nezakládá.282 

                                                 

 

 

276 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 

některých službách informační společnosti). 
277 Ust. čl. 12, 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
278 Ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
279 Srov. POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 77. 
280 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011, č. j. 3 Cmo 197/2010 – 82. 
281 Cit.: „Podle názoru odvolacího soudu právě v rozsahu tohoto tvrzení […] je dána odpovědnost žalovaného podle 

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona [o některých službách informační společnosti].“  
282 K problematičnosti tohoto rozhodnutí i v dalších rovinách srov. SMEJKAL, Vladimír. 2018, op. cit., s. 233 a násl. 
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3.4 Kategorizace služeb informační společnosti s ohledem na odpovědnost za uživatelský 

obsah 

Evropská úprava, a tedy i úprava zákonná, rozděluje služby informační společnosti do tří 

kategorií podle toho, v čem spočívají. Na základě těchto kategorií je potom určeno zvláštní právní 

postavení jejich poskytovatelů ve vztahu k odpovědnosti za uživatelský obsah. Rozděleny jsou 

primárně samotné služby, nikoliv jejich poskytovatelé. Z toho plyne, že jeden poskytovatel může 

mít ve vztahu k různým službám, které poskytuje, různé postavení, a tedy může odpovídat odlišně. 

Kategoriemi služeb informační společnosti jsou prostý přenos (mere conduit), ukládání do 

vyrovnávací paměti (caching) a shromažďování informací (hosting).283 

Ve vztahu k poskytovatelům všech kategorií služeb informační společnosti platí, že jakkoliv 

je jejich odpovědnost omezena, není tímto omezením dotčena možnost soudního nebo správního 

orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, aby ukončil 

porušování práv nebo mu předešel.284 

3.4.1 Mere conduit 

První kategorii služeb informační společnosti představují služby, jež spočívají v přenosu 

informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve 

zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací. 

Zjednodušeně vzato lze konstatovat, že v tomto případě dochází ze strany poskytovatele zpravidla 

toliko k poskytnutí své infrastruktury pro přenos informací.285 Poskytovatel tohoto druhu služby 

informační společnosti bývá někdy označován jako access provider,286 popřípadě je možné o něm 

referovat jako o poskytovateli prvního typu. Prostý přenos zahrnuje podle směrnice i zákona taktéž 

automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací,287 tedy takové ukládání 

přenášených informací, které slouží pouze pro daný přenos.288 

                                                 

 

 

283 Tyto pojmy vycházejí ze znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, a 

to včetně pojmů uvedených v závorce, které vycházejí z jejího anglického znění. 
284 Ust. čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o 

elektronickém obchodu. 
285 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 77. 
286 ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 121. 
287 Ust. § 3 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
288 Ust. § 2 písm. g) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
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Typickými poskytovateli služeb informační společnosti prvního typu jsou poskytovatelé 

internetového připojení,289 tedy tzv. operátoři.290 Mezi poskytovatele tohoto typu lze však zařadit 

například i restaurační zařízení či prodejny, které pro své zákazníky nabízejí internetové připojení 

prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi.291 Z toho je patrné, že poskytovatelem služby informační 

společnosti se může stát i subjekt, který jinak podniká v jiném odvětví, a často si tak této 

skutečnosti nemusí být vůbec vědom. 

Omezení právní odpovědnosti poskytovatelů při provádění prostého přenosu upravuje čl. 12 

směrnice o elektronickém obchodu. Tato úprava byla transponována do § 3 zákona o některých 

službách informační společnosti. 

Poskytovatel není v případě mere conduit odpovědný za obsah přenášený uživatelem, ledaže 

a) přenos sám iniciuje, b) sám zvolí adresáta přenášené informace či c) sám zvolí či změní obsah 

přenášené informace.292 Poskytovatel tak v tomto případě neodpovídá za protiprávní obsah ani 

v situaci, kdy se o jeho protiprávnosti prokazatelně dozví, a proto omezení odpovědnosti je zde 

nejsilnější. 

3.4.2 Caching 

Zatímco první kategorie služeb informační společnosti v sobě zahrnuje toliko prostý přenos 

informací, týká se druhá kategorie automatického dočasného meziukládání takových informací 

poskytovatelem. Automatické dočasné meziukládání informací je přitom takové ukládání, které 

slouží pro následný přenos těchto informací na žádost dalších uživatelů.293 Rozdíl oproti 

meziukládání, které je prováděno v případě prostého přenosu, je tedy primárně ten, že zde 

k meziukládání dochází za účelem zefektivnění následných přenosů dalším uživatelům, a ne pouze 

k uskutečnění prováděného přenosu. 

Činnost tohoto druhu vykonává typicky tzv. proxy cache provider a jejím účelem je zrychlení 

datového provozu a odlehčení některých serverů.294 Fungování této služby lze ilustrovat na 

                                                 

 

 

289 Nejen ti, kdo sami provozují fyzickou infrastrukturu, ale i ti, kdo jsou pouhými zprostředkovateli přístupu k ní. Viz 

MAISNER, Martin. 2016, op. cit., s. 41. 
290 Slovo operátor je zde použito v obecném smyslu. Nejde pouze o operátory ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
291 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 76. 
292 Ust. § 3 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
293 Ust. § 2 písm. h) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
294 MAISNER, Martin. 2016, op. cit., s. 52. 
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jednoduchém příkladu. Pokud uživatel v Evropě přistupuje k informacím, které jsou uloženy na 

serverech v USA, nejsou dané informace zpravidla načítány přímo ze svého původního umístění, 

nýbrž právě z proxy cache serveru, který obsahuje obraz původních dat a je umístěn blíže uživateli. 

