
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

Eliška Jonášová 

 

Právní úprava kybernetických zločinů 

v Evropské unii 

 

Disertační práce 

 

 

 

Školitel: doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 

Studijní program: Teoretické právní vědy - Evropské právo 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 22. 12. 2020 

 



 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 329 471 znaků včetně 

mezer. 

 

 

        [Vlastnoruční podpis] 

 

         Eliška Jonášová 

 

 

 

V Praze dne 22. 12. 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Autorka děkuje za trpělivé a velmi inspirující vedení disertační práce doc. Dr. iur. Haraldu 

Christianu Scheuovi, Mag. phil., Ph.D.  



 

 

 

 

Obsah 
 

Úvod ................................................................................................................................................ 1 

1. Kybernetická kriminalita.......................................................................................................... 8 

1.1.  Definice kybernetických zločinů ..................................................................................... 8 

1.2. Kriminologické způsoby třídění kybernetických zločinů ............................................... 12 

1.3. Stručná charakteristika vybraných kybernetických zločinů ........................................... 17 

1.3.1. Referenční rámec a kategorizace vybraných kybernetických zločinů ........................ 17 

1.3.2. Dětská pornografie a pohlavní vykořisťování ............................................................ 23 

1.3.3. Nenávistné projevy ..................................................................................................... 26 

1.3.4. Narušení práv k duševnímu vlastnictví ....................................................................... 30 

1.3.5. Podvod ........................................................................................................................ 33 

1.3.6. Krádež ......................................................................................................................... 35 

1.3.7. Hacking ....................................................................................................................... 37 

2. Kybernetická kriminalita z pohledu mezinárodního práva .................................................... 40 

2.1. Univerzální úprava kybernetické kriminality ................................................................. 40 

2.2. Regionální úpravy kybernetické kriminality .................................................................. 44 

2.3. Úmluva o počítačové kriminalitě ................................................................................... 48 

2.3.1. Vznik Úmluvy o počítačové kriminalitě ..................................................................... 48 

2.3.2 Hmotné právo Úmluvy o počítačové kriminalitě ........................................................ 49 

2.3.3. Procesní právo Úmluvy o počítačové kriminalitě ....................................................... 54 

2.3.4. Dodatkový protokol Rady Evropy k Úmluvě o počítačové kriminalitě ..................... 56 

2.3.5. Současné hodnocení Úmluvy o počítačové kriminalitě .............................................. 62 

2.4. Dimenze národní bezpečnosti v kontextu kybernetických zločinů ................................ 66 

2.5. Přeshraniční spolupráce .................................................................................................. 68 

3. Kybernetická kriminalita z pohledu práva Evropské unie ..................................................... 72 

3.1. Unijní právní rámec boje proti kybernetické kriminalitě ............................................... 75 

3.2. Primární právo EU .......................................................................................................... 78 

3.2.1. Listina základních práv EU a její práva a svobody ..................................................... 84 

3.3. Sekundární právo EU ...................................................................................................... 96 

3.4. Judikatura ...................................................................................................................... 114 

3.5. Aktuální kybernetické hrozby v Evropské unii ............................................................ 117 

3.6. Strategický rámec EU pro kybernetickou bezpečnost .................................................. 121 



 

 

 

 

4. Kybernetická kriminalita z pohledu kanadského práva ....................................................... 123 

4.1. Právní rámec Kanady z pohledu kybernetické kriminality .......................................... 123 

4.2. Judikatura kybernetických trestných činů v Kanadě .................................................... 128 

4.3. Aktuální kybernetické hrozby v Kanadě ...................................................................... 131 

4.4. Strategický rámec Kanady z pohledu kybernetické kriminality ................................... 135 

4.5. Zhodnocení kybernetických hrozeb a porovnání unijní a kanadské právní úpravy, se 

zohledněním českého trestního práva ...................................................................................... 137 

5. Úvahy de lege ferenda.......................................................................................................... 140 

Závěr ............................................................................................................................................ 145 

Seznam použitých zdrojů ............................................................................................................ 156 

Abstrakt ....................................................................................................................................... 172 

Abstract ....................................................................................................................................... 174 

 

 

 



 

1 

 

 

Úvod 

 

Kybernetické prostředí již několik desítek let poskytuje široký prostor k páchání 

trestné činnosti, neboť z pohledu pachatelů se stále jedná o oblast s minimálním rizikem 

odhalení a možností vysokých finančních zisků. Oběti kybernetického prostoru zjišťují 

mnohdy až s výraznějším časovým odstupem, že byly terčem kybernetického trestného 

činu, a i v případech, kdy to zjistí, nejsou ani právnické ani fyzické osoby ochotny tyto 

trestné činy oznamovat. Kybernetický prostor, jehož základní charakteristikou je 

virtuální přeshraniční povaha, tak s ohledem nejen na toto mezistátní propojení, ale také 

s ohledem na četnost kybernetických útoků, závažnost jejich důsledků a komplexní 

problematiku kybernetických hrozeb vyžaduje nadnárodní spolupráci. Tato práce se 

zaměřuje na právní rámec Evropské unie, nicméně je doplněna také o informace 

z mezinárodního práva, které na evropské právo rovněž působí. 

S ohledem na možné zkoumání vztahu a vzájemného vlivu mezinárodního 

a evropského práva je využita komparatistika, která směřuje především ke zkoumání 

Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě a dalších mezinárodněprávních 

instrumentů a následné analýzy unijního práva v oblasti kybernetických zločinů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že signatáři Úmluvy o počítačové kriminalitě jsou jednak 

všechny členské státy EU, jednak Kanada, jejíž právní úprava postihu kybernetických 

zločinů je v práci rovněž obsažena, je součástí komparatistiky rovněž hodnocení, jakým 

způsobem své závazky tyto státy plní.  

Cíle disertační práce spočívají ve zhodnocení právních ustanovení kybernetické 

kriminality v Evropské unii s uvedením kontextu nejčastěji páchaných kybernetických 

trestných činů. V úvodu této práce proto bude představena základní typologie 

kybernetických trestných činů, které následně odpovídá analýza právních ustanovení 

mezinárodního a evropského práva. Práce si tak klade za cíl shrnout základní právní 

rámec uvedeného nadnárodního prostředí právě s ohledem na skutečnost, 

že v kybernetickém prostoru je nadnárodní spolupráce a postih kybernetických 

trestných činů vysoce žádoucí. Z takto vymezeného právního rámce jsou následně 

vyvozeny základní poznatky týkající se rozsahu právní úpravy a jejího zaměření. 
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Záměrem je tedy postihnout rámec právních ustanovení vztahujících se ke kybernetické 

kriminalitě, a to ve vztahu ke konkrétním kybernetickým trestným činům. Analýza 

právních ustanovení je doplněna o grafické přehledy, které jsou vytvořeny autorkou 

práce a které mají zdůraznit klíčové body právní regulace kybernetické kriminality 

a pomohou lepší orientaci v právních normách. Výsledky práce by měly přinést 

shrnující poznatky v oblasti trendů boje proti kybernetické kriminalitě na úrovni 

evropského práva, s přihlédnutím k právnímu stavu kybernetické bezpečnosti 

na mezinárodní úrovni. 

Práce se zaměřuje na právní kontext kybernetické kriminality, nicméně pamatuje 

na skutečnost, že se této oblasti věnují i jiné obory, mezi které patří kriminologie, 

sociologie, psychologie či samozřejmě obor informační technologie. Obdobně dochází 

k překrývání oborů i napříč právními odvětvími, neboť s ohledem na široký rozsah jsou 

dotčeny téměř všechny právní obory. Kromě trestního práva, kde se jedná především 

o hmotněprávní vymezení trestných činů a procesní úpravu vyšetřování, lze uvést také 

právo občanské v kontextu ochrany osobních údajů, právo mezinárodní a evropské 

z pohledu nadnárodní spolupráce v boji proti kybernetické kriminalitě a například právo 

autorské, kdy dochází k porušení práv duševního vlastnictví. 

Problematika kybernetických zločinů však zůstává věcí především trestního 

práva. Z pohledu českého trestního práva je možné konstatovat, že první právní úprava, 

která se kybernetické kriminality dotýká, byla vytvořena v roce 1991, s účinností 

od 1. 1. 1992. Touto úpravou byl obsažen trestný čin poškození a zneužití záznamu 

na nosiči informací, dle ust. § 257a tehdy platného znění trestního zákoníku 

č. 140/1961 Sb. Jednalo se především o ochranu dat, která byla na předmětném nosiči 

informací uložena a která mohla být neoprávněně použita.1 V současné době pak platí, 

že na více druhů kybernetických zločinů doléhá často skutková podstata jednoho 

trestného činu, neboť například podle českého trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., 

ustanovení § 230 upravuje znaky více jednání vymezených mezinárodním právem, 

                                                 

1 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 1994. Komentované zákony (C.H. Beck). 

ISBN 80-704-9097-7. 
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například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo jeho části, zásah do dat 

nebo do počítačového systému nebo falšování údajů či podvod, který souvisí s počítači.2 

Tato práce předpokládá přínos zejména v odvětví práva evropského, neboť se 

zaměřuje na zkoumání unijních institutů, které jsou pro kybernetickou bezpečnost 

relevantní, mapuje vývoj a posun unijního přístupu v této oblasti a uvedené porovnává 

s aktuálními kybernetickými hrozbami. Obdobně může být práce přínosem v oblasti 

práva mezinárodního, neboť práce uvádí přehled činnosti hlavních mezinárodních 

organizací v boji proti kybernetické kriminalitě a nabízí srovnání takových činností 

i v kontextu regionálních organizací více kontinentů. Uvedený přehled lze považovat 

za nezbytnou součást práce, neboť nadnárodní spolupráce a společný právní postup 

států pomáhají postupovat účinněji proti kybernetickým pachatelům a zvyšují úroveň 

bezpečnosti. V neposlední řadě lze očekávat přínos práce i pro oblast práva trestního, 

neboť práce se snaží kybernetické zločiny více systematizovat, zobecnit jejich obsah 

a postavit je do kontextu účinného postihu jak na národním, tak mezinárodním poli. 

Odborná literatura, česká i zahraniční, se již tématem kybernetické kriminality 

zabývá, proto práce v mnohém na tuto literaturu navazuje, jak potvrzují citované 

prameny níže. Z českých pramenů lze příkladmo uvést publikace akademiků Jana 

Koloucha, Josefa Požára nebo Tomáše Gřivny. V mezinárodním měřítku se pak jedná 

například o práce akademiků Alisdaira Gillespieho, Jonathana Clougha, Davida Walla, 

Graema Edwardse a mnoho dalších. V současné době lze konstatovat, že zahraniční 

literatura se poměrně často dotýká otázek vybraných kybernetických zločinů a jejich 

vyšetřování. V případě širšího právního kontextu, zejména v oblasti práva EU, lze 

ovšem dostupnou literaturu posuzovat jako méně dostačující. Je zřejmé, že kybernetické 

zločiny představují široký záběr napříč mnoha obory, jsou vymezovány v mnoha 

právních ustanoveních a komplexní přístup v jejich analýze by mohl představovat rizika 

přílišného zobecnění. Na druhou stranu ale v takových případech chybí možnost 

hodnotit celkový přístup v boji proti kybernetické kriminalitě, porovnat jednotlivé 

postupy a právní ustanovení jednotlivých oblastí této kriminality a tvořit strategický 

                                                 

2 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 

978-807-4004-285. 
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rámec pro další rozvoj kybernetické bezpečnosti. Proto si tato práce klade za cíl shrnout 

činnost EU v oblasti boje proti kybernetickým zločinům, a to s uvedením charakteristik 

kybernetické kriminality a představením mezinárodního kontextu. Uvedeným obsahem 

by práce mohla podnítit tvorbu další literatury a být předmětem jiných výzkumných 

prací.   

Mezi základní logické vědecké metody užité v této práci patří analýza, pomocí 

které je kybernetická kriminalita členěna na jednotlivé části. Ty jsou následně blíže 

zkoumány a zařazovány do celkového kontextu. Jedná se tak o základní vymezení 

kybernetických trestných činů, právního rámce mezinárodního a evropského práva 

a samozřejmě konkrétních právních ustanoveních, která upravují kybernetickou 

kriminalitu v Evropské unii. 

Prostřednictvím metody indukce jsou analyzované části práce zevšeobecněny, 

s výhradou specifik vybraných trestných činů a kybernetického prostoru. Analyzovaný 

právní rámec je následně zobrazen v grafické podobě. Zjištěné údaje týkající se 

právních ustanovení i analyzovaných politických dokumentů či konkrétních případů 

a rozsudků, které jsou v práci obsaženy, jsou následně pomocí metody indukce 

vyvozeny do závěrů této práce a jsou doplněny o úvahy autorky s možnými 

doporučeními pro další právní vývoj. 

První část práce je zaměřena na právní terminologii užívanou v oblasti 

kybernetické kriminality, s uvedením možných úloh informační technologie při páchání 

trestné činnosti a specifik kybernetického prostoru. S ohledem na skutečnost, 

že v právních řádech dosud nebylo vytvořeno ustálené třídění kybernetických trestných 

činů, tato práce představí kriminologické způsoby třídění kybernetické trestné činnosti 

s příklady tak, aby bylo zřejmé, jaké výhody a nevýhody jednotlivé teoretické přístupy 

představují. Současně budou tyto přístupy znázorněny graficky, aby mohly být lépe 

porovnány, s uvedením příkladů kybernetických trestných činů. Z uvedeného stručného 

představení kybernetické kriminality a významných otázek s ní spojených budou 

následně vybrány nejčastější druhy kybernetické trestné činnosti, u kterých budou 

uvedeny základní znaky daného trestného jednání. Současně budou představeny 



 

5 

 

 

obvyklé způsoby spáchání trestné činnosti a možné formy využití informačních 

technologií. 

Následující kapitola bude věnována mezinárodní právní úpravě kybernetické 

kriminality. Zejména se tak jedná o činnost Rady Evropy, jejíž mezinárodní úmluva 

upravující počítačovou kriminalitu vymezuje jak hmotné právo, kde zakotvuje trestnost 

některých neoprávněných jednání spojených s informačními technologiemi, 

tak procesní instrumenty, které mají pomoci usnadnit přeshraniční vyšetřování 

a mezinárodní spolupráci. Jednotlivé hlavní body této mezinárodní úmluvy tak budou 

blíže analyzovány a budou hodnoceny její přínosné a sporné stránky. Výsledné 

zhodnocení tohoto mezinárodněprávního instrumentu bude opět zobrazeno i graficky. 

Na základě rozboru mezinárodní úmluvy budou analyzovány jednotlivé druhy 

kybernetické trestné činnosti tak, jak byly vymezeny v úvodní kapitole, a budou k nim 

řazena příslušná ustanovení mezinárodního práva. Uvedený přehled má za cíl pomoci 

porozumět činnosti států na nadnárodní úrovni v boji proti kybernetické kriminalitě 

a nabídnout srovnání k právní úpravě následně analyzovaného evropského práva. 

Další kapitola, věnovaná právní úpravě kybernetické kriminality v Evropské 

unii, představuje základ právní analýzy této disertační práce. V úvodu bude nastíněna 

základní orientace politik Evropské unie, které se dotýkají informačních technologií, 

následně bude přiblížen hodnotový rámec Unie a kybernetického prostoru 

a v neposlední řadě budou představeny prameny kybernetického postihu z pohledu 

primárního a sekundárního práva.  

V rámci primárního práva bude stručně uveden vývojový přehled právních 

ustanovení dle jednotlivých postupně přijímaných smluv, neboť trestněprávní 

problematika měla v evropském právu specifický vývoj. V sekundárním právu je 

uveden základní výčet právních pramenů, především s ohledem na druhy kybernetické 

trestné činnosti vymezené v úvodu této práce a následně již hodnocené z pohledu 

mezinárodního práva. S ohledem na postupný vývoj primárního práva jsou i v části 

popisující právo sekundární uvedeny nejvýznamnější právní předpisy upravující postih 

kybernetické kriminality s následným představením právních pramenů, které je 

nahradily. Jak prameny primárního práva, tak sekundární prameny práva budou poté 
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shrnuty v grafickém přehledu tak, aby bylo zřejmé, jakým směrem a v jakých oblastech 

je věnována kybernetické kriminalitě v Evropské unii největší pozornost. 

V rámci prostředí Evropské unie budou rovněž hodnoceny primární 

kybernetické hrozby, jejichž analýza umožní hodnotit, nakolik se tyto hrozby protínají 

s obecně vymezenými druhy kybernetické trestné činnosti vymezenými v úvodní části 

práce a nakolik korespondují s obsahem právních pramenů primárního a sekundární 

práva. V neposlední řadě bude rovněž představena problematika přeshraniční 

spolupráce, která má v kybernetickém prostoru bezesporu nezastupitelný význam 

a navíc v prostředí Evropské unie představuje dvojí rovinu. Především se jedná 

o policejní a justiční spolupráci mezi členskými státy v rámci vyšetřování a postihu 

kybernetické kriminality, ale rovněž se jedná o mezinárodní spolupráci se státy 

či organizacemi vně Unie, a to jak z pohledu Unie jako zúčastněné strany, tak z pohledu 

jejích jednotlivých členských států. 

V návaznosti na přiblížení právní úpravy unijního práva kybernetické 

kriminality bude představen právní rámec předmětné oblasti kanadského práva. Kanada 

byla zvolena s ohledem na skutečnost, že je signatářem úmluvy Rady Evropy, 

upravující počítačovou kriminalitu, a aktivně se podílí na kybernetické bezpečnosti. 

S jistou mírou nadsázky lze rovněž nabídnout jako paralelu s Evropskou unií 

skutečnost, že v Kanadě jsou klíčové právní předpisy přijímány na federální úrovni, 

zatímco v jednotlivých provinciích se již řada právních ustanovení liší. 

Úvodní část popisující kanadské právo se zaměří na politická a strategická 

východiska kybernetické bezpečnosti a postihu kybernetických trestných činů. 

Následovně budou představeny nejvýznamnější právní předpisy, především v zákonné 

podobě, které jsou na postih kybernetické kriminality zaměřeny. Kromě trestního práva 

se jedná i oblast antispamové legislativy či ochrany dat. Stručně bude rovněž uvedeno, 

jaké instituce se v Kanadě postihu kybernetických trestných činů primárně věnují. 

Rozbor předmětných právních předpisů bude opět pro lepší přehled graficky znázorněn, 

aby bylo patrné, v jakých letech byly akty přijaty a na jakou oblast se zaměřily. 

Právní normy budou doplněny kanadskou judikaturou, především z činnosti 

Nejvyššího soudu Kanady. Právě judikaturní činnost totiž může pomoci lépe vysvětlit, 
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jaké hodnoty jsou v kanadském právním systému považovány za významnější 

a z jakých důvodů. Z pohledu aktuální problematiky a pro srovnání s evropskou oblastí 

budou rovněž představeny aktuální kybernetické hrozby. Ty mohou doplnit vymezení 

kybernetických trestných činů v úvodní části této disertační práce a nabídnout 

přeshraniční srovnání s kybernetickými hrozbami, které budou uvedeny v části kapitoly 

zabývající se evropským právem. V kontextu obou kategorií hrozeb pak bude následně 

uvedeno porovnání kanadského a evropského právního přístupu. 

Analýza mezinárodních, unijních i kanadských právních ustanovení je doplněna 

o grafické přehledy, které jsou vytvořeny autorkou práce a které mají zdůraznit klíčové 

body právní regulace kybernetické kriminality a pomoci k lepší orientaci v právních 

normách. V práci jsou rovněž naznačeny úvahy de lege ferenda v oblasti boje 

proti kybernetickým zločinům, a to jak z pohledu mezinárodního práva a činnosti 

mezinárodních organizací, tak z pohledu práva Evropské unie. Všechny poznatky z této 

oblasti jsou následně shrnuty v závěru práce. 
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1. Kybernetická kriminalita 

1.1.  Definice kybernetických zločinů 

 

Kybernetická kriminalita je složitým fenoménem, kterým se zabývá řada věd, 

zejména kriminologie, informatika, sociologie, ale také například ekonomie 

či statistika.3 V této práci je kladen důraz na právní aspekt kybernetické kriminality, 

nicméně pro účely lepší orientace v právním rámci kybernetických zločinů je důležité 

zohlednit rovněž některé mimoprávní poznatky. V úvodu vymezování základních 

definic jsou proto využívány i poznatky jiných vědeckých disciplín. Pro právní vědu by 

bylo přínosné určit, co je kybernetická kriminalita a jaké pojmy mají být v právních 

definicích kybernetických zločinů používány. 

Anglické označení cybercrime lze překládat do českého jazyka mnoha způsoby. 

Jednak se tento pojem překrývá s pojmy počítačová či informační kriminalita a zahrnuje 

jak trestné činy páchané prostřednictvím informačních technologií, tak trestné činy, 

které jsou namířené proti nim. Při páchání kybernetické kriminality je tedy vždy 

nějakým způsobem použit počítač, případně jeho určitá část, nebo více počítačů 

zároveň, které fungují samostatně, nebo ve vzájemné součinnosti.4  

Jako složité se může jevit používání pojmu kybernetické zločiny, 

neboť podle českého trestního práva jsou jako zločiny označovány úmyslné trestné činy, 

na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby vyšší 

než pět let.5 V tomto kontextu by se proto spíše jevil jako vhodný překlad pojem 

kybernetické trestné činy. I v rámci české akademické obce ovšem bývá často 

přistupováno k používání pojmu kybernetické zločiny6, neboť se jedná o zavedený 

                                                 

3 Cybercrimes : a multidisciplinary analysis / editors Sumit Ghosh, Elliot Turrini. Berlin; Heidelberg: 

Springer, 2011. ISBN 978-3-642-13546-0. 
4 POŽÁR, J. (2015). Vybrané trendy kybernetické kriminality. Acta Informatica Pragensia, 4(3), 336-348. 

doi: 10.18267/j.aip.80. 
5 § 14 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009. 
6 POŽÁR, Josef. Kybernetická kriminalita v organizaci. In: Právo- Bezpečnost- Informace [online]. 2014. 

roč. 2014. č. 2. 10 s. [ cit. 18. 10. 2020] ISSN 2336-3657. Dostupné z: 

http://www.teorieib.cz/PBI_2014_02/PBI_2014_02_05_pozar.pdf. 
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pojem lépe vystihující charakter tohoto protispolečenského jednání. Proto i pojem 

kybernetické zločiny není chápán pouze jako soubor vybraných, přísněji trestaných 

trestných činů, ale je jím rozuměn celý soubor trestných jednání, která jsou páchána 

v kontextu počítačů a počítačových sítí. Protože tato práce blíže neužívá pojmů 

vymezených českým trestním právem, jsou zde alternativně a se shodným obsahem 

používány pojmy kybernetická kriminalita, kybernetické trestné činy i kybernetické 

zločiny. 

V zahraniční odborné literatuře je používán anglický pojem cybercrime či jeho 

francouzský překlad cybercrime, ev. cybercriminalité. V definicích, které využívá 

odborná literatura, je důraz kladen především na otázku využití informačních 

technologií, nikoli na povahu nebo závažnost trestného jednání.7 V případě anglického 

pojmu cybercrime panuje v odborné literatuře obecná shoda, že se jedná o označení 

vymezující trestná jednání s použitím informačních technologií buď jako nástroje, 

nebo jako cíle.8 Obdobně je tomu i v případě frankofonních autorů. Například autor 

Jean-Luc Putz uvádí, že pojem cybercriminalité spojuje všechny trestné činy, 

ať již dokonané nebo ve stádiu pokusu, které jsou spáchány proti informačním 

a komunikačním systémům, zejména internetu, nebo jejich prostřednictvím.9 

Česká odborná literatura vychází v trestní problematice z platných 

trestněprávních ustanovení, a používá proto pojmů trestné činy, přečiny, zločiny a zvlášť 

závažné zločiny.10 V prostoru kybernetické kriminality to zcela doslova nicméně neplatí. 

Například Policie ČR používá při své činnosti či ve svých statistických zprávách pojem 

kybernetická kriminalita, na možné překlady anglického cybercrime jako kybernetický 

zločin nebo kybernetická kriminalita pak upozorňuje i Jan Kolouch.11 S ohledem 

na v českém jazyce specifický pojem zločin, vysoce používaný například v kontextu 

                                                 

7 GILLESPIE, Alisdair A. Cybercrime : key issues and debates. 2. London, UK: Routledge, 2019. ISBN 

978-1-138-54178-8. 
8 GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. New York: Routledge, 

2020, s. 18. ISBN 978-0-8153-7631-6. 
9 PUTZ, Jean-Luc. Cybercriminalité: Criminalité informatique en droit luxembourgeois. Luxembourg: 

Éditions Larcier, 2019, s. 1-10. ISBN 9782879984421. 
10 § 14 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009. 
11 KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 13. ISBN 978-80-88168-

18-8. 
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organizovaného zločinu, lze považovat český překlad kybernetické zločiny za příhodné 

označení dané skupiny trestných činů, se zachováním důrazu na jejich možné vážné 

dopady. Při vymezování jednotlivých trestných činů je uvedený pojem kybernetický 

zločin pro účely této práce zcela příhodným, naopak v obecném popisu trestné činnosti 

je vhodným pojmem kybernetická kriminalita.   

Definice kybernetické kriminality je odvozena od kybernetického prostoru, 

nicméně i vymezení kybernetického prostoru může být problematické. Pojem 

kybernetický prostor totiž není obsahově zcela totožný s pojmem internet, ačkoli jsou 

tyto pojmy často chápány jako synonyma. Počítačový systém totiž nemusí být nutně 

ani připojen k internetu, aby došlo ke spáchání trestného činu. Lze tedy rozlišovat 

pojmy internetový trestný čin, kybernetický trestný čin a počítačový trestný čin, 

přičemž posledně uvedený lze chápat jako nadřazený pojem.12 Současně je ale nutné 

podotknout, že internet se stal postupem času podstatně rozšířenějším a snáze 

dostupným v mnoha oblastech světa a právo výrazněji trestné činy související 

s počítačovými systémy a trestné činy související s kybernetickým prostorem 

neodlišuje. Pro účely této práce jsou proto pojmy označující kybernetické trestné činy, 

kybernetické zločiny, počítačové trestné činy, počítačové zločiny a internetové trestné 

činy či zločiny chápany jako celek a je k nim také obecně odkazováno 

jako ke kybernetické kriminalitě.    

Ve většině případů lze informační technologii považovat za nový prostředek, 

který je užitý ke spáchání tradičních forem trestný činů, ovšem s ohledem 

na specifickou povahu počítačových systémů vznikly i trestné činy nové, typické právě 

pro kybernetický prostor. Kybernetická kriminalita se od jiných forem kriminality liší 

z řady důvodů, charakteristická je nehmotná povaha kybernetického prostoru, a tedy 

i specifické místo spáchání trestného činu a absence hranic při páchání kybernetických 

                                                 

12 GILLESPIE, Alisdair A. Cybercrime: Key Issues and Debates. London, UK: Routledge, 2015, s. 10-

20. ISBN 9781134660407. 
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zločinů, která vyžaduje mezinárodní spolupráci orgánů činných v trestním řízení včetně 

zapojení soukromého sektoru. 13 

Specifická je dále rychlost dokončení trestného činu a s ohledem na otevřenost 

a vzájemnou závislost na internetu zde rovněž vzniká sdílená zranitelnost všech 

účastníků digitálního prostoru.14 Prostřednictvím kybernetického zločinu může být také 

získán či poškozen velký objem dat, kdy pachatelé následně vymáhají vysoké finanční 

částky. Virtuální prostor rovněž zprostředkovává pocit anonymity a domněnky, 

že pachatel nemůže být postihnut, čemuž v určité míře odpovídá také neochota obětí 

kybernetické kriminality tuto trestnou činnost oznamovat orgánům činným v trestním 

řízení. Tato neochota trestné činy oznamovat pramení jak z obav, že pachatel nebude 

dopaden, tak z obav o reputaci či zlehčování kriminality s ohledem na virtuální povahu 

kybernetického prostředí.15  

Třídění kybernetické kriminality nemá dosud ustálenou jednotnou podobu, 

proto jsou níže uvedeny možné formy takového třídění z pohledu platného práva 

i z pohledu teorie. 

 

 

  

                                                 

13 GRABOSKY, Peter. Cybercrime. New York, U.S.: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-190-

21155-4. 
14 KLEIJSSEN, Jan a Pierluigi PERRI. Cybercrime, Evidence and Territoriality: Issues and Options. 

KUIJER, Martin a Wouter WERNER, ed. Netherlands Yearbook of International Law 2016 [online]. The 

Hague: T.M.C. Asser Press, 2017, 2017-12-14, s. 147-173 [cit. 2020-07-10]. Netherlands Yearbook of 

International Law. DOI: 10.1007/978-94-6265-207-1_7. ISBN 978-94-6265-206-4. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/978-94-6265-207-1_7. 
15 WALL, David S. Cybercrime : the transformation of crime in the information age. Cambridge: Polity, 

2007. ISBN 978-0-7456-2735-9. 
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1.2. Kriminologické způsoby třídění kybernetických zločinů 

 

K přiblížení kybernetické kriminality z technologického i právního pohledu 

vymezuje tato kapitola vybrané trestné činy kybernetické kriminality. S ohledem 

na množství páchaných kybernetických trestných činů jsou vybrány pouze ty trestné 

činy, které se dle statistických zpráv nejen unijních orgánů opakují nejčastěji. 

U jednotlivých trestných činů je napřed stručněji vymezen samotný obsah protiprávního 

jednání a způsob páchání trestného činu, následně jsou uvedeny příklady právního 

postihu uvedených trestných činů v evropském i mezinárodním právu. 

Kriminologické způsoby třídění kybernetických zločinů jsou velice důležité 

i z pohledu práva, neboť nabízejí možné způsoby, jak tuto kriminalitu kategorizovat 

a dále k ní přistupovat v kontextu hmotného i procesního práva. V digitálním prostředí 

lze nalézt obdobně jako v off-line prostředí vzorce sociálního chování a lze určit 

konkrétní oblasti systému, které jsou pro jednotlivé druhy kybernetických zločinů 

klíčové, ať se již jedná o operační systémy, hardwary či infrastrukturu umožňující 

přenos dat.16 Kybernetický zločin je pojem obsahující skutečně širokou škálu 

protiprávních jednání, která se dále vyvíjejí, rozšiřují či mění. Národní právní řády, 

stejně jako mezinárodní právo, tak musí určitým systematickým způsobem přistupovat 

k detekci kybernetické kriminality, jejímu postihu a vzájemné spolupráci za účelem 

efektivního boje proti kyberzločinům. Kriminologické způsoby třídění této kriminality 

tak mohou být považovány za určité vodítko při tvorbě právních norem a při postihu 

pachatelů ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

S ohledem na vývoj technologie se samozřejmě vyvíjejí i techniky kybernetických 

pachatelů, nicméně jedná se spíše o zdokonalování stávajícího protiprávního jednání, 

případně vytváření jeho dalších variací, nikoli o vytváření nových forem trestných činů. 

Pachatelé rovněž využívají nové technologické produkty, které jsou dostupné na trhu, 

a tím zdokonalují své kriminální aktivity. Například si ukládají na interní paměť herních 

                                                 

16 GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. New York: Routledge, 

2020, s. 12-17. ISBN 978-0-8153-7631-6. 
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konzolí nejen hry, ale také důkazy vlastní trestné činnosti, typickým příkladem jsou 

materiály obsahující dětskou pornografii. Pachatelé totiž předpokládají, že orgány činné 

v trestním řízení při prohlídce domu spíše zabaví počítače a notebooky, než herní 

konzole.17 Při vyšetřování kybernetických trestných činů se objevuje řada dalších 

specifických faktorů, například páchání více kybernetických trestných činů zároveň 

ve snaze odvést pozornost od hlavního cíle či skutečnost, že se pachatel nalézá v jiném 

státě s odlišným právním řádem.18 

Kybernetické zločiny jsou obvykle chápány dvojím způsobem. Předně se jimi 

rozumí takové trestné činy, které svou podstatou vyžadují virtuální kybernetický 

prostor. Typicky bývají v této kategorii řazeny různé formy hackingu, spamu, odepření 

služby, sítě botnet či šíření škodlivých kódů. Druhý způsob vnímání kybernetických 

zločinů odkazuje na tradiční formy trestné činnosti, které jsou ovšem nějakým 

způsobem spojeny s informační technologií. V této kategorii jsou tak například trestné 

činy související s dětskou pornografií, projevy nenávisti, narušení práv k duševnímu 

vlastnictví, špionáž, podvod, krádež či terorismus.19 Uvedené dělení se jeví 

jako nejpříhodnější, neboť umožňuje rozlišit pouze dvě kategorie trestné činnosti, 

přičemž v rámci jedné kategorie jsou uvedeny ty trestné činy, které jsou právě pro prvek 

informačních technologií specifické a jsou s ním nedílně spojeny. V druhé skupině se 

pak nachází trestné činy, které jsou již postihované zavedenými ustanoveními trestního 

práva a lze je spáchat i v běžném fyzickém světě. V tomto kontextu pak navíc obsahují 

přidaný prvek informačních technologií a kybernetického prostoru. 

Existuje ovšem celá řada jiných kriminologických způsobů dělení kybernetické 

kriminality. Využívá se například rozlišování případů, kdy je informační technologie 

nástrojem použitým ke spáchání trestného činu a kdy je informační technologie naopak 

cílem trestného činu20. Dalším kriminologickým způsobem dělení jsou čtyři základní 

                                                 

17 EDWARDS, Graeme. Cybercrime Investigators. New Jersey: John Wiley, 2020, s. 9-10. ISBN 

9781119596288. 
18 GILLESPIE, Alisdair A. Cybercrime : key issues and debates. 2. London, UK: Routledge, 2019. ISBN 

978-1-138-54178-8. 
19 CLOUGH, Jonathan. Principles of cybercrime. 2. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University 

Press, 2015. ISBN 978-1-107-69816-1. 
20 KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 35. ISBN 978-80-88168-

18-8. 
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kategorie kyberzločinů podle britského profesora kriminologie Davida Walla21, kterými 

jsou neoprávněný přístup k počítači, kybernetické násilí, kybernetický podvod a krádež 

a kybernetická pornografie.22 

Obdobně i právní úpravy po celém světě upravují variabilně skutkové podstaty, 

které se dotýkají informační technologie. Ani v praxi, ani v teorii tak neexistuje jedna 

všeobecně platná klasifikace kybernetických trestných činů. Hlavním důvodem je 

skutečnost, že se kybernetická kriminalita svým různorodým obsahem dotýká mnoha 

druhů trestné činnosti.23 

Níže jsou uvedeny grafické přehledy kriminologických způsobů, jak lze 

kybernetické trestné činy rozlišovat. Tyto grafické modely umožňují shrnout a snáze 

porovnat jednotlivé teoretické přístupy v typologii kyberkriminality. Pojmy, které jsou 

v grafických přehledech používány, korespondují s běžně užívanými pojmy 

v mimoprávních vědách, nicméně často lze uvedené pojmy spatřit i v právních 

ustanoveních postihujících kybernetickou kriminalitu. Různé typologie se samozřejmě 

do různé míry překrývají, cílem grafických přehledů prezentovaných v této práci je 

postihnutí hlavního obsahu kybernetických trestných činů. Jednotlivé právní řády 

členských zemí Evropské unie navíc používají různé způsoby označení trestných činů, 

proto se jeví jako příhodné užít teoretické koncepty v úvodní části práce, právě 

proto, že nejsou spojeny s konkrétním trestním řádem.  

První příklad grafického zobrazení vymezuje klasifikaci dělící klasickou 

kriminalitu, která je ovšem páchaná v souvislosti s kybernetickým prostorem, 

od specifické kriminality, která je dána právě vlastnostmi kybernetického prostoru. 

Pro každou z kategorií jsou uvedeny trestné činy, které je nejvíce reprezentují. 

                                                 

21 GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. New York: Routledge, 

2020, s. 18. ISBN 978-0-8153-7631-6. 
22 V angličtině je neoprávněný přístup k počítači nazývaný cybertrespass a profesor David Wall sem řadí 

například sociální inženýrství a malware, v kategorii kybernetického násilí, nebo-li cyberviolence, je 

zahrnuta například kybernetická šikana, kybernetický stalking či projevy nenávisti, kategorie 

kybernetického podvodu nebo-li cyberdeception and theft obsahuje například digitální pirátství, krádež 

identity nebo podvody s kryptoměnou a kategorie kybernetické pornografie zahrnuje zejména dětskou 

pornografii. 
23 GRABOSKY, Peter. Cybercrime. New York, U.S.: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-190-

21155-4. 
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Tento demonstrativní výčet odpovídá nejčastějším a nejvíce typickým příkladům 

kybernetických trestných činů v jednotlivých kategoriích, zejména z pohledu statistiky 

a trendů nárůstu v kontextu časového vývoje. 