Právní úprava limitace odpovědnosti poskytovatele při provádění cachingu se nachází 

v ustanovení čl. 13 směrnice o elektronickém obchodu, kterému odpovídá ustanovení § 4 zákona 

o některých službách informační společnosti. 

Poskytovatel není při provádění cachingu odpovědný, ledaže a) změní obsah informace, 

b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci, c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, 

která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví, d) překročí povolené používání 

technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání 

informace, či e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke 

znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě 

odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu 

k této informaci.295 

Ze shora uvedeného výčtu je patrné, že poskytovatel bude při provádění cachingu odpovědný 

zejména v situaci, kdy buďto sám změní obsah informace,296 nebo neodstraní informaci ihned poté, 

co zjistí, že byla odstraněna na původním místě v síti, popřípadě neprovádí pravidelnou aktualizaci 

informace. Tato úprava má zabránit tzv. vadné replikaci,297 tedy situaci, kdy je sice docíleno 

odstranění protiprávního obsahu z původního internetového zdroje, ale tento protiprávní obsah 

zůstává nadále dostupný, neboť je uložený v mezipaměti. Lze tak konstatovat povinnost 

poskytovatele reagovat na zjištění, podněty a soudní rozhodnutí vztahující se k ukládané 

informaci.298 Česká zákonná úprava v tomto ohledu oproti směrnici nezmiňuje správní rozhodnutí, 

ale toliko rozhodnutí soudní. 

3.4.3 Hosting 

Třetí a poslední kategorií služeb informační společnosti je tzv. hosting, tedy slovy 

českojazyčné verze směrnice ukládání informací a zákonnou terminologií ukládání uživatelského 

                                                 

 

 

295 Ust. § 4 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
296 Stejně jako v případě prostého přenosu. 
297 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 82. 
298 ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 123. 
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obsahu. Zřejmě nejvýstižněji lze tento typ služby označit jako poskytování volného prostoru.299 

Poskytovatel tohoto druhu služby může být označen jako host provider, popřípadě jako 

poskytovatel volného prostoru. 

Hosting spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem.300 Do této kategorie služeb je 

tak možné zařadit například webhosting, cloudová úložiště, služby pro sdílení videí, diskuzní fóra 

či sociální sítě, z čehož vyplývá její obrovský význam pro dnešní dobu. Není proto překvapením, 

že aplikace právní úpravy limitace odpovědnosti je zde v praxi nejčastější.301 

Samotné omezení odpovědnosti je v tomto případě upraveno v čl. 14 směrnice o elektronickém 

obchodu, respektive v § 5 zákona o některých službách informační společnosti. 

Odpovědnost host providera je omezena nejméně, a tedy jeho odpovědnost zůstává nejširší. 

Poskytovatel v tomto případě totiž odpovědný není, ledaže a) mohl vzhledem k předmětu své 

činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání 

uživatele jsou protiprávní, či b) se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných 

informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po 

něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.302 

Limitace odpovědnosti se nadto nepoužije vůbec, pokud poskytovatel vykonává přímý nebo 

nepřímý vliv na činnost uživatele.303 V zákonné úpravě se bohužel i zde projevila chybná modalita 

ustanovení, když zákon stanoví, že „poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za 

obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost 

uživatele.“ Směrnice přitom stanoví, že „odstavec 1 [obsahující limitační ustanovení] se 

nepoužije, pokud je příjemce závislý na poskytovateli nebo podléhá jeho dohledu.“304 Jazykové 

znění citovaného zákonného ustanovení je proto matoucí, stejně jako je tomu v případě ustanovení, 

která limitují odpovědnost poskytovatelů jednotlivých druhů služeb informační společnosti. 

Navzdory jazykovému znění zákona zde není žádná odpovědnost zakládána, nýbrž naopak je 

omezována. 

                                                 

 

 

299 Viz např. MATEJKA, Ján a KRAUSOVÁ, Alžběta. Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem 

k povaze a druhu přenášeného obsahu. Právník. 2017, č. 9, s 752. 
300 Ust. § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
301 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 83. 
302 Ust. § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
303 Ust. § 5 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
304 Ust. čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
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Limitace odpovědnosti poskytovatele volného prostoru si zaslouží hlubší rozbor. Lze si 

povšimnout, že na straně poskytovatele musí být pro opuštění bezpečného přístavu dána alespoň 

nevědomá nedbalost.305 Pokud tedy poskytovatel o protiprávnosti daného uživatelského obsahu 

nevěděl, a ani o něm vzhledem k okolnostem vědět nemohl, nebude odpovědný. Odpovědný navíc 

nebude ani v situaci, kdy se sice o protiprávnosti obsahu prokazatelně dozvěděl, avšak neprodleně 

poté učinil kroky k odstranění či znepřístupnění takového protiprávního obsahu. Tato limitace se 

však neuplatní v případě, kdy poskytovatel měl na protiprávní činnost uživatele (například právě 

na šíření protiprávního obsahu) rozhodující vliv. 

Pokud jde o samotné prokazatelné dozvědění se o protiprávnosti obsahu, stává se tak v praxi 

prostřednictvím oznámení o protiprávnosti (tzv. notice). Přičemž neexistují žádné požadavky na 

formu takového oznámení, a postačí tedy jakákoliv komunikace obsahující upozornění na 

protiprávnost.306 Z hlediska plynutí času platí, že se poskytovatel o protiprávnosti dozví doručením 

takového upozornění do jeho sféry vlivu.307 

Na procesu notice – take down308 je problematické objektivní pojetí protiprávnosti. Podle 

právní úpravy má host provider k odstranění či znepřístupnění obsahu přistoupit, pokud je tento 

protiprávní. Jak má ovšem poskytovatel protiprávnost rozpoznat? V některých případech to sice 

může být evidentní, ovšem v případech jiných je po poskytovateli vyžadováno provedení 

sofistikovaného právního posouzení. Dokonce i v případě, že je poskytovatel takového posouzení 

schopen, nelze v některých krajních situacích předjímat výsledek případného soudního řízení.309 

Podle názoru autora je ale zejména dosti problematické samotné stavění poskytovatele, tedy 

soukromého subjektu práva, do role toho, kdo má fakticky o existenci protiprávnosti rozhodnout 

a své rozhodnutí rovnou vykonat. 

Poskytovatelé jsou si samozřejmě shora nastíněných problémů vědomi, a proto často do smluv 

se svými uživateli zařazují tzv. take down clauses, tedy doložky o odstraňování dat. Ty dávají 

poskytovateli právo při přijetí upozornění na protiprávnost, které splňuje určité formální 

náležitosti, daný obsah smazat, a to nehledě na skutečnost, zda je tento obsah opravdu 

                                                 

 

 

305 To však vyplývá pouze ze zákonné úpravy. Ve většině členských států Evropské unie je nutná nedbalost vědomá. 

Viz POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 149. 
306 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 86. 
307 ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 124. 
308 Takto bývá označován proces zahrnující oznámení o protiprávnosti a na něj navazující odstranění či znepřístupnění 

předmětného obsahu. Viz např. NULÍČEK, Michal. 2017, op. cit., s. 318. 
309 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 88. 
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protiprávní.310 Zákonnou koncepci objektivní protiprávnosti tak vlastně nahrazují specifickou 

koncepcí smluvní. To jim umožňuje vyhnout se případné soukromoprávní odpovědnosti za 

porušení jiné smluvní povinnosti vůči svému uživateli. Poskytovatelé volného prostoru navíc často 

nabízejí svým uživatelům speciální automatické mechanismy, prostřednictvím kterých mohou na 

protiprávnost obsahu upozornit. 

Dobrým příkladem této praxe je společnost Facebook Ireland Limited provozující mimo jiné 

sociální síť Facebook. Ta nabízí svým uživatelům možnost tzv. nahlásit příspěvek se škodlivým 

obsahem. Společnost má navíc ve svých smluvních podmínkách ustanovení zakazující svým 

uživatelům sdílet na jí provozovaných platformách mimo jiné takový obsah, který je nezákonný, 

zavádějící, diskriminující, podvodný, či porušující práva jiných osob, s tím že takový obsah může 

společnost případně sama odebrat nebo zablokovat.311 

3.5 K neexistenci obecné povinnosti dohledu 

Otázka povinnosti dohledu se týká odpovědnostní problematiky pouze nepřímo, přesto je ale 

vhodné ji na tomto místě alespoň ve stručnosti zmínit,312 neboť jde o neoddělitelnou součást 

předmětné právní úpravy. 

Článek 15 směrnice o elektronickém obchodu stanoví ve svém prvním odstavci, že „členské 

státy neukládají poskytovatelům […] obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané 

informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na 

protiprávní činnost.“ Toto ustanovení tak členským státům zakazuje uzákonit obecnou povinnost 

dohledu. Národní zákonodárce při transpozici směrnice citovanou úpravu jednoduše přepsal a 

stanovil, že poskytovatelé obecnou povinnost dohledu nemají.313 Taková norma se na první pohled 

může zdát býti nadbytečnou. Samozřejmě není nutné stanovit absenci povinnosti soukromého 

subjektu, když tato povinnost z žádného právního předpisu nevyplývá. Naopak podle zásady 

legální licence, která je zakotvena v Ústavě České republiky314 a v Listině základních práv a 

svobod,315 nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Polčák je z tohoto důvodu ve svém 

                                                 

 

 