 

Grafický přehled členící kybernetickou kriminalitu na klasickou a specifickou24 
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NARUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ODEPŘENÍ SLUŽBY 

PODVOD ŠÍŘENÍ ŠKODLIVÝCH KÓDŮ 

KRÁDEŽ SÍTĚ BOTNET 

 

 

 

Následující dělení kybernetické kriminality, které zohledňuje využití informační 

technologie, člení kybernetickou kriminalitu na případy, kdy je informační technologie 

využitá jako nástroj ke spáchání trestného činu a kdy je jeho cílem. Uvedené dělení 

kybernetické kriminality je čistě rámcové, nicméně má analogickou návaznost 

na předchozí kategorizaci kybernetické kriminality. Neustálý progresivní vývoj 

technologie totiž jasně potvrzuje skutečnost, že první kategorie, tedy informační 

technologie využívaná jako nástroj při spáchání trestného činu, je výrazně četnější. Tato 

skutečnost souvisí například s trendem tzv. internetu věcí25, kdy jsou využívány 

technologie bezdrátového přenosu dat a internetu ke kontrole a komunikaci předmětů 

                                                 

24 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
25 Internet of Things 
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běžného využití mezi sebou nebo s člověkem.26 Nárůst využití informační technologie 

jako nástroje ovšem také způsobuje vývoj nových postupů a způsobů páchání tradiční 

kriminality. Naopak trestné činy, u kterých je informační technologie cílem, jsou 

oproti klasickým druhům trestné činnosti specifické právě z důvodu povahy 

kybernetického prostoru a technologií. Příliš obecný rámec uvedeného dělení 

kybernetické kriminality nicméně vede k postupnému upouštění od jeho užívání v teorii 

i praxi.27 

 

Grafické shrnutí kyberkriminality z pohledu role informační technologie28 

 

 

Další dělení kybernetické kriminality, jehož grafický přehled je uveden níže, uvádí 

například David Wall.29 Jedná se o dělení kybernetických trestných činů na čtyři 

základní kategorie, přičemž tato typologie se v odborné literatuře objevuje poměrně 

často. Na rozdíl od předchozích kategorizací kybernetických trestných činů je totiž 

vymezuje užším způsobem. V první kategorii, kterou je neoprávněný přístup k počítači, 

lze uvést příklad kybernetického trestného činu užití škodlivých kódů, zatímco v druhé 

kategorii, označované jako kybernetické násilí, se jedná například o šikanu, projevy 

nenávisti či stalkingu. Třetí kategorie, nazývaná kybernetický podvod a krádež, 

                                                 

26 Co je IoT? IoT portál [online]. 2020 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.iot-portal.cz/co-je-iot/ 
27 KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 35. ISBN 978-80-88168-

18-8. 
28 Grafický přehled vytvořený autorkou práce 
29 GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. New York: Routledge, 

2020, s. 18. ISBN 978-0-8153-7631-6. 
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zahrnuje nejčastěji příklady porušení autorských práv, naopak čtvrtá kategorie, kterou je 

kybernetická pornografie, obsahuje zejména výrobu dětské pornografie a nakládání s ní. 

 

Grafické shrnutí kyberkriminality podle Davida Walla30 

 

 

 

1.3. Stručná charakteristika vybraných kybernetických zločinů 

 

1.3.1. Referenční rámec a kategorizace vybraných kybernetických 

zločinů      

 

Evropská unie se ve svých právních předpisech věnuje mnoha druhům kybernetické 

kriminality, tedy jak těm, které jsou spáchané v digitálním prostředí, tak těm, které lze 

spáchat pouze v tomto prostředí. Z pohledu první kategorie je jednou z nejcitlivějších 

oblastí kybernetické kriminality pro veřejnost i orgány činné v trestním řízení 

problematika dětské pornografie a pohlavního zneužívání dětí. V tomto směru Evropská 

unie přijala již v roce 2003 rámcové rozhodnutí postihující tuto trestnou činnost, 

přičemž uvedené rámcové rozhodnutí bylo v roce 2011 nahrazeno směrnicí Evropského 

                                                 

30 Grafický přehled vytvořený autorkou práce 



 

18 

 

 

parlamentu a Rady 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. 

Obdobně vystupuje Evropská unie proti diskriminaci, když již v roce 1996 přijala 

Společnou akci o boji proti rasismu a xenofobii31, na kterou v roce 2008 navázalo 

rámcové rozhodnutí o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva.32 

Aktivní je Evropská unie rovněž v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Uvedené 

dokládá například nařízení z roku 2013 upravující vymáhání práv duševního vlastnictví 

celními orgány.33 Významným právním předpisem je pak směrnice o autorském právu 

a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu z roku 2019.34 Kromě této 

směrnice má ovšem nadále zásadní význam i směrnice o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a jí stanovená ochrana technologických prostředků.35 

V typických druzích trestné činnosti, mezi které patří podvod a krádež, je vhodné 

zdůraznit přijetí směrnice v roce 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních 

platebních prostředků a jejich padělání36, která nahradila předchozí rámcové rozhodnutí. 

Tato směrnice zahrnuje již existující klasické formy podvodu či krádeže, nyní je 

ovšem dává do kontextu digitálního prostředí. Představuje tak několik kategorií 

trestných činů, mimo jiné podvody související s informačními systémy či podvodné 

použití bezhotovostních platebních prostředků, kdy je takový prostředek ukraden 

či jinak neoprávněně získán, případně je padělán či pozměněn. 

                                                 

31 Společná akce ze dne 15. července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii 

o boji proti rasismu a xenofobii. 
32 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám 

a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. 
33 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv 

duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. 
34 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu 

a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. 
36 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů 

v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2001/413/SVV. 
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V kategorii kybernetických zločinů, které lze spáchat pouze v kybernetickém 

prostředí, je primárním právním předpisem směrnice o útocích na informační systémy 

z roku 2013.37 Tato směrnice představuje čtyři základní kategorie trestných činů, 

kterými jsou neoprávněný přístup k informačním systémům nebo neoprávněné 

zasahování do nich, neoprávněné zasahování do údajů či neoprávněné sledování údajů. 

Mezi nástroje k jejich spáchání patří typicky například malware či botnetové sítě. 

Následující kybernetické zločiny byly vybrány s ohledem na dostupná statická data 

kybernetické kriminality, která byla v EU zaznamenána. Především se jedná o zprávu 

Europolu, naposledy aktualizovanou v říjnu 2020, která se zaměřuje na posouzení 

hrozeb internetové organizované trestné činnosti.38 Uvedený dokument byl pro tyto 

účely zvolen z důvodu zřejmého vážného dosahu těchto kybernetických zločinů 

a současně zprávou uvedený přehled koresponduje i s kybernetickými hrozbami 

ohrožujícími nejen Evropskou unii, ale také jiné státy, jak je v práci uvedeno v dalších 

kapitolách. 

Ze zprávy Europolu vyplývá, že kybernetické zločiny nadále patří mezi nejvíce 

dynamické formy trestné činnosti a při jejich evidenci je neustále patrná zvyšující se 

tendence výskytu. Uvedené je samozřejmě spojeno i se světovou kritickou situací 

způsobenou pandemií nemoci COVID-19. Jedním z nejvážnějších a neustále 

narůstajících kybernetických zločinů je dětská pornografie a pohlavní vykořisťování. 

Množství materiálů, které jsou s touto trestnou činností spojeny, neustále narůstá, 

pachatelé dokáží lépe a častěji využívat šifrovacích metod ke skrytí své identity a děti 

v mnohem větší míře tráví čas v kybernetickém prostoru, zejména s ohledem 

na pandemickou situaci. Navíc má právě pandemická situace závažné dopady 

na kapacity orgánů činných v trestním řízení.39 Kromě výše uvedeného patří mezi další 

                                                 

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 

systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 
38 Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020. Europol [online]. EU, 2020 [cit. 2020-10-

19]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-

crime-threat-assessment-iocta-2020. 
39 PANDEY, Ashok. A SPUR OF CYBER ATTACKS DURING THE PANDEMIC: Cybercriminals are 

quick in spotting a chance to make a profit, especially when the majority of users are concerned with an 

ongoing global pandemic. PC Quest. 2020, (33), 8-13. ISSN 0971216X. 
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rizika i vytváření šifrovaných chatovacích aplikací, kdy je nejen obtížnější trestnou 

činnost zaznamenat, ale také zajistit důkazy nezbytné pro vyšetřování. Pachatelé této 

trestné činnosti jsou zpravidla značně vytrvalí, odhodlaní páchat tuto trestnou činnost, 

kterou neustále dále rozvíjejí. Kromě prostředí darknetu pachatelé sdílejí své materiály 

i prostřednictvím šifrovaných komunikačních platforem.40  

Mezi jiné obdobně významné kybernetické zločiny patří podvod a krádež. Jedním 

ze souvisejících faktorů je rozšířenější používání kryptoměn a rozšířenější využívání 

umělé inteligence. Problematické nicméně zůstávají systémy ke sledování trestné 

činnosti, které nejsou v jednotlivých státech jednotné, a dále přetrvávající neochota 

obětí trestné činy oznamovat. Kybernetické krádeže a podvody jsou často spojeny se 

zneužitím mobilních telefonů a bankovních účtů, v současné době jsou také rozšířeny 

on-line investiční podvody. V případech investičního podvodu se pachatelé snaží 

nalákat oběť za účelem rychlého zbohatnutí prostřednictvím investic do drahých kovů 

či kryptoměn. Zájem obětí pachatelé udržují prostřednictvím falešných webových 

stránek, na kterých demonstrují fiktivní výnosy z investic. Jinou novou formu, kterou 

pachatelé při kybernetickém podvodu využívají, je tzv. SIM swap.41 V takových 

případech pachatelé podvodně získají SIM karty obětí, ať již jejich zcizením 

nebo vyžádáním si nové karty u operátorů, a tímto způsobem mohou získat kontrolu 

nad bankovními účty, e-maily či nad účty na sociálních sítích.42 

Stálou kybernetickou hrozbou zůstávají trestné činy, které lze spáchat pouze 

v kybernetickém prostředí. Jedná se především o ransomware, kdy pachatelé 

kromě vyžadovaného finančního obnosu také vyhrožují obětem zveřejněním citlivých 

osobních údajů. Ransomware byl navíc označen většinou donucovacích orgánů 

členských států za jednu z nejvýznamnějších přetrvávajících hrozeb. Ohroženy jsou 

                                                 

40 INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020. Europol [online]. EU, 

2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. 
41 ANDREWS, Nathanael. Can I Get Your Digits: Illegal Acquisition of Wireless Phone Numbers for 

Sim-Swap Attacks and Wireless Provider Liability. Northwestern Journal of Technology and Intellectual 

Property. 2018, (2), 79-106. 
42 INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020. Europol [online]. EU, 

2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. 
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totiž nejen veřejné instituce, ale také soukromé fyzické i právnické osoby. Oběti se stále 

zdráhají oznamovat tuto formu trestné činnosti a zpravidla ji nechtějí ani nijak 

zveřejňovat. Současně pachatelé využívají šifrovacích metod nikoli pouze k zakrytí své 

vlastní identity, ale také je využívají jako nový modus operandi. V konečném důsledku 

je proto vysoce obtížné pachatele odhalit a dopadnout.43 

 Obdobnou hrozbu představuje malware, který přetrvává jak v klasických formách 

užitých v minulosti, tak se vyskytuje v nových, na oběti cílenějších podobách. 

Mezi nové formy patří například konverze tradičních bankovních trojských koňů 

do modulárních malwarů, které mají mnohem širší dosah. Pachatelé jsou také častěji 

schopni získat vzdálenou kontrolu nad infikovanými počítači, nicméně úroveň útoků se 

liší. V některých případech se jedná o cílený útok na konkrétní oběť, v jiných jde spíše 

o masivní útoky. I v případě mobilních telefonů vzrůstá počet kybernetických útoků 

formou malwarů, nicméně s ohledem na omezené transakce mobilních plateb 

a zabezpečení vyžadují tyto formy útoky stále spíše nepoměrné úsilí 

vzhledem k možnému zisku.44 

Další kategorie kybernetických zločinů z nenávisti byla zohledněna i s ohledem 

na aktuální činnosti Rady Evropy. Dané oblasti se v Radě Evropy věnuje Komise 

proti rasismu a netoleranci, která potvrzuje vzrůstající počet nenávistných útoků v on-

line prostředí se specifiky pro jednotlivé členské státy. Zatímco například ve Francii je 

často útočeno na imigranty, v Polsku bývají předmětem útoku Rusové a Němci a v Itálii 

se jedná nejčastěji o skupiny Romů a Rumunů. Právě Romové, společně s židovskou 

komunitou a příslušníky islámského náboženství, jsou napříč státy nejčastěji 

napadenými skupinami útoky kybernetické nenávisti.45  

                                                 

43 INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020. Europol [online]. EU, 

2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. 
44 INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020. Europol [online]. EU, 

2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. 
45 BAKALIS, Chara. Cyberhate: an issue of continued concern for the Council of Europe's Anti-Racism 

Commission. Council of Europe [online]. Ref. 207215GBR, 2016 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: 

https://edoc.coe.int/en/cybercrime/6883-cyberhate-an-issue-of-continued-concern-for-the-council-of-

europe-s-anti-racism-commission.html. 
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Kromě výzvy pro členské státy, která spočívá v úpravě trestněprávních 

a souvisejících norem, musí státy rovněž vytvořit či spíše zefektivnit mechanismus 

oznamování těchto kybernetických zločinů a zejména zajistit úspěšné vyšetřování 

a postih pachatelů. V tomto směru je samozřejmě složitá situace daná i skutečností, 

že webové stránky, kde se nenávistné projevy objevují, jsou často provozovány 

v zahraničí.46 Mezi další doporučení, která Komise proti rasismu a netoleranci uvádí, 

patří komunikace s médii, která se mnohdy podílí na rozšiřování kybernetických 

nenávistných útoků.47   

Následující rozbor vybraných kybernetických zločinů respektuje výše uvedené 

dělení kybernetické kriminality na trestné činy, které lze spáchat v digitálním i v off-

line prostředí, a na trestné činy, které je možné spáchat pouze v kybernetickém 

prostředí. V první kategorii jsou tak představeny trestné činy dětské pornografie 

a pohlavního vykořisťování, nenávistné projevy, narušení práv k duševnímu vlastnictví, 

podvod a krádež. Ačkoli jsou tyto trestné činy typické i v reálném fyzickém světě, je 

v daném případě posuzován především kontext této kriminality v kybernetickém 

prostředí.  

Druhá kategorie je obecně nazvána pojmem hacking a uvádí příklady kybernetické 

kriminality, kterou bez informačních technologií není možné spáchat, zejména phishing, 

malware a ransomware. 

 

 

  

                                                 

46 PERRY, Barbara a Patrik OLSSON. Cyberhate: the globalization of hate. 2009, (2), 85-199. ISSN 

1360-0834. Dostupné z: doi:10.1080/13600830902814984. 
47 BAKALIS, Chara. Cyberhate: an issue of continued concern for the Council of Europe's Anti-Racism 

Commission. Council of Europe [online]. Ref. 207215GBR, 2016 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: 

https://edoc.coe.int/en/cybercrime/6883-cyberhate-an-issue-of-continued-concern-for-the-council-of-

europe-s-anti-racism-commission.html. 
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1.3.2. Dětská pornografie a pohlavní vykořisťování 

 

Trestné činy dětské pornografie a pohlavního vykořisťování dětí jsou stále 

početnější a k jejich páchání jsou využívány ve značném počtu právě nové technologie 

a internet. Jedná se především o výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, kdy 

pachatel spáchá čin veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem. Příkladem je výroba a prodej fotek a videí, ale také textové zprávy a jejich 

zveřejňování. 

Informační technologie umožnily rozšíření a zpřístupnění řady trestného jednání 

dotýkající se dětské pornografie a pohlavního vykořisťování dětí. Často jsou tak 

využívány domácí počítače a pachatelé bývají osoby s čistým trestním rejstříkem. 

Jednání může spočívat v nahrávání, stahování nebo sdílení materiálů, ale kybernetickým 

trestným činem je i samotné vlastnění takových materiálů v počítačích, tabletech 

či například mobilních telefonech.48 Pachatelé také často materiály sdílejí dále, 

například prostřednictvím e-mailů či jiných zpráv. Časté jsou také on-line žádosti 

nezletilým, aby vytvořili takový materiál, případně se pachatelé s nezletilci on-line 

domlouvají na schůzce či využívají komunikace prostřednictvím videa a jiných 

technologických prostředků k získání obsahu s dětskou pornografií.49 

Jedním z nejzávažnějších dopadů na oběti je jejich celoživotní opětovná 

viktimizace, neboť materiály dokazující jejich pohlavní zneužití zůstávají 

v kybernetickém prostoru navždy. Vědomí této skutečnosti proto má následně vliv 

mimo jiné i na vztahy oběti s dalšími lidmi, narušení důvěry i například vnímání sebe 

sama.50 Ačkoli panují nejasnosti, jaké množství dětské pornografie se v digitálním 

                                                 

48 STEEL, Chad a Patrik OLSSON.. An integrative review of historical technology and countermeasure 

usage trends in online child sexual exploitation material offenders. 2020. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.fsidi.2020.300971. 
49 Types of Child Pornography. J. Michael Price [online]. Texas, USA, 2020 [cit. 2020-08-03]. Dostupné 

z: https://www.jmichaelprice.com/computer-crimes-cyberspace-cases/child-pornography/types/. 
50 GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. New York: Routledge, 

2020, s. 56. ISBN 978-0-8153-7631-6. 
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prostředí přesně nachází, podle jednoho amerického výzkumu51 se na peer-to-peer síti 

Gnutella objevilo průměrně každý den 122 687 materiálů s dětskou pornografií. Data 

pro tento výzkum byla zkoumána v období od října 2010 do září 2011 a zahrnovala 

údaje z počítačových systémů více než sta zemí. S ohledem na skutečnost, že tato síť je 

v kybernetickém prostoru jednou z mnoha a že data uvedeného výzkumu jsou již téměř 

deset let stará, lze bohužel předpokládat, že skutečný počet materiálů dětské 

pornografie, která se v kybernetickém světě denně objeví, je mnohem vyšší. 

Stejně jako v případě jiných kybernetických trestných činů je i v tomto případě 

podstatná mezinárodní spolupráce a předávání informací. Dokládá to například nedávné 

zatčení pachatele ve Španělsku, který v roce 2015 zneužíval chlapce mladšího pěti let 

k tvorbě fotografií a videí. Tyto materiály byly nalezeny na několika webových 

stránkách darknetu, přičemž prvotní informaci poskytla australská policie 

z Queenslandu, následně prostřednictvím operační analýzy Europolu byly zjištěny 

lokační údaje v Belgii a Francii a nakonec bylo potvrzeno, že tvorba materiálů probíhala 

ve Španělsku. K identifikaci pachatele pomohlo i jeho užívání sociálních sítí, navíc 

pachatel užíval více emailových adres a více přístupů k darknetu.52  

Z pohledu mezinárodního práva existujícího v dané oblasti je nutné zmínit Úmluvu 

Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména článek 8 upravující 

právo na respektování soukromého a rodinného života. Podle uvedeného článku má 

každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence. Obdobně je významná i Evropská sociální charta, kde je v části I. 

bodu 7 uvedeno, že děti a mladé osoby mají právo na zvláštní ochranu před fyzickými 

a morálními riziky, kterým jsou vystaveny, a v bodu 17 je matkám a dětem přiznáno 

právo na přiměřenou sociální a hospodářskou ochranu, bez ohledu na rodinný stav. 

                                                 

51 WOLAK, J., et al. Measuring a year of child pornography trafficking by U.S. computers on a peer-to-

peer network. Child Abuse & Neglect (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.10.018. 
52 International Police Cooperation Leads To The Arrest Of A Dark Web Child Sex Abuser In 

Spain. Europol [online]. EU, 2020, 21. 4. 2020 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-police-cooperation-leads-to-arrest-of-dark-

web-child-sex-abuser-in-spain. 
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Aktivní roli Rady Evropy v oblasti ochrany dětí potvrzuje také další významný 

právní dokument, kterým je Úmluva o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování 

a pohlavnímu zneužívání. V Úmluvě je obsaženo trestní právo hmotné vymezující 

jednání, které se smluvní strany zavazují učinit trestné. Mimo jiné se jedná o pohlavní 

zneužívání, dětskou prostituci, dětskou pornografii, účast dítěte na pornografických 

představeních či dětskou korupci.  

Mezi další relevantní mezinárodněprávní úmluvy patří Úmluva Rady Evropy 

o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, Úmluva Rady Evropy 

o opatřeních proti obchodování s lidmi, Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluva Rady Evropy 

o odškodňování obětí násilných trestných činů a v neposlední řadě Úmluva Rady 

Evropy o počítačové kriminalitě, která je níže předmětem bližšího zkoumání. 

Evropská unie postihuje tento kybernetický zločin zejména prostřednictvím 

sekundárního práva, nicméně právě v primárním právu lze nalézt právní základ 

pro tvorbu konkrétnějších sekundárních právních předpisů. Čl. 82 odst. 2 Smlouvy 

o fungování EU uvádí, že justiční spolupráce v trestních věcech je v EU založena 

na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, kdy Evropský 

parlament a Rada přijímají opatření s cílem stanovit postupy k uznávání rozsudků 

a soudních rozhodnutí, k řešení příslušnosti mezi členskými státy a spolupráce 

mezi justičními a dalšími orgány členských států v rámci trestního řízení a výkonu 

rozhodnutí. V nezbytném rozsahu pak mohou být směrnicemi vymezena minimální 

pravidla, která respektují právní tradice a systémy členských států a týkají se 

například přípustnosti důkazů, práv osob v trestním řízení či práv obětí. 

Listina základních práv EU zdůrazňuje nutnost posílit ochranu základních práv 

s ohledem na společenský vývoj, sociální pokrok i vědeckotechnologický rozvoj. 

Ačkoli samozřejmě všechna ustanovení se přiměřeně vztahují i na děti, zvláštní 

ustanovení určené k ochraně dětí je obsaženo v čl. 24, podle kterého mají děti mimo jiné 

právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. 

Mezi hlavní nástroje sekundárního práva v této oblasti patří zejména směrnice. 

Jedná se tak především o směrnici z roku 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání 
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a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, která je blíže uvedena níže, 

dále o směrnici z roku 2012, kterou jsou zavedena minimální pravidla pro práva, 

podporu a ochranu obětí trestného činu53, směrnici z roku 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí54, směrnici z téhož roku o evropském 

ochranném příkazu55 či například směrnici z roku 2014 o evropském vyšetřovacím 

příkazu v trestních věcech.56 Doplňkově lze uvést i příklad nařízení v oblasti 

sekundárního práva, které částečně rovněž dopadá na tuto problematiku. Jedná se 

o nařízení z roku 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Nařízení může být aplikováno 

například v otázkách týkajících se dětí jako obětí či svědků násilného jednání, 

v problematických otázkách rodičovské zodpovědnosti nebo v ukládání prozatímních 

ochranných opatření. 

 

1.3.3. Nenávistné projevy 

 

Nenávistné projevy atakují práva a svobody jiných, zejména v oblasti vyznání, 

etnicity, pohlaví, zdravotního stavu, věku či například politického smýšlení. 

V případech, kdy jsou tyto nenávistné projevy činěny prostřednictvím elektronických 

komunikací, se jedná o tzv. cyber hate crimes, neboli kybernetické trestné činy 

z nenávisti. Nejčastěji se jedná o zveřejnění či zaslání nezákonného nenávistného 

obsahu, který může mít například textovou, obrazovou či audiovizuální podobu. Tento 

                                                 

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. 
54 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 
55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském 

ochranném příkazu. 
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím 

příkazu v trestních věcech. 
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obsah je buď obětem zasílán prostřednictvím soukromých zpráv, nebo je zveřejňován 

na webových stránkách, v diskusních fórech apod.57  

Jedním z příkladů kybernetických nenávistných projevů je kybernetické obtěžování, 

tzv. cyber harassment, které spočívá ve vytrvalých, opakovaných útocích cílených 

na konkrétní osobu, s cílem způsobit jí psychickou újmu a často také vyvolat pocit 

strachu z fyzického ublížení na zdraví. Útočníci často vyhrožují násilím, šíří lživé 

informace o oběti, manipulují s nastavením vyhledávačů či například zveřejňují citlivé 

informace o oběti. Častým pachatelem bývají bývalí partneři, kteří se snaží oběť 

zdiskreditovat zveřejněním citlivých fotografií.58 

Tak jako i u jiných kybernetických trestných činů, došlo i v případě kybernetických 

nenávistných projevů v posledních desetiletích k podstatnému navýšení případů 

a současně bylo upuštěno od určitého zlehčování závažnosti takového jednání.59 

Zatímco dříve se oběti kybernetických nenávistných projevů setkávaly s názorem, 

ať toto virtuální jednání neberou příliš vážně a pokud se jich to dotýká, mohou se z on-

line světa kdykoli odpojit, došlo od této doby k určitému posunu. Uvedený mírnější 

přístup k obětem dokládá nejen častější právní postih těchto kybernetických 

nenávistných projevů, ale také celkový přístup různých sociálních médií a společnosti 

jako takové, včetně například filmové tvorby v oblasti dokumentaristiky 

a zviditelňování jednotlivých případů ve zpravodajství. 

Z pohledu evidence kybernetických trestných činů z nenávisti je jedním z problémů 

neochota obětí tyto trestné činy oznamovat. Je ovšem nesporné, že tyto trestné činy 

způsobují nejen psychickou újmu oběti a mnohdy i osobám obětem blízkým, ale mohou 

mít i dopad v podobě ztráty zaměstnání, obtíží spojených s hledáním nové pracovní 

pozice či například poškození dobrého jména u klientů a známých. Mediálně známými 

                                                 

57 BAKALIS, Chara. Cyberhate: an issue of continued concern for the Council of Europe's Anti-Racism 

Commission. Council of Europe [online]. Ref. 207215GBR, 2016 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://edoc.coe.int/en/cybercrime/6883-cyberhate-an-issue-of-continued-concern-for-the-council-of-

europe-s-anti-racism-commission.html. 
58 CITRON, Danielle Keats. Addressing Cyber Harassment: An Overview of Hate Crimes in Cyberspace, 

6 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet 1 (2015) 

Available at: https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol6/iss1/3 
59 PERRY, Barbara a Patrik OLSSON. Cyberhate: the globalization of hate. 2009, (2), 85-199. ISSN 

1360-0834. Dostupné z: doi:10.1080/13600830902814984. 
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se staly například případy učitelů se zveřejněním jejich citlivých fotografií, ale také 

jiných zaměstnanců, o kterých se v kybernetickém prostoru šířily nepravdivé informace. 

Příkladem je ukončení praxe zubařky na Manhattanu, o které bylo na internetu 

v různých diskusích a recenzích nepravdivě šířeno, že trpí pohlavní nemocí AIDS 

a udržuje sexuální kontakty se svými pacienty. V důsledku šíření těchto informací měla 

problém udržet si své pacienty, získávat nové a jednat s pojišťovnami.60 

Uvedená problematika nenávistných projevů je řešena jak na úrovni mezinárodního 

práva, tak se jí dotýká i právo evropské a právní úprava národních právních řádů. 

Výchozím dokumentem mezinárodního práva je Všeobecná deklarace lidských práv, 

přijatá Valným shromážděním v roce 1948. Podle jejích článků 1 a 2 platí, že všichni 

lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech a dále, že každý má všechna 

práva a všechny svobody stanovené touto deklarací, bez rozdílu například rasy, barvy, 

pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního či sociálního původu. 

Dalším významným dokumentem OSN je Úmluva o zabránění a trestání zločinu 

genocidia, která byla přijata téhož roku 1948, přičemž genocidiem se rozumí některý 

z vymezených trestných činů spáchaných s úmyslem zničit úplně nebo částečně 

některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. V roce 1965 pak byla 

přijata Valným shromážděním v roce 1965 Úmluva o odstranění  všech forem rasové 

diskriminace, která v čl. 4 uvádí, že se státy zavazují prohlásit za trestné mimo jiné 

jakékoli rozšiřování idejí založených na rasové nadřazenosti nebo nenávisti či jakékoli 

podněcování k rasové diskriminaci.  

OSN dále v roce 1966 přijalo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 

kde zejména čl. 19 zakotvuje právo každého zastávat svůj názor bez překážky a právo 

každého na svobodu projevu, nicméně svoboda projevu podléhá určitým omezením, 

kterými jsou respektování práv nebo pověsti jiných a ochrana národní bezpečnosti, 

veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky. V čl. 20 je dále uvedeno, 

že jakákoli válečná propaganda je zakázána zákonem stejně jako jakákoli národní, 

rasová nebo náboženská nenávist, která představuje podněcování k diskriminaci, 

                                                 

60 CITRON, Danielle Keats. Hate Crimes in Cyberspace. Harvard University Press, 2014, s. 7-8. ISBN 

9780674659902. 
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nepřátelství nebo násilí. Čl. 26 dále stanovuje, že zákon zakáže jakoukoli diskriminaci 

a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci. 

Významnou lidskoprávní úmluvou je Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, která byla Valným shromážděním přijata v roce 2006. Úmluva vychází 

z obecných zásad, zejména respektu k lidské důstojnosti a zákazu diskriminace.  

Úmluva Rady Evropy o lidských právech a základních svobodách v čl. 14 zakazuje 

diskriminaci a dále Rámcová úmluva Rady Evropy o ochraně národnostních menšin je 

taková diskriminace zakázána článkem 4. Podstatným dokumentem z pohledu 

kybernetických nenávistných projevů je Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové 

kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy, který je níže podrobněji 

představen.  

Právo Evropské unie vychází z hodnot stanovených článkem 2 Smlouvy o EU, kde 

jsou uvedeny úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát 

a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Podle čl. 19 Smlouvy 

o fungování EU může Unie přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci 

na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Dále v části 

zvané „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“, konkrétně v čl. 67 Smlouvy o fungování 

EU je konstatováno, že Unie usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 

prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti, rasismu a xenofobii a boj 

proti nim. Za tímto účelem přijímá opatření pro koordinaci a spolupráci 

mezi policejními, justičními a jinými orgány, dále opatření pro vzájemné uznávání 

soudních rozhodnutí v trestních věcech a také opatření ke sbližování předpisů trestního 

práva.  

Dalším podstatným prvkem je v této oblasti Listina základních práv EU, která 

v úvodním článku 1 stanovuje, že lidská důstojnost je nedotknutelná a musí být 

respektována a chráněna, a dále v článku 21 vymezuje zákaz diskriminace, založené 

mimo jiné na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických 

rysech, jazyku apod. V článcích 22 a následujících článcích je obsažena specifická 

ochrana konkrétních skupin, kdy je pamatováno na respekt ke kulturní, náboženské 
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a jazykové rozmanitosti, na zásadu rovnosti žen a mužů, na práva dítěte, práva starších 

osob a osob se zdravotním postižením. 

Ke zdrojům sekundárního práva je v oblasti kybernetických nenávistných projevů 

vhodné uvést zejména Společnou akci z roku 1996 k boji proti rasismu a xenofobii, 

na kterou následně navázalo rámcové rozhodnutí z roku 2008 o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.61 V čl. 1 

tohoto rámcového rozhodnutí jsou vymezena úmyslná trestná jednání, například veřejné 

podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob 

nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského 

vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. 

 

1.3.4. Narušení práv k duševnímu vlastnictví 

 

Kybernetické zločiny narušující práva k duševnímu vlastnictví se dotýkají nejen 

klasických výsledků lidské duševní činnosti chráněné patenty, ochrannými známkami 

či obchodním tajemstvím, ale také mimo jiné softwarů, databází, digitálního obsahu 

či různých algoritmů. 

Narušení práv k duševnímu vlastnictví je často spojeno s praním špinavých peněz 

a činností organizované zločinecké skupiny. Například v případě softwarů a malwarů 

totiž vzniká například možnost proniknout do bankovního tajemství a získat osobní 

údaje klientů s cílem je následně zneužít k vlastnímu obohacení. K narušování práv 

k duševnímu vlastnictví dochází napříč mnoha sektory, ať se již jedná například o on-

line obchod s padělanými léky či obchod s módním, sportovním nebo jiným zbožím, 

nebo například o finanční sektor, kde je časté ohrožení on-line plateb, zejména z důvodu 

zvýšeného používání mobilních telefonů v této oblasti. V případě léčiv dokonce Aliance 

                                                 

61 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám 

a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. 
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pro bezpečné on-line lékárny uvádí, že až 97% on-line stránek nabízejících léčiva 

nedodržuje platné právo.62 

Častěji v současné době pachatelé využívají aplikace, neboť zde mohou ukládat 

nezákonný obsah, který zůstane k dispozici i v případě, kdy dojde k zablokování 

stránek. Obdobně panuje i vysoká obliba u tzv. cyberlockers, tedy centralizovaných 

serverů, kde rovněž zůstává k dispozici obsah i v případech, kdy odkaz na ně již není 

aktivní.63 

Oblasti duševního vlastnictví se mezinárodní právo věnuje v podstatě již 

od 19. století, neboť v roce 1883 byla uzavřena Pařížská úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví, která již byla opakovaně revidovaná. Dalším raným 

mezníkem byla Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, 

přičemž v průběhu 20. století byla uzavřena celá řada dalších úmluv vztahujících se 

k aspektům práv duševního vlastnictví. Specifický význam pak má Dohoda 

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví zvaná TRIPS, podle které mají 

smluvní státy mimo jiné zajistit, aby přinejmenším v případech úmyslného padělání 

ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku bylo zavedeno 

trestní řízení a tresty. Uvedené doléhá právě i na digitální pirátství a kybernetické 

zločiny narušující práva k duševnímu vlastnictví. Kybernetická povaha této kriminality 

je pak obsažena i Úmluvou Rady Evropy o počítačové kriminalitě. 

Ačkoli jsou práva duševního vlastnictví v Evropské unii předmětem především 

národních právních úprav, z pohledu primárního a sekundárního práva EU platí, 

že i v této oblasti dochází k harmonizaci právních předpisů. Mezi základní ustanovení 

primárního práva patří čl. 114 Smlouvy o fungování EU, který upravuje přijímání 

opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž 

                                                 

62 Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet. Conference. Alicante, Spain: The Office 

for Harmonization in the Internal Market, 2014. Dostupné např. z: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Knowledge-building-

events/Infringements%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20on%20the%20Internet_en.pdf. 
63 Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet. Conference. Alicante, Spain: The Office 

for Harmonization in the Internal Market, 2014. Dostupné např. z: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Knowledge-building-

events/Infringements%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20on%20the%20Internet_en.pdf. 
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účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Dále se jedná o čl. 118 Smlouvy 

o fungování EU, kde jsou výslovně upravena opatření o vytvoření evropských práv 

duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, 

a o zavedení centralizovaného režimu k udělování oprávnění, koordinaci a kontrolu 

na úrovni Unie. 

V oblasti sekundárního práva byla přijata řada směrnic a nařízení, jedná se mimo 

jiné o směrnici z roku 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států 

o ochranných známkách64 či o nařízení z roku 2017 o ochranné známce EU.65 

Významnou je směrnice z roku 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících 

na jednotném digitálním trhu66, neboť například čl. 15 upravuje ochranu tiskových 

publikací v souvislosti s užitím on-line a dále jsou zde upraveny některé způsoby užití 

chráněného obsahu on-line službami. Právě v souvislosti s on-line službami je 

významné i nařízení z roku 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.67  

K právní ochraně počítačových programů je pak určena směrnice z roku 200968 

a dále také směrnice z roku 1996 o právní ochraně databází.69 K boji proti padělání 

zboží pak pomáhá i směrnice z roku 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví70 

a nařízení z roku 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.71 

 

 

                                                 

64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují 

právní předpisy členských států o ochranných známkách. 
65 Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce 

Evropské unie. 
66 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu 

a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 
67 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. 
68 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně 

počítačových programů. 
69 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. 
70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 

duševního vlastnictví. 
71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv 

duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. 



 

33 

 

 

1.3.5. Podvod 

 

Při kybernetickém podvodu pachatelé využívají digitálních technologií, 

ať již v kombinaci s on-line aukcemi, kreditními kartami, podvodnou reklamou 

či scamy, tj. spamy s kriminálním obsahem. Pachatelé také hromadně zasílají podvodné 

nabídky založené na pyramidovém či letadlovém principu, nabízejí výhodnou práci 

z domova nebo zhodnocení peněz.72 Problematická je otázka trestnosti spamů, neboť je 

lze trestně postihnout pouze ve vztahu k jiným trestným činům, pokud spam naplňuje 

jejich skutkovou podstatu, například neoprávněné nakládání s osobními údaji. 

V kybernetickém světě se ve spojitosti s podvodem často uvádí pojem phishing, 

který označuje metodu kybernetických pachatelů, kterou získávají osobní data 

uživatelů, například uživatelská jména a hesla.73 Zpravidla se jedná o škodlivé přílohy 

nebo odkazy na webové stránky v e-mailech či jiných zprávách s cílem nakazit 

počítačové nebo mobilní zařízení adresáta. Tyto zprávy se postupně stávají 

věrohodnějšími a vyvolávají pocit, že se jedná o skutečnou zprávu určité organizace 

nebo osoby. Právě tato snaha přesvědčit oběť, aby odesílatele považovala 

za důvěryhodný zdroj, je pro úspěšný phishing klíčová. Pachatelé navíc využívají 

i tzv. spear-phishing, tedy techniku, kdy ve zprávě obsáhnou i osobní informace 

o oběti.74 

Mezinárodní právo se problematiky podvodu dotýká z více stran, ať se již jedná 

o pohled pohybů výnosů ze zločinu, například Úmluva Rady Evropy o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 1990, nebo o pohled 

korupce, například Úmluva OSN proti korupci z roku 2003, případně o pohled 

organizovaného zločinu, například Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému 

                                                 

72 KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 240. ISBN 978-80-88168-

18-8. 
73 JACOBSSON, Marcus a Steven MYERS. Phishing and Countermeasures : Understanding the 

Increasing Problem of Electronic Identity Theft [online]. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007 [cit. 

2020-10-20]. ISBN 9780471782452. 
74 Phishing [online]. UK: National Fraud and Cyber Crime Reporting Centre, 2020 [cit. 2020-08-08]. 

Dostupné z: https://www.actionfraud.police.uk/a-z-of-fraud/phishing. 
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zločinu z roku 2000. V kontextu kybernetického zločinu podvodu je zásadní Úmluva 

o počítačové kriminalitě, která je podrobněji rozebrána níže. 

Primární právo EU se podvodů výslovně dotýká v čl. 325 Smlouvy o fungování EU, 

podle kterého platí, že Unie i členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním 

jednáním, která ohrožují finanční zájmy Unie. Opatření přijatá za tímto účelem mají mít 

odstrašující účinek a poskytovat účinnou ochranu. 

V sekundárním právu je významná zejména směrnice z roku 2017 o boji vedeném 

trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. V oblasti 

podvodů je v rámci Unie činný Evropský úřad pro boj proti podvodům nazývaný 

„OLAF“, který se ovšem především zabývá podvodnou činností týkající se rozpočtu 

EU, případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany 

jejich pracovníků. Z pohledu kybernetických zločinů podvodu je významná zejména 

směrnice z roku 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních 

prostředků a jejich padělání.75 Směrnice výslovně uvádí, že se vztahuje na klasické 

formy trestného jednání, mimo jiné právě podvodu, nicméně vztahuje svoji působnost 

i na digitální oblast. Členským státům je uloženo, aby zajistily trestnost vymezených 

jednání s určenou minimální výší trestu. Směrnice se rovněž zabývá soudní příslušností, 

vyšetřováním a oznamováním trestné činnosti. 

 

  

                                                 

75 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů 

v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2001/413/SVV. 
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1.3.6. Krádež 

 

Kybernetická krádež umožňuje pachatelům získat finanční prospěch v podobě 

prodeje různých informací týkajících se údajů bankovních účtů, kreditních karet 

či jiných osobních údajů. Rovněž může dojít ke zneužívání cizího účtu, ať již e-

mailového či na sociálních sítích, tzv. krádež identity, ta je ovšem z právního hlediska 

řazena k trestnému činu podvodu. 

V případě krádeže dat oběti mnohdy o kybernetickém útoku neví, protože data byla 

pouze zkopírována a k jejich zneužití může dojít mnohem později od spáchání činu.76 

Pachatelé cílí na co nejvíce citlivá data, jedná se tedy především o zdravotní záznamy, 

následované informacemi z právní a finanční oblasti. Značně rizikovou skupinou jsou 

data spravovaná státem, tedy různými institucemi veřejné správy, neboť objem 

vlastněných dat je obrovský, tomu však neodpovídá ochrana a zajištění dat.77 

Kybernetická krádež může být spáchána jak osobami blízkými nebo zaměstnanci, 

tak kybernetickými pachateli z celého světa, kteří s obětí nejsou jinak v kontaktu. 

Příkladem první kategorie pachatelů je rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1078, kdy 

dva zaměstnanci společnosti T-Mobile neoprávněně stáhli, uložili a následně prodali 

databázi zákazníků společnosti, přičemž hodnota těchto databází byla odhadnuta na více 

než tři miliony Kč. Svůj čin spáchali jak v místě svého zaměstnání, tak pomocí 

vzdáleného přístupu prostřednictvím virtuální privátní sítě.  

V jiných případech pachatelé kromě možného prodeje dat, často realizovaného 

na darknetu, využívají získaná data ve svůj prospěch, například k vydírání. Nechvalně 

proslulý byl případ Ashley Madison, společnosti provozující internetovou seznamku 

pro zadané osoby. Dne 12. července 2015 společnost obdržela zprávu od pachatelů 

označujících se jako Impact Team, že má všechnu svou činnost ukončit, jinak budou 

                                                 

76 BRENNER, Susan. Bits, Bytes, and Bicycles: Theft and "Cyber Theft." New England Law Review. 

2013, (4), 817-859. 
77 Ransomware 2.0: místo šifrování rovnou krádež dat. KYBEZ Platforma kybernetické 

bezpečnosti [online]. Jihlava, 2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné z: 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=ransomware-2-0-misto-sifrovani-rovnou-kradez-dat 
78 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10. 1 T 26/2019. 
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postupně zveřejňovat data více než třiceti milionů nevěrných zákazníků. O deset dní 

později pachatelé zveřejnili první dvě jména. O necelý měsíc později Impact Team 

zveřejnil osobní údaje více než třiceti milionů uživatelů, včetně jejich e-mailových 

adres, bydliště, částečných čísel kreditních karet a sexuálních preferencí. V důsledku 

zveřejnění těchto informací byly potvrzeny i dvě sebevraždy. Společnost za informace 

vedoucí k nalezení pachatelů nabídla pět set tisíc dolarů, pachatele se však stále 

nepodařilo najít.79 

V oblasti kybernetických zločinů krádeže je v mezinárodním právu významná 

Úmluva o počítačové kriminalitě, viz její rozbor níže. Specifickým problémem je 

krádež identity, která se v podstatě skládá z několika kroků. Předně jde o neoprávněné 

získání informací, které jsou dále zpracovávány, předávány nebo uchovávány 

a v poslední fázi využity k páchání trestné činnosti. Problematika krádeže se dále 

dotýká i práv duševního vlastnictví, proto i zde jsou uplatňovány mezinárodní úmluvy 

relevantní v dané oblasti a uvedené výše. Rovněž se na danou oblast vztahuje Úmluva 

Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 

1990 a Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000. 

Primární právo Evropské unie obsahuje v čl. 83 Smlouvy o fungování EU 

ustanovení, že Unie může formou směrnic stanovit minimální pravidla týkající se 

vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti 

s přeshraničním rozměrem z důvodu jejich povahy, dopadu nebo s ohledem na zvláštní 

potřebu potírat ji na společném základě. Mezi uvedené oblasti patří například trestná 

činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. 

V rámci sekundárního práva se jedná především o směrnici o útocích na informační 

systémy z roku 201380, směrnici z roku 2019 o potírání podvodů v oblasti 

bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání81, ale relevantním by 

                                                 

79 LORD, Nate. A Timeline Of The Ashley Madison Hack [online]. USA, 2017 [cit. 2020-08-10]. 

Dostupné z: https://digitalguardian.com/blog/timeline-ashley-madison-hack. 
80 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 

systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 
81 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů 

v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2001/413/SVV. 
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v budoucnu mohl být i současný návrh nařízení o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech.82 

 

1.3.7. Hacking 

 

Zatímco všechny předcházející druhy kybernetické kriminality spadají do kategorie 

klasické kriminality, kterou lze spáchat jak v kybernetickém prostoru, tak v reálném 

fyzickém prostředí, uvedená skupina kybernetických zločinů označovaná obecně 

formou hacking je charakteristická právě s ohledem na skutečnost, že ji lze spáchat 

pouze v kybernetickém prostředí. Hacking bývá do českého jazyka zpravidla překládán 

jako neoprávněný přístup do počítačového systému. Jedná se o širokou oblast, 

neboť v konkrétních právních řádech mohou jednotlivé druhy jednání spadat pod různá 

právní ustanovení, s ohledem na celou řadu způsobů možností jeho provedení. 

Nejčastěji je hacking páchán v podobě phishingu, malwarů, prolamování hesel 

či skenování portů.83 

Phishing je podvodný způsob získávání důvěrných informací uživatelů 

počítačových systémů, jak byl popsán již výše. Prostřednictvím malware zase útočníci 

infikují počítačový systém, nejčastěji v podobě programu trojského koně, kdy vyžadují, 

aby koncový uživatel něco aktivně učinil, například otevřel přílohu. Těchto programů 

existuje na celém světě několik set tisíc a každý den vznikají další. Téměř všechny 

malware programy jsou dnes již vytvářeny s úmyslem páchat trestnou činnost, zejména 

se jedná o motivaci se finančně obohatit, případně ukrást digitální identitu.84  

                                                 

82 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. COM/2018/225 final - 2018/0108 

(COD). 
83 KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 274. ISBN 978-80-88168-

18-8. 
84 ASGHER, Umer, Ali HAMZA, Fahad Moazzam DAR a Abdul Moeed PARACHA. Analysis 

of Increasing Malwares and Cyber Crimes Using Economic Approach. The International Journal of Soft 

Computing and Software Engineering. 2014, (3). ISSN 2251-7545. Dostupné z: 

doi:10.7321/jscse.v3.n3.74. 
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Z pohledu pachatelů je účelný zejména ransomware, který zašifruje data 

a za dešifrování vyžaduje určitý finanční obnos. V jiných případech jsou využívány 

adwary, které uživatelům ukazují nevyžádané reklamy a webové stránky. V neposlední 

řadě je využíváno propojení počítačových systémů, které jsou infikovány malwarem, 

v tzv. botnetové sítě. Tyto sítě jsou dále pronajímány nebo prodávány, případně jinak 

využity k páchání trestné činnosti.85 

Specifickou skupinou jsou pachatelé, kteří pracují pro státy, nejčastěji se hovoří 

v tomto kontextu o Rusku a Číně. Například dne 7. července 2020 USA podalo 

obžalobu na dva čínské občany Li Xiaoyu a Dong Jiazhi, kteří po dobu více než deseti 

let cílili na společnosti v mnoha zemích, včetně USA, zejména v obraně, technologiích, 

průmyslovém inženýrství či např. ve farmaceutickém sektoru, kde například útočili 

v nedávné době na počítačové sítě společností vyvíjejících vakcínu proti koronaviru.86 

Hlavním mezinárodněprávním zdrojem je v oblasti uvedených kybernetických 

zločinů Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě, a ačkoli existují i regionální 

nadnárodní právní úpravy, uvedená úmluva je zatím jediným univerzálním právním 

podkladem. Na půdě OSN se nicméně připravuje komplexní mezinárodní úmluva o boji 

proti užívání informačních a komunikačních technologií k trestným účelům.87 

Evropská unie vymezuje základní ustanovení k boji proti těmto kybernetickým 

zločinům v čl. 83 Smlouvy o fungování EU, kdy je mezi oblastmi trestné činnosti, 

pro které Unie může směrnicemi stanovit minimální pravidla trestných činů a trestů, 

uvedena i trestná činnost v oblasti výpočetní techniky.  

                                                 

85 GRIMES, Roger A. Hacking the Hacker: Learn From the Experts Who Take Down Hackers. John 

Wiley & Sons, 2017, s. 56-57. ISBN 9781119396239. 
86 Justice News. The United States Department of Justice [online]. Washington, 2020 [cit. 2020-08-10]. 

Dostupné z: https://www.justice.gov/opa/pr/two-chinese-hackers-working-ministry-state-security-

charged-global-computer-intrusion. 
87 Ad hoc committee established by General Assembly resolution 74/247. United Nations [online]. 2020 

[cit. 2020-10-16]. Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-

committee.html. 
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V sekundárním právu je významná zejména směrnice o útocích na informační 

systémy z roku 201388, jejíž rozbor je uveden níže, dále směrnice o evropském 

vyšetřovacím příkazu89 či připravované nařízení o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech.90 

  

                                                 

88 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 

systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 
89 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím 

příkazu v trestních věcech. 
90 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. COM/2018/225 final - 2018/0108 

(COD). 
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2. Kybernetická kriminalita z pohledu mezinárodního práva 

2.1. Univerzální úprava kybernetické kriminality 

 

 

S ohledem na přeshraniční povahu kybernetické kriminality mají klíčovou roli 

nejen jednotlivé státy, ale i mezinárodní organizace mezivládní povahy. Jedná se 

o sdružení států, která na základě zřizujícího právního aktu trvale vykonávají určité 

úkoly pro členské státy, a to vlastním jménem a prostřednictvím vlastních orgánů.91 

Největší mezinárodní organizace, Organizace spojených národů (dále jen 

„OSN“), která byla zřízena v roce 1945 s hlavním cílem pro ochranu míru 

a bezpečnosti, se ve své agendě zabývá i otázkami postihu kybernetické kriminality.92 

Hlavním pověřeným orgánem je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, který v otázkách 

postihu kybernetické kriminality spolupracuje s národními i regionálními partnery, 

například s níže uvedenou organizací ASEAN, a podílí se na realizaci mnohých 

platforem a fórech. Úřad se skládá z komisí, přičemž otázky kybernetické kriminality 

má primárně na starosti Komise pro prevenci kriminality a trestní justici, která byla 

zřízena již v roce 1992.93  

Komise se zaměřuje na boj proti národnímu a nadnárodnímu zločinu, tedy mimo 

jiné se jedná o organizovaný zločin, hospodářské trestné činy, ochranu životního 

prostředí prostředky trestního práva a prevenci kriminality v obecném měřítku. K plnění 

svých úkolů komise v dané oblasti připravuje rezoluce a rozhodnutí. Příkladem takové 

normy je rezoluce č. 74/247, ze dne 27. prosince 2019, prostřednictvím které komise 

ocenila činnost expertní skupiny a zřídila ad-hoc mezivládní výbor, složený za zástupců 

                                                 

91 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr 

k jiným právním systémům. 6., upr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2014, s. 120-121. ISBN 978-80-7380-

531-9. 
92 LAFEN, Sarah A. U.N. Regulation - the Best Approach to Effective Cyber Defense. Syracuse Journal 

of International Law and Commerce. 2018, (2), 249-274. 
93 Mezinárodní příručka pomoci obětem o využití a aplikaci deklarace OSN o základních principech 

spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci: návrh. 1997. ISBN 

8086008460. 
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všech regionů, aby vypracoval komplexní mezinárodní úmluvu o boji proti užívání 

informačních a komunikačních technologií k trestným účelům.94 Tak, jako je tomu 

i v případě jiných mezinárodních úmluv, bude i při tvorbě této úmluvy zapojen sektor 

mezivládních i nevládních organizací, občanská společnost a soukromý sektor, přičemž 

dle pracovního rozpisu výboru by měl být návrh úmluvy připraven v roce 2024. 

Pro pracovní účely byla zřízena expertní skupina, která se schází v přibližně 

ročních či víceletých intervalech a která je zaměřena na výměnu informací týkajících se 

národních legislativ, technické podpory či mezinárodní spolupráce.95 Tato expertní 

skupina tvoří součást Komise pro prevenci kriminality a trestní justici. 

Dalším přínosem OSN v oblasti boje proti kyberkriminalitě je zřízení centrální 

databáze judikátů, legislativ a dalších relevantních materiálů.96 OSN rovněž realizuje 

své studie, například týkající se dopadu nových informačních technologií na zneužívání 

dětí, zřídila globální program na boj proti kybernetické kriminalitě, pořádá vzdělávací 

workshopy, konzultace a samozřejmě se zabývá kyberkriminalitou i na pravidelných 

trestních kongresech OSN. 

Globální program OSN, týkající se kybernetické kriminality97, je jednou z reakcí 

na složitost počítačové kriminality, kdy se pachatelé a oběti nacházejí v různých zemích 

světa, a OSN tak potvrzuje, že tento druh kriminality vyžaduje naléhavou, dynamickou 

odpověď na mezinárodní úrovni. Před samotným zahájením globálního programu byla 

zřízena otevřená mezivládní expertní skupina s cílem vyhotovit komplexní studii 

k problémům kybernetické kriminality. Jejich práce zahrnuje výměnu informací 

o národních legislativách, využívaných metodách, technické podpoře a mezinárodní 

                                                 

94 Ad hoc committee established by General Assembly resolution 74/247. United Nations [online]. 2020 

[cit. 2020-10-16]. Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-

committee.html. 
95 LAFEN, Sarah A. U.N. Regulation - the Best Approach to Effective Cyber Defense. Syracuse Journal 

of International Law and Commerce. 2018, (2), 249-274. 
96 Cybercrime Repository. United Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-repository.html. 
97 Global Programme on Cybercrime. United Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html. 
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spolupráci. Expertní skupina se sešla poprvé již v roce 2011, následně ještě v letech 

2013 a 2017.98 

I v rámci globálního programu boje proti kybernetické kriminalitě je 

připomenuto, že neexistuje žádná mezinárodní definice kybernetické kriminality 

nebo kybernetických útoků. OSN tak shrnuje základní kategorie dotčených trestných 

činů, mezi které patří jednak trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti 

počítačových data a systémů, dále trestné činy související s počítačem, trestné činy 

související s obsahem a trestné činy související s porušením autorských práv a práv 

s nimi souvisejících. 

V širším slova smyslu pak lze rozlišovat trestné činy spojené s kybernetickou 

bezpečností, kdy dochází například k narušení kritické infrastruktury, typicky 

prostřednictvím malwarů, ransomwarů či přetěžováním webových stránek daty. Jinou 

kategorií jsou trestné činy, které lze spáchat i mimo kybernetické prostředí, avšak právě 

v tomto prostředí vykazují nová specifika. Jedná se například o podvody či praní 

špinavých peněz. Odděleně a s důrazem globální program navíc připomíná 

problematiku pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí on-line a zdůrazňuje neustále 

narůstající obrovské množství materiálů na internetu a na fórech darknetu 

a rovněž zaznamenává problematiku zneužívání a vydírání dětí on-line.99 Dále je dítě 

chráněno na úrovni mezinárodního práva Úmluvou Organizace spojených národů 

o právech dítěte z roku 1989100, kde se v článku 34 státy zavázaly chránit děti 

před všemi formami sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání a k zabezpečení 

tohoto závazku mají přijímat nezbytná vnitrostátní, dvoustranná i mnohostranná 

mezinárodní opatření. 

                                                 

98 Open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the problem 

of cybercrime Vienna, 10-13 April 2017. United Nations [online]. 2017 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/open-ended-intergovernmental-expert-group-to-

conduct-a-comprehensive-study-of-the-problem-of-cybercrime.html. 
99 Global Programme on Cybercrime. United Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html. 
100 Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

2016. ISBN isbn978-80-7421-120-1. 
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Jedním z významných aktérů boje proti kybernetické kriminalitě je 

v mezinárodní sféře i Rada Evropy, což potvrzuje především její přijetí Úmluvy 

o počítačové kriminalitě v roce 2001 (rozbor Úmluvy následuje v další části kapitoly). 

K této Úmluvě byl Radou Evropy vytvořen výbor s názvem T-CY, který zasedá 

bez účasti veřejnosti dvakrát ročně a své závěry zveřejňuje ve výročních zprávách 

a pracovních plánech. Činnost výboru se zaměřuje především na účinnou implementaci 

a užívání článků Úmluvy, výměnu informací mezi smluvními stranami a diskusi 

o dodatcích či novou úpravu ustanovení Úmluvy.101 Současně se výbor snaží vést dialog 

se státy, které Úmluvu dosud nepodepsaly či neratifikovaly, s cílem co nejvíce rozšířit 

členskou základnu, například aktuálně o Nový Zéland, a zvýšit účinnost a legitimitu 

textu Úmluvy.102 

Kromě výše uvedeného výboru Rada Evropy rovněž zřídila kancelář 

pro program kybernetické kriminality se sídlem v Bukurešti. Ta se zaměřuje mimo jiné 

na zvyšování úrovně legislativy v této oblasti a na vzdělávání osob pracujících 

pro orgány činné v trestním řízení. Dále Rada Evropy vytvořila systém konferencí 

zvaný Octopus103. Tato platforma se koná každých dvanáct až osmnáct měsíců a schází 

se při ní experti z osmdesáti zemí světa, aby si vyměňovali své informace týkající se 

postihu kybernetické kriminality. Současně je vyvíjena celá řada dalších programů, 

jedná se například o společný projekt Rady Evropy a Evropské unie zvaný 

iPROCEEDS – 2, jehož hlavním cílem je vyhledávání, zadržování a konfiskace výnosů 

z kybernetické kriminality, předcházení praní peněz na internetu a zabezpečení 

elektronických důkazů. Jiným společným projektem těchto dvou subjektů je také 

projekt GLACY+104. Některé projekty Rady Evropy jsou cíleny na konkrétní druh 

kybernetické kriminality, jako je tomu například u tzv. EndOCSEA, který cílí 

                                                 

101 MATIJAŠEVIĆ-OBRADOVIĆ, Jelena. European standards in the field of combating cyber 

crime. Megatrend Revija. University Dzon Nezbit, 2014, (4), 279-300. 
102 Cybercrime Convention Committee. Council of Europe [online]. Strasbourg, France: Council 

of Europe, 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/tcy. 
103 GIACOMELLO, Giampiero. Security in Cyberspace: Targeting Nations, Infrastructures, Individuals. 

USA: Bloomsbury Publishing, 2014, s. 191. ISBN 9781623566999. 
104 PLACHTA, Michael. How the Council of Europe Tackles Cybercrime: The GLACY+ 

Project. International Enforcement Law Reporter [online]. 2017, 33(4), 157-159 [cit. 2020-11-14]. ISSN 
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na ukončení sexuálního zneužívání dětí on-line.105 Jiné projekty jsou naopak 

rozlišovány geograficky, kdy se například projekt CyberEast dotýká zemí, jako jsou 

zejména Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko či Ukrajina, zatímco projekt CyberSouth 

zahrnuje oblasti Alžírska, Jordánska, Libanonu, Maroka či Tuniska.106 

 

2.2. Regionální úpravy kybernetické kriminality 

 

Významnou organizací, která se podílí na zajišťování kybernetické bezpečnosti 

z pohledu regionální mezinárodní právní úpravy, je Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě (dále jen „OBSE“). Její činnost v této oblasti spočívá 

kromě jiného v zajišťování konzultací ohledně možných bezpečnostních kybernetických 

incidentů, vytvoření platformy pro sdílení národních bezpečnostních politik a přístupů 

a vytváření konkrétních úkolů k ochraně kritické infrastruktury členských států.107  

Dané oblasti se v OBSE věnuje především Oddělení přeshraničních hrozeb, 

které prostřednictvím konkrétních aktivit zvyšuje úroveň kybernetické bezpečnosti 

v jednotlivých státech. Jedná se především o různé formy cvičení, workshopů 

a vzdělávacích aktivit. Celkem má uvedené oddělení na starosti čtrnáct projektů, 

které se zaměřují na antikorupční platformu, bezpečnost hranic, kybernetickou 

bezpečnost, boj proti terorismu či budování kapacit v oblasti počítačové kriminality. 

Konkrétní spolupráce probíhá s národními bezpečnostními a zpravodajskými 

složkami.108 

Z pohledu normotvorby se pak jedná především o rozhodnutí Rady ministrů, 

například rozhodnutí č. 5/16 z 9. prosince 2016, kterými se organizace snaží zmírnit 

                                                 

105 AKHTAR, Rajnaara, Conrad NYAMUTATA a Elizabeth FAULKNER. International Child Law. 4. 

UK: Routledge, 2020. ISBN 9780429012426. 
106 Cybercrime Convention Committee. Council of Europe [online]. Strasbourg, France: Council 
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108 Annual Report of the Secretary General on Police-Related Activities in 2019. OSCE POLIS [online]. 
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rizika konfliktu vyplývající z užívání informačních a komunikačních technologií.109 

V uvedeném dokumentu Rada ministrů odkazuje na významné mezinárodněprávní 

dokumenty, zejména na Chartu OSN a na Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, a klade důraz na mezistátní spolupráci, transparentnost, předvídatelnost 

a stabilitu tak, jak již bylo uvedeno v rozhodnutí Rady č. 1039 ze dne 26. dubna 2012.   

 

 

Z dalších regionů lze uvést jako příklad Organizaci amerických států, která se 

rovněž mimo jiné zavázala rozvíjet a podporovat agendu kybernetické bezpečnosti 

v zemích Severní i Jižní Ameriky.110 Ve spolupráci s národními i regionálními subjekty 

veřejného a soukromého sektoru řeší politické i technické otázky, snaží se budovat 

a posilovat kapacity kybernetického sektoru a zaměřuje se na vzdělávání a cvičení 

v otázkách krizového managementu a informačních a komunikačních technologií. 

Zodpovědným orgánem je především Oddělení právní spolupráce, nicméně významnou 

roli hraje i Valná hromada, která schválila např. rezoluci AG/RES.2004 vymezující 

meziamerickou ucelenou strategii k boji proti hrozbám na kybernetickou bezpečnost.111 

Uvedená rezoluce poskytla mandát příslušnému sekretariátu k řešení otázek 

kybernetické bezpečnosti, samozřejmě s ohledem na skutečnost, že v dané oblasti 

existuje sdílená odpovědnost za zabezpečení kyberprostoru ze strany vnitrostátních 

a regionálních subjektů z veřejného i soukromého sektoru a je nutné společně řešit jak 

politické, tak technické otázky. Mezi hlavní cíle sekretariátu patří zřízení CSIRT týmu 

v každé zemi, které dohromady vytvoří síť určenou ke sledování a varování ve věcech 

kybernetické bezpečnosti. Sekretariát tak poskytuje příslušné vedení a odporu těmto 

týmům, podporuje rozvoj národních strategií kybernetické bezpečnosti a podporuje 

                                                 

109 Cyber/ICT Security. OSCE [online]. Vienna, Austria, 2020 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: 
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obecné povědomí o kybernetické bezpečnosti za účelem jejího posílení ve všech státech 

organizace.112 

 

Jiným regionálním příkladem může být Sdružení národů jihovýchodní Asie (dále 

jen „ASEAN“), které společně s Vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku uzavřelo prohlášení o spolupráci ve věcech kybernetické 

bezpečnosti. Kybernetická strategie je zde zaměřena na dva související cíle, kterými 

jsou posílení kybernetické bezpečnosti za účelem ekonomické a sociální prosperity 

a ochrana kybernetického prostoru proti kybernetickým hrozbám.113 Hlavním orgánem, 

který se v ASEAN kybernetickou bezpečností zabývá, je rada mistrů telekomunikací 

a informatiky, která přijala program AIM2020. V rámci tohoto programu, který se 

mimo jiné dotýká ekonomického rozvoje, inovací, vnitřního trhu a informační 

bezpečnosti, jsou každoročně přijímány pracovní plány a jsou vedeny dialogy 

s partnerskými zeměmi, mezi které patří například Čína, Japonsko, Indie či již výše 

zmíněná EU.114 

ASEAN je rovněž aktivní v platformách určených ke zvýšení kybernetické 

bezpečnosti, ať se již jedná o ministerskou konferenci či setkávání státních zástupců 

a dalších orgánů činných v trestním řízení. Představitelé jednotlivých států v roce 2017 

přijali Deklaraci k prevenci a boji proti kybernetické kriminalitě, ve které potvrdili 

význam harmonizace právních předpisů v oblasti kybernetických zločinů 

a elektronického dokazování. Na tuto deklaraci následně navázala deklarace ze Sydney 

v roce 2018, která byla uzavřena na summitu konaném společně se zástupci Austrálie. 

V roce 2018 se rovněž konalo třetí zasedání ministerské konference ke kybernetické 

bezpečnosti, na kterém byla potvrzena platnost jedenácti nezávazných norem, 
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vytvořených odborníky OSN, vztahujících se k chování států v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Současně byla potvrzena vůle států k hlubší spolupráci v dané oblasti.115 

 

Z afrického kontinentu lze uvést například činnost Africké unie, která již v roce 

2014 přijala Úmluvu o kybernetické bezpečnosti a ochraně osobních dat.116 Ustanovení 

této úmluvy se věnují elektronickému obchodu, zpracování a ochrany osobních dat 

a s tím spojeným institucionálním rámcem a v neposlední řadě zvyšování úrovně 

kybernetické bezpečnosti a boji proti kybernetické kriminalitě. Jedním z orgánů, který 

je oblastí kybernetické bezpečnosti pověřen, je Komisař pro mír a bezpečnost, dalším 

dotčeným orgánem je ale také Ředitel pro infrastrukturu a energie. Africká unie navíc 

spolupracuje s řadou subjektů veřejného i soukromého sektoru, například se společností 

Symantec, Inc., a pravidelně zveřejňuje zprávy o kybernetických hrozbách a trendech 

v Africe.117 Stejně jako jiné mezinárodní organizace i Africká unie se podílí 

na organizaci mnoha workshopů, poskytuje konzultace a vzdělávací programy státním 

i nestátním subjektům a věnuje se dialogu s partnerskými zeměmi. Příkladem 

spolupráce v otázkách kybernetické bezpečnosti je součinnost při pořádání workshopů 

s Radou Evropy.118 

V posledních letech čelí Afrika neustálému nárůstu vývoje informační 

infrastruktury a přístupu k internetu. Ačkoli dosud není v této oblasti vytvořen 

koordinovaný program budování kapacit kybernetické bezpečnosti, realizovala Africká 

unie již v tomto směru celou řadu aktivit a rozšiřuje spolupráci s regionálními partnery 

a mezinárodními institucemi. Například v letech 2011 až 2016 proběhla ve spolupráci 

s USA celá řada workshopů zaměřená na zvyšování povědomí o kybernetické 
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bezpečnosti a řešení kybernetických incidentů. Africká unie také spolupracuje s Radou 

Evropy, například v roce 2018 pořádala právě společně s Radou Evropy první africké 

fórum o kybernetické kriminalitě, kterého se zúčastnili politici, zástupci orgánů činných 

v trestním řízení, soudci či státní zástupci. 119 

 

2.3. Úmluva o počítačové kriminalitě 

2.3.1. Vznik Úmluvy o počítačové kriminalitě 

 

Dne 23. listopadu 2001 byla přijata Úmluva Rady Evropy o počítačové 

kriminalitě120 (dále jen „Budapešťská úmluva“ či „Úmluva o kyberkriminalitě“). 

Sestavením textu této Úmluvy byl pověřen Výbor expertů pro kriminalitu 

v kyberprostoru, který působil v letech 1997 až 2000. Po schválení Výborem ministrů 

Rady Evropy byla Úmluva od 23. listopadu 2001 zpřístupněna k podpisu.121 Česká 

republika ji podepsala v roce 2005 a ratifikovala ji o osm let později, v srpnu 2013. 

Tento dokument připomněl nutnost budování mezinárodní spolupráce v oblasti 

boje proti počítačové kriminalitě s ohledem na zásadní změny, které jsou způsobeny 

digitalizací, konvergencí a globalizací počítačových sítí. Preambule Budapešťské 

úmluvy zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi státy a soukromými osobami a ochranu 

legitimních zájmů při používání a rozvoji informačních technologií. V samotném textu 

jsou rozlišovány trestné činy proti důvěrnosti, integritě a použitelnosti počítačových dat 

a systémů, trestné činy související s počítačem, trestné činy související s obsahem 

a trestné činy týkající se porušení autorského práva a práv souvisejících. 
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2.3.2 Hmotné právo Úmluvy o počítačové kriminalitě 

 

V první kategorii skutkových podstat kybernetických zločinů jsou vymezeny 

trestné činy nezákonného přístupu, nezákonného odposlechu, zasahování do dat, 

zasahování do systému a zneužívání zařízení. V druhé kategorii jsou trestné činy 

počítačového padělání a počítačového podvodu. Ve třetí kategorii jsou trestné činy 

související s dětskou pornografií a čtvrtá kategorie odkazuje na trestné činy týkající se 

porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Sankce 

u jednotlivých trestných činů Úmluvy mají korespondovat s principem účinnosti 

a proporcionality, měly by působit odrazujícím charakterem a státy by měly 

inkorporovat též možnost trestu odnětí svobody. Úmluva také uvádí povinnost zavést 

odpovědnost právnických osob, a to jak trestní, tak občanskoprávní či správní. Trestní 

odpovědnost fyzických osob, které trestné činy spáchaly, tím nicméně není dotčena. 

Část první kapitoly II. Úmluvy upravuje jednotlivé trestné činy dle výše 

uvedených kategorií. Z první kategorie se tak konkrétně jedná o trestný čin 

nezákonného přístupu, tedy úmyslného neoprávněného přístupu k celému počítačovému 

systému nebo jeho jakékoli části. Státy však mohou stanovit, že takový přístup je trestný 

jen v těch případech, kdy byla porušena bezpečnostní opatření s úmyslem získat 

počítačová data nebo s jiným nečestným úmyslem, nebo ve vztahu k počítačovému 

systému, který je s jiným počítačovým systémem spojen. Přístupem je chápán přístup 

k části počítačového systému nebo jeho celku, tedy jedná se například o přístup 

k hardwaru či uloženým datům. Nestačí tak pouhé zaslání e-mailu nebo složky 

do počítačového systému.122 Uvedený druh kybernetického zločinu lze dle dříve 

vymezené kategorizace trestných činů řadit ke kybernetickým trestným činům, které lze 

spáchat pouze v kybernetickém prostředí. 

Druhý trestný čin Úmluvy, uvedený v čl. 3, vymezuje nezákonný odposlech, 

kterým se rozumí úmyslný a neoprávněný odposlech neveřejného přenosu počítačových 

dat, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování, provedený 
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technickými prostředky. Státy mohou však trestnost podmínit případy, kdy je jednání 

spácháno s nečestným úmyslem, nebo ve vztahu k počítačovému systému, který je 

spojen s jiným počítačovým systémem. Přenos počítačových dat může probíhat v rámci 

jednoho počítačového systému, mezi dvěma počítačovými systémy, které patří jedné 

osobě, mezi dvěma počítači, které spolu komunikují či mezi počítačem a osobou, 

například prostřednictvím klávesnice.123 Tento druh zločinů vychází v rámci třídění 

z klasické kriminality, neboť se dotýká obecné ochrany listovního tajemství, nicméně 

způsob vymezený Úmluvou následně v uvedeném kybernetickém kontextu vyžaduje 

technické prostředky a počítačová data. 

Třetí trestný čin, který Úmluva upravuje v čl. 4., upravuje zasahování do dat, 

kdy dochází k úmyslnému, neoprávněnému poškození, vymazání, snížení kvality, 

pozměnění nebo potlačení počítačových dat. Trestnost mohou státy vázat na způsobení 

závažné škody. Uvedený trestný čin je z pohledu třídění kriminality činem, který lze 

spáchat pouze v kybernetickém prostředí. 

Další, čtvrtý trestný čin, Úmluva stanovuje v čl. 5 jako zasahování do systému, 

přičemž se jedná o spáchání úmyslného, neoprávněného závažného omezení funkčnosti 

počítačového systému vkládáním, přenášením, poškozením, vymazáním, snížením 

kvality pozměněním nebo potlačením počítačových dat. Míru závažnosti Úmluva 

nestanovuje, je proto na státech, jaká kritéria pro určení závažného omezení funkčnosti 

zvolí. Příkladem může být zasílání dat na určitý systém v takové formě, velikosti 

nebo četnosti, že to má závažný škodlivý dopad na možnost vlastníka či provozovatele 

systému takový systém používat nebo komunikovat se systémy jinými.124 Stejně 

jako předchozí trestný čin je i tento řazen k trestným činům, které lze spáchat jen 

v kybernetickém prostředí. 

Čl. 6 Úmluvy upravuje pátý trestný čin označovaný jako zneužívání zařízení, 

kdy dochází k úmyslné a neoprávněné výrobě, prodeji, opatření za účelem použití, 

dovozu či distribuce nebo jiného zpřístupnění zařízení nebo počítačového hesla, 
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s úmyslem spáchat některý z výše uvedených trestných činů, nebo i držení takové 

položky, nicméně státy mohou stanovit, že k trestnosti je třeba držení několika takových 

položek. Obdobně jako předchozí trestný čin je i tento řazen k trestným činům, které lze 

spáchat pouze v kybernetickém prostředí. 

Naopak následující trestné činy, vymezené články 7 až 10 Úmluvy patří 

do kategorie klasické kriminality, kterou lze spáchat i mimo prostředí kybernetického 

prostoru. Většina národních úprav tak již do určité míry obsahuje trestní ustanovení, 

která mohou být do různé míry aplikována i na prostředí digitálního světa.  

Podle č. 7 Úmluvy je trestné počítačové padělání, kdy jsou úmyslně 

a neoprávněně vkládána, pozměněna, vymazána, nebo potlačena počítačová data, což 

vede k nepravosti dat, s úmyslem považovat taková data za pravá nebo s nimi má být 

pro právní účely jednáno jako s pravými daty, bez ohledu na jejich čitelnost 

a srozumitelnost. Státy však mohou trestní odpovědnost vázat na podmínku úmyslu 

podvést nebo podobného nečestného úmyslu. V daném případě se jedná o trestný čin, 

který lze spáchat i v běžném fyzickém světě, nicméně způsob a prostředky jeho 

spáchání samozřejmě v daném případě opět vyžadují kybernetický prostor. V obecné 

rovině se tato kriminalita nejvíce dotýká práv duševního vlastnictví, časté je například 

padělání softwarů.125 

Sedmým trestným činem Úmluvy je dle čl. 8 počítačový podvod, v rámci 

kterého je úmyslně a neoprávněně způsobena ztráta na majetku jiného, a to vkládáním, 

pozměňováním, vymazáním nebo potlačením počítačových dat či jakýmkoli zásahem 

do fungování počítačového systému. Uvedené jednání je pácháno s podvodným 

nebo nečestným úmyslem neoprávněně získat majetkový prospěch pro sebe 

nebo pro jiného. Tento trestný čin není vázán pouze na kybernetický prostor, neboť se 

řadí k tradičním formám kriminality. V uvedeném případě pouze navíc dostává 

kybernetický rozměr s ohledem na vymezení znaku počítačových dat či počítačového 

systému. 
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V čl. 9 Úmluvy je upravena další oblast trestných činů, kterou jsou trestné činy 

související s dětskou pornografií. Trestnou je tak úmyslná a neoprávněná výroba dětské 

pornografie za účelem její distribuce prostřednictvím počítačového systému, její 

nabízení, zpřístupňování, distribuce nebo přenos prostřednictvím počítačového systému, 

opatřování dětské pornografie prostřednictvím počítačového systému pro sebe 

nebo pro jiného a uchovávání dětské pornografie v počítačovém systému nebo na médiu 

pro ukládání počítačových dat. Ačkoli Úmluva předpokládá, že nezletilými osobami 

jsou rozuměny osoby mladší osmnácti let, mohou státy stanovit určit nižší věkovou 

hranici, nejníže však šestnáct let. Uvedená trestná činnost dětské pornografie patří 

mezi klasické formy kriminality, které lze spáchat i mimo kybernetický prostor. 