310 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 89. 
311 Facebook Ireland Limited. Smluvní  podmínky sociální sítě Facebook [online]. Irsko [cit. 11. 6. 2020].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. 
312 Podrobně k problematice obecné povinnosti dohledu viz HARAŠTA, Jakub. 2014, op. cit., s. 590-593. 
313 Ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
314 Ust. čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
315 Ust. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms
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hodnocení provedené transpozice článku 15 velmi příkrý, když ji označuje za zpackanou.316 S tím 

ovšem nelze zcela souhlasit, neboť předmětná norma zcela nadbytečná není. Svůj význam má 

minimálně ve vztahu k obecné prevenční317 a zakročovací318 povinnosti.319 Na druhou stranu nelze 

souhlasit beze zbytku ani s Maisnerem, který uvádí, že díky tomuto ustanovení nemůže povinnost 

dohledu vzniknout ani rozhodnutím soudu či kontrolních úřadů.320 Takový závěr je totiž v rozporu 

se samotným odůvodněním směrnice o elektronickém obchodu, kde je uvedeno mimo jiné 

následující: „Zákaz [ukládat poskytovatelům služeb povinnost dohledu] se netýká povinnosti 

dohledu ve zvláštních případech, a zejména nebrání rozhodnutím vnitrostátních orgánů 

přijímaným v souladu s vnitrostátními předpisy.“321  Nejvíce je však tento přístup problematický 

ve vztahu k soudu. Ten je ve svém rozhodování vázán zákonem,322 a proto i pro rozhodnutí o 

uložení dohledové povinnosti určitému subjektu by v první řadě potřeboval konkrétní zákonné 

ustanovení, které by uložení dohledové povinnosti umožňovalo. Je proto podle názoru autora 

zavádějící uvádět soudní rozhodnutí jako samostatný způsob možného vzniku dohledové 

povinnosti vedle obecné prevenční povinnosti a hypoteticky uzákoněného vzniku prevenční 

povinnosti podle zákona o některých službách informační společnosti. 

Samotná neexistence obecné povinnosti dohledu má své opodstatnění. Ačkoliv by bylo zřejmě 

pro providery v některých případech technicky možné dohled nad přenášeným či ukládaným 

obsahem provádět,323 náklady na takovou činnost by byly obrovské. To by ve svém důsledku mělo 

silně negativní vliv na rozvoj podnikání v oblasti služeb informační společnosti.324 Obecná 

povinnost dohledu by pak byla problematická nejenom fakticky, ale zřejmě v řadě případů také 

právně (zejména z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů),325 a proto by s případným jejím 

zakotvením v právním řádu muselo minimálně dojít k současné novelizaci celé řady právních 

                                                 

 

 

316 POLČÁK, Radim in POLČÁK, Radim ed. 2018, op. cit., s. 91. 
317 Ust. § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
318 Ust. § 2901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
319 NULÍČEK, Michal. 2017, op. cit., s. 318. 
320 MAISNER, Martin. 2016, op. cit., s. 101. 
321 Bod 47 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
322 Ust. čl. 95 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
323 V případě některých poskytovatelů si to ovšem představit nelze ani po stránce technické. Například poskytovatel 

internetového připojení (spadající do kategorie access provider) zajišťuje často přenos dat v tak mohutném 

objemu, že není prakticky možné všechna tato data kontrolovat. 
324 ŘÍHA, Jiří. 2008, op. cit., s. 112. 
325 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 146.; NULÍČEK, Michal. 2017, op. cit., s. 318. 
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předpisů. Obecně lze tedy říci, že zavedení obecné povinnosti dohledu, jakkoliv by takové 

legislativní opatření mohlo pomoci v boji proti internetové kriminalitě, se nejeví jako vhodné. 

Závěrem je vhodné zmínit, že zákaz zavedení obecné povinnosti dohledu v členských státech 

nevylučuje možnost zavedení povinnosti informovat orgány veřejné moci o protiprávních 

aktivitách uživatelů, o kterých se poskytovatel již dozvěděl. Toto právo členských států je ve 

směrnici o elektronickém obchodu naopak explicitně deklarováno.326 

3.6 Limitace odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a trestní právo 

Otázku uplatnitelnosti shora analyzované právní úpravy limitace odpovědnosti poskytovatelů 

služeb informační společnosti v trestním právu je vhodné rozdělit do dvou rovin. Předně je třeba 

odpovědět na otázku, zda se předmětná limitace odpovědnosti vztahuje také na odpovědnost 

trestněprávní. V případě kladné odpovědi je nutné v druhé fázi zjistit, zda a v jakých situacích 

reálně k omezení trestněprávní odpovědnosti dojde. 

3.6.1 Otázka působnosti limitační právní úpravy v trestním právu 

Na první z dvojice předestřených otázek lze odpovědět kladně. Omezení odpovědnosti 

poskytovatelů podle směrnice o elektronickém obchodu dopadá na všechny druhy právní 

odpovědnosti, a tedy rovněž na odpovědnost trestněprávní. Samotná limitační ustanovení obsahují 

formulaci přikazující členským státům zajistit, aby poskytovatel daného druhu služby informační 

společnosti nebyl za splnění stanovených podmínek odpovědný za přenášené či ukládané 

informace.327 Směrnice se tedy nevztahuje pouze na konkrétně vymezené druhy právní 

odpovědnosti, ale omezuje právní odpovědnost obecně.328 Polčák k tomu dodává, že otázka 

aplikace omezení odpovědnosti v oblasti práva trestního byla před přijetím Lisabonské smlouvy 

problematická, neboť tehdy spadalo trestní právo mimo věcný rozsah směrnice o elektronickém 

obchodu. Po přijetí Lisabonské smlouvy je již ale zcela jasné, že předmětná úprava limituje také 

trestněprávní odpovědnost.329 

                                                 

 

 