V kontextu kybernetického zločinu se pak jedná o obsah počítačových dat, nikoli 

o manipulaci s nimi, jak tomu bylo ve výše uvedených případech. 

Poslední trestný čin Úmluvy je vymezen v čl. 10 a týká se porušení autorského 

práva a práv souvisejících s právem autorským. Trestným činem je tak porušení 

autorského práva tak, jak je definováno právními předpisy států dle závazků, 

které přijaly na základě Pařížské revize Bernské Úmluvy o ochraně literárních 

a uměleckých děl, Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

a Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, s výjimkou 

jakýchkoli osobnostních práv. Předpoklad trestnosti dle této Úmluvy pak stanoví 

záměrné spáchání trestného činu, v komerčním měřítku a prostřednictvím počítačového 

systému. Úmluva následně odkazuje v této oblasti trestné činnosti na další 

mezinárodněprávní dokumenty, konkrétně na Mezinárodní úmluvu o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových organizací a Smlouvu 

Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců 

a o zvukových záznamech. Státy mohou vyloučit trestnost takového jednání 

v případech, kdy jsou dostupná jiná účinná nápravná opatření, a taková výhrada 

neomezuje mezinárodní závazky států stanovené v uvedených mezinárodněprávních 

dokumentech. Uvedený druh trestné činnosti, obecně nazývaný jako porušení práv 

duševního vlastnictví, je řazen ke klasickým formám kriminality a nepatří k trestným 

činům, které jsou charakteristické pouze pro kybernetický prostor. Úmluva přidává 
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kybernetický rozměr požadavkem spáchání trestného činu prostřednictvím počítačového 

systému. 

Následující články Úmluvy upravují formy odpovědnosti a trestů. Článkem 11 je 

vymezen pokus trestného činu v případech, kdy se jedná o úmyslný a neoprávněný 

pokus spáchat některý z vymezených trestných činů. Dále článek stanovuje za trestnou 

jakoukoli formu účastenství na spáchání kteréhokoli z Úmluvy vymezených trestných 

činů s tím úmyslem, aby takový trestný čin byl spáchán. 

Odpovědnost právnických osob je Úmluvou upravena v čl. 12, 

přičemž právnické osoby mohou být učiněny odpovědnými za trestný čin vymezený 

touto Úmluvou, který byl spáchán v její prospěch fyzickou osobou, která v ní má 

vedoucí postavení, ať již jedná samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby. 

Právnická osoba také může být trestně odpovědna v případech, kdy spáchání trestného 

činu umožnil nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany fyzické osoby definované 

výše, ve prospěch této právnické osoby. Odpovědnost právnických osob nemá vliv 

na odpovědnost osob fyzických a státy mohou rozlišit odpovědnost právnických 

subjektů na občanskoprávní, správní a trestní. 

Poslední ustanovení Úmluvy v část i věnované trestnímu právu hmotnému se 

věnuje trestům a opatřením. Podle čl. 13 mají státy zajistit, aby tresty byly účinné, 

přiměřené a odrazující. V případě právnických osob mají být aplikovány účinné, 

přiměřené a odrazující trestní nebo netrestní sankce nebo opatření, včetně peněžitých 

sankcí. Je tak na úvaze každého státu, jak hodnotí Úmluvou vymezená kritéria 

účinnosti, přiměřenosti a odrazení. 

Cílem trestněprávní hmotné úpravy Úmluvy je stanovení společného 

minimálního standardu v oblasti kybernetických zločinů. Předmětná harmonizace je 

určena k účinnějšímu boji proti této kriminalitě na národní a mezinárodní úrovni 

a představuje základní konsensus států trestního postihu kybernetických zločinů. 

Úmluva rozlišuje trestné činy, které jsou charakteristické pouze pro kybernetický 

prostor, a trestné činy, které lze řadit do klasické formy kriminality, nicméně v kontextu 

kybernetických zločinů je využit některý z prvků informačních technologií. Úmluva 

klade důraz na neoprávněné spáchání trestných činů, nicméně formy oprávnění blíže 
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nespecifikuje. Může se tak jednat o souhlas druhé strany, výkon veřejné moci, 

či například o okolnosti vylučující protiprávnost. 

 

2.3.3. Procesní právo Úmluvy o počítačové kriminalitě 

 

Úmluva obsahuje kromě ustanovení hmotného práva i instituty procesního 

práva. Všechny smluvní státy jsou proto povinny zavést pravomoci a postupy, 

které Úmluva vymezuje, za účelem specifického trestního vyšetřování nebo řízení. 

Článkem 14 mezinárodní společenství potvrzuje, že v obecné rovině je pro postih 

kybernetických zločinů klíčová harmonizace i procesního práva. Předpokládá se totiž 

aplikace pravomocí a postupů nejen na trestné činy, které jsou definované zněním 

Úmluvy, ale rovněž i na jiné trestné činy, které jsou spáchané prostřednictvím 

počítačového systému, a dále také na procesní způsoby zajištění důkazů o trestném 

činu, které mají elektronickou podobu.  

Úmluvou vymezené pravomoci a postupy musí odpovídat jednotlivým národním 

legislativám, ale rovněž mezinárodním lidskoprávním standardům, které jsou zakotveny 

mimo jiné Úmluvou Rady Evropy na ochranu lidských práv a základních svobod z roku 

1950 či Mezinárodním paktem OSN o občanských a politických právech z roku 1966. 

Další podoby záruk má představovat rovněž soudní či případně jiný nezávislý dohled, 

který je ke kontrole výkonu opatření určen. 

Z procesních institutů Úmluvy je vhodné uvést zejména prostředky 

k urychlenému uchování uložených počítačových dat. Uvedené postupy jsou žádoucí 

především v případech, kdy panují důvodné obavy o ztrátu počítačových dat, případně 

hrozí jejich pozměnění. Analogicky jsou uvedeny i instituty určené k urychlenému 

zachování nebo zpřístupnění provozních dat. Úmluva dále obsahuje příkaz k předložení, 

který může být použit nejen vůči osobě nebo vůči počítačovým datům, které má tato 

osoba v držbě, ale také může být využit vůči poskytovateli služby, především za účelem 

zjištění údajů o dotčeném odběrateli.  
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Význam tohoto ustanovení potvrzuje i judikatura Spojených států amerických, 

když se společnost s názvem the Recording Industry Asscociation of America úspěšně 

dožádala informací o identifikaci osob, které neoprávněně sdílely soubory, 

od provozovatelů internetových serverů. Povinnost poskytnout takové informace je totiž 

těmto subjektům uložena z důvodu poskytování služby na daném území, bez ohledu 

na umístění jejich sídla. Poskytované informace zahrnují nejen totožnost uživatele 

a jeho adresu, ale také technické a časové údaje, typ použité komunikační služby 

či informace ohledně provedených plateb.126 

Mezi dalšími formami institutů procesního práva, které Úmluva představuje, 

patří také prohlídka a zajištění uložených počítačových dat. V konkrétní podobě se 

jedná o přístup k počítačovému systému, ale také například k jeho komponentu, 

který obsahuje počítačová data. Vždy však platí, že se osoba nachází na území 

smluvního státu nebo zde poskytovatel nabízí své služby. V článcích 20 a 21 Úmluvy je 

obsažena úprava shromažďování provozních dat v reálném čase a odposlech 

obsahových dat. V uvedených případech však mohou smluvní státy omezit tato 

ustanovení jen pro vybrané trestné činy v případech, kdy národní legislativa není 

s těmito ustanoveními v souladu. 

Za citelný zásah do soukromí lze považovat odposlech obsahových dat, 

proto  musí tento institut obsahovat stejná nebo mírnější omezení než institut 

shromažďování provozních dat. Jurisdikce států a možnost vést trestní řízení u Úmluvou 

vymezených kybernetických zločinů je dána v případech, kdy je čin spáchán na území 

smluvního státu, na lodi, která pluje pod jeho vlajkou, na palubě letadla, které je 

registrované podle zákonů smluvního státu či jedním z jeho občanů. Rovněž takový 

trestný čin zakládá soudní příslušnost smluvního státu místem spáchání činu a dále tato 

příslušnost nastává v případech, kdy se na dané území nevztahuje územní pravomoc 

žádného státu. 

 

                                                 

126 NOVÁČKOVÁ, Eliška. Evropská právní úprava kyberzločinů s porovnáním právní úpravy 

kyberzločinů ve Spojených státech amerických. Praha, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
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2.3.4. Dodatkový protokol Rady Evropy k Úmluvě o počítačové kriminalitě 

 

V roce 2003 byl přijat Dodatkový protokol Rady Evropy č. 189 k Úmluvě 

o kyberkriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných 

prostřednictvím počítačových systémů127, ve kterém jsou uvedeny další trestné činy 

související s rasistickým nebo xenofobním materiálem. Trestným činem je tak šíření 

rasistického a xenofobního materiálu skrze počítačový systém, rasisticky a xenofobně 

motivovaná výhrůžka, spáchaná prostřednictvím počítačového systému a rovněž je 

trestné jednání spáchané prostřednictvím počítačového systému, které popírá, hrubě 

zlehčuje, schvaluje nebo ospravedlňuje genocidu nebo zločiny proti lidskosti. 

Za rasistický a xenofobní materiál je považován jakýkoli písemný materiál, 

obraz nebo jiné vyjádření myšlenek nebo teorií, který obhajuje, podporuje 

nebo podněcuje nenávist, diskriminaci nebo násilí, proti jakémukoli jednotlivci 

nebo skupině jednotlivců, na základě rasy, barvy pleti, rodového nebo národního 

nebo etnického původu, jakož i náboženství, je-li použito jako záminka namísto 

nějakého z těchto atributů. Za písemný materiál lze považovat zejména jakékoli texty, 

knihy, časopisy, prohlášení či zprávy, obrazovým materiálem mohou být například 

fotky, kresby či obrázky, nebo se může jednat o jiné vyjádření myšlenek či teorií, 

přičemž takové vyjádření je ve formátu, který lze uložit, zpracovat či přenést 

prostřednictvím počítačového systému. Obdobně jako v případě trestných činů 

vymezených Úmluvou i zde platí, že trestné činy upravené Dodatkovým protokolem 

musí být spáchány úmyslně a neoprávněně.128 

Úmluva, která byla zhotovena před téměř dvaceti lety, reprezentuje významný 

posun ve sjednocování právní úpravy bezpečného kyberprostoru v mezinárodním 

měřítku. Smluvním státům je uložena povinnost vymezit ve svém právním řádu určitá 

                                                 

127 Dodatkový protokol č. 9/2015 Sb. m. s. k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů 

rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů. In: Sbírka 

mezinárodních smluv. č. 9/2015, částka 3, s.193-206. 
128 Council of Europe. Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, 

concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature. No. 189. Dostupné např. z: 

https://rm.coe.int/16800d37ae. 
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jednání za trestné činy, zajistit, že justice disponuje účinnými prostředky procesního 

práva, například výše zmíněným urychleným uchováním uložených počítačových dat, 

a aktivně se účastnit na efektivní mezinárodní spolupráci v policejní i justiční oblasti. 

Zřejmým přínosem Úmluvy je zejména vytvoření mezinárodní platformy k debatě 

o bezpečném kybernetickém prostoru. Rovněž lze hodnotit pozitivně snahu 

o harmonizaci relevantních národních právních ustanovení, která se dotýkají 

kybernetických zločinů. Tato harmonizace představuje nejen snazší mezinárodní 

spolupráci a účinnější vyšetřování kybernetické kriminality, ale také aktualizaci 

jednotlivých právních řádů v oblasti kybernetického prostoru, a to jak z pohledu 

hmotného práva, tak i v rámci práva procesního. Celkově lze rovněž posuzovat 

jako pozitivní přínos Úmluvy zaměření se na mezinárodní technickou spolupráci 

a na aplikaci moderních prostředků procesního práva. 

Výtky pak směřují k procesu samotného přijetí textu Úmluvy, neboť se ukázalo 

jako diskutabilní, zda měla být tato Úmluva přijata na poli Rady Evropy, nebo by se 

jevilo jako vhodnější její přijetí Organizací spojených národů. S ohledem na výše 

uvedené je ale zřejmé, že právě OSN se již také podílí na přípravě mezinárodní úmluvy 

zaměřené na kybernetickou kriminalitu. Navíc činnost Rady Evropy dokládá, že i tato 

organizace neustále vyvíjí úsilí v boji proti kybernetické kriminalitě a z pohledu 

Úmluvy je nutné rovněž připomenout vytváření dodatkových protokolů.  

Problematická je nicméně samotná implementace Úmluvy do národního práva 

smluvních států, s ohledem na skutečnost, že neúplná či nekorespondující forma 

implementace nemá dostatečně jasné sankční nástroje. V takových případech se lze 

spoléhat výhradně na mezinárodní spolupráci a mezistátní dialog. Státy rovněž 

nepřistupují jednotně k aplikaci jednotlivých procesních institutů, mimo jiné se jedná 

o případy forem prohlídky a zajištění uložených počítačových dat. 

I tak je nicméně významným faktem, že Úmluva podnítila činnost států 

v otázkách kybernetických zločinů, vytvořila podstatný bod pro mezinárodní spolupráci 

a pomáhá sjednocovat národní trestněprávní ustanovení hmotného i procesního práva. 

Úmluva tak potvrdila význam technologického pokroku a z něj vyplývající rizika, 

připomněla sdílenou odpovědnost veřejného i soukromého sektoru v otázkách 
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kybernetické bezpečnosti, a představovala proto klíčový přelom v boji 

proti kybernetickým zločinům. 

Z pohledu výše uvedené základní charakteristiky vybraných kybernetických 

trestných činů lze konstatovat, že Úmluva o kyberkriminalitě dopadá v nějaké rovině 

na každý z nich. Postih dětské pornografie a pohlavního vykořisťování je obsažen 

v čl. 9 této Úmluvy, podle něhož mají státy trestně postihovat výrobu dětské pornografie 

za účelem její distribuce, jejího nabízení nebo zpřístupňování, distribuci nebo přenos, 

opatřování nebo uchovávání, a to vše páchané prostřednictvím počítačového systému. 

Kybernetické nenávistné projevy jsou upraveny Dodatkovým protokolem 

k Úmluvě Rady Evropy o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické 

a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů. Státy tak mají 

podle čl. 3 tohoto Dodatkového protokolu zajistit, aby bylo trestným činem rozšiřování 

nebo jiné zpřístupňování rasistického nebo xenofobního materiálu veřejnosti 

prostřednictvím počítačového systému. Obdobně musí být podle článků 4 až 7 

stanoveno jako trestné rasisticky a xenofobně motivované vyhrožování, urážka, ale také 

popírání, hrubé zlehčování, schvalování nebo ospravedlňování genocidy nebo zločinů 

proti lidskosti, vždy prostřednictvím počítačového systému, přičemž trestné má být 

i napomáhání těmto činům. Za rasistický a xenofobní materiál je považováno jakékoli 

vyjádření nenávisti, diskriminace nebo násilí na základě rasy, barvy pleti, rodového, 

národního či etnického původu nebo náboženství. 

Na ochranu autorských práv v kybernetickém světě pamatuje v mezinárodním právu 

ustanovení článku 10 Úmluvy o počítačové kriminalitě. Na základě tohoto článku státy 

mají za povinnost stanovit za trestný čin porušení autorského práva dle závazků, které 

vyplývají z Pařížské revize v roce 1971 Bernské Úmluvy o ochraně literární 

a uměleckých děl129, Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví130 

a Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském131, je-li čin 

spáchán záměrně, v komerčním měřítku a prostřednictvím počítačového systému. 

                                                 

129 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění pařížské revize z 24. 

července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb. 
130 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, vyhl. pod č. 191/1995 Sb. 
131 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhl. pod č.33/2002 Sb. m. s. 
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Obdobně Úmluva o počítačové kriminalitě odkazuje na Mezinárodní úmluvu o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových organizací132 

a Smlouvu o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech133.  

Mezinárodní právo postihuje počítačový podvod podle článku 8 Úmluvy 

o počítačové kriminalitě, podle kterého je trestným činem podvodné nebo nečestné 

vkládání, pozměňování, vymazání nebo potlačení počítačových dat nebo jakýkoli jiný 

zásah do počítače s úmyslem získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch. 

Samotná krádež není Úmluvou o počítačové kriminalitě upravena, nicméně podle čl. 

5 je trestný zásah do systému, který závažně omezí jeho funkčnost, při kterém jsou 

mimo jiné počítačová data přenášena. 

Hacking s ohledem na jeho výše naznačenou širší oblast a možnosti spáchání je 

obsažen v Úmluvě o počítačové kriminalitě v čl. 2, v čl. 4 a v čl. 5, podle kterých je 

trestným činem nezákonný přístup, zasahování do počítačových dat a do počítačového 

systému. Za nezákonný přístup je považován úmyslný, neoprávněný přístup k celému 

počítačovému systému nebo jeho jakékoli části. Státy mohou rozsah trestnosti zúžit 

podmínkami, které se týkají porušení bezpečnostních opatření, nečestného úmyslu 

a vztahu k počítačovému systému, který je spojen s jiným počítačovým systémem. 

Postihováno je dále úmyslné, neoprávněné poškození, vymazání, snížení kvality, 

pozměnění nebo potlačení dat a jednání, které tímto narušením dat závažně omezí 

funkčnost počítačového systému. 

Z pohledu kybernetických trestných činů a mezinárodního práva je samozřejmě 

nejvíce problematické určení pachatele, vzhledem na metody skrývání identity, 

skutečné polohy a využívání třetích osob. Navíc přímá aplikace a postih 

dle mezinárodního práva se jeví jako téměř vyloučené. I v případech, 

kdy za kybernetickým útokem stojí státy, jsou využívány nestátní subjekty, protože jsou 

méně viditelné, méně propojené se státními strukturami a lze je snáze a důvěryhodněji 

                                                 

132 Vyhláška MZVČR č. 192/1964 Sb. ze dne 18. září 1964 o Mezinárodní úmluvě o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací. 
133 Vyhláška MZVČR č. 48/2002 Sb., ze dne 21. května 2002 o Smlouvě Světové organizace duševního 

vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech. 
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popřít. Státy ale nicméně nejsou odpovědné za činnost nestátních subjektů, to platí 

pouze v případech, kdy stát uznává a přejímá tuto nelegální činnost, nebo tuto činnost 

řídí a kontroluje, ovšem z pohledu práva by se musela prokázat skutečná kontrola 

nad jednotlivými činy, což by bylo v kontextu výše uvedeného značně složité. Uvedené 

dokládá například rozsudek Mezinárodního trestního soudu134 z roku 1986 ve věci 

vojenských a paravojenských aktivit v Nikaraguy.135 

 

  

                                                 

134 Military and Puramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 

Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14. 
135 FINLAY, Lorraine a Christian PAYNE. Why international law is failing to keep pace with technology 

in preventing cyber attacks. The Conversation [online]. London, UK, 2019 [cit. 2020-08-11]. Dostupné z: 

https://theconversation.com/why-international-law-is-failing-to-keep-pace-with-technology-in-

preventing-cyber-attacks-111998. 
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Grafické shrnutí vybraných kybernetických trestných činů v kontextu 

mezinárodního práva136 

  

dětská pornografie a pohlavní 

vykořisťování 

- čl. 9 Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě 

- Úmluva Organizace spojených 

národů o právech dítěte 

kybernetické nenávistné projevy - čl. 3-7 Dodatkového protokolu 
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o počítačové kriminalitě 

o kriminalizaci činů rasistické 

a xenofobní povahy spáchaných 

prostřednictvím počítačových 

systémů 

porušení autorských práv - čl. 10 Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě 

- Úmluva o ochraně literární a uměleckých 

děl, Dohoda o obchodních aspektech práv 
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autorském, Mezinárodní úmluva o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových 

snímků a rozhlasových organizací 

a Smlouva o výkonech výkonných umělců a 

o zvukových záznamech 

počítačový podvod - čl. 8 Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě  

Hacking - čl. 2, 4 a 5 Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě 

 

                                                 

136 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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2.3.5. Současné hodnocení Úmluvy o počítačové kriminalitě 

 

Pro účely efektivní implementace ustanovení Úmluvy je určen jako odpovědný 

orgán Výbor k Úmluvě o počítačové kriminalitě (T-CY). Na zasedáních, která se konají 

bez účasti veřejnosti, jsou přijímány pravidelné zprávy a pracovní dokumenty. Poslední 

hodnotící zpráva k Úmluvě byla vydána ve Štrasburku dne 13. července 2020.137  

V úvodu této zprávy výbor hodnotí přínos Úmluvy pro smluvní státy nejen 

v právním základu pro mezinárodní spolupráci, vytvoření sítě kontaktních bodů 

fungující v nepřetržitém režimu a ve spolupráci se soukromým sektorem, ale také 

ve skutečnosti, že smluvní státy přispívají k dalšímu vývoji Úmluvy prostřednictvím 

pokynů a doplňkových protokolů. Výbor rovněž připomíná tvorbu druhého 

dodatkového protokolu, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci a přístup 

k důkazům v cloudu.138 

Úmluva rovněž představuje přínos pro státy, které nejsou smluvními stranami, 

neboť dle výzkumu z února roku 2020139 celkem 106 států, tedy v řádu desítek více 

států, než kolik dosud Úmluvu podepsalo, upravilo svoji národní legislativu týkající se 

kybernetických zločinů tak, aby byla v souladu s ustanoveními Úmluvy. Významný 

posun byl zaznamenán zejména u afrických států, kde státy rovněž právně zakotvily 

nové pravomoci k vyšetřování kybernetické kriminality a sběru specifických dat 

nezbytných k trestnímu vyšetřování.140 

Z pohledu mezinárodní spolupráce hodnotí zejména menší státy účinnost 

Úmluvy pozitivně. Například Malta uvedla, že s ohledem na nadnárodní povahu 

kybernetických zločinů představuje Úmluva již neodmyslitelný prostředek k účinnému 

                                                 

137 T-CY (2020)16: The Budapest Convention on Cybercrime: benefits and impact in practice. Strasbourg: 

Council of Europe, 2020. Dostupné také z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-plenaries. 
138 Cybercrime: Towards a Protocol on evidence in the cloud. Council of Europe [online]. 2017 [cit. 

2020-10-20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-

evidence-in-the-cloud. 
139 Global state of cybercrime legislation: Update! Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. 

Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/global-state-of-cybercrime-legislation-update-. 
140 Global state of cybercrime legislation: Update! Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. 

Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/global-state-of-cybercrime-legislation-update-. 
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trestnímu vyšetřování, neboť státy jako Malta nemají ve své jurisdikci mezinárodní 

poskytovatele služeb. Za přínosnou ovšem hodnotí Úmluvu i větší státy, 

například Francie, která využívá žádostí o pomoc k získání elektronických dat nebo je 

sama příjemcem takových žádostí. Právě Francie zdůrazňuje význam Úmluvy 

pro zachování dat ještě před doručením samotných žádostí o jejich poskytnutí.141 

Obdobně je státy i výborem kladně hodnocena činnost sítě kontaktních bodů, 

operující 24 hodin sedm dní v týdnu. Například právě Česká republika s pomocí této 

sítě úspěšně vyřešila případ zasílání e-mailů českému psychologovi se sebevražednými 

myšlenkami. Jakmile byl v daném případě identifikován jako poskytovatel služby 

Deutsche Telecom, byla okamžitě vznesena žádost o spolupráci německému 

kontaktnímu bodu a následně byla zjištěna IP adresa dotyčného uživatele e-mailu.142 

Současně se postupně rozšiřuje základna smluvních států, které Úmluvu 

podepsaly. Například Senegal, který podal přístupovou žádost v roce 2011, se v roce 

2017 stal jednou ze smluvních stran. Smluvní stranou je od roku 2015 Srí Lanka, 

od roku 2013 Dominikánská republika, která k Úmluvě přistoupila jako první stát 

Latinské Ameriky. Smluvními stranami jsou státy celého světa, což dokládá například 

přistoupení státu Tonga, souostroví v jižním Pacifiku, v roce 2017.143 

Smluvní státy také tvoří členy výboru, což zefektivňuje sdílení informací 

a zkušeností, hodnocení implementace Úmluvy a přípravu žádostí o vzájemnou pomoc. 

Státy tak přebírají v rámci činnosti výboru aktivní roli a v dohledné době lze 

předpokládat, že jejich zástupci mohou být voleni do vedoucích pozic výboru.144 

Téměř dvacetiletá zkušenost s Úmluvou ukazuje, že se jedná o celou řadu 

pozitivních změn v právních řádech jednotlivých států i v oblasti mezinárodní 

                                                 

141 T-CY (2020)16: The Budapest Convention on Cybercrime: benefits and impact in practice. Strasbourg: 

Council of Europe, 2020. Dostupné také z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-plenaries. 
142 T-CY (2020)16: The Budapest Convention on Cybercrime: benefits and impact in practice. Strasbourg: 

Council of Europe, 2020. Dostupné také z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-plenaries. 
143 Tonga joins the Budapest Convention on Cybercrime. Council of Europe [online]. 2017 [cit. 2020-10-

20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/the-kingdom-of-tonga-today-acceded-to-the-

budapest-convention-on-cybercrime-to-become-the-55th-party-to-this-treaty-. 
144 T-CY (2020)16: The Budapest Convention on Cybercrime: benefits and impact in practice. Strasbourg: 

Council of Europe, 2020. Dostupné také z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-plenaries. 
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spolupráce. Výhody se projevují nejen v samotném hmotněprávním zachycení 

kybernetických zločinů, ale také v procesních nástrojích, efektivní mezistátní 

spolupráci, ukládání dat potřebných pro další vyšetřování či ve spolupráci se 

soukromým sektorem.  

Ačkoli text Úmluvy vznikal již v řádu desítek let dříve, což samozřejmě má vliv 

i na následný vývoj informačních technologií a kybernetické kriminality, lze jej 

považovat za nesporný a vynikající úspěch, což dokládá nejen výše naznačená praktická 

zkušenost smluvních států, ale rovněž fakt, že i v současné době stále přibývají nové 

smluvní strany Úmluvy. 
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Grafické shrnutí významu Úmluvy o počítačové kriminalitě145 
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145 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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2.4. Dimenze národní bezpečnosti v kontextu kybernetických 

zločinů 

 

Kybernetické zločiny mohou být v některých případech do různé míry 

kontrolovány či financovány ze strany jednotlivých států, což samozřejmě zintenzivňuje 

obavy v mezinárodním společenství a vytváří důvod ke koordinované reakci. Cílem této 

reakce je především zvýšení národní bezpečnosti a podpora a ochrana základních 

hodnot vnitrostátních právních řádů, ale také je zde zřejmá snaha zabránit narušení 

digitálního obchodu, digitální důvěry a digitální infrastruktury. Ovšem rozlišení, které 

kybernetické zločiny jsou spojeny s podporou státu a které kybernetické zločiny jsou 

pouze činem jednotlivých fyzických či právnických osob, je nesmírně obtížné, 

především s ohledem na procesní stranu dokazování a průběh vyšetřování. 

Zranitelnost kybernetických sítí, které jsou nedílnou součástí států i jednotlivců, 

představuje riziko i z pohledu potenciální kybernetické války. Obyvatelstvu totiž mohou 

být v důsledku kybernetických útoků odepřeny dodávky vody, elektřiny či zdravotnické 

služby. Jiná rizika se vyskytují v rámci státního sektoru, kdy nejen armádní složky jsou 

mnohdy na počítačových sítích závislé. I proto se mezinárodní společenství zabývá 

otázkami spojenými s možnými důsledky kybernetické války, zejména z pohledu 

humanitárního práva.146 V rámci mezinárodního společenství má v dané oblasti 

specifikou roli Severoatlantická aliance, neboť se jedná o organizaci vojenského 

rozměru. V daném případě, kdy je kybernetická bezpečnost posuzována z pohledu 

národní bezpečnosti, a nikoli v rámci bezpečnosti veřejné, ačkoli tato hranice není vždy 

zcela zřejmá, se právě Severoatlantická aliance zabývá kybernetickými hrozbami 

a účinnou obranou proti nim. Aliance již potvrdila, že kybernetickou obranu považuje 

za nedílnou součást kolektivní obrany a že mezinárodní právo má být aplikováno 

i v prostředí kybernetického prostoru.147 

                                                 

146 Cyber warfare and international humanitarian law: The ICRC's position. ICRC [online]. 2013 [cit. 

2020-10-20]. Dostupné z: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyber-warfare-q-and-a-

eng.pdf. 
147 CATON, Jeffrey. NATO Cyberspace Capability: A Strategic and Operational Evolution. USA: 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 9781537465074. 
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Mezinárodní právní odborníci proto vytvořili v roce 2013 tzv. Talinský manuál, 

který o čtyři roky později aktualizovali. V dané oblasti se jedná o zřejmě nejvíce 

komplexní analýzu mezinárodního práva ve vztahu ke kybernetickému prostoru. Projekt 

zaštiťuje centrum pro kybernetickou bezpečnost Severoatlantické aliance, označované 

jako Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Jedním z výchozích principů 

manuálu je důraz na porozumění mezinárodního práva před kybernetickou érou, které 

se nyní vztahuje i na kybernetické operace.148 Kybernetické události tedy nenastávají 

v právním vakuu, neboť pro státy nadále platí práva a povinnosti dle mezinárodního 

práva.149 I po vydání tohoto manuálu pokračuje činnost skupiny dalším hodnocením 

kybernetických scénářů s cílem zveřejnit další praktické informace.150 

Mezinárodní humanitární právo samozřejmě nedoléhá na všechny kybernetické 

útoky v obecném měřítku, ale pouze na ty, které se vztahují k ozbrojenému konfliktu. 

Klíčovým bodem je tak vymezení okolností, při kterých lze kybernetické operace 

považovat za nastalé za ozbrojeného konfliktu, nebo které k ozbrojenému konfliktu 

vedou.151 Jednou z nabízených definicí je vymezení kybernetické operace, ať již 

ofenzivní či defenzivní, u které lze důvodně očekávat způsobení újmy na zdraví 

nebo smrt nebo poškození či zničení objektů. Problematickým bodem této definice je 

nicméně vymezení pojmu poškození v kontextu digitálního světa, neboť se může jednat 

jak o fyzické poškození objektu, tak o ztrátu funkčnosti objektu. Uvedené má vliv 

například na aplikaci mezinárodního humanitárního práva na kybernetické operace, 

které se snaží omezit funkčnost sítí určených pro civilisty.152 

                                                 

148 JENSEN, Eric Talbot. The Tallinn Manual 2.0: Highlights and Insights. Georgetown Journal 

of International Law [online]. 2016, 48(3), 735-778 [cit. 2020-11-15]. ISSN 15505200. 
149 EFRONY, Dan a Yuval SHANY. A RULE BOOK ON THE SHELF? TALLINN MANUAL 2.0 

ON CYBEROPERATIONS AND SUBSEQUENT STATE PRACTICE. American Journal 

of International Law [online]. 2018, 112(4), 583-657 [cit. 2020-11-15]. ISSN 00029300. Dostupné z: 

doi:10.1017/ajil.2018.86. 
150 Tallinn Manual 2.0. The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence [online]. Tallinn, 

Estonia, 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/. 
151 SHER, Jake B. Anonymous Armies: Modern Cyber-Combatants and Their Prospective Rights 

under International Humanitarian Law. Pace International Law Review [online]. 2016, 28(1), 233-275 

[cit. 2020-11-15]. ISSN 10523448. 
152 Cyber warfare and international humanitarian law: The ICRC's position. ICRC [online]. 2013 [cit. 

2020-10-20]. Dostupné z: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyber-warfare-q-and-a-

eng.pdf. 
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Hlavní výzva, která je s kybernetickou válkou spojená, spočívá v celkovém 

propojení kybernetického prostoru, který je společný pro vojenskou i civilní oblast 

a který navzájem spojuje subjekty národního i mezinárodního práva.153 Primárně by 

proto mělo být zajištěno, aby kybernetické útoky byly vedeny proti vojenským cílům 

a nikoli proti civilistům a civilní infrastruktuře. Problematická je také otázka postihu 

hackerů, nicméně označení hacker je poměrně široké. Většina kybernetických útoků 

není s ozbrojeným konfliktem spojena, proto na tyto případy mezinárodní humanitární 

právo nedoléhá. I v případech ozbrojeného konfliktu by však většina hackerů 

představovala skupinu civilistů, kteří by byli mezinárodním humanitárním právem 

chráněni před přímým útokem. Mohli by však být samozřejmě trestně stíháni 

v závislosti na povaze svých kybernetických aktivit. Jiná situace by však nastala 

v případech, ve kterých se hackeři aktivně účastní nepřátelských kybernetických útoků 

v rámci ozbrojeného konfliktu. V takovém případě by totiž museli očekávat, že nepřítel 

nezůstane nečinný a svoji právní ochranu ztrácejí.154 

Další otázky spojené s kybernetickou válkou také spočívají ve vymezení 

kybernetických zbraní. Tyto a související problematika kybernetické kriminality 

a ozbrojených konfliktů, jak již bylo výše naznačeno, mohou být předmětem dalších 

výzkumných prací. 

 

2.5. Přeshraniční spolupráce 

 

Velice složitým problémem, který se v souvislosti s kybernetickou kriminalitou 

vyskytuje, je problém jurisdikce. Skutečnost, že kybernetická kriminalita je jevem 

bez hranic, znesnadňuje účinný postih z pohledu vyšetřování a trestního stíhání 

pachatele. V rámci vyšetřování nejen kybernetických trestných činů se dnes v širokém 

měřítku využívá elektronických důkazů, a přístup k nim je proto zcela zásadní.  

                                                 

153 VOITASEC, Dan-iulian. Applying International Humanitarian Law to Cyber-Attacks. Lex ET Scientia 

International Journal [online]. 2015, 22(1), 124-131 [cit. 2020-11-15]. ISSN 20661886. 
154 Cyber warfare and international humanitarian law: The ICRC's position. ICRC [online]. 2013 [cit. 

2020-10-20]. Dostupné z: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyber-warfare-q-and-a-

eng.pdf. 
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Problém tedy nastává v případech, kdy jsou elektronické důkazy umístěny 

na území jiné jurisdikce, případně ještě pravděpodobněji jsou rozloženy na více místech 

či se pohybují mezi servery v mnoha různých jurisdikcích. Nicméně i v případech, kdy 

se elektronické důkazy nalézají na území vlastní jurisdikce, a mohou tak být snáze 

zadrženy, může vzniknout problematická otázka, pokud se osoba, které tato data patří, 

nachází na území jiné jurisdikce.155  

Složitý proces z pohledu jurisdikce představuje například tzv. cloud computing, 

kdy ke službám mohou uživatelé přistupovat v podstatě odkudkoli, což vytváří problém 

při shromažďování důkazů. Právě v této oblasti byla zřízena pracovní skupina 

pro cloudové důkazy Výboru pro Úmluvu o kyberkriminalitě Rady Evropy (T-CY), 

která v letech 2015 až 2017 zkoumala problémy a překážky přístupu vnitrostátních 

soudních a policejních orgánů k elektronickým důkazům v rámci trestního 

vyšetřování.156 Evropská unie plánuje v tomto směru v unijním rámci přispět 

k urychlení procesu zajišťování a získávání elektronických důkazů z jiné jurisdikce 

prostřednictvím návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech 

pro elektronické důkazy v trestních věcech157 a návrhu směrnice, kterou se stanoví 

harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování 

důkazů v trestním řízení158. 

V Evropské unii není neobvyklé, že jsou trestné činy v členských zemích 

vyšetřovány a stíhány souběžně. Zejména se jedná o případy nelegální migrace, 

obchodování s lidmi a drogami, ale v neposlední řadě také o kybernetické trestné činy 

a další kriminalitu, často páchanou organizovanými zločineckými skupinami. Rámcové 

                                                 

155 KLEIJSSEN, Jan a Pierluigi PERRI. Cybercrime, Evidence and Territoriality: Issues and Options. 

KUIJER, Martin a Wouter WERNER, ed. Netherlands Yearbook of International Law 2016 [online]. The 

Hague: T.M.C. Asser Press, 2017, 2017-12-14, s. 147-173 [cit. 2020-07-10]. Netherlands Yearbook of 

International Law. DOI: 10.1007/978-94-6265-207-1_7. ISBN 978-94-6265-206-4. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/978-94-6265-207-1_7. 
156 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019PC0071&from=NL. 
157 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. COM/2018/225 final - 2018/0108 

(COD) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0225. 
158 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví harmonizovaná 

pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení, 

COM/2018/226 final - 2018/0107 (COD)  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=COM%3A2018%3A226%3AFIN. 
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rozhodnutí Rady o společných vyšetřovacích týmech159 stanovuje pravidla pro zřizování 

a fungování týmů za účelem efektivnějšího vyšetřování trestných činů v Evropské unii. 

Tým mohou vytvořit nejméně dvě země, a to pro určitý konkrétní účel a na omezené 

období. V týmu jsou zastoupeny jak osoby ze zúčastněných zemí, tak zde mohou 

působit například zástupci Europolu, Eurojustu či zástupci zemí mimo Evropskou unii.  

Ačkoli jsou tyto týmy zamýšleny především pro boj proti trestným činům 

páchaným teroristy, v průběhu let od vydání předmětného rámcového rozhodnutí se 

ukázalo, že jsou vysoce účinné i v boji proti kybernetické kriminalitě. Vyšetřovatelé 

z více zemí totiž mapují různá právní ustanovení jednotlivých členských států, 

shromažďují a zachovávají důkazy a spolupracují se soukromým sektorem i třetími 

státy.160 Úspěšnou činnost společných vyšetřovacích týmů dokládá 

například skutečnost, že v případech podvodného přístupu k bankovním účtům a praní 

špinavých peněz jsou tradiční právní nástroje (například evropský vyšetřovací příkaz) 

příliš pomalé.  

Vytvoření společného vyšetřovacího týmu umožňuje rychlé propojení svědectví 

obětí v různých zemích, zatčení podezřelých a zabavení počítačových systémů 

a kreditních karet. Tímto způsobem mohou země, které se podílejí na zřízení týmu, 

rychle sdílet velké objemy dat, zvýšit důvěru mezi zástupci v týmu a rovněž disponovat 

prostředky a podporou Europolu či Eurojustu.161 

Budapešťská úmluva ve své třetí kapitole rovněž pamatuje na význam 

mezinárodní spolupráce a prostřednictvím zásad upravuje problematiku vydávání osob 

mezi smluvními stranami a vzájemnou pomoc, spočívající mimo jiné v poskytnutí 

spontánní informace získané v rámci vlastního vyšetřování jedné smluvní strany straně 

druhé. Rovněž tato úmluva vymezuje možnost poskytnutí informací nebo podkladů 

podmíněním jejich utajení, případně jejich výlučným použitím ke konkrétnímu 

vyšetřování.  

                                                 

159 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech 

(2002/465/SVV). 
160 http://www.eurojust.europa.eu/press/News/News/Pages/2019/2019-06-07_JITs-experts-meeting.aspx. 
161http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/JITs/JITs%20meetings/Conclusions%20of%20the

%2015th%20Meeting%20of%20National%20Experts%20on%20Joint%20Investigation%20Tea

ms/13752_2019_EN.pdf. 
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V rámci prozatímních opatření jsou následně upraveny postupy k urychlenému 

uchování uložených počítačových dat a k urychlenému sdělování uchovaných 

provozních dat a v rámci vyšetřovacích pravomocí je definována jak vzájemná pomoc 

ohledně přístupu k uloženým počítačovým datům, tak přeshraniční přístup k uloženým 

počítačovým datům, které jsou veřejně dostupné, nebo je dán souhlas osoby, která má 

zákonnou pravomoc tato data zpřístupnit. Další právní ustanovení vymezují vzájemnou 

pomoc týkající se shromažďování provozních dat v reálném čase a odposlechu 

obsahových dat. Samostatný oddíl pak upravuje 24/7 Síť, tedy kontaktní místo každé 

smluvní strany, které musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.  

 

  



 

72 

 

 

3. Kybernetická kriminalita z pohledu práva Evropské unie 

 

Užívání informačních technologií se stalo nedílnou součástí života lidí po celém 

světě, tedy i v Evropské unii. Současně s růstem informačních systémů také roste otázka 

bezpečnosti v kybernetickém prostředí, proto je i na evropské úrovni zřejmá snaha 

zefektivnit boj proti kybernetickým trestným činům. Jednou z klasických cest, které 

přicházejí v boji proti kyberkriminalitě v úvahu, je zdokonalení spolupráce orgánů 

činných v trestním řízení a dalších zainteresovaných subjektů, zejména Europolu 

a Eurojustu. Dalšími tradičními způsoby pak jsou podpora vzdělávání, vědy, politická 

spolupráce mezi členskými státy EU i spolupráce se zeměmi, které jsou signatáři 

Budapešťské úmluvy. V neposlední řadě je také důležité zapojení soukromého sektoru, 

zvyšování obecného povědomí o kyberkriminalitě a sjednocování legislativ 

jednotlivých zemí a jejich definic pojmů souvisejících s kybernetickou kriminalitou. 

Evropská unie chápala otázky kybernetické kriminality od začátku jako primárně 

bezpečnostní, tedy zejména jako součást III. pilíře a jako záležitost Rady 

pro spravedlnost a vnitřní věci. Všechny členské státy EU jsou navíc signatáři Úmluvy 

o počítačové kriminalitě, což dokládá úzké propojení v oblasti kybernetických zločinů 

národních legislativ, mezinárodního práva a práva EU v konečném důsledku.162 Činnost 

Rady Evropy je navíc ze strany EU podporována i v současné době, když například 15. 

ledna 2020 EU ve svém prohlášení uvedla, že podporuje Úmluvu o počítačové 

kriminalitě.163  

V tomto prohlášení EU zdůraznila význam Úmluvy o počítačové kriminalitě 

jako celosvětového standardu pro usnadnění boje proti kybernetickým zločinům. EU 

a její členové se podílejí na ochraně otevřeného a bezpečného internetu a aktivně se 

                                                 

162 Chart of signatures and ratifications of Convention on Cybercrime. Council of Europe [online]. [cit. 

2020-10-20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=opQocoZY.  
163 EU Statement in support of the Council of Europe Convention on Cybercrime: 1364th Meeting of the 

Ministers' Deputies (15 January 2020). Delegation of the European Union to the Council of 

Europe [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/delegations/council-

europe_en/73052/EU%20Statement%20in%20support%20of%20the%20Council%20of%20Europe%20C

onvention%20on%20Cybercrime. 
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účastní jednání o druhém dodatkovém protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě 

za účelem účinnější vzájemné právní pomoci a přímé spolupráci, se zachováním 

základního práva na soukromý život. Současně ovšem EU připomněla, že nepodporuje 

rezoluci Valného shromáždění OSN z 27. prosince 2019, která se zaměřuje na boj 

proti užívání informačních a komunikačních technologií k trestným účelům. EU v této 

souvislosti totiž uvedla, že nepanuje všeobecná shoda ohledně potřeby nové 

mezinárodní smlouvy sjednané na půdě OSN a že není řešením nástroj, který by mohl 

snížit standardy ochrany lidských práv a základních svobod, zvýšit digitální propast 

a podpořit státní kontrolu nad internetem. Lze v tomto směru shrnout, že EU podporuje 

činnost Rady Evropy, zejména Úmluvu o počítačové kriminalitě, věnuje pozornost 

účinnému boji proti kybernetickým zločinům, nicméně zůstává skeptická k přijetí nové 

mezinárodní úmluvy v rámci OSN.164 

Na vývoj evropského práva a jednotlivých unijních politik měla v posledních 

desetiletích vliv zejména Lisabonská smlouva165, která vstoupila v platnost 1. prosince 

2009. Na jejím základě totiž mimo jiné vznikla Evropská služba pro vnější činnost, 

o kterou se opírá Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

což ovlivňuje roli Evropské unie v zahraničních a bezpečnostních otázkách 

na mezinárodním poli. Další významný posun z pohledu kybernetické bezpečnosti pak 

představuje činnost Evropské komise a jejích generálních ředitelství166, zejména činnost 

Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie167. 

Z primárního práva je nutné vyzdvihnout především čl. 68 Smlouvy o fungování 

EU, podle kterého je Evropská rada oprávněna vymezit v rámci prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva strategické směry, které dále určují legislativní a operativní proces 

                                                 

164 EU Statement in support of the Council of Europe Convention on Cybercrime: 1364th Meeting of the 

Ministers' Deputies (15 January 2020). Delegation of the European Union to the Council of 

Europe [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/delegations/council-

europe_en/73052/EU%20Statement%20in%20support%20of%20the%20Council%20of%20Europe%20C

onvention%20on%20Cybercrime. 
165 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství. 
166 DEWAR, Robert. Cyber-Lisbon? The Impact of the Treaty of Lisbon on European Union 

Cybersecurity Policy. In European Union Studies Association (EUSA), Biennial Conference, 2015 (14th), 

March 4-7, 2015. Boston: 2015. Dostupné např. z: http://aei.pitt.edu/id/eprint/78992. 
167 https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_cs. 
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plánování. Významná je rovněž pátá kapitola o policejní spolupráci k předcházení 

trestným činům, jejich odhalování a objasňování.168 

Konkrétní právní ustanovení směřující k postihu kybernetické kriminality pak 

lze nalézt především v sekundárním právu, nejčastěji v podobě směrnic. Jedná se mimo 

jiné o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu 

zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (dále jen 

„směrnice proti pohlavnímu zneužívání dětí“), směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení 

rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (dále jen „směrnice o útocích 

na informační systémy“) či například směrnici o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických komunikací169, která bude nahrazena nařízením e-

privacy.170 

Právně politickým východiskem Evropské unie pro kybernetický prostor je 

Strategie kybernetické bezpečnosti z roku 2013171, ve které se Evropská komise 

zavazuje podporovat Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě a ve které je 

zdůrazněna potřeba spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí 

a informací (dále jen „agentura ENISA“) a Europolem z důvodu rychlého vývoje druhů 

kybernetických útoků a s ohledem na vyšší potřebu zajištění kybernetické bezpečnosti, 

zdokonalení digitálních forenzních nástrojů a technologie. 

 

                                                 

168 Čl. 87-89 Smlouvy o fungování Evropské unie 
169 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37). 
170 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů 

v elektronických komunikacích. 
171 Joint Communication To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social 

Committee And The Committee Of The Regions: Cybersecurity Strategy of the European Union: An 

Open, Safe and Secure Cyberspace. In: . Brussels: European Commission, 2013, JOIN(2013) 1 final. 

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013JC0001. 
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Agentura ENISA každý rok publikuje zprávu, ve které hodnotí aktuální 

kybernetické hrozby. Ze zprávy pro rok 2018172 vyplývá, že k těmto nejvýznamnějším 

hrozbám patří malware, útoky na webové stránky, útoky na webové aplikace, phishing, 

odepření služby, spamování, botnetové sítě, úniky dat a informací či například krádeže 

identity a ransomware. Ve zprávě je zdůrazněn význam tzv. Cyber Threat Intelligence, 

tedy informace o kybernetických hrozbách, které pocházejí z různých prostředí. Tato 

skutečnost koresponduje s faktem, že jsou v politickém prostředí čím dál více 

využívány pojmy jako kybernetická diplomacie, kybernetická obrana a kybernetická 

válka.  

 

3.1. Unijní právní rámec boje proti kybernetické kriminalitě 

 

V posledních desetiletích čelí evropské země v podstatě shodným 

kybernetickým výzvám jako ostatní státy světa, zejména s ohledem na výše popsanou 

povahu kybernetických trestných činů. Zatímco však například USA disponují 

jednotným právním rámcem na federální úrovni, v případě EU jsou principy 

kybernetické bezpečnosti utvářeny na národní úrovni, stejně jako na úrovni EU 

a NATO. V roce 2013 Evropská komise přijala Strategii pro kybernetickou bezpečnost 

EU, která byla naposledy aktualizovaná v roce 2017.173 Strategie zdůrazňuje roli 

vzdělávání, cvičení a mezinárodní spolupráce a klíčovým pověřeným orgánem je v dané 

oblasti Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací.174 

Jednou z priorit EU se stala informační bezpečnost, tedy zejména opatření 

vedoucí k ochraně osobních údajů a regulace telekomunikačního sektoru. Zpočátku se 

                                                 

172 ENISA Threat Landscape Report 2018: 15 Top Cyber-Threats and Trends [online]. Heraklion, Greece: 

European Union Agency For Network and Information Security, 2019 [cit. 2020-07-13]. ISBN 978-92-

9204-250-9. Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018. 
173 Cybersecurity Strategy of the European Union:: An Open, Safe and Secure Cyberspace. In: Brussels: 

EUROPEAN COMMISSION, 2013, JOIN(2013) 1 final. 
174 AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO BEZPEČNOST SÍTÍ A INFORMACÍ (ENISA). ENISA [online]. Ηeraklion, 

Greece: ENISA, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <https://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies/enisa_cs>. 
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jednalo o nástroje v podobě rámcových rozhodnutí a směrnic, které harmonizovaly 

vnitrostátní předpisy upravující problematiku např. boje proti projevům rasismu 

či úpravu osobních údajů a které také bránily různým formám diskriminace společností 

v jiných členských státech Unie. V problematice ochrany osobních údajů následně EU 

postoupila od směrnic k právní formě nařízení, za účelem sjednocení právní úpravy 

napříč členskými státy Unie.175 Přijata ale byla řada unijních právních předpisů 

v dalších souvisejících oblastech, například v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání 

dětí na internetu a v oblasti sjednocování výše trestů za kybernetické trestné činy. 

Konkrétní kroky v postihu pak v rámci Evropské unie činí Europol, tedy jeho Evropské 

centrum pro kybernetické trestné činy, založené v roce 2013.176 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zlomový rok v právním přístupu EU k ochraně 

kybernetického prostoru byl až rok 2013. Kromě přijetí Strategie kybernetické 

bezpečnosti, nazvané Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor a založení centra 

přímo určeného k boji proti kybernetickým zločinům177 se jedná o vytváření nové 

legislativy. Nové právní předpisy se tak dotýkají problematiky ochrany kyberprostoru 

v kritické infrastruktuře, spolupráce národních center kybernetické bezpečnosti a věnují 

se také podpoře vzdělávání, cvičení dotčených osob a výzkumu z pohledu kybernetické 

bezpečnosti. Rovněž jsou od té doby na vzestupu nástroje soft law, mezi které patří 

například evropský měsíc kybernetické bezpečnosti.178 

Následující rozbor představuje vývoj primárního práva Unie v trestní oblasti 

a uvádí v současné době platná klíčová ustanovení Lisabonské smlouvy. Jedná se 

především o čl. 82 Smlouvy o fungování EU, který upravuje justiční spolupráci 

                                                 

175 EVROPSKÁ RADA, RADA EVROPSKÉ UNIE. Reforma ochrany údajů. [online]. Bruxelles, Belgique: EU, 

2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/data-protection-

reform/>. 
176 ILVES, L., EVANS, T., CILLUFFO, F., & NADEAU, A. European Union and NATO Global Cybersecurity 

Challenges: A Way Forward. [online] PRISM, 6(2), 2016, s. 126-141. [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na < https://www.jstor.org/stable/26470452>. 
177 EUROPOL. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). [online]. The Hague, The 

Nederlands: Europol, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-

assessment>. 
178 NÁRODNÍ CENTRUM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. [online]. 

Brno, ČR: NÚKIB, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <https://www.govcert.cz/cs/informacni-

servis/akce-udalosti/2151-evropsky-mesic-kyberneticke-bezpecnosti/>. 
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v trestních věcech a zásadu vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí 

a sbližování právních předpisů členských států ve vymezených oblastech. Z pohledu 

boje proti kybernetické kriminalitě je významný čl. 83 Smlouvy o fungování 

EU, podle kterého mohou být směrnicemi stanovena minimální pravidla určitých 

trestných činů, mezi kterými je uvedena i trestná činnost v oblasti výpočetní techniky. 

V rámci primárního práva je rovněž vymezena role kybernetického prostoru a Listiny 

základních práv EU a jsou posuzovány a porovnány hodnoty, které jsou oběma těmto 

oblastem vlastní. 

Z pohledu sekundárního práva Unie mají v boji proti kybernetické kriminalitě 

zásadní postavení nařízení a směrnice. V návaznosti na články 82 a 83 Smlouvy 

o fungování EU může Unie prostřednictvím směrnic přijatých v řádném legislativním 

postupu stanovit minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí ve 

vymezených oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, 

kam spadá i oblast kybernetických zločinů. Unie může rovněž formou směrnic stanovit 

minimální pravidla, které se týkají vzájemné přípustnosti důkazů mezi členskými státy, 

práv osob v trestním řízení, práv obětí trestných činů a dalších aspektů trestního řízení. 

V rámci tvorby sekundárního práva jsou tak představeny hlavní právní předpisy 

vydané v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě, určené zejména ke stanovení 

minimálních pravidel trestnosti a sankcí a nadnárodní spolupráci při vyšetřování 

a postihu kybernetických zločinů. Uveden je i historický vývoj těchto právní předpisů 

a způsoby, jakým byly tyto předpisy nahrazeny a obsahově doplněny. 

V závěru části práva Unie, které se věnuje postihu kybernetické kriminality, jsou 

uvedeny aktuální hrozby kybernetického prostoru, zejména s důrazem na kybernetické 

zločiny, které lze spáchat pouze v kybernetickém prostoru. Následně je představen 

strategický rámec Unie boje proti kybernetické kriminalitě, zejména tedy Strategie 

pro kybernetickou bezpečnost EU, která byla naposledy revidovaná v roce 2017. 
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3.2. Primární právo EU  

 

Součástí primárního práva EU jsou zakládací smlouvy a jejich veškeré přílohy, 

které daly vzniknout třem evropským společenstvím, jejichž úkolem bylo podpořit 

model intenzivní integrace a spolupráce v oblasti hospodářské politiky a společného 

trhu. V primárním právu jsou rovněž smlouvy o přistoupení jednotlivých členských 

států, kterými státy přenesly výsostná práva na EU a částečně omezily svoji státní 

suverenitu ve prospěch evropského právního řádu. Dále jsou v primárním právu 

obsaženy obecné právní zásady, které přispívají k doplnění mezer primárního práva, 

a základní lidská práva.179  

K mezerám a výkladu práva přispívá rovněž judikatura, neboť Soudní dvůr 

Evropské unie (dále ,,SDEU“) v rozsudcích opakovaně připomněl, že trestněprávní 

předpisy obdobně jako trestně procesní pravidla nejsou v pravomoci Unie.180 Současně 

ovšem uvedl, že zákonodárci Společenství nelze bránit v přijímání opatření, která se 

vztahují k trestnímu právu členských států. Je proto nezbytné, aby některé odpovídající 

kompetence Unie mohla vykonávat, a to nejen z důvodu odstraňování překážek 

pro fungování trhu mezi členskými státy, které v důsledku trestného jednání mohou 

vznikat, ale také z důvodu lepší součinnosti v trestních věcech. Tím je umožněn stabilní 

ekonomický a společenský vývoj.181 

Oblast trestního práva měla v prostoru evropského práva postupný proces. 

Před přijetím Maastrichtské smlouvy se jednalo v podstatě o spolupráci mezi státy spíše 

mimo oblast EU a první zásadní změnu přineslo až vytvoření třetího pilíře 

Maastrichtskou smlouvou, který obsahoval spolupráci v oblastech justice a vnitřních 

věcí. Již v preambuli byla mimo jiné vyjádřena vůle zajistit bezpečnost a ochranu lidí 

                                                 

179 TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 11-12, 197-99. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-546-6. 
180 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2005, Komise Evropských společenství proti Radě Evropské 

unie, C – 176/03. Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1981, trestní řízení proti Guerrinu 

Casatiovi, C- 203/80. Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 1998, trestní řízení proti Johannovi 

Martinovi Lemmensovi, C – 226/97. 
181 SAVIN, Andrej. EU internet law: the transformation of crime in the information age. Reprint. 

Cambridge: Polity, 2007, s. 233. ISBN 9781781006016. 
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prostřednictvím ustanovení o spravedlnosti a vnitřních věcech. V hlavě šesté této 

smlouvy pak byly zařazeny mezi věci společného zájmu mimo jiné oblasti soudní 

spolupráce v trestněprávních věcech a policejní spolupráce za účelem prevence a boje 

proti závažným formám mezinárodního zločinu.  

Současně Maastrichtská smlouva potvrdila, že vytvořením třetího pilíře není 

dotčen výkon odpovědnosti členských států za dodržování veřejného pořádku 

a zajišťování vnitřní bezpečnosti. Smlouva umožňovala, aby Rada z podnětu 

kteréhokoli členského státu v těchto oblastech zaujímala společné postoje a podporovala 

spolupráci států a přijímala společné akce v případech, kdy lze s ohledem na rozměr 

či účinky akce dosáhnout cílů EU lépe než samostatnými úkony jednotlivých států. 

Příkladem tohoto ustanovení může být společná akce o boji proti obchodování s lidmi 

a pohlavnímu vykořisťování dětí z roku 1997.182 Z pohledu kybernetické kriminality se 

ovšem jednalo pouze o prostředky tzv. soft law, tedy doporučení a závěry Rady, 

ačkoli již v roce 1998 se objevily první legislativní návrhy směřující k opatřením proti 

podvodům s bezhotovostními platbami.183 

Maastrichtská smlouva byla následně revidována smlouvou Amsterodamskou, 

která třetí pilíř pozměnila. Zatímco část týkající se vízové, azylové a přistěhovalecké 

politiky a jiné politiky týkající se volného pohybu osob přešla do prvního pilíře, 

policejní a soudní spolupráce v trestních věcech zůstala nadále ve třetím pilíři. Smlouva 

také potvrzuje, že EU rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní 

a soudní spolupráce v trestních věcech a rovněž předchází a potírá rasismus a xenofobii. 

K dosažení tohoto cíle se EU zavazuje předcházet a bojovat proti organizované 

i neorganizované trestné činnosti, přičemž uvádí její demonstrativní výčet.  

Mezi opatření, která mají být k dosažení tohoto cíle podle Amsterodamské 

smlouvy využita, patří užší spolupráce příslušných orgánů a soudů a sbližování předpisů 

trestního práva. V rámci policejní spolupráce byla zdůrazněna činnost Europolu, 

zejména v oblasti výměny informací a koordinace vyšetřovacích akcí. Mezi způsoby, 

                                                 

182 Společná akce ze dne 24. února 1997 o boji proti obchodování s lidmi a pohlavnímu vykořisťování 

dětí, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. 
183 WENNERSTRŐM, Erik. EU-legislation and Cybercrime - A decade of European challenges in high-

tech crime, in Scandinavian Studies in Law, Stockholm, vol. 47, 2004. 
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jak Rada může tuto spolupráci podpořit, patří zaujímání společného postoje, přijímání 

rámcových rozhodnutí za účelem sbližování právních a správních předpisů členských 

států, přijímání rozhodnutí za jiným účelem a vypracování úmluv, které jsou členským 

státům doporučeny k přijetí. Význam rámcových rozhodnutí spočívá v závaznosti 

pro členské státy co do výsledku, kterého má být dosaženo, nicméně členské státy jsou 

oprávněny si samy vybrat formu a prostředek, neboť rámcové rozhodnutí nemá přímý 

účinek.184 

Ačkoli tak rámcová rozhodnutí neměla přímý účinek, SDEU v případu Pupino 

konstatoval, že vnitrostátní soud je povinen vykládat všechna pravidla vnitrostátního 

práva s ohledem na znění i účel rámcového rozhodnutí. Skutkově se jednalo o výklad 

článků 2, 3 a 8 rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 

o postavení obětí v rámci trestních řízení. Učitelka v mateřské školce, M. Pupino, byla 

obviněna z ublížení na zdraví žáků mladších pěti let. Státní zástupce požadoval, 

aby výslech dětí byl proveden ve speciálním zařízení za podmínek, které chrání 

důstojnost, soukromí a duševní vyrovnanost dotčených nezletilých, případně 

i za připojení znalce v oboru psychologie, a to z důvodu citlivého charakteru 

a závažnosti skutků, jakož i z důvodu obtíží spojených s nízkým věkem obětí. Soudce 

byl podle italské právní úpravy nucen takovýto návrh zamítnout, avšak protože výše 

zmíněné rámcové rozhodnutí umožňuje návrhu vyhovět, položil předběžnou otázku 

ohledně výkladu předmětných článků rozhodnutí. SDEU zde rozšířil význam 

rámcových rozhodnutí, když zdůraznil povinnost členských států zohlednit rámcová 

rozhodnutí a jejich účel při výkladu vnitrostátních norem a předjímal tak užší vztah 

unijního a vnitrostátního práva v trestní sféře.185 

Příkladem rámcového rozhodnutí, které se již dotýká kybernetické kriminality, 

je rámcové rozhodnutí z roku 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků.186 V uvedeném rozhodnutí Rada zdůraznila, že roste význam 

určitých forem podvodů, což vyžaduje komplexní řešení na nadnárodní úrovni, a dále 

                                                 

184 Článek K.6 SES ve znění Amsterodamské smlouvy 
185 Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2005, trestní řízení proti Marii Pupino, C – 105/03. 
186 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků (2001/413/SVV). 



 

81 

 

 

také odkázala na dříve schválené společné akce, zaměřené na vytvoření Evropské 

soudní sítě, trestnost účasti na zločinném spolčení či praní špinavých peněz.187 V článku 

3 tohoto rámcového rozhodnutí, nazvaném počítačové trestné činy, je uloženo členským 

státům, aby kvalifikovaly jako trestný čin úmyslné jednání převodu peněžní hodnoty, 

kterým je jiné osobě způsobena protiprávní majetková škoda a pachatel či třetí osoba 

získá neoprávněný ekonomický prospěch, a to když jsou neoprávněně pozměněny 

počítačové údaje, nebo došlo k neoprávněnému zásahu do počítačového programu 

či systému. Obdobně bylo členským státům uloženo zajistit trestnost výroby 

neoprávněných prostředků a počítačových programů ke spáchání výše uvedených 

trestných činů. 

Další změnu primárního práva přinesla Niceská smlouva, která se ovšem 

z pohledu postihu kybernetické kriminality neprojevila natolik výrazně. Smlouva 

zdůraznila, že Rada podporuje spolupráci prostřednictvím Eurojustu a upravila oblast 

posílené spolupráce. Eurojust má dle smlouvy usnadnit a urychlit spolupráci příslušných 

policejních, soudních a dalších orgánů, podporovat vyšetřování závažné přeshraniční 

trestné činnosti a usnadnit výkon dožádání a žádostí o vydání.188 Z hlediska posílené 

spolupráce došlo k podstatným změnám v obecné rovině, i v oblasti druhého a třetího 

pilíře. Dále byla zjednodušena možnost užší spolupráce, která se rozšířila na všechny 

pilíře EU.189 

Podstatnou změnu primárního práva přinesla poslední revize v podobě 

Lisabonské smlouvy, která mimo jiné zrušila pilířovou strukturu. V hlavě páté Smlouvy 

o fungování EU, nazvané „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“ jsou vymezena 

obecná ustanovení, politiky hraničních kontrol a přistěhovalectví, justiční spolupráce 

v občanských a v trestních věcech a policejní spolupráce. V čl. 67 Smlouvy o fungování 

EU je zdůrazněno úsilí EU o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a snaha o předcházení 

                                                 

187 Společná akce 98/428/SVV o vytvoření Evropské soudní sítě; společná akce 98/733/SVV, kterou se 

stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem; společná 

akce 98/699/SVV o praní špinavých peněz, identifikaci, sledování, blokování, zadržování a konfiskaci 

prostředků trestné činnosti a výnosů z ní. 
188 Článek 8 a článek 9 SES ve znění Niceské smlouvy  
189 TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 24. Academia iuris 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-546-6. 
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trestné činnosti, rasismu a xenofobii a boj proti nim. EU za tímto účelem přijímá 

opatření pro koordinaci a spolupráci mezi policejními, justičními a dalšími orgány, 

uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech, a pokud je to nezbytné, 

prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva. Dále je v obecných ustanoveních 

vymezena mimo jiné strategická role Evropské rady, činnost stálého výboru Rady 

a možnost členských států organizovat mezi sebou a na vlastní odpovědnost formy 

spolupráce a koordinace mezi příslušnými státními institucemi. 

Čl. 82 a násl. Smlouvy o fungování EU upravuje justiční spolupráci v trestních 

věcech, která je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních 

rozhodnutí a sbližování právních předpisů členských států ve vymezených oblastech. 

Opatření, která upravují postupy uznávání rozhodnutí, střety příslušnosti mezi státy, 

vzdělávání soudců a spolupráce mezi justičními orgány, jsou přijímána Evropským 

parlamentem a Radou řádným legislativním postupem. Tyto orgány mohou formou 

směrnic stanovit minimální pravidla, která se týkají vzájemné přípustnosti důkazů 

mezi členskými státy, práv osob v trestním řízení, práv obětí trestných činů a dalších 

aspektů trestního řízení určených rozhodnutí Radou. V případech, kdy se členský stát 

domnívá, že se návrh směrnice dotýká základních aspektů jeho systému trestního 

soudnictví, může požádat Evropskou radou o posouzení a řádný legislativní postup 

pozastavit. V případech, kdy nelze dospět k dohodě, může alespoň devět členských států 

navázat posílenou spolupráci, v oblasti dotčené směrnice. 

Z pohledu kybernetické kriminality a jejího postihu je významný čl. 83 Smlouvy 

o fungování EU, podle kterého mohou Evropský parlament a Rada prostřednictvím 

směrnic přijatých v řádném legislativním postupu stanovit minimální pravidla týkající 

se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti 

s přeshraničním rozměrem, je-li dán důvod povahou nebo dopadem těchto trestných 

činů nebo existuje zvláštní potřeba potírat tuto trestnou činnost na společném základě. 

Článek dále vymezuje, o jaké oblasti trestné činnosti se jedná, přičemž mezi jinými je 

uvedena také trestná činnost v oblasti výpočetní techniky. Rada může také 

jednomyslným rozhodnutím a se souhlasem Evropského parlamentu doplnit další 

oblasti trestné činnosti.  
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Počítačové zločiny jsou tak svou závažností postaveny na roveň terorismu, 

obchodu s lidmi a sexuálním vykořisťováním žen a dětí, nedovolenému obchodu 

s drogami, nedovolenému obchodu se zbraněmi či praní peněz. Uvedený výčet nemusí 

být konečný, neboť mimořádně závažná trestná činnost s přeshraničním rozměrem 

může být navázána na celou řadu dalších aktivit. V tomto kontextu je nutné zmínit 

pravomoci Europolu či obsah podmínek spolupráce evropského zatýkacího rozkazu, 

kde jsou i trestné činy nikoliv uvedené ve výčtu článku 83. Konkrétní činnost Unie 

lze spatřovat ve dvojí podobě. Jednak na úrovni nadnárodní, tedy ve vytváření definic 

a podnikání klíčových kroků v trestní oblasti, jednak v podobě zprostředkovatele 

spolupráce mezi členskými státy. Spojení těchto dvou úrovní vyústilo například v návrh 

na vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce. Požadavek zachovávání principu 

subsidiarity, který je v dané oblasti nezpochybnitelný, je rozvíjen a doplňován veřejným 

zájmem na účinném postihu závažné trestné činnosti v celé Unii. Činnost Unie 

je v tomto případě podmíněna závažností trestného činu, potřebou zapojení ucelenějšího 

justičního systému a nutností ochrany Unie (respektive jejích občanů jako celku) 

jako potenciální oběti.190 

Dále je upravena justiční spolupráce v trestních věcech s možností Evropského 

parlamentu a Rady přijmout také pobídková a podpůrná opatření pro činnost členských 

států k předcházení trestné činnosti, činnost a úkoly Eurojustu a výše uvedená možnost 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Policejní spolupráce je pak ve Smlouvě 

o fungování EU obsažena v čl. 87-89 a jejím hlavním cílem je předcházení trestné 

činnosti, její odhalování a objasňování. Opatření, která mohou být řádným legislativním 

postupem přijata, se vztahují k výměně informací, vzdělávání zaměstnanců a společným 

kriminalistickým metodám. Zvláštním legislativním postupem pak mohou být přijata 

opatření, která se týkají operativní spolupráce. Upraveno je také poslání Europolu, 

který má podporovat činnost policejních orgánů a předcházet přeshraniční trestné 

činnosti. Prostřednictvím nařízení jsou pak vymezovány oblasti činností a úkoly 

Europolu, zejména se jedná o výměnu informací a realizaci vyšetřování a operativních 

akcí. 

                                                 

190 EUROPEAN PARLIAMENT - DIRECTORATE- GENERAL FOR INTERNAL 

POLICIES.Developing a Criminal Justice Area in the European Union. Brussels, 2014. 
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 V souladu s čl. 3 Smlouvy o EU se Unie zavázala poskytovat svým občanům 

prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný 

pohyb, za současného přijetí opatření k ochraně vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví 

a předcházení a potírání zločinnosti. Čl. 6 Smlouvy o EU pak výslovně odkazuje 

na Listinu základních práv EU, když konstatuje, že má stejnou právní sílu jako Smlouva 

o EU a Smlouva o fungování EU. V neposlední řadě s postihem kybernetické 

kriminality souvisí i mezinárodní činnost EU, tedy společná zahraniční a bezpečnostní 

politika, která podléhá zvláštním pravidlům a postupům. 

 

3.2.1. Listina základních práv EU a její práva a svobody 

 

Za účelem možného porovnání specifik kybernetického prostoru a základních 

práv a svobod, která garantuje unijní právo, je vhodné shrnutí práv a svobod nejen 

v Listině základních práv EU, ale také ve Smlouvě o EU. Ta totiž na Listinu odkazuje 

a její ustanovení o právech a svobodách lze proto považovat za základní rámec hodnot, 

ke kterým se EU hlásí a je jimi vázána. Následuje porovnání, nakolik se takto 

definované hodnoty protínají se specifiky kybernetického prostoru a jaké odlišné znaky 

lze případně ve srovnání nalézt.  

Předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, byly cíle Společenství 

vymezeny v bývalém čl. 2 Smlouvy o EU s nástroji v podobě vytvoření jednotného 

trhu, vytvoření hospodářské a měnové unie a implementaci společných politik a aktivit. 

Současný článek 2 Smlouvy o EU uvádí, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské 

důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, 

včetně práv příslušníků menšin. Navíc všechny členské státy sdílejí hodnoty pluralismu, 

nepřípustnost diskriminace, toleranci, spravedlnost, solidaritu a rovnost žen a mužů. 

První věta článku tak vymezuje základní hodnoty a druhá věta slouží k objasnění jejich 

aplikace a interpretace. Uvedené evropské hodnoty existují z přirozenosti právních států 
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a EU, přispívají k vytvoření uceleného obrazu EU, která je jimi vázána a která je dále 

podporuje a rozvíjí.191 

Lidskou důstojností se rozumí autonomie osobnosti, která je vlastní všem lidem 

a skládá se z psychické i fyzické integrity, v případě svobody jde o absenci nátlaku 

či donucení a demokracie představuje požadavek svobodných voleb. Vyjádřenou 

hodnotu rovnosti lze chápat jako rovnost členských států před primárním právem, stejně 

jako rovnost unijních občanů před úřady a orgány. Mimo jiné se tak zakazuje 

diskriminace na základě občanství či pohlaví. Mezi uvedenými hodnotami nelze 

rozlišovat z hlediska jejich významu, protože mezi nimi není hierarchie.192 

Z pohledu lidských práv pak Smlouva o EU v čl. 6 odkazuje na Listinu 

základních práv EU a výslovně uznává v ní obsažená práva, svobody a zásady, 

přičemž tato Listina má stejnou právní sílu jako Lisabonská smlouva. Listina základních 

práv EU byla slavnostně vyhlášena v roce 2000 v Nice, závazným zdrojem primárního 

práva pak je od 1. prosince 2009. Formálně ovšem není součástí Lisabonské smlouvy, 

ani nerozšiřuje pravomoci EU.193 Její text vychází z mezinárodních lidskoprávních 

dokumentů, ovšem v řadě případů je její obsah inovativní. Zakazuje totiž mimo jiné 

diskriminaci na základě zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zakotvuje 

právo na přístup k dokumentům či ochranu osobních údajů. 

Ačkoli je působnost Listiny vymezena široce, neboť většina práv je přiznávána 

každému bez ohledu na státní příslušnost nebo postavení, omezuje tuto působnost 

článek 51. Ustanovení v Listině obsažená jsou určena vyjmenovaným subjektům EU, 

výhradně pokud aplikují unijní právo, proto jej lze chápat jako vytyčení hranice 

mezi rozsahem působnosti Listiny, vnitrostátních ústav a mezinárodního práva.194 

                                                 

191 GEIGER, R. / KHAN, D. / KOTZUR, M. / EISENHUT, D. European Union treaties: Treaty on European 

Union, Treaty on the Functioning of the European Union. Oxford: Hart, 2015, s. 1200. 
192 REICHERTS, M. The Charter of Fundamental Rights: History and Rights Contained in the EU Charter 

of Fundamental Rights [online]. Rome-Warsaw-Vienna: This publication has been produced within the 

project ‘Making the CFREU a Living Instrument’ (JUST/2012/FRAC/AG/2705), 2014 [citováno 22. 6. 