326 Ust. čl. 15 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
327 Ust. čl. 12, 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. 
328 K tomu srov. MAISNER, Martin. 2016, op. cit., s. 39. 
329 POLČÁK, Radim. 2012, op. cit., s. 75. 
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3.6.2 Otázka praktického uplatnění limitačních ustanovení v oblasti trestněprávní 

odpovědnosti 

Ačkoliv je jasné, že se limitace odpovědnosti poskytovatelů uplatní i na odpovědnost 

trestněprávní, zůstává otázka konkrétního dopadu zkoumané úpravy na trestní právo 

problematická. Pro aplikaci limitace odpovědnosti poskytovatele je totiž v první řadě nutné, aby 

byla v daném případě odpovědnost primárně dána. Jinými slovy, aby bylo co limitovat. 

Poskytovatel služeb informační společnosti se samozřejmě může dopustit trestného činu stejně 

jako jakákoliv jiná osoba v právním smyslu. Otázky k posouzení však zůstávají dvě. Zaprvé zdali 

se poskytovatel může trestného činu dopustit v souvislosti se svou činností poskytovatele a 

zadruhé, zdali se v takovém případě uplatní limitace jeho odpovědnosti. 

Poskytovatel služby informační společnosti může být odpovědný za vlastní obsah, který na 

internetu šíří. V tomto ohledu odpovídá stejně jako jakýkoliv jiný původce obsahu. Jako modelový 

příklad lze zmínit hypotetickou situaci, kdy poskytovatel služby typu hosting spočívající 

v provozování internetového diskusního fóra, umístí na toto fórum svůj vlastní příspěvek, jehož 

obsah bude protiprávní, a tento poskytovatel tak naplní skutkovou podstatu některého trestného 

činu. V takové situaci bude sice poskytovatel služby trestně odpovědný, ale toliko za vlastní obsah. 

Odpovědnost za vlastní obsah předmětnou právní úpravou limitována není, a proto se zde tato 

úprava vůbec neuplatní. Dokonce i v případě uživatelského obsahu, který host provider pouze 

upravil či toliko uplatnil svůj vliv na uživatele při jeho vytváření, k limitaci odpovědnosti nedojde. 

Na tuto situaci totiž pamatuje ustanovení evropské, a tedy i zákonné úpravy.330 

Pokud má být poskytovatel služeb informační společnosti odpovědný za šíření protiprávního 

obsahu svých uživatelů, musí jednat zaviněně. Objektivní odpovědnost je v trestním právu zcela 

vyloučena.331 Ohledně protiprávního obsahu a všem trestným činům, které byly v této práci 

identifikované z hlediska možnosti jejich spáchání šířením obsahu na internetu, navíc platí, že 

musí být dáno zavinění úmyslné.332 Poskytovatel tak musí v konkrétním případě vědět, že svým 

                                                 

 

 

330 Ust. čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, a ust. § 5 odst. 2 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
331 Ust. § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Konstrukcí trestní odpovědnosti obecně se tato 

práce  zabývá v kapitole 2.1. 
332 Viz kapitolu 2.2.6.4. 
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jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a tento zájem chtít porušit či 

ohrozit nebo být s možností takového porušení či ohrožení srozuměn. 

Ve vztahu k poskytovateli služeb informační společnosti může být uvažováno také o jeho 

možném účastenství na trestném činu původce obsahu, a to zejména účastenství ve formě 

pomoci.333 Pomoc totiž může být spáchána také opomenutím334 činnosti, ke které byl pomocník 

povinen.335 Je tedy otázkou, zda by například jednání poskytovatele spočívající v úmyslném 

neodstranění (či neznepřístupnění) protiprávního uživatelského obsahu za účelem pomoci 

uživateli v dosažení cíle, který umístěním protiprávního obsahu sledoval, nebylo možné 

kvalifikovat jako účastenství ve formě pomoci. Podle Maisnera by navíc mohl být poskytovatel 

služeb informační společnosti odpovědný jako účastník v situaci, kdy bude prostřednictvím 

poskytované služby nabádat své uživatele k protiprávnímu jednání.336  Z hlediska trestního práva 

by se však v takovém případě o účastenství zřejmě nejednalo, neboť by nebyla splněna podmínka 

individuálního určení pachatele. V každém případě ale platí, že činnost účastníka musí být kryta 

zaviněním ve formě úmyslu.337 Požadavek na vnitřní postoj poskytovatele k porušení či ohrožení 

zákonem chráněného zájmu je tak v tomto ohledu stejný jako v případě pachatelství. 

Pro nalezení odpovědi na otázku, zda může být případná trestněprávní odpovědnost 

poskytovatele služby informační společnosti limitována právní úpravou obsaženou v zákoně o 

některých službách informační společnosti, nezbývá než porovnat v úvahu přicházející jednání 

poskytovatele s podmínkami existence tzv. bezpečného přístavu. 

Služby typu mere conduit a caching fungují de facto pouze na bázi propůjčování infrastruktury 

a technických prostředků k provedení prostého přenosu obsahu, respektive jeho automatického 

meziukládání. Již z tohoto důvodu není na straně poskytovatele úmysl ke spáchání trestného činu 

vztahujícího se k takovému obsahu příliš představitelný. Ani pokud by přece jen poskytovatel 

těchto druhů služeb jednal úmyslně, a jeho trestní odpovědnost by tak byla dána, nebyla by tato 

limitována, neboť by muselo jít o právě takové jednání poskytovatele, na které se limitace 

odpovědnosti nevztahuje. Ta se totiž v případě poskytovatele služby typu mere conduit neuplatní, 

                                                 

 

 

333 O účastenství na trestném činu pojednává tato práce v kapitole 2.2.7. 
334 Srov. ust. § 112 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
335 ŠÁMAL, Pavel in ŠÁMAL, Pavel ed. 2012, op. cit., s. 350. 
336 MAISNER, Martin. 2016, op. cit., s. 32. 
337 K tomu srov. kapitolu 2.2.7. 
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pokud sám iniciuje přenos obsahu, zvolí jeho adresáta či zvolí či změní samotný obsah338 a 

v případě cachingu například také pokud ihned nepřistoupí k odstranění uložené informace nebo 

ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že je k tomu dán důvod.339 

Rovněž služby typu hosting fungují zpravidla zcela automaticky, přesto má v jejich případě 

poskytovatel k uživatelskému obsahu blíže. Lze si proto představit situaci, ve které poskytovatel 

podnikne úmyslně kroky k rozšíření uživatelského protiprávního obsahu340 a připomenout lze i 

model poskytovatele v roli účastníka na trestném činu, jak byl zmíněn výše v této kapitole. Přesto 

ani v tomto případě není limitace trestněprávní odpovědnosti v praxi představitelná. K 

neuplatnění limitace odpovědnosti poskytovatele služby typu hosting totiž postačí, dozvěděl-li se 

poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti uživatelského obsahu nebo mohl-li jeho protiprávnost 

rozpoznat vzhledem k okolnostem a neprodleně nepřistoupil k jeho odstranění.341 Limitace se pak 

neuplatní ani v případě, kdy poskytovatel vykonává vliv na činnost uživatele.342 Pokud by měl být 

dán na straně poskytovatele úmysl, musel by tento minimálně vědět o protiprávnosti daného 

obsahu. To uplatnění limitace odpovědnosti spolehlivě vylučuje. 

S ohledem na řečené nezbývá než uzavřít, že k limitaci trestněprávní odpovědnosti 

poskytovatele služeb informační společnosti v praxi dojít nemůže. Ne snad proto, že by nemohla 

vůbec vzniknout jeho trestněprávní odpovědnost za trestný čin související se šířením uživatelského 

protiprávního obsahu. Ta může být teoreticky dána. V takové situaci ale nemohou být zároveň 

naplněny podmínky uplatnění limitace odpovědnosti poskytovatele podle směrnice o 

elektronickém obchodu, respektive zákona o některých službách informační společnosti. Jinými 

slovy lze říci, že pokud poskytovatel služby informační společnosti jedná při šíření protiprávního 

obsahu svého uživatele úmyslně, opustí tak tzv. bezpečný přístav a jeho odpovědnost nebude na 

základě předmětné právní úpravy omezena. 

Tento závěr lze hodnotit pozitivně. Nebylo by správné omezovat odpovědnost poskytovatele 

služeb informační společnosti za úmyslnou činnost. To by bylo dokonce v rozporu s účelem 

předmětné limitační úpravy, kterým je omezit odpovědnost poskytovatelů tam, kde vykonávají 

toliko automatickou činnost spočívající v přenášení či ukládání informací, aniž by tyto informace 

                                                 

 

 

338 Ust. § 3 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
339 Ust. § 4 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
340 Např. upřednostní zobrazování určitého příspěvku na sociální síti dalším uživatelům. 
341 Ust. § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
342 Ust. § 5 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
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kontrolovali, či je vůbec kontrolovat mohli. Předmětná úprava má tedy za cíl omezit odpovědnost 

poskytovatelů služeb informační společnosti tam, kde by tato odpovědnost poskytovatele 

neúměrně zatěžovala vysokým právním rizikem, komplikovala jejich podnikatelskou činnost, a 

bránila tak rozvoji odvětví služeb informační společnosti. Rozhodně tedy není cílem umožnit 

poskytovatelům páchání úmyslné trestné činnosti. Mechanismy zkoumané právní úpravy tak 

fungují přesně tak, jak mají. 
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Závěr 

Nyní je třeba přistoupit k formulaci závěrů na základě provedených zjištění a ke zhodnocení 

naplnění v úvodu stanovených cílů práce. 

Prvním cílem, který byl uveden v úvodu práce, je vymezit pojem protiprávního obsahu na 

internetu v celé jeho šíři. Bylo zjištěno, že protiprávní internetový obsah může nabývat mnoha 

rozličných podob. Neexistuje přitom jednoznačná definice tohoto pojmu a způsobů, jak jej lze 

vymezit, je více. V první řadě bylo provedeno rozlišení obsahu, který je protiprávní již ze své 

podstaty, od s právem souladného, avšak protiprávně zveřejňovaného obsahu. Následně bylo 

analyzováno, kterých trestných činů zakotvených v trestním zákoníku se lze dopustit při činnosti 

spočívající v šíření protiprávního obsahu na internetu. Bylo zjištěno, že lze takto naplnit mnoho 

skutkových podstat, které jsou zakotveny napříč jednotlivými hlavami zvláštní části trestního 

zákoníku.343 Pojem protiprávního obsahu je tak velmi široký i z pohledu práva trestního. Zároveň 

bylo zjištěno, že u všech identifikovaných relevantních trestných činů je vyžadováno zavinění ve 

formě úmyslu, tj. že žádný z nich není nedbalostní. O většině z relevantních trestných činů bylo 

v práci krátce pojednáno s důrazem na možnosti jejich spáchání činností spočívající v šíření 

protiprávního obsahu na internetu. 