2019]. Dostupné na <https://bim.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/cfreu_guidelines.pdf>. 
193 Listina základních práv EU. EUROSKOP.CZ [online]. 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <https://www.euroskop.cz/204/sekce/listina-zakladnich-prav-eu/>. 
194 MARZOCCHI, O. The protection of fundamental rights in the EU. European Parliament [online]. 

Bruxelles: EU, 2018 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 



 

86 

 

 

Listina dále rozlišuje pojmy práva a zásady, když uvádí, že dotčené subjekty jsou 

povinny respektovat práva a dodržovat zásady v ní uvedené. Vzniká tedy otázka, 

za jakých podmínek se lze přímo dovolávat těchto zásad a zda k přímé vynutitelnosti 

Listinou uvedené zásady je vyžadován legislativní nebo exekutivní akt unijního 

či vnitrostátního orgánu, vydaný v mezích svěřené kompetence.195 

Ve své preambuli Listina uvádí, že je EU založena na nedělitelných 

a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity a také 

že spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Středem činnosti EU, která 

společně s členskými státy vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, je jednotlivec. 

Práva a svobody, které jsou obsažené v Listině, jsou členěny do šesti hlav, které 

korespondují se šesti základními hodnotami EU, tj. důstojnost, svobody, rovnost, 

solidarita, občanská práva a soudnictví.196 

K obsahu hodnoty důstojnosti je uvedeno právo na nedotknutelnost lidské 

osobnosti, které se vedle obecné roviny fyzické a duševní nedotknutelnosti výslovně 

a podrobně zabývá také biologickou a lékařskou složku integrity člověka, na rozdíl 

od jiných mezinárodněprávních dokumentů. V případě rovnosti jsou uváděna tradiční 

práva jako rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, kulturní, náboženská a jazyková 

rozmanitost a rovnost žen a mužů. Současně je uvedena řada sociálních práv, ať se již 

jedná o práva dětí nebo o práva starších osob a osob se zdravotním postižením. 

Ačkoli jsou některá ustanovení formulována široce, vždy zůstává zachována zásada, 

že všechna tato práva mohou být uplatňována v mezích působnosti primárního práva, 

a články Listiny tak nerozšiřují působnost unijního práva. 

Listina není adresována pouze EU a unijním institucím, ale také jednotlivým 

členským státům, kde má přímý účinek při aplikaci unijního práva. Ustanovení Listiny 

proto nejsou závislá na implementaci prostřednictvím vnitrostátního práva. Vždy 

                                                                                                                                               

na <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-

eu>. 
195 REICHERTS. The Charter of Fundamental Rights: History and Rights Contained in the EU Charter 

of Fundamental Rights [online]. 
196 Listina základních práv EU. EUR-Lex [online]. EU, 2016 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501>. 
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však platí, že se musí jednat výlučně o případy aplikace unijního práva a Listinou 

nejsou nijak rozšiřovány pravomoci EU.197 

 

3.2.2. Role kybernetického prostoru v Listině základních práv EU 

 

Předně je nutné konstatovat, že kybernetický prostor reflektuje kulturní 

a sociální hodnoty otevřené demokratické společnosti a stejně jako reálný svět je vázán 

právními ustanoveními a i zde platí pravidla trhu i pravidla sociální. Právní ustanovení 

regulují do určité míry chování v tomto virtuálním prostoru, protože ačkoli se jedná 

o nezávislý a odlišně fungující prostor, uplatňují se tu obdobná pravidla jako v reálném 

světě a legální i nelegální jednání jsou regulována. Sociální pravidla, 

která v kyberprostoru rovněž působí, jsou pak například společenské odsuzování 

spamování a jiných podobných aktivit. 

Regulace kybernetického prostoru na unijní úrovni probíhá zejména 

prostřednictvím sekundárního práva, přičemž na primární úrovni, tedy konkrétně 

v Lisabonské smlouvě ani v Listině základních práv EU o něm výslovně žádná zmínka 

není. Existuje ovšem řada dokumentů obecnější povahy, ve kterých se zdůrazňuje 

ochrana a podpora práv občanů v kybernetickém prostoru, mezi které patří zejména 

Strategie kybernetické bezpečnosti EU. Kybernetická bezpečnost je úzce spojena se 

základními právy a svobodami zakotvenými v primárním právu, tedy zejména v Listině 

základních práv EU. Uvedené propojení totiž umožňuje zajišťování dostatečné úrovně 

kybernetické bezpečnosti a také ochranu občanů v počítačových sítích a systémech. 

Je zřejmé, že EU musí uplatňovat stejné zásady a hodnoty v kybernetickém 

prostoru i mimo něj, aby se v obou uvedených případech jednalo o otevřený, bezpečný 

a svobodný prostor. Nelze ovšem opominout specifické vlastnosti, které jsou 

kyberprostoru vlastní a které vytvářejí bezpečnostní rizika digitálního světa. Vždy je 

                                                 

197 REICHERTS. The Charter of Fundamental Rights: History and Rights Contained in the EU Charter 

of Fundamental Rights [online]. 
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proto zdůrazňován požadavek bezpečnosti kybernetického prostoru, za kterou nesou 

sdílenou odpovědnost vládní orgány i soukromý sektor. Bez požadavku na bezpečnost 

a integritu digitálního světa nelze zajistit uplatňování hodnot EU v tomto prostoru. 

Při srovnání dvou odlišných prostorů je možné konstatovat, že zásady, které je 

spojují, jsou dvojího charakteru. V první skupině jsou zásady již existující, zatímco 

v druhé skupině jsou ty, které se teprve vyvíjejí. Mezi hlavní zásady kybernetického 

prostoru patří požadavek bezpečnosti, zabezpečení přístupu a transparentnosti. 

Z hlediska ochrany a uplatňování základních práv a svobod lze následně uvažovat tři 

případy. V prvním případě je požadavek zabezpečení přístupu a transparentnosti 

nezbytným a primárním krokem, který předchází ostatním hodnotám, a proto teprve 

jeho prostřednictvím mohou být realizovány základní hodnoty. V druhém případě jsou 

hodnoty a zásady kybernetického prostoru postaveny na roveň reálnému světu a žádné 

preferenční místo mezi nimi není. Třetí případ pak odpovídá situaci, kdy hodnoty 

uvedené Lisabonskou smlouvou a Listinou základních práv EU jsou ty, které jsou 

primární, a kybernetický prostor pro jejich zajištění musí vytvořit požadované 

podmínky. 

První zmíněný přístup předpokládá, že kybernetický prostor nelze postavit 

na stejnou úroveň jako svět reálný a k jeho regulaci a ochraně je nutné přistupovat 

odlišným způsobem. Bezpečnost, zabezpečení přístupu a transparentnost jsou 

primárními cíli právní úpravy, což může mít dopad na povahu některých hodnot 

chráněných Listinou základních práv EU. Jako příklad lze uvést hodnotu svobody, 

kdy sdílení údajů stejně jako omezování v přístupu k vybraným segmentům 

kyberprostoru slouží pro účely kybernetické bezpečnosti. V současné době má 

kybernetická bezpečnost ústřední povahu, proto se uvedená koncepce jeví jako nejvíce 

platná v regulaci kybernetického prostoru. 

V druhém přístupu je zdůrazněn požadavek, aby EU zachovávala stejné základní 

hodnoty v obou prostorech, respektive hodnoty, uvedené v primárním právu a platné 

v reálném světě, mají být bez dalšího promítnuty a aplikovány v kybernetickém 

prostoru. Uvedenému přístupu odpovídá skutečnost, že žádné ustanovení Listiny 

základních práv EU ani Smlouvy o EU kybernetický prostor neuvádí, tedy 
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ani nezmiňují žádná specifická práva s ním spojená. EU si pouze klade za cíl 

podporovat své hodnoty, výslovně vyčtené v článku 2 Smlouvy o EU. Je tedy možná 

taková interpretace, že na kybernetický prostor sdílený členskými státy EU je nahlíženo 

stejně jako na reálný svět a odlišnosti, které jsou s ním spojené, musí být postaveny 

na stejnou úroveň a být vypořádány jako hodnoty a cíle, ke kterým se EU zavázala. 

V řadě případů se principy obou světů prolínají, například projevy rovnosti 

a demokracie lze spatřovat ve snaze zpřístupnit kybernetický prostor každému 

a spolupodílet se na jeho správě. Navíc rovnost je i v kyberprostoru chápána 

jako rovnost mezi členskými státy, fyzickými a právnickými osobami 

i mezi soukromým a veřejným sektorem. 

Třetí přístup odpovídá situaci, kdy hodnoty a zásady uvedené Lisabonskou 

smlouvou a Listinou základních práv EU jsou na vrcholu pomyslné pyramidy a jsou 

sjednocujícím prvkem pro tvorbu a aplikaci práva. V takovém případě je kybernetický 

prostor zřejmou a přirozenou součástí a jeho specifika nejsou zdůrazňována 

a odlišována, ale naopak je k nim přistupováno tak, aby korespondovaly s primárními 

hodnotami vymezenými pro reálný svět. I ve své Strategii pro kybernetickou bezpečnost 

EU zdůrazňuje, že musí být uplatňovány stejné hodnoty a zásady v obou světech. 

Primární definice hodnot EU je uvedena v primárním právu, tedy výkladově lze 

uvažovat, že jsou to právě tyto hodnoty, které mají být uplatňovány i v kyberprostoru. 

Z výše uvedených přístupů nelze podle mého názoru jednoznačně určit jeden, 

který by nejlépe vyjadřoval vztah kybernetického prostoru a Listiny základních práv 

EU. Z pohledu explicitního zařazení hodnot a zásad do primárního práva bez jakéhokoli 

odkazu na virtuální problematiku se zdá, že koncepčně je využit třetí uvedený přístup. 

Tedy specifické znaky kybernetického prostoru by měly být subsumovány pod výslovně 

zakotvené a dovozené lidskoprávní potřeby. Výše uvedené zvlášť významné hodnoty 

kybernetického prostoru pak lze chápat tak, že potřeba zabezpečení prostoru odpovídá 

třetí hlavě Listiny základních práv EU definující zásadu rovnosti a ačkoli právo 

na přístup k internetu není takto oficiálně přiznaným lidským právem, lze jej podřadit 

pod požadavky na zákaz diskriminace.  
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K tomu lze také připojit skutečnost, že judikatura evropských soudů je 

nakloněna chápání práva na přístup k internetu jako lidskoprávního nároku. I tak 

ovšem problematika předmětného práva stále není vyjasněná, neboť přístup k internetu 

má dvojí rozměr, a to přístup k technologickým prostředkům a přístup k samotnému 

obsahu. Obdobně požadavek na bezpečnost je vykládán v obou sférách shodně, 

neboť článek 6 Listiny základních práv EU zakotvuje právo každého na osobní svobodu 

a bezpečnost, tedy bez omezení pouze na reálný svět a všechny unijní strategické 

dokumenty vztahující se ke kybernetickému prostoru upozorňují především 

na bezpečnostní rizika. Ostatně již název Strategie pro kybernetickou bezpečnost EU 

svým podtitulem „Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor“ napovídá, že prvek 

bezpečnosti patří k prioritám digitálního světa. 

V případě uvedeného třetího pojetí je pak prvek transparentnosti promítnut 

zejména do práva na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu a informací a také 

do občanských práv, tedy například do práva na řádnou správu a práva na přístup 

k dokumentům. Pokud jde o hodnotu kybernetického světa spočívající v ochraně 

základních práv, demokracie a právního státu, ta je v tomto přístupu samozřejmá 

a logicky vyplývá z nadřazenosti primárním právem zakotvených práv a svobod. 

Výše popsanému koncepčnímu pojetí nicméně zcela neodpovídá přístup 

normotvůrce v regulaci kybernetického prostoru. Taková situace je dána specifickými 

požadavky na zajištění bezpečnosti, které mohou mimo jiné zasahovat do práva 

na ochranu osobních údajů, do práva na respektování soukromého a rodinného života, 

případně i do svobody projevu a informací. Důraz na bezpečnost totiž vytváří tlak 

na všechny zúčastněné subjekty akceptovat sdílenou odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti. Právě skutečnost, že se všechny osoby mohou podílet na utváření 

kybernetického prostoru, přináší přenesení části odpovědnosti za jeho bezpečnost 

na jednotlivé subjekty, které nejsou pouze pasivními příjemci, ale aktivními tvůrci 

kybernetické bezpečnosti.  

Sekundární právo, které reguluje a postihuje trestné jednání v kybernetickém 

prostoru, stále více zdůrazňuje, že nestačí zachovat status quo s ohledem na vznikající 

a dále se rozvíjející bezpečnostní hrozby. Navíc s ohledem na rychlost a aktuálnost 
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hrozeb jsou častěji využívána nelegislativní opatření, která lépe vyhovují 

bezpečnostním potřebám virtuálního světa, ovšem již méně reflektují lidskoprávní 

obsah primárního práva. V takovém případě by pak také byly vlastní cestou dále 

rozvíjeny hodnoty kybernetického prostoru v podobě zabezpečení přístupu 

a transparentnosti. 

Na základě výše uvedeného lze vyvodit, že zásady a hodnoty kybernetického 

a reálného světa se protínají, nicméně nejsou shodné a není z právního pohledu zcela 

jasné, jak problematiku virtuálního světa uchopit z pohledu Listiny základních práv EU. 

Ta základní kybernetické hodnoty jako právo na přístup k internetu, transparentnost 

a bezpečný kybernetický prostor výslovně nezakotvuje, nicméně lze je podřadit k jejím 

jednotlivým článkům. Strategické a legislativní dokumenty ovšem zdůrazňují 

bezpečnost a jiné charakteristické a žádoucí vlastnosti kyberprostoru a v některých 

případech se tak střetávají jednotlivá práva a zásady. Na takový střet je možné nahlížet 

z různých pohledů, které byly výše nastíněné a které mohou být významné z pohledu 

další právní regulace i nelegislativních opatření. S trvajícím požadavkem na zachování 

dostatečné míry bezpečnosti a sdílené odpovědnosti je nicméně EU povinna zachovávat 

v kybernetickém prostoru stejné základní hodnoty, jaké jsou platné v reálném světě 

a v právu. 

 

3.2.3. Hodnoty kybernetického prostoru z pohledu práva EU 

 

V úvodu je nutné vymezit, zda se některé specifické vlastnosti kybernetického 

prostoru a hodnoty, které jsou pro něj z určitého pohledu charakteristické, obsahově 

protínají s hodnotami, které jsou právně zakotvené v unijním právu, zejména v Listině 

základních práv EU. Případně zda se tyto hodnoty od nich odlišují, nebo zda se dokonce 

s nimi mohou dostávat do rozporu. Nejedná se tedy o komplexní popis charakteristiky 

kybernetického prostoru, ale o příkladmý výčet základních hodnot virtuálního světa tak, 

aby bylo možné hodnotit jeho podobu a postavení s právní ochranou hodnot v reálném 

světě v prostředí EU. 
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V případě kybernetického prostoru nelze vycházet pouze z jednoho dokumentu, 

neboť se jedná o univerzální prostor, kde se hodnoty ještě stále vyvíjejí. EU se postupně 

zavazuje tyto hodnoty podporovat v jednotlivých právních dokumentech. Kybernetický 

prostor má svá specifika, neboť má virtuální povahu, nejsou zde žádné územní hranice, 

a vzniká tak otázka legitimity právní úpravy a uplatňování moci státních orgánů. 

Problematické diskuse týkající se právní regulace se objevují například v kontextu 

otázky síťové neutrality, tedy zákazu diskriminace ze strany provozovatelů síťové 

infrastruktury k přenášenému obsahu.198 Navíc je v řadě případů nejednoznačné, kde je 

dané doménové jméno nebo IP adresa skutečně umístěná. Chyba při určování polohy 

může vzniknout například v případě lokalizace IP adresy, která zařízení nepatří.199 

Druhým podstatným znakem kyberprostoru je jeho vztah se sítí a interakce dotčených 

předmětů a subjektů. Legální i nelegální aktivity na internetu se obtížně lokalizují právě 

s ohledem na uvedenou propojenost a může být již někdy problematické definovat 

území spadající pod stejnou státní správu a jurisdikci.200 

Za zřejmě nejvýznamnější hodnotu kybernetického prostoru lze považovat 

zabezpečení přístupu. Tato hodnota se objevuje již v dřívějších strategických 

dokumentech, mezi které patří například Digitální program pro Evropu 2010201 či již 

zmíněná Strategie pro kybernetickou bezpečnost EU. V prvně uvedeném dokumentu je 

zdůrazněn požadavek zabezpečení přístupu z důvodů vytvoření jednotného digitálního 

trhu, hospodářského a sociálního růstu a také za účelem zvýšení rychlosti sítí. Hlavní 

překážkou digitálního trhu je pak počítačová trestná činnost. Zabezpečení přístupu je 

prioritou i ze strany normotvůrce, neboť Evropská komise ve svém návrhu ke směrnici 

o útocích proti informačním systémům a dále v návrhu ke směrnici o bezpečnosti sítí 

a informací uvedla, že nepostačuje současný stav s ohledem na existující kybernetické 

bezpečnostní hrozby. Stejně tak Evropský parlament v jednom ze svých usnesení z roku 

                                                 

198 MARSDEN, C. T. Network neutrality: from policy to law to regulation. Manchester: Manchester 

University Press, 2017, s. 304.  

199 REKHTER, Y. – MOSKOWITZ, B. – KARRENBERG, D. et al.: RFC 1918: Address Allocation for Private 

Internets. [online] 1999. [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <https://tools.ietf.org/html/rfc1918>. 

200 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 

bez tajemství. Praha: Grada, 2007, s. 288. 

201 EUROPEAN COMMISSION. Digitální agenda pro Evropu: klíčové iniciativy.[online]. Brusel, Belgie: 

EU, 2010 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-

200_cs.htm>. 
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2018202 konstatoval, že mezi závažné hrozby kybernetického prostoru patří právě 

omezování přístupu k internetu a fungování systémů IT. Takové jednání pak ohrožuje 

demokracii, bezpečnost, veřejný pořádek a strategickou autonomii. Nástroje, které EU 

k obraně využívá, tak nejsou pouze v podobě restriktivních opatření, ale také se jedná 

o diplomatické nástroje a opatření realizovaná i ve vztahu k soukromým společnostem. 

K otázkám kybernetické bezpečnosti se totiž přidávají otázky spojené se stále se 

vyvíjejícím fenoménem internetu věcí, kdy je využíváno přibližně dvacet miliard 

zařízení ovlivňujících každodenní životy lidí.203 

Z uvedených důvodů jsou vnitrostátními i unijními orgány zvažovány různé 

kroky, a to jak opatření v podobě právních předpisů, tak nelegislativní. Například se tak 

jedná o vytváření kontaktních sítí, vytváření nového souboru právních předpisů, 

ale i aktualizace předpisů stávajících včetně revize mezinárodního práva, zejména 

Úmluvy o kyberkriminalitě Rady Evropy. Zvyšují se totiž požadavky na bezpečnost, 

hlášení incidentů, jsou vytvářeny národní strategie pro bezpečnost sítí a informací a je 

prohlubována síť bezpečnostních týmu CSIRT.204 

Druhou hodnotou, která je s kybernetickým prostorem nedílně spjatá, je 

transparentnost.205 Požadavek transparentnosti se dotýká více úrovní kyberprostoru. 

Jedná se o dostatečnou formu spolupráce s vymezením odpovědnosti, požadavků 

na systémy a certifikační ověření, správu technologických prostředků a další. 

Odpovědnost za bezpečnost nejen v kyberprostoru je odpovědností sdílenou, opatření, 

která jsou za účelem zajištění bezpečnosti a fungování prostoru využívána, musí 

odpovídat stanoveným standardů, musí být určena jasná pravidla k hlášení incidentů, 

jejich řešení stejně jako postih za porušení stanovených pravidel a přijatých norem. 

                                                 

202 EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpráva o kybernetické obraně. [online]. Brusel, Belgie: EU, 2018 [citováno 

22. 6. 2019]. Dostupné na <http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0189_CS.html>. 
203 ENISA. Opportunities for a renewed EU cybersecurity strategy. [online]. 
204 ILVES / EVANS / CILLUFFO /NADEAU, European Union and NATO Global Cybersecurity Challenges: A 

Way Forward, s. 6 a násl. 
205 THE EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. The application of existing international 

law in cyberspace: state practice and key concepts. [online]. 2018 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <https://www.iss.europa.eu/content/application-existing-international-law-cyberspace-state-practice-

and-key-concepts>. 
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Výše uvedené dvě hodnoty zabezpečení přístupu a transparentnost jsou 

specificky spojeny s kybernetickým prostorem, nicméně i v tomto prostoru má své 

místo další kategorie hodnot, kterou je ochrana základních práv, demokracie a právního 

státu. Kybernetický prostor totiž slouží jako nová platforma k interakci mezi lidmi, kde 

jsou rovněž uplatňovány lidskoprávní požadavky.206 Jedním z úkolů k zajištění 

dostatečné úrovně kybernetické bezpečnosti je tak nutnost co nejlépe zabezpečit data 

a osobní údaje před jejich únikem. Tento požadavek se dotýká všech dotčených 

subjektů, tedy nejen státních orgánů, ale také poskytovatelů služeb i jejich příjemců.207 

Hodnotou, která je zcela spjatá s kybernetickým prostorem, je pak právě zajištění 

přístupu k internetu. 

 

  

                                                 

206 Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor, bod 

1.2. a násl. 
207 EVROPSKÁ RADA, RADA EVROPSKÉ UNIE. Reforma ochrany údajů. [online]. 
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Grafické shrnutí významu primárního práva v postihu kybernetické 

kriminality208 
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208 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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3.3. Sekundární právo EU 

 

Sekundární právo EU se skládá z typických pramenů, které jsou uvedeny 

v čl. 288 SFEU, a atypických pramenů, které nejsou výslovně primárním právem 

upraveny a je na ně odkázáno pouze jako na ostatní právní akty. Typickými právními 

akty jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanovisko, příkladem 

atypických právních aktů pak mohou být kromě jiného právní programy, sdělení 

orgánům, vyhlášky či pokyny. Sekundární prameny práva musí být s ohledem na nižší 

právní sílu v souladu s právem primárním, přičemž právní kvalifikace aktu závisí 

především na pravomoci orgánu, který jej vydal.209 

V roce 2002 přijala Rada usnesení o společném přístupu a konkrétních krocích 

v oblasti síťové a informační bezpečnosti.210 Na tento dokument, stejně jako například 

na sdělení Komise týkající se síťové a informační bezpečnosti211 navázalo rámcové 

rozhodnutí Rady z roku 2005 o útocích proti informačním systémům212, které bylo 

v roce 2013 nahrazeno směrnicí o útocích na informační systémy.213 Rámcové 

rozhodnutí zdůraznilo, že jeho cílem je zlepšit spolupráci donucovacích orgánů a sblížit 

trestněprávní předpisy v oblasti útoků proti informačním systémům. Největší ohrožení 

bylo spatřováno u kritické infrastruktury států, s ohledem na organizovanou trestnou 

činnost a možné teroristické útoky, proto byla odůvodněna potřeba nadnárodní reakce 

ze strany Unie.  

Rámcové rozhodnutí se proto snažilo dosáhnout společného přístupu k vymezení 

znaků skutkových podstat trestných činů, konkrétně protiprávního přístupu 

do informačního systému, protiprávního zásahu do systému a zásahu do dat. Členským 

státům tak bylo uloženo, aby stanovily za trestné, pokud bylo neoprávněně úmyslně 

                                                 

209 TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 200-205. Academia 

iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-546-6. 
210 Usnesení Rady ze dne 28. ledna 2002 o společném přístupu a konkrétních krocích v oblasti síťové 

a informační bezpečnosti. 
211 Sdělení Komise „Síťová a informační bezpečnost: návrh přístupu evropské politiky. 

212 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním 

systémům. 
213 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 

systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 
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přistoupeno k celému informačnímu systému nebo jeho části, pokud se nejedná o případ 

menšího významu, dále pokud bylo úmyslně závažně narušeno nebo přerušeno 

fungování informačního systému neoprávněným pozměněním počítačových dat 

a nakonec bylo trestné, pokud byla úmyslně pozměněna počítačová data. 

Trestným bylo podle rámcového rozhodnutí i návod, pomoc, pokus a účastenství 

a v případě sankcí měly státy přijmout účinné, přiměřené a odrazující tresty, 

s vymezenou horní hranicí trestní sazby jeden až tři roky. Rámcové rozhodnutí uvedlo 

také přitěžující okolnosti, zejména páchání v rámci zločinného spolčení a trestní 

odpovědnost právnických osob s demonstrativním výčtem sankcí. Dále také byla 

vymezena soudní pravomoc členského státu, která je dána mimo jiné v případech, kdy 

je čin spáchán zcela nebo zčásti na území státu, pachatel je státním příslušníkem státu 

nebo je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby se sídlem na území tohoto 

státu. 

V roce 2013 byla přijata směrnice o útocích na informační systémy, která výše 

popsané rámcové rozhodnutí nahradila. Návrh Komise, který předcházel směrnici, 

zmiňoval pět cest k realizaci účinných opatření. První se opírala o princip status quo, 

tedy Unie by nepřijímala žádná další opatření proti této trestné činnosti a pouze by 

pokračovala v probíhajících opatřeních. Druhá varianta odkazovala na nelegislativní 

opatření, která by podpořila koordinaci v rámci Unie, a na vytvoření evropské sítě 

kontaktních bodů pro spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Třetí varianta 

spočívala v cílené aktualizaci pravidel rámcového rozhodnutí (respektive přijaté 

směrnice), čtvrtá hovořila o zavedení uceleného souboru právních předpisů Unie 

proti kybernetické trestné činnosti a podle páté varianty by se politika měla zaměřit 

na aktualizaci Úmluvy, což by ovšem bylo spojeno se značně zdlouhavým procesem. 

Komise se ve svém návrhu přiklonila ke kombinaci druhé a třetí varianty, 

neboť konkrétně cílená právní úprava v kombinaci s nelegislativními opatřeními má 
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pomoci zvýšit připravenost, bezpečnost a odolnost kritické informační infrastruktury 

a zajistit výměnu osvědčených postupů.214  

Ve svém úvodu směrnice potvrdila potřebu sbližovat ustanovení trestního práva 

států Unie a zlepšit spolupráci donucovacích orgánů a institucí Unie. Rovněž bylo 

vyzdvihnuto, že s ohledem na rozvoj vnitřního trhu a hospodářství jsou fungování 

a bezpečnost informačních systémů zcela nezbytné. Hlavní hrozby, kterým se Unie 

snaží předcházet, spočívají zejména v narušení kritických infrastruktur států a Unie, 

činnosti organizované trestné činnosti, vytváření a používání botnetů a jiné rozsáhlé 

kybernetické útoky. 

Směrnicí bylo členským státům uloženo zajistit trestnost neoprávněného 

úmyslného přístupu k celému informačnímu systému nebo jeho části, pokud tím bylo 

porušeno bezpečnostní opatření a nejedná se o méně závažný případ. Dále má být 

trestné neoprávněné a úmyslné závažné narušení či přerušení fungování informačního 

systému, které bylo způsobeno nakládáním s počítačovými údaji, opět pokud se nejedná 

o méně závažný případ. Třetí kategorií, která má být stanovena za trestnou, je úmyslné 

a neoprávněné nakládání s počítačovými údaji v informačním systému či jejich 

znepřístupnění, opět s výjimkou méně závažných případů. Poslední, čtvrtou kategorií, 

je pak úmyslné a neoprávněné sledování neveřejných přenosů počítačových údajů 

informačního systému prováděného technickými prostředky, i zde s výjimkou méně 

závažných případů. Trestná má být také výroba či jiné nakládání s nástroji určenými 

ke spáchání takových činů, zejména počítačový program, počítačové heslo či přístupový 

kód. Trestnost má být stanovena také pro různé formy účastenství, zejména návod 

a pomoc, a také pokus. 

Tresty ukládané za výše uvedené trestné činy mají být opět účinné, přiměřené 

a odrazující, přičemž horní hranice trestní sazby se pro různé formy trestné činnosti 

pohybuje v minimální hranici dva, tři a pět let. Směrnice pamatuje také na trestní 

odpovědnost právnických osob a stejně jako dříve rámcové rozhodnutí uvádí příkladmý 

                                                 

214 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení 

rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. In: 2010/0273 (COD). 2010. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:CS:HTML. 
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výčet sankcí. Z pohledu soudní příslušnosti platí, že je dána v případech, kdy byl trestný 

čin zcela nebo zčásti spáchán na území daného státu, nebo jeho státním příslušníkem. 

Výměnu informací v této oblasti mají státy realizovat prostřednictvím národních 

kontaktních míst a rovněž mají povinnost zajistit evidenci a poskytování statistických 

údajů. 

Dne 13. září 2017 vydala Komise zprávu215, ve které hodnotí, do jaké míry státy 

přijaly opatření, která vyplývají ze směrnice o útocích na informační systémy. 

Z hlediska terminologie Komise vyhodnotila, že řada států nezavedla definici 

informačního systému a počítačových údajů, respektive v řadě právních úprav nebyla 

existence takové definice průkazná. Nejednotná právní úprava se pak projevila 

i u jednotlivých trestných činů, které směrnice vymezuje. První kategorie trestných 

činů, tedy úmyslný neoprávněný přístup k celému informačnímu systému nebo jeho 

části, kdy je porušeno bezpečnostní opatření, často není v národních úpravách obsažena 

zcela. Některé právní úpravy nerozlišují přístup k celému informačnímu systému 

a k jeho části216 a v jiných případech státy nezačlenily podmínku porušení 

bezpečnostního opatření a zakládají širší trestní odpovědnost.217  

Druhá kategorie trestných činů obsahuje požadavek úmyslného a neoprávněného 

závažného narušení nebo přerušení fungování informačního systému, které bylo 

způsobeno nakládáním s počítačovými údaji. Směrnice výslovně uvádí, jaké druhy 

nakládání jsou tím míněny, neboť ve výčtu je obsaženo vložení, přenos, poškození, 

vymazání, znehodnocení, pozměnění, potlačení nebo znepřístupnění. Řada států pak 

nepřevzala výslovný odkaz na všechny druhy takového nakládání, přičemž nejčastěji 

byly v právní úpravě opominuty pojmy znehodnocení a znepřístupnění.218 

I třetí kategorie trestných činů se při promítnutí do národních právních úprav 

potýkala se shodnými problémy, neboť směrnice vymezuje, jaké podoby může mít 

                                                 

215 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření 

nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení 

rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. COM/2017/0474 final. 
216 Jedná se například o Bulharsko, Maďarsko, Itálii či Maltu.  
217 Jedná se například o Chorvatsko, Portugalsko, Maltu či Rumunsko. 
218 Pojem znehodnocení nebyl obsažen v osmi případech, pojem znepřístupnění chyběl v devíti případech. 
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neoprávněné zasahování do údajů, tedy vymazání, poškození, znehodnocení, pozměnění 

nebo jejich potlačení, přičemž řada států všechny tyto pojmy do svého práva 

nevčlenila.219 Nejčastěji chyběly pojmy znehodnocení, znepřístupnění, potlačení 

a poškození údajů. 

Ve čtvrté kategorii trestných činů, upravujících neoprávněné sledování údajů, 

směrnice vyžaduje trestnost jednání, které se týká neveřejných přenosů počítačových 

údajů do, z nebo uvnitř informačního systému prováděné technickými prostředky, 

včetně elektromagnetického záření z informačního systému, které nese takové 

počítačové údaje. Zatímco téměř polovina státu Unie provedla tento článek v plném 

rozsahu, u zbývající poloviny došlo k omezení na sledování zpráv, osob 

či korespondence nebo se právní úprava nevztahuje na sledování elektromagnetického 

záření.220 

Ani poslední směrnicí uvedená kategorie trestných činů, která stanoví za trestné 

úmyslnou výrobu, prodej, opatření si k užití, dovoz, distribuci nebo jinou formu 

zpřístupnění některého z nástrojů k trestným činům, nebyla vnitrostátními řády 

promítnuta shodně. Některé státy totiž neodlišují pachatele tohoto trestného činu 

od pachatele následně spáchaného trestného činu, některé státy vyžadují zvláštní úmysl 

a řada států neuvádí celý směrnicí představený výčet činů.221 

Pokud jde o splnění povinností ze strany členských států, konstatovala Evropská 

komise v prosinci 2016 v zaslaných odůvodněných stanoviscích, že opatření, která 

oznámily Belgie, Bulharsko a Irsko, nezajišťují plné provedení všech ustanovení 

směrnice do vnitrostátního práva. Uvedeným státům Evropská komise poskytla 

dvouměsíční lhůtu pro informování o všech opatřeních, která za účelem úplného 

provedení směrnice přijaly. Obdobně byla zkoumána opatření, která oznámily řecké 

                                                 

219 Jedná se například o Francii, Maďarsko, Polsko či Chorvatsko. 
220 Jedná se například o Belgii, Bulharsko, Francii, Maďarsko, Itálii, Polsko či Portugalsko. 
221 Jedná se například o Bulharsko, Českou republiku, Francii, Maďarsko, Itálii, Polsko či Portugalsko. 
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a slovinské orgány, Komise však v těchto případech rozhodla o uzavření řízení 

o nesplnění povinnosti.222  

Dále byla výzva týkající se nesprávného provádění směrnice zaslána Itálii 

a Slovinsku v červenci 2019. Členské státy jsou povinny zpřísnit své právní předpisy 

o kybernetické kriminalitě, určit kontaktní místa s nepřetržitým provozem a Komise má 

za to, že tyto státy nezapracovaly správně opatření směrnice do svých právních 

předpisů, zejména v oblastech vymezujících trestné činy a sankce. V říjnu 2019 pak 

Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti ve vztahu k Bulharsku 

a Portugalsku, kdy zaslala výzvu kvůli nesprávnému provedení některých ustanovení 

směrnice o útocích na informační systémy. Zjištěné sporné body se týkaly některých 

trestných činů a příslušných sankcí.223  

  

                                                 

222 Prosincové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí: MEMO/16/4211. Evropská 

komise [online]. EU, 2016 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_16_4211. 
223 EK: ŘÍJNOVÉ PŘÍPADY PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: HLAVNÍ ROZHODNUTÍ. SOCR 

ČR [online]. 2019 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: http://www.socr.cz/clanek/ek-rijnove-pripady-poruseni-

pravnich-predpisu-hlavni-rozhodnuti/. 
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Grafické shrnutí významu směrnice o útocích na informační systémy224 

 

 

  

                                                 

224 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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- úmyslná výroba, prodej, opatření si k 

užití, dovoz, distribuce nebo jiné 

formy zpřístupnění 

- počítačový program, heslo, přístupový 

kód nebo obdobné údaje 

 

- použití shodných definic má 

vliv na rozsah trestných činů 

ve vnitrostátním právu 

 

- rozšíření činu i na část systému 

- zúžení činu podmínkou porušení 

bezpečnostního opatření 

- společný přístup k základním 

prvkům trestých činů 

 

- široké vymezení možných 

způsobů spáchání činu 

 

- přímý či nepřímý přístup 

ke sledování 

 

- reakce na rychlý vývoj hardwaru 

a softwaru 

- snaha zabránit kriminalizaci 

prostředků vyrobených 

pro zákonný účel 
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Rada EU dále přijala dne 17. května 2019 rozhodnutí, které se týká omezujících 

opatření proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy225. 

Uvedené rozhodnutí bylo přijato s ohledem na nepřátelské činnosti v kybernetickém 

prostoru, přičemž je-li to nezbytné s ohledem na cíle společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky, jak jsou uvedeny v čl. 21 Smlouvy o EU, umožňuje toto rozhodnutí uplatňovat 

i omezující opatření, která mají odrazující a odstrašující účinek. 

Rozhodnutí je cíleno na kybernetické útoky s významným dopadem 

nebo s potenciálně významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii a její 

členské státy. Vnější hrozba je dána několika faktory, mimo jiné pokud útoky vznikají 

či jsou realizovány mimo Unii či pokud jsou prováděny subjektem, který je usazen 

či působí mimo Unii. Samotný kybernetický útok pak spočívá buď v přístupu 

k informačním systémům, v zasahování do nich, v zasahování do údajů 

nebo v zachycování údajů, nejsou-li tyto činnosti řádně povoleny. Hrozba pro členské 

státy nastává zejména v případech, kdy jsou postižené informační systémy součástí 

kritické infrastruktury, nezbytných služeb, kritických funkcí státu nebo utajovaných 

informací. Hrozba pro Unii nastává v případech, kdy jsou útoky namířeny na její 

orgány, instituce a subjekty, delegace ve třetích zemích a mezinárodních organizacích 

nebo proti jejím misím a operacím. V čl. 4 a 5 rozhodnutí jsou uvedena opatření, 

která spočívají v zabránění vstupu na území a zmrazení finančních prostředků 

a hospodářských zdrojů. Rada je oprávněna sestavit seznam dotčených subjektů, 

po jednomyslném souhlasu, na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 

Dne 30. července 2020 Rada přijala nové rozhodnutí226, kterým výše uvedené 

rozhodnutí změnila a na seznam dotčených subjektů dala šest fyzických a tři právnické 

osoby. Své rozhodnutí odůvodnila kybernetickými útoky, které jsou veřejně známy 

jako WannaCry, NotPetya a Cloud Hopper a které Unii způsobily významné škody 

a ekonomickou ztrátu. Rada také připomněla pokus o kybernetický útok na Organizaci 

                                                 

225 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních 

proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. 