Druhým cílem této práce je analyzovat mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti ve 

vztahu k odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu. V tomto ohledu byl nejprve 

předložen problém působnosti práva na internetu, a to jak v rovině obecné, tak s akcentem k 

problematice práva trestního a potírání internetové kriminality. Bylo dovozeno, že právo na 

internetu působnost má, ale existují nepopiratelná specifika kyberprostoru mající vliv zejména na 

možnost faktického vymáhání práva a umožňující vysokou míru výskytu latentní kriminality. 

Veškeré závěry týkající se trestní odpovědnosti za jednání uskutečněné na internetu je tak nutné 

vnímat v kontextu faktické specifičnosti tohoto prostředí. Dále bylo pojednáno o vzniku 

trestněprávní odpovědnosti obecně, načež bylo s ohledem na závěr o existenci působnosti práva 

na internetu dovozeno, že mechanismus vzniku trestněprávní odpovědnosti za šíření obsahu na 

internetu nevykazuje po teoretické stránce žádné odchylky. Veškerá specifika vycházejí toliko 

z praktické uplatnitelnosti odpovědnostních mechanismů, jak bylo zmíněno výše. Trestněprávní 

                                                 

 

 

343 Zastoupení minimálně jedním trestným činem mělo v provedených výčtech devět z celkového počtu třinácti hlav 

zvláštní části trestního zákoníku. 
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odpovědnost za šíření protiprávního obsahu na internetu tak nastane vždy, kdy bude takovou 

činností spáchán trestný čin. Zásadní je přitom zkoumání naplnění typových znaků skutkové 

podstaty trestného činu, neboť ty odlišují jednotlivé trestné činy od sebe. V práci tak bylo dále 

zjišťováno, které trestné činy lze činností spočívající v šíření protiprávního obsahu na internetu 

spáchat. Přitom bylo vedle výkladu jednotlivých skutkových podstat pracováno také s pojmy 

užitými zákonodárcem, neboť ten v případě některých trestných činů již ve znění zákona 

předpokládá jejich spáchání internetem či jiným prostředkem majícím obdobný účinek. 

Trestněprávní odpovědnost nevzniká pouze v případě samotného pachatelství. Proto byla 

zvláštní kapitola věnována zkoumání účastenství na trestném činu v užším smyslu a nalézání 

odpovědi na otázku, zda mohou být znaky účastenství naplněny šířením protiprávního obsahu na 

internetu. V tomto ohledu přinesla práce závěr, že k tomu dojít nemůže. 

Třetím cílem, který si tato práce vytyčila, je vymezit oblast trestněprávní odpovědnosti za 

protiprávní obsah na internetu v rovině subjektů této odpovědnosti. Vedle primárního původce 

obsahu může být trestně odpovědný zejména ten, kdo na internetu šíří odkaz na protiprávní obsah. 

Tato práce se přitom zabývala zejména nejtypičtější formou odkazování v internetovém prostředí, 

kterou je hypertextový odkaz. Otevřena byla však také otázka tzv. inline linkingu a sdílení 

příspěvků na sociálních sítích. 

Tento cíl práce byl dále naplněn v její třetí části. Předmětem této části práce byla samostatná 

oblast odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. V tomto směru byla 

analyzována speciální právní úprava vycházející ze směrnice o elektronickém obchodu,344 která 

modifikuje obecně platná odpovědnostní pravidla. Bylo zjištěno, že tato speciální právní úprava 

odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti nezakládá, ale naopak ji omezuje. To 

přitom platí kvůli špatné harmonizaci směrnice o elektronickém obchodu navzdory jazykovému 

výkladu zákona o některých službách informační společnosti.345 Po analýze předmětné právní 

úpravy bylo zjišťováno, zda se tato uplatní také v právu trestním. Výsledkem je zjištění, že ačkoliv 

se předmětná úprava uplatní i v oblasti trestního práva, nemůže v praxi vzniknout situace, ve které 

                                                 

 

 

344 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu). 
345 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 

některých službách informační společnosti). 



75 

 

by byla dána trestněprávní odpovědnost poskytovatele služby informační společnosti a zároveň by 

byly splněny podmínky omezení této odpovědnosti podle citované právní úpravy. 

V souvislosti s posledním ze stanovených cílů práce lze nyní přistoupit ke zhodnocení právní 

úpravy vztahující se k trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu v prostředí 

internetu. V obecné rovině je přístup zákonodárce de lege lata správný. Není žádný důvod pro 

odlišné posouzení odpovědnosti za stejnou protiprávní činnost na internetu a v hmotném světě. 

Pozitivně lze hodnotit rovněž využití obecných pojmů a konstrukcí, namísto použití příliš 

konkrétního termínu internet (pojem veřejně přístupná počítačová síť, institut veřejného spáchání 

trestného činu atp.). Díky tomu může právní úprava pružně reagovat na technologický vývoj. 

Pokud jde o speciální právní úpravu modifikující odpovědnost poskytovatelů služeb 

informační společnosti, lze uzavřit, že i ta je v principu správná. Svůj cíl, tedy limitovat 

odpovědnost poskytovatelů tam, kde je to vhodné vzhledem k automatickému charakteru jejich 

činnosti za účelem eliminace zatížení nepřiměřeným právním rizikem potenciálně omezujícím 

podnikatelský rozvoj, se jí daří naplňovat. Zároveň se díky svým mechanismům neuplatní tam, 

kde poskytovatel jedná úmyslně. To je jednoznačně správné, neboť účelem předmětné právní 

úpravy rozhodně není umožnit poskytovatelům služeb informační společnosti páchat úmyslnou 

trestnou činnost či jinak úmyslně porušovat právní normy. 

Na druhou stranu má stávající právní úprava také svá negativa. Nejzávažnějšího pochybení se 

zákonodárce dopustil při transpozici směrnice o elektronickém obchodu do zákona o některých 

službách informační společnosti. Zde zcela ignoroval smysl evropské úpravy, když tuto pouze 

přeložil do zákonného znění. Přitom však došlo k otočení modality limitačních ustanovení, a 

výsledná úprava tak nedává z právního hlediska smysl. Je s podivem, že k nápravě tohoto stavu 

nedošlo ani po více než patnácti letech od nabytí účinnosti zákona o některých službách informační 

společnosti. 

Jako nepříliš šťastné se jeví také přenášení povinnosti identifikace a znepřístupnění 

protiprávního obsahu na poskytovatele hostingových služeb, tedy na soukromé subjekty. Není v 

principu správné, když soukromý subjekt musí rozhodnout o protiprávnosti obsahu a své 

rozhodnutí vzápětí sám vykonat jeho smazáním. Je však nutné přiznat, že možnosti řešení 

problémů protiprávního obsahu na internetu a internetové kriminality obecně jsou omezené. Jak 

bylo řečeno v první části práce, nedisponuje sám stát v tomto směru dostatečnými technickými 

prostředky. Případný vznik státního orgánu, který by o protiprávnosti obsahu na internetu mohl 

sám autoritativně rozhodovat, je pak sám o sobě rovněž problematický. Právní úprava de lege lata 
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tak naplňuje svůj účel ne zcela ideálními prostředky, na druhou stranu však nezbývá než hořce 

konstatovat, že ideálních prostředků se v tomto směru nedostává. 

Lze uzavřít, že práce své cíle naplnila. Některé z dílčích problematik, kterými se zabývá, 

poskytují ale zajisté prostor pro další zkoumání. To je zcela přirozené, neboť téma této práce pro 

svou šíři neumožňuje zabývat se všemi jeho jednotlivými aspekty zcela do hloubky. Nabízí se tak 

například hlubší kriminologická analýza některých dílčích druhů trestné činnosti, které byly 

v práci zmíněny. Zvláštní pozornost si zaslouží také svébytná a rozsáhlá oblast odpovědnosti za 

protiprávně zveřejňovaný obsah, který je sám o sobě s právem v souladu.
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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. 

Klíčová slova: trestněprávní odpovědnost, internet, uživatelský obsah 
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Abstract and keywords 

Thesis title: Criminal Liability for the Dissemination of Illegal Content on the Internet 

The presented thesis examines the issue of criminal liability for the dissemination of illegal 

content on the Internet. It approaches the topic at a general level in order to define the concept of 

illegal content on the Internet from the perspective of criminal law, analyze the mechanism of 

criminal liability in relation to the dissemination of illegal content and map the area of criminal 

liability for illegal content on the Internet at the level of its possible subjects. The thesis consists 

of three parts, which are formed by individual chapters. 

The first part of the thesis deals with the problem of the scope of law on the Internet and its 

possible solution, both in general and with emphasis on criminal law and the fight against 

cybercrime. This part of the thesis also identifies the specifics of the Internet environment when it 

comes to the application of law, which are essential for placing all other knowledge that the thesis 

brings into the overall context of the reality of the Internet. 

In its second part, the thesis focuses on the very mechanism of criminal liability, in relation to 

the responsibility for the dissemination of illegal content on the Internet. Criminal offenses 

enshrined in a special part of the Penal Code are analyzed in order to identify those criminal 

offenses that can be committed by disseminating illegal content on the Internet. To do this, the 

thesis uses not only the interpretation of the provisions of the Penal Code supported by judicial 

conclusions, but also the legislative technique used by the legislator. In addition to criminal 

liability for user's own content, this part of the thesis also deals with the issue of referring to 

somebody else's illegal content and also touches on the area of the dissemination of illegal content 

in relation to participation in the crime of another perpetrator. 

The subject of the third part of the thesis is the examination of the legal liability of information 

service providers and the related special legal regulation. This legal regulation is analyzed here in 

order to figure out its meaning and principles of operation. Furthermore, the thesis deals with the 

problem of the scope of this regulation in the field of criminal law and the possibility of its practical 

application to criminal liability. 

Keywords: criminal liability, Internet, user content 