226 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1127 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 

2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. 
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pro zákaz chemických zbraní v Nizozemsku. Současně bylo vydáno oznámení227 určené 

osobám uvedeným na seznamu, kterým byly upozorněny, že mohou požádat příslušné 

orgány členských států o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní 

potřeby nebo určité platby. Současně bylo v oznámení uvedeno, že tyto osoby mají 

právo rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu EU v souladu s příslušnými 

ustanoveními Smlouvy o fungování EU. 

Mezi fyzickými osobami zařazenými na seznam byli dva státní příslušníci 

Čínské lidové republiky a čtyři státní příslušníci Ruské federace, právnické osoby pak 

mají sídla v Číně, KLDR a Rusku. Uvedená rozhodnutí Rady tak představují první 

uložení sankcí v oblasti kybernetických útoků ze strany EU a demonstrují větší důraz 

Unie na kybernetickou bezpečnost a snahu postihovat protiprávní jednání. Rozhodnutí 

cílí na konkrétní fyzické a právnické osoby, nikoli na státy jako takové, což je 

s ohledem na důkazní prostředky snazší, nicméně z pohledu sankcí samozřejmě méně 

účinné. I tak lze ale chápat novou formu těchto sankcí s politickým podtextem, 

neboť jednomyslné potvrzení uložení sankcí na osoby uvedené v seznamu představuje 

jednotu členských států v těchto bezpečnostních otázkách a jednoznačné odsouzení 

takových kybernetických útoků. 

Jedním z prvních právních aktů, které se dotkly úpravy kybernetických trestných 

činů, bylo rozhodnutí Rady z roku 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu.228 

Členským státům bylo uloženo, aby podpořily uživatele internetu k oznamování přímo 

či nepřímo podezření o šíření dětského pornografického materiálu na internetu, pokud 

se s takovým materiálem setkají. Odpovědné orgány členských států jsou pak povinny 

jednat rychle, spolupracovat, vyměňovat si informace a informovat Europol. Ve vztahu 

k poskytovatelům internetových služeb byl uveden příklad povinných opatření, které by 

jim mohly členské státy uložit. Uvedené rozhodnutí navazuje mimo jiné na společnou 

                                                 

227 Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 

2019/797 ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1127 a nařízením Rady 2019/796, prováděným 

prováděcím nařízením Rady (EU) 2020/1125, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům 

ohrožujícím Unii nebo její členské státy (2020/C 251/08). 
228 Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu (2000/375/SVV). 



 

105 

 

 

akci z roku 1997 o boji proti nelegálnímu obchodování s lidmi a boji proti sexuálnímu 

zneužívání dětí.229 

Dalším z prvních právních aktů v oblasti postihu kybernetické kriminality bylo 

rámcové rozhodnutí Rady o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních 

prostředků z roku 2001230, které bylo v roce 2019 nahrazeno směrnicí o potírání 

podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání.231 Rámcové 

rozhodnutí bylo přijato Radou z důvodu mezinárodní závažnosti podvodů v oblasti 

bezhotovostních peněžních prostředků a nutnosti aktivní činnosti ze strany EU, která by 

doplnila činnost různých mezinárodních organizací, zejména Interpolu, OSN a Rady 

Evropy. Právě mezinárodní rozměr těchto trestných činů s respektováním zásad 

subsidiarity a proporcionality odůvodnil vhodnost nástroje v podobě rámcového 

rozhodnutí. Rámcové rozhodnutí definovalo v úvodních ustanoveních pojmy platební 

nástroj a právnická osoba a rozlišil kategorie trestných činů na trestné činy související 

s platebními nástroji, počítačové trestné činy a trestné činy související se speciálními 

zařízeními. V případě počítačových trestných činů byla státům uložena povinnost 

kvalifikovat jako trestný čin úmyslné uskutečnění či podnět k převodu peněz či peněžní 

hodnoty, kdy jiné osobě vznikne majetková ztráta a pachateli neoprávněný ekonomický 

prospěch. Jednání může spočívat v neoprávněném zadání, pozměnění, vymazání 

nebo potlačení počítačových údajů, především identifikačních údajů, 

nebo v neoprávněném zásahu do počítačového programu či systému. Do kategorie 

trestných činů, které souvisejí se speciálními zařízeními, patří úmyslná neoprávněná 

výroba nebo jiné nakládání mimo jiné s počítačovými programy, jejichž účelem je 

spáchání vymezené trestné činnosti. 

V případě trestů k uvedeným trestným činům bylo rámcovým rozhodnutím 

státům pouze uloženo, aby se jednalo o účinné, přiměřené a odrazující tresty, a alespoň 

                                                 

229 Společná akce ze dne  24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii 

o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji  proti sexuálnímu zneužívání dětí 

(97/154/JHA). 
230 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků (2001/413/SVV). 
231 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů 

v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2001/413/SVV. 
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v závažných případech aby byl uložen trest odnětí svobody. Současně byla státům 

uložena povinnost zajistit, aby právnické osoby nesly odpovědnost za takovou trestnou 

činnost, přičemž rámcové rozhodnutí uvádí příkladmý výčet sankcí, které mohou být 

právnickým osobám ukládány. Rozhodnutí také obsahuje právní úpravu týkající se 

vydávání pachatelů a trestního stíhání, spolupráce mezi státy a výměnu informací. 

Provádění rámcového rozhodnutí bylo opakovaně hodnoceno zprávami, 

přičemž samozřejmě kolem roku 2004 bylo toto hodnocení rozlišováno pro stávajících 

15 států a nových deset členů Unie. Současně hodnocení připomínala skutečnost, 

že rámcové rozhodnutí je součástí celého souboru předpisů určeného k postihu 

kybernetické kriminality, ať se již tyto předpisy dotýkají vytvoření Evropské soudní 

sítě, výnosů z trestné činnosti aj. V jednom z hodnocení bylo poukázáno na skutečnost, 

že uvedené rámcové rozhodnutí již nemusí zcela odpovídat realitě současných 

kybernetických zločinů, zejména s ohledem na virtuální měny a mobilní platby. 

Zatímco se totiž Unie zaměřovala na prevenci podvodů s kartami, objevily se nové 

techniky trestné činnosti, například skimming nebo pharming.232 

Směrnice z roku 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních 

prostředků a jejich padělání, která toto rámcové rozhodnutá nahradila, přinesla 

aktualizaci a doplnění dané oblasti, zejména v kontextu podvodů spáchaných 

prostřednictvím počítačů. Jsou tak zohledněny nové prvky digitálního světa, například 

mobilní platební aplikace a virtuální měny. Směrnice rozlišuje čtyři kategorie trestných 

činů, jedná se o trestné činy podvodného použití bezhotovostních platebních prostředků, 

trestné činy související s podvodným použitím hmotných bezhotovostních platebních 

prostředků, trestné činy související s podvodným použitím nehmotných bezhotovostních 

platebních prostředků a trestné činy podvodů souvisejících s informačními systémy.  

V posledně uvedené kategorii bylo státům uloženo učinit za trestné úmyslné 

jednání, které spočívá v převodu peněz, peněžní hodnoty nebo virtuální měny, kdy je 

jiné osobě způsobená protiprávní ztráta majetku a pachateli neoprávněný prospěch. 

                                                 

232 Extension Of Rules On Combating Fraud & Counterfeiting Of Non-Cash Means 

Of Payments. LEGISLATIVE TRAIN - European Parliament [online]. EU, 2016 [cit. 2020-11-15]. 

Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-

rights/file-combating-fraud-and-counterfeiting-of-non-cash-means-of-payments. 
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Uvedené je způsobeno buď neoprávněným narušením fungování informačního systému 

nebo zasahování do něj, nebo neoprávněným nakládáním s počítačovými údaji. 

Trestným je návod, pomoc i pokus, zároveň tresty ukládané fyzickým osobám mají být 

účinné přiměřené a odrazující, s uvedenou minimální horní hranicí trestní sazby. Státy 

mají zajistit trestní odpovědnost právnických osob, směrnice uvádí demonstrativní výčet 

sankcí. V neposlední řadě směrnice obsahuje ustanovení o spolupráci, výměně 

informací, oznamování trestné činnosti, pomoci obětem a také sledování statistických 

údajů. 

Uvedená směrnice tak reaguje na technologický vývoj bezhotovostních 

platebních prostředků a její působnost je stanovena nejen na platební karty, ale také 

na virtuální měny. Dochází k harmonizaci a vymezení minimálních pravidel 

vymezených trestných činů a trestních sankcí, shrnutí práv fyzických a právnických 

osob, které trestným činem utrpěly újmu a je stanoven jako jeden z cílů zvyšování 

obecného povědomí a informovanosti o tomto druhu kriminality. 

Významným rámcovým rozhodnutím v oblasti boje proti kybernetické 

kriminalitě bylo rozhodnutí z roku 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí 

a dětské pornografii233, které bylo v roce 2011 nahrazeno směrnicí o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii.234 Rámcové rozhodnutí rozlišuje trestné činy týkající se pohlavního 

vykořisťování dětí a trestné činy týkající se dětské pornografie, u kterých je výslovně 

uvedeno, že mají být stanoveny za trestné bez ohledu na to, zda jsou prováděny 

prostřednictvím počítačového systému či nikoli. Dále rozhodnutí stanovilo, že trestným 

má být i pokus, návod, pomoc a účastenství na těchto trestných činech a v případě 

sankcí bylo státům uloženo, aby horní hranice trestů byla alespoň mezi jedním a třemi 

roky, respektive mezi pěti a deseti lety. Současně mají státy dle rozhodnutí zajistit 

odpovědnost právnických osob a také ochranu a pomoc obětem. 

                                                 

233 Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu 

vykořisťování dětí a dětské pornografii. 
234 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 



 

108 

 

 

Směrnice proti dětské pornografii z roku 2011, která toto rozhodnutí nahradila, 

v úvodu zdůrazňuje, že závažné trestné činy pohlavního vykořisťování dětí a dětské 

pornografie vyžadují komplexní přístup v prevenci a postihu. Navíc kontakt s dětmi 

k sexuálním účelům v souvislosti s internetem představuje zvláštní hrozbu, a měla by 

proto být přijímána taková opatření, kterými se ztíží nahrávání takového obsahu 

na veřejně přístupné internetové stránky, a v případech, kdy jsou servery spravovány 

mimo území Unie, má být přístup k takovým internetovým stránkám zablokován. 

Směrnice tedy vymezuje minimální pravidla ve vztahu k trestným činům 

a sankcím v oblasti pohlavního zneužívání dětí a dětské pornografie, přičemž dítětem je 

každá osoba mladší 18 let. Jsou vymezeny 4 oblasti trestných činů, mezi které patří 

trestné činy pohlavního zneužívání, trestné činy pohlavního vykořisťování, trestné činy 

dětské pornografie a navozování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům. Z pohledu 

kybernetické kriminality jsou významné poslední dvě uvedené oblasti, neboť trestná 

jsou následující jednání. Jednak vědomé získávání přístupu k dětské pornografii 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a dále také kontakt dospělé 

osoby prostřednictvím informačních a komunikačních technologií s návrhem setkání 

dítěti s cílem spáchat některý z vymezených trestných činů nebo s cílem pořídit dětskou 

pornografii, kde je vyobrazeno kontaktované dítě. 

Směrnice stanovuje trestnost také pokusu, návodu, pomoci a účastenství 

vymezených trestných činů, vymezuje přitěžující okolnosti a odpovědnost právnických 

osob, pomoc obětem, prevenci a intervenční programy. Z pohledu kybernetického 

prostoru je významný čl. 25 směrnice, upravující opatření proti internetovým stránkám 

obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Členské státy jsou povinny přijmout 

taková opatření, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující 

nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území. Současně by 

měly usilovat i o odstranění takových stránek, které jsou spravovány na území jiného 

státu. Dále mohou státy učinit taková opatření, kterými zablokují uživatelům internetu 

na svém území přístup k takovým internetovým stránkám. Tato opatření ovšem musí 

být transparentní se zárukou, že omezení nastane jen v nezbytných případech, 

přiměřeným způsobem a uživatelé budou o důvodech omezení informováni. 
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Dne 16. prosince 2016 byla zveřejněna zpráva Komise Evropskému parlamentu 

a Radě hodnotící, do jaké míry členské státy přijaly opatření jim uložená výše uvedenou 

směrnicí.235 Komise v této zprávě uvedla, že v případě vědomého získávání přístupu 

k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií většina 

států zavedla tento trestný čin, ačkoli se mezi státy liší terminologie. Například německá 

právní úprava používá pojem aktivního vyhledávání a maďarská právní úprava zavedla 

pojem získávání a uchovávání. 

Rovněž ze dne 16. prosince 2016 je druhá zpráva Komise Evropskému 

parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření stanovených v čl. 25 této směrnice.236 

Komise v úvodu zdůraznila, že internet přispěl k podstatnému nárůstu pohlavního 

zneužívání dětí, neboť usnadňuje sdílení těchto materiálů, zvyšuje anonymitu a navíc 

má dlouhodobé důsledky na viktimizaci obětí. Čl. 25 je určen především k narušení 

dostupnosti dětské pornografie, neboť členské státy mají přijmout opatření k odstranění 

takových materiálů a zablokování přístupu k nim. Zúčastněnými stranami jsou 

poskytovatelé služeb informační společnosti, uživatelé internetu, speciální horké linky 

a samozřejmě donucovací a soudní orgány.  

Opatření, která státy přijaly, jsou jednak opatření na základě směrnice 

o elektronickém obchodu237, jednak opatření na základě trestního práva. Státy za účelem 

registrace a odstraňování protiprávního materiálu zřídily vnitrostátní horké linky, 

které jsou sdružovány v síti INHOPE.238 Mezi základní kroky, které jsou 

při zaznamenání protiprávního obsahu realizovány, patří určit umístění hostingu, 

tedy ve které zemi jsou tyto materiály spravovány, analyzovat obsah a informovat 

poskytovatele hostingu. Zatímco v případě Španělska situace vyžaduje bližší 

přezkoumání týkající se horké linky, například v Itálii jsou provozovány dvě horké 

                                                 

235 Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě hodnotící, do jaké míry členské státy přijaly opatření 

nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 

zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Brusel, 16. 12. 2016.  
236 Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření stanovených v čl. 25 

směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Brusel, 16. 12. 2016. COM(2016) 872 final. 
237 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). 

238 INHOPE [online]. Amsterdam, NL, 2020 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://www.inhope.org/EN. 
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linky INHOPE, nicméně předpisy neumožňují kontrolovat obsah oznámení přijatých 

od uživatelů internetu nebo od jiných horkých linek. Tato oznámení proto bez obsahové 

kontroly pouze předávají donucovacímu orgánu. Z pohledu povinnosti informovat 

poskytovatele hostingu platí, že u některých států je tato informace poskytována horkou 

linkou poté, kdy donucovací orgány potvrdily, že tyto materiály mohou být odstraněny 

a tento krok nezasáhne do probíhajícího vyšetřování, či pouze donucovacím orgánem, 

kdy horká linka pouze sleduje, zda je obsah skutečně odstraněn. První případ je 

relevantní například v Rakousku, České republice, Francii, Maďarsku či Polsku, druhý 

způsob je uplatňován například v Bulharsku, Finsku či Maltě. V Kypru a Chorvatsku je 

pak pro žádost o odstranění materiálu vyžadován soudní příkaz. Než je tento příkaz 

získán, jsou internetové stránky dočasně zablokovány. 

Z pohledu trestního práva státy využily dva druhy ustanovení, kterými lze 

odstranit protiprávní materiál. Jedná se o buď o obecná ustanovení trestního řízení, 

nebo zvláštní ustanovení o odstranění dětské pornografie. Z pohledu možného 

blokování přístupu k protiprávním materiálům na internetových stránkách vyžadují 

některé státy soudní příkaz239, některé státy zákonem ukládají poskytovatelům 

internetových služeb splnit žádost orgánů240 a některé státy nevyžadují ani soudní 

příkaz, ani neukládají zákonnou povinnost a opírají se o dobrovolnou součinnost 

subjektů241. 

V případech, kdy jsou internetové stránky zablokovány, existuje široká škála 

transparentních postupů a záruk. V Řecku se jedná o Komisi pro telekomunikační 

a poštovní služby, která po poskytovatelích služeb přístupu na internet vyžaduje, 

aby okamžitě zablokovali obsah a poskytli uživatelům příslušné informace. 

Ve Španělsku je soudce oprávněn nařídit uzavření internetových stránek obsahujících 

dětskou pornografii, ve Finsku policie zakládá, udržuje a aktualizuje seznam stránek 

s dětskou pornografií, ve Francii jsou poskytovatelé povinni do 24 hodin zablokovat 

přístup k příslušným stránkám, přičemž seznam těchto stránek je posuzován 

kvalifikovanou osobou z Národní komise pro výpočetní techniku a svobody. Komise ve 

                                                 

239 Řecko, Španělsko a Maďarsko. 
240 Kypr, Francie, Itálie a Portugalsko. 
241 Bulharsko, Česká republika, Irsko, Finsko, Malta a Švédsko. 
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svém závěru uznala, že členské státy vynaložily značné úsilí k provedení čl. 25 

směrnice, nicméně stále existují rezervy a je třeba pracovat na úplném a správném 

provádění ve všech členských státech. Mezi hlavní výzvy patří zajištění neprodleného 

odstranění materiálů, které se týkají pohlavního zneužívání dětí, a poskytnutí vhodných 

záruk v případech, kdy se členské státy rozhodnou přijmout opatření k zablokování 

přístupu uživatelů internetu na jeho území k internetovým stránkám obsahující 

materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí. Komise proto nenavrhla změny čl. 25 

nebo tvorbu dalších doplňujících předpisů.242 

Evropská komise v červenci 2019 v souladu s čl. 258 Smlouvy vyzvala sedm 

členských států, konkrétně Bulharsko, Německo, Litvu, Maltu, Rumunsko, Slovensko 

a Švédsko, k vyjádření, neboť dospěla k závěru, že tyto státy nesplnily povinnosti, 

které pro ně vyplývaly ze směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Komise uvedla, že si je vědoma toho, 

že téměř všechny členské státy čelily zpoždění s implementací ustanovení směrnice, 

neboť se jedná o velice komplexní ustanovení. S ohledem na ochranu dětí však členské 

státy musí zajistit dodržování všech ustanovení směrnice.243  

V říjnu roku 2019 vyzvala Evropská komise o fungování EU třináct členských 

států k dodržování ustanovení směrnice v plném rozsahu. Jednalo se o Belgii, Českou 

republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 

Polsko, Rakousko, Řecko a Slovinsko. Komise konstatovala, že Unie zavedla přísná 

pravidla, která kriminalizují pohlavní zneužívání dětí v celé Unii a vymezují jak tresty 

pro pachatele, tak ochranu dětských obětí a opatření určená k předcházení této trestné 

činnosti. Členským státům byla poskytnuta dvouměsíční lhůta k vyjádření na uvedenou 

výzvu Komise.244  

                                                 

242 Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření stanovených v čl. 25 

směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Brusel, 16. 12. 2016. COM(2016) 872 final. 
243 July Infringements Package:Key Decisions. Evropská komise [online]. EU, 2019 [cit. 2020-11-15]. 

Dostupné z:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_19_4251. 
244 EK: ŘÍJNOVÉ PŘÍPADY PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: HLAVNÍ ROZHODNUTÍ. SOCR 

ČR [online]. 2019 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: http://www.socr.cz/clanek/ek-rijnove-pripady-poruseni-

pravnich-predpisu-hlavni-rozhodnuti/. 
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Grafické shrnutí významu sekundárního práva 

v postihu kybernetické kriminality245 

    

ROK 

VYDÁNÍ 

PRÁVNÍ AKT NÁZEV ČÍSLO 

1997 společná akce Rady ze dne 24. února 1997 o boji 

proti nelegálnímu obchodování 

s lidskými bytostmi a boji 

proti sexuálnímu zneužívání dětí 

97/154/JHA 

1998 společná akce Rady o vytvoření Evropské soudní sítě  98/428/SVV 

1998 společná akce Rady společná akce, kterou se stanoví, 

že účast na zločinném spolčení je v 

členských státech Evropské unie 

trestným činem 

98/733/SVV 

1998 společná akce Rady o praní špinavých peněz, identifikaci, 

sledování, blokování, zadržování 

a konfiskaci prostředků trestné činnosti 

a výnosů z ní 

98/699/SVV 

2000 rozhodnutí Rady 

 

ze dne 29. května 2000 o boji 

proti dětské pornografii na internetu 

2000/375/SVV 

2000 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu (směrnice 

o elektronickém obchodu) 

2000/31/ES 

2001 rámcové rozhodnutí 

Rady 

 

ze dne 28. května 2001 o potírání 

podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků 

2001/413/SVV 

2003 rámcové rozhodnutí ze dne 22. prosince 2003 o boji 2004/68/SVV 

                                                 

245 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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Rady proti pohlavnímu vykořisťování dětí 

a dětské pornografii 

2005 rámcové rozhodnutí 

Rady 

ze dne 24. února 2005 o útocích 

proti informačním systémům 

2005/222/SVV 

2011 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

ze dne 13. prosince 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání 

a pohlavnímu vykořisťování dětí 

a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2004/68/SVV 

2011/93/EU 

2013 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

ze dne 12. srpna 2013 o útocích 

na informační systémy a nahrazení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV 

2013/40/EU 

2019 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

ze dne 17. dubna 2019 o potírání 

podvodů v oblasti bezhotovostních 

platebních prostředků a jejich padělání 

a o nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2001/413/SVV 

2019/713 

2019 rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2019, o omezujících 

opatřeních proti kybernetickým útokům 

ohrožujícím Unii nebo její členské státy 

2019/797 

2020 rozhodnutí Rady ze dne 30. července 2020, kterým se 

mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 

o omezujících opatřeních 

proti kybernetickým útokům 

ohrožujícím Unii nebo její členské státy 

2020/1127 
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3.4. Judikatura  

 

S ohledem na výše uvedené charakteristiky kybernetické kriminality a vývoj 

a postavení unijních trestních norem není judikatura Soudního dvora EU v oblasti 

postihu kybernetických zločinů příliš bohatá. Existují nicméně související otázky, 

kterými se Soudní dvůr EU již zabýval a které jsou nastíněny v této kapitole. 

Soudní dvůr EU se ve věci C-618/15246 zabýval otázkou založení příslušnosti 

k rozhodování o žalobě na určení odpovědnosti za porušení zákazu prodeje mimo síť 

selektivní distribuce, k němuž dojde v důsledku zveřejnění nabídky výrobků, na které se 

vztahuje tato síť, na internetových stránkách vedených v různých členských státech. 

Soud zde připomněl ustálenou judikaturu k existenci obzvláště úzké vazby mezi sporem 

a soudem místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události. Okolnost, že internetové 

stránky jsou provozovány v jiných členských státech, než je stát, na jehož území má 

sídlo soud rozhodující o návrhu, byla v daném případě vyhodnocena za irelevantní. 

Za místo, kde došlo ke škodě, musí být považováno území členského státu, který 

prostřednictvím předmětné žaloby zabezpečuje dodržování uvedeného zákazu prodeje, 

tedy území, na kterém navrhovateli údajně klesl prodej. 

Dne 9. listopadu 2016 přednesl k této věci své stanovisko generální advokát 

M. Wathelet.247 Hned v úvodu generální advokát uvedl, že problematika deliktů 

na internetu není jednoduchá, neboť v rámci hypoteticky universální sítě je mimořádně 

obtížné tyto delikty lokalizovat. Současně připomněl širokou škálu takových deliktů, 

které mohou být spáchány v tisku, rádiu či televizi, ale také se může jednat o prodej 

padělků na internetu nebo o předmětné porušení zákazu prodeje mimo síť selektivní 

distribuce.  

Vzhledem k propojenému přeshraničnímu rozsahu internetu existuje řada míst 

vzniku újmy, proto ve věcech, jejichž předmětem je porušení práv duševního vlastnictví 

nebo porušení práva v oblasti hospodářské soutěže prostřednictvím internetu, je místem 

                                                 

246 Rozsudek Soudního dvora EU (třetího senátu) ve věci C-618/15, ze dne 21. prosince 2016. 
247 Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta přednesené dne 9. listopadu 2016 ve věci C-

618/15. 
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vzniku újmy v zásadě každé místo, kde je internetová stránka přístupná. Aby se 

ovšem zabránilo celosvětové soudní příslušnosti, snaží se judikatura i právní nauka již 

dlouhou dobu vytvořit kritéria pro vymezení možných míst vzniku újmy v případě 

takovýchto internetových deliktů. Pro existenci soudní příslušnosti v místě vzniku újmy 

je nutné, aby předmětné porušení práva v oblasti hospodářské soutěže mělo určité 

účinky. Vznik újmy lze vyloučit v případě, že konkurence, jejíž existenci žalobce 

předpokládá, zjevně nemohla mít žádný hospodářský dopad na předmětný trh. 

Proto například internetová reklama na služby poskytovatele známého jen na místní 

úrovni zjevně nemůže způsobit újmu jinde než na místním trhu. 

V rozsudku Soudního dvora EU ve spojených věcech C-511/18, C-512/18 a C-

520/18 ze dne 6. října 2020, ve znění opraveném usnesením ze dne 16. listopadu 2020, 

se soud mimo jiné zabýval legislativními opatřeními, která stanovují urychlená 

uchování provozních a lokalizačních údajů za účelem boje proti závažné trestné 

činnosti. Zde konstatoval, že Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě ukládá 

smluvním stranám povinnost přijmout pro účely specifických trestních vyšetřování 

nebo řízení určitá opatření ohledně již uchovávaných provozních údajů, jako je 

urychlené uchování těchto údajů. Konkrétně se jedná o články 14 a 16 Úmluvy 

o počítačové kriminalitě, přičemž ustanovení výslovně obsahují povinnost států 

přijmout taková legislativní opatření, která budou nezbytná, aby umožnila orgánům 

přikázat nebo obdobně zajistit urychlené uchování provozních dat uložených 

prostřednictvím počítačového systému. Zejména se jedná o případy, kdy je dáno 

přesvědčení, že tato počítačová data jsou ohrožena ztrátou či pozměněním.  

Soud dále připomíná, že se může jednat o závažný zásah do základních práv 

zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny základních práv EU, proto je tento zásah 

odůvodněn pouze bojem proti závažné trestné činnosti a zajištěním národní bezpečnosti. 

Povinnost se dále má týkat jen provozních a lokalizačních údajů, které by mohly přispět 

k objasnění závažného trestného činu nebo narušení národní bezpečnosti. Obdobně také 

doba uchovávání údajů musí být omezena pouze na nezbytnou dobu s možností 

prodloužení, pokud to okolnosti a cíl sledovaný uvedeným opatřením odůvodňují. 



 

116 

 

 

Problematiky kybernetických zločinů se dotkl i Evropský soud pro lidská práva, 

například když se v roce 2004 v případu K.U. proti Finsku248 zabýval ochranou 

soukromí a absencí ustanovení národního právního řádu. V daném případě byl v roce 

1999 zveřejněn neznámou osobou inzerát dítěte K.U., ovšem bez jeho vědomí. 

Nezletilému K.U. bylo v okamžiku zveřejnění 12 let, přičemž inzerát obsahoval údaje 

o jeho věku a datu narození, včetně podrobných údajů o jeho fyzickém vzhledu. Inzerát 

rovněž uváděl odkaz na webovou stránku K.U., na které se nacházely jeho fotky 

a telefonní číslo, a předmětem byla žádost o intimní vztah s chlapcem jeho věku 

nebo starším. O inzerátu se nezletilý K.U. dozvěděl, když obdržel e-mail od muže 

reagujícího na inzerát. Otec dítěte požádal policii o identifikaci osoby, která inzerát 

zveřejnila, prostřednictvím IP adresy, aby mohlo být zahájeno trestní stíhání. 

Poskytoval služeb ovšem odmítl tyto údaje poskytnout, s odkazem na finské právo 

a ochranu soukromí telekomunikací. Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že byl 

porušen čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod upravující právo 

na soukromí a rodinný život. Finsku bylo uloženo zaplatit K.U. 3000€ jako náhradu 

za nemajetkovou újmu. V daném případě totiž nebyla zajištěna účinná ochrana dítěte, 

když nebylo podle právního řádu možné učinit kroky nezbytné k identifikaci a stíhání 

pachatele. Soud zde rovněž odkázal na čl. 18 Úmluvy Rady Evropy o počítačové 

kriminalitě a na skutečnost, že ve většině členských sstátů Rady Evropy existuje 

zvláštní povinnost ze strany poskytovatelů telekomunikačních služeb předložit 

počítačová data v reakci na žádost vyšetřujícího nebo soudního orgánu bez ohledu 

na povahu trestného činu.  

Evropský soud pro lidská práva dále dne 24. července 2014 v případu Čalovskis 

proti Lotyšsku249 rozhodl, že obžalovaný z trestných činů souvisejících s počítačovou 

kriminalitou nebude vystaven skutečnému riziku špatného zacházení, pokud bude vydán 

do USA. Obžalovaný tvrdil, že v USA by byl vystaven mučení a nepřiměřenému trestu 

odnětí svobody, nicméně soud neshledal tento argument jako dostačující k prokázání 

porušení čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  

                                                 

248 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. prosince 2008, případ K.U. proti Finsku, 

žádost č. 2872/02. 
249 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. července 2014, případ Čalovskis 

proti Lotyšsku, žádost č. 22205/13. 
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3.5. Aktuální kybernetické hrozby v Evropské unii  

 

V této kapitole jsou vybírány pouze ty nejvýznamnější kybernetické hrozby, a to 

z důvodu, aby bylo patrné, zda se kybernetická trestněprávní problematika dotýká 

v jednotlivých zemích shodně významných kybernetických hrozeb. U každé této hrozby 

je tak uvedena základní definice, právní rámec Unie a jako příklad vnitrostátního práva 

právní ustanovení České republiky. K tomu jsou rozebrána i základní dostupná 

statistická data tak, aby bylo zřejmé, nakolik jsou uvedené hrozby závažné a aktuální. 

Jsou-li údaje dostupné, je uveden přehled trestního vyšetřování či vybraných kauz, které 

s danými hrozbami souvisí. Smyslem uvedeného dělení a statistických přehledů je 

souhrnně představit aktuální kybernetické hrozby, vymezit jejich právní úpravu 

a uvedené přístupy porovnat. 

Jednou z hlavních kybernetických hrozeb v Evropské unii je malware, 

tedy počítačový program, který je určený pro vniknutí do počítačového systému 

nebo  jeho poškození, případně jeho sledování. Pod toto označení se řadí například 

počítačové viry, trojské koně, spyware či adware.250 Evropská směrnice o útocích 

na informační systémy stanoví, že úmyslná výroba, prodej, opatření si k užití, dovoz, 

distribuce nebo jiné formy zpřístupnění počítačového programu, který byl vytvořen 

nebo přizpůsoben prvotně pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených 

ve směrnici, je trestné minimálně tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ. 

V českém právním řádu se jedná v případě útoku prostřednictvím malware o ust. § 230 

trestního zákoníku251, které stanovuje za trestné neoprávněný přístup k počítačovému 

systému a nosiči informací. Samotné opatření a přechovávání malware je trestné 

podle ust. § 231 trestního zákoníku, pokud je tak činěno s úmyslem spáchat trestný čin 

                                                 

250 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. Praha: Grada, 

2009. Průvodce (Grada). ISBN 9788024730479. 
251 Podle § 230 trestního zákoníku se o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 

jedná, pokud je neoprávněně překonáno bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získán přístup 

k počítačovému systému nebo jeho části. Dále je podle uvedeného paragrafu postihováno neoprávněné 

užití dat uložených na v počítačovém systému nebo na nosiči informací, neoprávněné vymazání nebo 

různé formy poškození takových dat, padělání nebo pozměnění dat či neoprávněné vložení dat do 

počítačového systému nebo na nosič informací.  
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podle ust. § 182 odst. 1 písm. b), c)252 nebo trestný čin podle ust. § 230 odst. 1, 2 

trestního zákoníku. 

Z dat poskytnutých Policií České republiky vyplývá, že za rok 2015 bylo 

spácháno celkem 578 skutků, které byly přiřazeny k ust. § 230, 231 a 232 trestního 

zákoníku. Z toho jich bylo spácháno 554 internetem, 24 prostřednictvím jiné počítačové 

sítě. Z hlediska místní působnosti se jednalo nejvíce o oblast Hl. m. Prahy, kde bylo 

registrováno 108 skutků. Za rok 2016 bylo ke stejným ustanovením trestního zákoníku 

zaznamenáno celkem 513 registrovaných skutků, z toho 475 spáchaných internetem 

a 38 prostřednictvím ostatní počítačové sítě. Podíl na území Hl. m. Prahy byl opět 

nejvyšší, v daném roce se jednalo o 129 trestných činů. V roce 2017 bylo registrováno 

celkem 608 skutků podle uvedených paragrafů trestního zákoníku. Na území Hl. m. 

Prahy se jednalo o 130 trestných činů, opět nejvíce v poměru s ostatními kraji.253 

Na území Evropské unie se konkrétně s malware během roku 2017 nejvíce setkávaly 

státy Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Irsko.254 

Další významnou hrozbou jsou útoky na webové stránky. V evropském právu je 

zásadní opět směrnice o útocích proti informačním systémům, která stanoví za jednu 

z přitěžujících okolností případ, kdy došlo k útoku s dopadem na velký počet 

informačních systémů za použití nástroje, který je pro tento účel vytvořený 

či přizpůsobený. V České republice je postih možný podle § 182 odst. 1 písm. c) 

trestního zákoníku, podle kterého je chráněn neveřejný přenos počítačových dat 

do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, a dále rovněž dle § 230 trestního 

zákoníku, který vymezuje neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči dat. 

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že za rok 2015 bylo podle ustanovení § 182 trestního 

                                                 

252 § 182 trestního zákoníku upravuje porušení tajemství dopravovaných zpráv, přičemž úmyslné porušení 

tajemství se může týkat uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, datové, textové, hlasové, zvukové 

či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací, neveřejného přenosu 

počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci. Trestné je rovněž prozrazení 

tajemství, které se daná osoba dozvěděla z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací, které nebylo určené jí.  
253 Statistiky Policie České republiky, poskytnuté na vyžádání autorky. 
254 Ranking of the ten European Union countries with the highest malware encounter rates as of January 

2017. The Statistics Portal [online]. Hamburg, Germany, 2018 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/463460/ten-european-countries-highest-encounter-rates-spain/. 
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zákoníku oznámeno 10 skutků, v roce 2016 dokonce pouze 5 a v roce 2017 se jednalo 

o 8 oznámených skutků. 

Další významnou a celosvětově aktuální kybernetickou hrozbou je phishing. 

Evropské právo výslovně pamatuje na problematiku phishingu například v ust. čl. 13 

směrnice o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 

komunikací. Tato směrnice ovšem bude nahrazena nařízením e-privacy. Za účelem 

efektivnějšího boje s phishingem by organizace měly vzdělávat své zaměstnance, jakým 

způsobem lze rozpoznat falešné a podvodné e-maily, a měly by provést různé simulace 

phishing útoků, aby zjistily, zda je vlastní infrastruktura dostatečně odolná a zda jsou 

zaměstnanci na takový útok schopni reagovat. Neméně důležité je zavedení funkčního 

filtrování spamů, nestahování příloh, u kterých není zřejmý důvěryhodný zdroj 

a nerozklikávání náhodných linků, které se objevují například na sociálních sítích. 

V českém právu lze phishing postihnout jako podvod podle § 209 trestního 

zákoníku a dále jej lze postihnout jako neoprávněné nakládání s osobními údaji 

podle § 180 trestního zákoníku255, to ovšem pouze za specifických podmínek, jakou je 

například souvislost s výkonem veřejné moci nebo porušení státem uložené či uznané 

povinnosti mlčenlivosti. Jedná se o značně frekventovanou trestnou činnost a Policii 

České republiky více ohlašovaný skutek. V roce 2015 totiž bylo oznámeno 1851 skutků 

podle § 209 trestního zákoníku, ať již spácháno internetem či prostřednictvím jiných 

sítí, v roce 2016 se jednalo o 1841 skutků a v roce 2017 rovných 1900 skutků. V kraji 

Hl. m. Praha se jednalo opět o nejvyšší čísla, konkrétně to bylo v uvedených letech 498, 

492 a 428 oznámených skutků. 

Jinou závažnou hrozbu v kybernetickém světě a i v Evropské unii představuje 

spamování. I na tuto problematiku dopadá především směrnice o soukromí 

a elektronických komunikacích  z roku 2002 a chystané nové nařízení přináší další 

právní úpravu v oblasti spamu a poskytuje větší ochranu osobním údajům. Český právní 

řád trestnost spamu nezakotvuje, ovšem může být spáchán trestný čin podle § 180 

                                                 

255 § 180 trestního zákoníku stanovuje za trestné i nedbalostní neoprávněné zveřejnění, sdělení, 

zpřístupnění, jiné zpracování či přisvojení si osobních údajů, které byly o jiném shromážděné 

v souvislosti s výkonem veřejné moci, a které tím způsobí vážnou újmu na právech nebo oprávněných 

zájmech dotčené osoby.  



 

120 

 

 

trestního zákoníku, který upravuje neoprávněné nakládání s osobními údaji, byť je tato 

aplikace omezena pouze na souvislost s výkonem veřejné moci nebo porušení státem 

uznané či uložené povinnosti mlčenlivosti, dále by pak trestnost byla posuzována 

dle obsahu samotného spamu. Počet oznámených skutků je téměř zanedbatelný, 

neboť v roce 2015 byl oznámen 1 skutek podle ust. § 180 trestního zákoníku, o rok 

později 2 a v loňském roce 5. Může ovšem být spáchán přestupek, a to podle zákona 

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Skutková podstata 

přestupku je tak mj. naplněna, pokud je opakovaně či hromadně šířeno elektronickými 

prostředky obchodní sdělení bez souhlasu adresáta, jedná se o zřetelně a jasně 

neoznačené obchodní sdělení nebo sdělení neobsahující možnost jasně, zřetelně, 

jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas 

s využitím elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy. 

V neposlední řadě je významnou kybernetickou hrozbou v Evropské unii 

ransomware. V evropském právu byla zaznamenána největší aktivita ransomware 

v případě kybernetického útoku WannaCry, kdy si členské státy velice úzce 

vyměňovaly informace týkající se bezpečnostních incidentů podle ustanovení směrnice 

o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů 

v Unii.256 Tento ransomware se šířil e-mailem se ZIP přílohou, která v případě otevření 

předala počítači virus. V českém právním řádu nelze uplatnit ust. § 175 trestního 

zákoníku definujícího vydírání, neboť uvedený paragraf stanoví podmínku násilí, 

pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy. Lze sice uvažovat o aplikaci pojmu jiná těžká 

újma, kdy je ovšem nutné přihlížet k závažnosti narušení osobních, rodinných, 

pracovních nebo podnikatelských poměrů oběti a jak jej útok ovlivnil na jeho 

psychickém stavu. Judikatura do současnosti definovala jinou těžkou újmu primárně 

v reálném světě, nikoli v tom kybernetickém, zůstává proto otázkou, do jaké míry 

budou soudy ochotny rozšířit pojem jiné těžké újmy i ve vztahu k ztrátě dat, zejména 

s ohledem na skutečnost, že bude muset být dále hodnocena povaha napadených dat. 

Proto se v dané věci uplatní ust. § 230 trestního zákoníku, vztahující se 

k neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. 

                                                 

256 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. 
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3.6. Strategický rámec EU pro kybernetickou bezpečnost 

 

Strategie pro kybernetickou bezpečnost EU z roku 2013 ve svém úvodu uvedla, 

že za účelem zajištění otevřeného a svobodného kyberprostoru musí být aplikovány 

stejné normy, principy a hodnoty, jaké EU prosazuje v reálném světě. Základní práva, 

demokracie a vláda práva musí být chráněny i v kybernetickém prostoru, neboť svoboda 

a prosperita jsou stále více propojeny s on-line prostředím. Stává se tak primárním 

úkolem vlád, aby zajistily dostatečnou úroveň spolehlivosti a funkčnosti kybernetického 

prostoru tak, aby i v on-line prostředí byla dostatečně respektována a prosazována 

základní lidská práva, nicméně důležitá je i role soukromého sektoru, a to jak občanů, 

tak právnických osob.257 Je proto zřejmé, že kybernetická bezpečnost je propojena se 

základními právy a svobodami, které jsou uvedeny v Listině základních práv EU, a tato 

individuální práva nemohou být dostatečně chráněna bez bezpečného fungování sítí 

a systémů. Tato propojenost také znamená, že sdílení dat za účelem zvýšení 

kybernetické bezpečnosti nemůže ohrozit porušení norem upravujících ochranu 

osobních údajů či jiné oblasti základních práv. 

EU je navíc vázána jak v digitálním, tak v reálném světě k aktivní podpoře 

a ochraně základních hodnot, jakými jsou lidská důstojnost, svoboda, demokracie, 

právní stát či obecný respekt k základním lidským právům. EU rovněž chrání svobodu 

a otevřenost internetu, podporuje rozvoj souvisejících norem a pravidel a dotváří 

a aplikuje mezinárodní právo kybernetického prostoru. Obdobně vede EU dialogy 

týkající se kybernetických zločinů, jejich postihu a zvýšení úrovně bezpečnosti s třetími 

zeměmi, které sdílejí stejné hodnoty jako EU.258 V mezinárodním měřítku je totiž 

kybernetický prostor prezentován a podporován jako prostor svobody a základních práv. 

Právě díky dalšímu šíření v přístupu a rozvoji internetu jsou totiž podporovány hodnoty 

demokracie a poskytuje se ochrana proti nezákonné cenzuře či hromadnému 

protiprávnímu sledování on-line. Evropská komise i Vysoký představitel Unie 

                                                 

257 Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor, bod 

1.2. a násl. 
258 ILVES / EVANS / CILLUFFO /NADEAU, European Union and NATO Global Cybersecurity Challenges: 

A Way Forward, s. 7 a násl. 
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pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku shodně zdůrazňují, že kybernetické 

technologie mají být užívány výhradně pro mírové účely, otevřeným a transparentním 

způsobem a při dodržení základních unijních hodnot.259 

V roce 2017 byla Strategie pro kybernetickou bezpečnost EU revidována260 

a při té příležitosti bylo zdůrazněno, že EU má být proaktivní ve vztahu k řešení 

stávajících i nově vznikajících výzev spojených s technologiemi. Současně by měla 

využívat jen taková řešení a přístupy, které zajišťují růst EU a soulad s unijními 

hodnotami a normami. Z pohledu kybernetické bezpečnosti leží ochrana demokracie 

a lidských práv na nejvyšším stupni, tedy je z pohledu EU klíčové zachovat 

kybernetickou etiku a unijní hodnoty napříč kybernetickým prostorem, ať se již jedná 

o oblast diplomacie, jednotného trhu nebo činnost jednotlivých internetových 

uživatelů.261 

 

   

                                                 

259 Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor, bod 

3.1. a násl. 
260 ŠULC, R. Evropská komise představila novou Strategii kybernetické bezpečnosti. ESJ [online]. Praha: 

European Security Journal, 2017 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://www.esjnews.com/cs/evropska-unie-strategie-kyberneticka-bezpecnost>. 
261 ENISA. Opportunities for a renewed EU cybersecurity strategy. [online]. Heraklion, Greece, 2017 

[citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-

and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b>. 
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4. Kybernetická kriminalita z pohledu kanadského práva 

 

4.1. Právní rámec Kanady z pohledu kybernetické kriminality 

 

Z legislativní tvorby Kanady v oblasti kybernetických zločinů je zásadní 

především zákon z roku 2015 na ochranu občanů Kanady před on-line trestnými činy, 

který přidává orgánům činným v trestním řízení řadu oprávnění při jejich vyšetřování. 

Klíčovým v obecné rovině je pak také trestní zákoník vymezující mimo jiné trestnost 

neoprávněného užití počítače či držení zařízení za účelem neoprávněného užití 

počítačového systému či ke spáchání škody. Od roku 2014 je také účinná anti-spamová 

legislativa.262 

Dne 10. března 2015 vstoupila v účinnost ustanovení zákona na ochranu občanů 

Kanady před on-line trestnými činy263, která pozměnila tamní trestní zákoník264, zákon 

upravující dokazování, soutěžní zákon a zákon o vzájemné právní pomoci v trestních 

věcech. Mezi jeho hlavní přínosy patří zavedení trestného činu neoprávněného šíření 

intimních snímků, přičemž takové šíření podle ust. § 162.1 kanadského trestního 

zákoníku může spočívat ve zveřejnění, distribuci či prodeji intimních snímků, a změny 

v oprávnění k odstranění takových snímků z internetu. Současně zákon definuje intimní 

snímky, mezi které patří i fotografické, filmové či video zobrazení. Pachateli tohoto 

trestného činu může být vedle uloženého trestu uložen také zákaz užívání internetu 

nebo jiných digitálních sítí. Délka zákazu je ponechána na úvaze soudu. 

Dále zákon obsahuje doplnění v podobě postihu neoprávněného přístupu 

k počítači, konkrétně dle ust.§ 342.1 kanadského trestního zákoníku, podle kterého je 

možné být trestněprávně odpovědný za čtyři trestné činy s tím související. Jednak je 

                                                 

262 Canada’s Anti-Spam Legislation Requirements for Installing Computer Programs. Government of 

Canada [online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://crtc.gc.ca/eng/internet/install.htm. 
263 Protecting Canadians from Online Crime Act. S.C.2014, c.31. Assented to 2014-12-09. Dostupné např. 

z: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2014_31/page-1.html. 
264 Criminal Code. R.S.C., 1985, c. C-46 Dostupné např. z: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-

46/index.html. 
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trestně odpovědný každý, kdo podvodně a bez oprávnění získá počítačovou službu, 

přičemž počítačovou službou se rozumí zpracování, ukládání či vyhledávání dat.265 

Dále je trestně odpovědný každý, kdo podvodně a bez oprávnění zasáhne 

do počítačového systému elektromagnetickými, akustickými, mechanickými či jinými 

prostředky a přeruší funkci počítačového systému. Trestné je také podvodné 

a neoprávněné užití počítačového systému s úmyslem spáchat výše uvedené činy 

nebo jiné trestné činy, které se vztahují k počítačovým datům nebo počítačovému 

systému. Čtvrtým trestným činem je umožnění spáchání těchto trestných činů tím, že je 

jiné osobě zpřístupněno počítačové heslo. U všech čtyř kategorií trestné činností vždy 

platí, že jednání musí být podvodné a bez oprávnění, proto obě tyto podmínky musí být 

vždy prokázány, aby pachatel mohl být shledán vinným. 

Od roku 2014 je účinná již zmíněná kanadská antispamová legislativa266, která 

chrání podnikatele i spotřebitele před zneužitím digitálních technologií, zejména 

v podobě spamu či jiných elektronických hrozeb, a současně podporuje soutěžní 

prostředí na digitálním trhu. Zákonná definice spamu obsahuje neoprávněné pozměnění 

přenosu dat, instalaci počítačového programu bez souhlasu, nepravdivé či zavádějící 

elektronické zastoupení, shromažďování adres bez souhlasu či nezákonné 

shromažďování osobních informací prostřednictvím počítačového systému 

či elektronického zařízení. Jednání, které je v rozporu s ustanoveními § 6 až 9 

antispamového zákona, může vyústit pro fyzické osoby pokutou do výše jednoho 

milionu dolarů a pro právnické osoby se jedná až o deset milionů dolarů. Účelem těchto 

ustanovení je podpořit kanadské hospodářství a regulovat takové chování, které digitální 

technologie zneužívá. Pravomoci k vynucování zákona jsou sdíleny mezi Kanadskou 

rádio-televizní a telekomunikační komisí, Soutěžním úřadem a Úřadem kanadského 

komisaře pro ochranu soukromí. 

                                                 

265 KOUTSOGIANNIS, Panagiota. THE UNAUTHORIZED USE OF A COMPUTER : A CRIMINAL 

OFFENCE. The Lawfirm LEGER ROBIC RICHARD [online]. Montréal, Canada [cit. 2020-08-18]. 

Dostupné z: https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/222-04PKO.pdf. 
266 An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain 

activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend 

the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the 

Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act (S.C. 

2010, c. 23). 
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Oproti právní úpravě USA, která v této oblasti zavedla tzv. režim opt-out, 

přistoupilo kanadské právo k režimu opt-in, tedy výslovný souhlas se zasíláním 

obchodních elektronických zpráv. Současně musí žádosti o takový souhlas splňovat 

požadované náležitosti, které se týkají také možnosti tento souhlas odvolat. Stejný režim 

opt-in dopadá také na instalaci programů na počítači, mobilním telefonu či jiném 

počítačovém zařízení. Působnost anti-spamové legislativy není limitována pouze 

územím Kanady, neboť v případě elektronických zpráv je dána v případech, kdy 

počítačový systém odesílající nebo přijímací zprávu se nacházel na území Kanady 

a v případech instalace počítačového programu se buď jedná o zařízení v Kanadě, 

nebo se osoba, která program instaluje či tuto instalaci způsobí, nachází v Kanadě. 

Z pohledu dat a ochrany osobních údajů Kanada disponuje širokou legislativou, 

jejímž základem je zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentů, 

nazývaný také jako PIPEDA267. Uvedený zákon obsahuje mimo jiné povinnost ohlásit 

případ neoprávněného přístupu k datům kanadským autoritám, proto sem jsou řazeny 

i útoky v podobě ransomware. 

Dne 1. října 2018 bylo zřízeno Kanadské centrum pro kybernetickou 

bezpečnost268, jehož účelem je centralizovat otázky kybernetické bezpečnosti, 

zprostředkovávat spolupráci a sdílení informací. Centrum spolupracuje mimo jiné 

s Komunikačním bezpečnostním útvarem269, jehož je součástí, s Kanadskou královskou 

jízdní policií270, se zpravodajskými službami, ministerstvem národní obrany 

či s Kanadským centrem proti podvodům271. Komunikační bezpečnostní útvar je jednou 

z klíčových bezpečnostních a zpravodajských organizací Kanady, neboť jeho primární 

činností je sběr zahraničních informací pomocí technických prostředků a realizace 

kybernetických operací. Kanadské centrum pro kybernetickou bezpečnost pak zajišťuje 

odbornou stránku kybernetické bezpečnosti, tedy odborné posudky, vedení, služby 

či podporu v činnostech podporujících kybernetickou bezpečnost, ať se již jedná 

                                                 

267 Personal Information Protection and Electronic Documents Act (S.C. 2000, c. 5) 
268 Canadian Centre for Cyber Security. Communications Security Establishment [online]. Canada, 2018 

[cit. 2020-08-19]. Dostupné z: https://cse-cst.gc.ca/en/backgrounder-fiche-information. 
269 Communications Security Establishment. 
270 Royal Canadian Mounted Police. 
271 Canadian Anti-Fraud Centre. 
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o vládní sektor, vlastníky prvků kritické infrastruktury či soukromý sektor 

a veřejnost.272 

Kanadská královská jízdní policie vede vyšetřování kybernetických incidentů, 

například v případě neoprávněného užití počítačového systému, a spolupracuje s orgány 

činnými v trestním řízení. Kanadské zpravodajské služby se v dané oblasti věnují 

zejména identifikaci a analýze kybernetických hrozeb, ministerstvo národní obrany se 

věnuje vojenským otázkám kybernetické bezpečnosti a Kanadské centrum 

proti podvodům pomáhá soukromému i veřejnému sektoru prostřednictvím zvyšování 

povědomí, narušování trestných aktivit či následného poskytování pomoci s cílem 

udržet hospodářskou integritu.273 

 

  

                                                 

272 Cyber Security in the Canadian Federal Government. Public Safety Canada [online]. Canada, 2020 

[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/fdrl-gvrnmnt-en.aspx. 
273 Cyber Security in the Canadian Federal Government. Public Safety Canada [online]. Canada, 2020 

[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/fdrl-gvrnmnt-en.aspx. 
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Grafické shrnutí významu kanadského práva v postihu kybernetické 

kriminality274 

    

ROK 

ÚČINNOSTI 

PRÁVNÍ AKT NÁZEV ČÍSLO 

2015 Zákon na ochranu občanů Kanady před on-

line trestnými činy 

S. C. 2014, c. 31 

 

2014 Zákon na podporu účinnosti 

a přizpůsobivosti kanadské 

ekonomiky regulováním určitých 

činností, které odrazují od spoléhání 

se na elektronické prostředky 

k provádění obchodních činností 

S. C. 2010, c. 23 

2000 Zákon o ochraně osobních informací 

a elektronických dokumentů 

S. C. 2000, c. 5 

 

 

  

                                                 

274 Grafický přehled vytvořený autorkou práce. 
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4.2. Judikatura kybernetických trestných činů v Kanadě 

 

Nejvyšší soud Kanady vydal dne 18. dubna 2019 rozsudek v případu 

R. v. Mills275, ve kterém posuzoval, jaký je vztah ochrany soukromí pachatele 

při dopadení pachatele, který na internetu vyhledává a kontaktuje děti. Případ začal 

fiktivním vytvořením profilu čtrnáctileté dívky jménem Leann, který policie využívala 

k dopadení internetových dětských predátorů. Policista pomocí softwaru 

bez předchozího souhlasu soudu zaznamenával on-line komunikaci s pachatelem M., 

který s použitím služeb Facebook a Hotmail zasílal fiktivnímu profilu dívky zprávy se 

sexuálním obsahem a domluvil si s ní schůzku v parku, kde byl zadržen. Pachatel 

poukazoval na porušení svých práv, zejména práva na ochranu soukromí 

a korespondence, když policista nedisponoval předchozím soudním souhlasem.  

Zatímco v prvostupňovém řízení soud konstatoval porušení těchto práv, 

nicméně umožnil provedení důkazů a shledal pachatele vinným, tak odvolací soud již 

přímo vyslovil, že policie při svém postupu ani nepotřebovala soudní povolení získat. 

Nejvyšší soud pak tento postoj dne 18. dubna 2019 potvrdil, když konstatoval, 

že dospělé osoby nemohou důvodně očekávat, že bude chráněno jejich on-line soukromí 

při komunikaci s cizími dětmi. Disentující soudkyně Sheilah Martin nicméně uvedla, 

že postup policie vyžadoval soudní povolení, neboť povaha vztahu, kdy dospělá osoba 

komunikuje s dítětem, které nezná, je při zvažování práv na ochranu soukromí 

irelevantní. Ve svém stanovisku řekla, že regulace neustále měnícího se internetu 

vyžaduje opatrné vyvažování práv a zájmů. Sexuální zneužívání dětí je odporným 

činem a děti na internetu jsou více zranitelné. Stát proto musí disponovat takovými 

vyšetřovacími oprávněními, která umožní takové jednání vymýtit. Současně 

ovšem musí být tato oprávnění vyvážena povinností státu respektovat soukromí svých 

občanů. Odůvodněné očekávání ochrany soukromí je posuzováno normativním, nikoli 

deskriptivním standardem. Ve svobodné a demokratické společnosti je totiž důvodné 

                                                 

275 Supreme Court of Canada, R. v. Mills, 2019 SCC 22. Dostupné z: https://scc-csc.lexum.com/scc-

csc/scc-csc/en/item/17683/index.do. 
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očekávat, že stát bude přistupovat k elektronickým záznamům soukromé komunikace 

pouze v případě vyžádaného povolení. 

Jiným z významných rozsudků Nejvyššího soudu Kanady, který se týkal 

kybernetické šikany a práva na ochranu soukromí, je případ A.B. v. Bragg 

Communications Inc. z roku 2012.276 Patnáctiletá dívka zjistila, že někdo vytvořil 

falešný profil s použitím jejích fotek a osobních údajů, které byly doplněny 

o nelichotivé komentáře se sexuálním podtextem. Prostřednictvím svého otce dívka 

požádala poskytovatele internetového připojení o sdělení identity osoby nebo osob, 

které profil založily. Současně požádala o možnost anonymně zjišťovat identitu 

zřizovatele profilu a domáhat se zákazu zveřejnění obsahu profilu, k čemuž se 

ovšem dvě mediální skupiny, stejně jako soudy nižších stupňů, postavily negativně. 

Argumentace z jejich strany se opírala zejména o fakt, že není dostatečně prokázána 

specifická újma způsobená této dívce.  

Nejvyšší soud Kanady však v daném případě vzal na vědomí ústavní hodnotu 

ochrany soukromí, a to zejména u dětí, když poukázal na hluboce zakořeněnou 

kanadskou praxi ochrany dětí, které jsou s ohledem na svůj věk značně zranitelné. 

V případě kybernetické šikany se jedná o jednání skutečně škodlivé, neboť má širší 

dosah a obsah se šíří rychle a anonymně. Jedná se v podstatě o nepřetržitou šikanu, 

neboť děti jsou ohroženy i doma, kde se mají cítit bezpečně. V případě sexuálního 

obsahu jsou pak děti navíc vystaveny zvýšenému riziku reviktimizace. 

Naopak ke svobodě projevu soud uvedl, že ačkoli se jedná o významnou hodnotu 

demokratické společnosti, jsou dopady způsobené anonymitou dívky na práva médií 

minimální. Nic totiž médiím nebrání v tom, aby se účastnily řízení a informovaly o tom 

veřejnost a zdržely se pouze takových informací, které by mohly vést k identifikaci 

dívky. Soud ovšem nepovolil zákaz zveřejnění obsahu profilu v celé šíři, 

neboť informace, které nemohou dívku identifikovat, jí nemohou způsobit újmu, 

a v takovém případě převažuje svoboda projevu a právo na veřejnost řízení. 

                                                 

276 Supreme Court of Canada, A.B. v. Bragg Communications Inc., 2012 SCC 46, [2012] 2 S.C.R. 567. 

Dostupné z: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/10007/index.do. 
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Nechvalně proslulým případem se v Kanadě stal případ patnáctileté Amandy 

Todd, která si v důsledku kybernetické šikany a vyhrožování, že budou zveřejněny její 

intimní fotografie, vzala v roce 2012 život. Pachatelem byl Nizozemec Aydin Coban, 

který tímto způsobem vydíral desítky mladých dívek a žen z USA, Velké Británie 

či Nizozemí. Ačkoli již Kanada požádala o vydání pachatele a Komora pro mezinárodní 

právní pomoc v Nizozemí dne 28. června 2016 určila, že pachatel může být vydán 

kanadským úřadům, s ohledem na probíhající výkon trestu a vyřizování cestovních 

dokladů tak ovšem stále nebylo učiněno.277 V Nizozemí byl totiž Coban 

odsouzen k jedenáctiletému trestu odnětí svobody za vydírání a on-line podvod.278 

Dne 13. ledna 2020 byl zveřejněn jiný zajímavý rozsudek Vrchního soudu 

v Ontariu, Theralase Technologies Inc. v. Lanter279, kdy rozsudek dopadl i na anonymní 

on-line žalované, které žalobce nedokázal identifikovat. Žalobcem byla farmaceutická 

společnost, které odhalila zveřejňování nepravdivých údajů na webové stránce 

Stockhouse.com, která je určená pro investory v Kanadě a USA. Uvedená webová 

stránka prostřednictvím funkce Bullboard zajišťuje internetové diskusní fórum, kde 

mohou uživatelé i s použitím pseudonymů zveřejňovat své názory o společnostech. 

Žalobce zpočátku soudně požádal Stockhouse.com o poskytnutí skutečných identit 

komentujících uživatelů, nicméně Stockhouse.com poukázal na technické problémy, 

které mu znemožnily určit skutečné identity uživatelů, a s jednou výjimkou poskytl 

pouze jejich e-mailové adresy. Na tyto adresy byly následně zasílány dokumenty 

týkající se soudního řízení. 

Soud ve svém rozsudku připomněl, že není neobvyklé zahájit řízení proti osobě, 

zpravidla označované jako John Doe, jejíž identifikace proběhne až v rámci řízení, 

nicméně není již tolik precedentů s konečným rozsudkem proti neidentifikované 

                                                 

277 Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada. Rechtspraak [online]. Nederland, 2016 [cit. 2020-08-

26]. Dostupné z: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-

Amsterdam/Nieuws/Paginas/Aydin-C.-mag-worden-uitgeleverd-aan-Canada.aspx. 
278 Dutch man charged in Amanda Todd case says he wants to come to Canada for trial. CBC [online]. 

Canada, 2020 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/aydin-

coban-2017-trial-appeal-extradition-delay-cleared-legal-cases-2018-1.5492731.  
279 Theralase Technologies Inc. v. Lanter, 2020 ONSC 205 (CanLII), Dostupné z: 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc205/2020onsc205.html. 
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straně.280 V daném případě bylo konstatováno, že u dané formy služby může být 

žalovaným odůvodněně očekáváno zahájení řízení, a soud má k takovému řízení 

pravomoc bez ohledu na to, jakým způsobem je žalovaný v řízení identifikován. Soud 

také doplnil, že žalovaní si vytvořili anonymní profily za účelem šíření pomluv žalobce, 

a proto si nemohou stěžovat, pokud nezaznamenali právní dokumenty, které byly 

zaslány právě na tyto profily. Soud však již ponechal na žalobci, jakým způsobem bude 

moci vynucovat rozsudkem uznanou náhradu škody, která se u jednotlivých žalovaných 

pohybuje v řádu desítek tisíc dolarů. 

 

4.3. Aktuální kybernetické hrozby v Kanadě 

 

Ze zprávy kanadského Ministerstva veřejné bezpečnosti a krizové 

připravenosti281 vyplývá, že tamními nejčastějšími kybernetickými hrozbami jsou sítě 

botnetů, útoky na webové stránky, hacking, malware, pharming, phishing, ransomware, 

spamování, spoofing, spyware a počítačové viry. Kybernetickou bezpečností se zabývá 

také například příručka kanadské Obchodní komory z roku 2017,282 podle které se 

ve velké míře rozrůstá a bude rozrůstat pojištění kybernetických rizik, neboť hodnoty 

uniklých údajů jsou často zcela mimořádné a zohledňují nejen odpovědnost zasažených 

podniků, ale také povahu útoku či výši majetkových ztrát. Nejvíce uplatňovaných 

nároků na náhradu škody způsobené v kybernetickém prostoru je v Kanadě 

ve zdravotnickém sektoru, který je následován neziskovou, dopravní a technologickou 

oblastí. 

                                                 

280 Jedním z takových precedentů je rozsudek Manson v John Doe, 2013 ONSC 628, kde byl žalovaným 

anonymním blogerem webové stránky vlastněné společností Google, která poskytla pouze jeho e-

mailovou adresu. V rozsudku soud vyslovil mimo jiné názor, že žalovaný zaměnil svobodu projevu se 

svobodou šířit pomluvu.  
281 Common threats to be aware of. Government of Canada [online]. 2017 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.getcybersafe.gc.ca/cnt/rsks/cmmn-thrts-en.aspx. 
282 Cyber Security in Canada: Practical Solutions to a Growing Problem. The Canadian Chamber of 

Commerce [online]. 2017 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.chamber.ca/media/blog/170403-

cyber-security-in-canada-practical-solutions-to-a-growing-problem/. 
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Hlavními kybernetickými hrozbami, které jsou v Kanadě v posledních letech 

nejvíce aktuální, jsou malware, útoky na webové stránky, phishing, spamování 

a ransomware. Uvedených pět kybernetických hrozeb bude postupně hodnoceno 

z pohledu, zda právní úprava pokrývá aktuální potřeby ke zvýšení kybernetického 

bezpečí. 

Kanadské právo upravuje zákaz útoku prostřednictvím malware v zákoně,283 

který je součástí tamní anti-spamové legislativy, účinné od 1. července 2014. Významná 

ustanovení týkající se malware, účinná konkrétně od 15. ledna 2015, stanovují, že je 

zakázáno instalovat počítačový program do zařízení jiné osoby (ať se již jedná 

o počítač, chytrý telefon, herní konzoli či jiné připojené zařízení) v průběhu obchodní 

aktivity bez výslovného souhlasu majitele zařízení nebo oprávněného uživatele 

(např. rodinný příslušník či zaměstnanec).284 

V počtu vyskytovaných malware se Kanada pohybuje pod světovým průměrem, 

neboť zatímco poměr počtu malware hlášených v rámci kybernetických zločinů je 15-

20 %, v případě Kanady se jedná o 13-18 %. Z výskytu malware v Kanadě byla 

infikována v průměru tři zařízení z jednoho tisíce, zatímco ve světovém měřítku je to 

ze stejného počtu sedm zařízení.285 Ze statistik týkajících se výskytu malware na území 

Kanady vyplývá, že v roce 2015 bylo zaregistrováno 2723 případů, přičemž 

například banka Toronto Dominion Bank byla malwarem atakována v uvedeném roce 

359krát. Stejně jako v případě českého práva není ani v Kanadě nezákonné malware 

vytvořit, ovšem je trestné jej šířit do dalších zařízení. Významnou byla aplikace anti-

spamové legislativy v Kanadě v roce 2015, kdy byl v Torontu zrušen server kontrolující 

                                                 

283 An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain 

activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend 

the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the 

Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act (S.C. 

2010, c. 23). 
284 Canada’s Anti-Spam Legislation Requirements for Installing Computer Programs. Government of 

Canada [online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://crtc.gc.ca/eng/internet/install.htm. 
285 RAINS, Tim. The Threat Landscape in Canada – 2015 Update. Microsoft [online]. 2015 [cit. 2018-04-

11]. Dostupné z: https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2015/11/30/the-threat-landscape-in-

canada-2015-update/. 
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server Win32/Dorkbot, a to za pomoci Interpolu, americké FBI a společnosti 

Microsoft.286 

Útoky na webové stránky již řadu let zůstávají další významnou kybernetickou 

hrozbou, a to nejen z kanadského pohledu. Jako příklady útoků lze uvést exploity 

pro webové prohlížeče, exploity webových služeb, drive-by útoky či útoky typu water-

hole,287 ale také tzv. DDoS útok,288 který je variantou obyčejného útoku DoS, kde se 

pro generování vykonstruované zátěže používá velké množství zdrojů.289 Trestní postih 

v kanadském právu vychází z ustanovení neoprávněného použití počítače. Příkladem 

DDoS útoku je jednání pachatele v roce 2012, kdy byla znepřístupněna po dobu dvou 

dnů webová stránka www.gouv.qc.ca a pachatel, vládní administrátor sítě, byl odsouzen 

k domácímu vězení.290 

Jinou významnou a vysoce aktuální kybernetickou hrozbou je phishing. 

Jako phishing se označuje metoda, pomocí které útočníci získávají citlivé informace. 

Uživatelů se dotazují na hesla, čísla platebních karet a jiné osobní údaje a současně se 

vydávají za legitimní subjekt, například banku či firemní oddělení IT.291 V dnešní době 

je phishing mnohem sofistikovanější a lze se proti němu bránit pouze obtížně, protože 

využívá sociální inženýrství a je především povinností uživatelů zkoumat, komu svá 

citlivá data předávají. Dříve bylo běžné rozesílání chybného linku či stahování 

nežádoucí přílohy, dnes jsou ovšem využívány individualizované e-maily, ve kterých 

jsou uváděny detaily opravdových společností, jejich loga a podpisy. 

                                                 

286 1st ever anti-spam warrant takes down Toronto botnet server. CBC [online]. Toronto, 2015 [cit. 2018-

04-11]. Dostupné z: http://www.cbc.ca/news/technology/botnet-anti-spam-1.3350517. 
287 ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends [online]. Heraklion, Greece: 

European Union Agency For Network and Information Security, 2018 [cit. 2018-04-04]. ISBN 978-92-

9204-250-9. Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017. 
288 Distributed Denial of Service. 
289 HONTAÑÓN, Ramón J. Linux: praktická bezpečnost. Praha: Grada, 2003. ISBN 9788024706528. 
290 Cybercrime: an overview of incidents and issues in Canada. Royal Canadian Mounted Police[online]. 

2014 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/cybercrime-an-overview-incidents-

and-issues-canada#sec4.1. 
291 BROOKSHEAR, J. Glenn., David T. SMITH a Dennis. BRYLOW. Computer science: an overview. 

11th ed. Boston: Addison-Wesley, c2012. ISBN 9780132569033. 
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Kanadské právo phishing postihuje ust. § 380 trestního zákoníku, kde je 

upravena trestnost podvodu.292 Pokud občané a obyvatelé Kanady poskytli útočníkovi 

své osobní údaje, mají to ohlásit nejen své finanční a další dotčené instituci, ale také 

místní policii a vždy Kanadskému centru proti podvodům.  

Za spamování, v Kanadě další podstatnou kybernetickou hrozbu, se obvykle 

označují automaticky zasílané zprávy mnoha adresátům, kteří si tyto zprávy neobjednali 

a nemají možnost odběr těchto zpráv zrušit. Zprávy obvykle přicházejí ze zahraničí, 

bývají v anglickém jazyce a nabízejí nejrůznější zboží.293 Spamy dlouhodobě 

přetrvávají jako významná kybernetická hrozba, neboť v sobě obsahují řadu škodlivých 

příloh či URL a postupně zlepšují techniky tak, aby se vyhnuly spamovým filtrům. 

Kanadské právo spam upravuje v již výše zmíněné anti-spamové legislativě, 

která obecně zakazuje posílání obchodních elektronických zpráv bez souhlasu adresáta, 

což se vztahuje jak na e-maily, tak na sociální sítě a textové zprávy. Kanadská právní 

úprava patří v tomto směru k jedné z nejpřísnějších na světě, neboť pokud organizace 

nesplňují stanovené podmínky, podléhají trestnímu obvinění nebo civilní žalobě. 

Ředitelé či odpovědní funkcionáři mohou nést osobní odpovědnost a podnikům mohou 

být uloženy sankce až do deseti milionů dolarů. 

Poslední kybernetická hrozba, uvedená v této kapitole, je ransomware, tedy druh 

malware, který ovšem vykazuje určitá specifika, a protože je velmi častou 

kybernetickou hrozbou, je řazen samostatně. Ransomware je škodlivý kód, který 

znepřístupní počítač nebo šifruje data uživatelů. Je evidován postupný nárůst počtu 

útoků ransomware a přibývají jeho nové podoby. Průměrná částka, kterou útočníci 

vyžadují jako formu výpalného, se pohybuje kolem tisíce dolarů, celková škoda 

na globální úrovni se v roce 2017 odhadovala na pět miliard dolarů.294 Právní přístup 

k ransomware je v podstatě shodný jako k malware, a to ve všech právních oblastech. 

                                                 

292 Canadian Anti-Fraud Centre 
293 ADÁMEK, Martin. Spam: jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou poštu. Praha: Grada, 

2009. Průvodce (Grada). ISBN 9788024726380. 
294 ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends [online]. Heraklion, Greece: 

European Union Agency For Network and Information Security, 2018 [cit. 2018-04-04]. ISBN 978-92-

9204-250-9. Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017. 
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V kanadském právním prostředí se při postihu ransomware opět uplatní nová anti-

spamová legislativa.295 

 

4.4. Strategický rámec Kanady z pohledu kybernetické 

kriminality 

 

Kanada, která je stejně jako členské státy EU signatářem Úmluvy o počítačové 

kriminalitě296, již disponuje pokročilou právní úpravou postihu kybernetických zločinů. 

Právně politickým východiskem zde původně byla Strategie kybernetické bezpečnosti 

z roku 2010,297 která obdobně jako v případě Evropské unie zdůraznila potřebu vyšší 

ochrany fyzických a právnických osob i vlád na území celé Kanady. 

První kanadská strategie, jejímž cílem bylo zlepšit ochranu před kybernetickými 

hrozbami pro stát, právnické a fyzické osoby, byla zveřejněna dne 3. října 2010.298 

Ta zdůraznila, že kanadské hospodářství i státní instituce podstatnou měrou závisí 

na internetu a informační technologii. Federální vláda v té době nabízela přes 130 

služeb on-line, včetně daňových formulářů či studentských půjček. Další rizika 

samozřejmě vyplývají z elektronické kontroly prvků kritické infrastruktury a dodávek 

služeb. Kybernetické útoky zahrnují neoprávněný přístup, užití, narušení či zničení 

elektronické informace, elektroniky či fyzické infrastruktury, která je užívána k tvorbě, 

sdílení či ukládání elektronických informací. Závažnost těchto útoků vyžaduje 

odpovídající úroveň reakce a bezpečnostních opatření v podobě právě politiky 

kybernetické bezpečnosti. 

                                                 

295 Canada’s Anti-Spam Legislation Requirements for Installing Computer Programs. Government 

of Canada [online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://crtc.gc.ca/eng/internet/install.htm. 
296 Úmluva o počítačové kriminalitě. In: Sbírka mezinárodních smluv. Praha: Tiskárna Ministerstva 

vnitra, p. o., 2013, ročník 2013, částka 56. 
297 Canada's Cyber Security Strategy. ISBN 978-1-100-16934-7. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/archive-cbr-scrt-strtgy/archive-index-

en.aspx?wbdisable=true. 
298 Canada's Cyber Security Strategy. ISBN 978-1-100-16934-7. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/archive-cbr-scrt-strtgy/archive-index-

en.aspx?wbdisable=true. 
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První část kybernetické strategie z roku 2010 byla věnována pochopení 

kybernetických hrozeb, kdy bylo zdůrazněno, že kybernetické útoky jsou často 

minimálně nákladné, nepříliš složité, účinné a s minimálním rizikem dopadení 

pachatele. Více sofistikované jsou pak kybernetické útoky zaštiťované státy, kdy jsou 

ohrožena průmyslová a státní tajemství, osobní data a jiné cenné informace. Strategie 

totiž připomíná, že některé státy otevřeně potvrdily, že kybernetické útoky jsou jedním 

ze základních prvků jejich vojenské strategie. Další rizika spočívají v činnosti 

teroristických sítí, ačkoli v době vydání strategie experti spíše nepředpokládali, 

že teroristické skupiny disponují takovými kybernetickými prostředky, kterými by 

způsobily závažné škody. Nejširší ohrožující kategorií je pak činnost kybernetických 

pachatelů v organizované podobě, kteří využívají pokročilých technologií. 

Hlavní priority strategie pak byly zabezpečení vládních systémů, zabezpečení 

významných kybernetických systémů, které nejsou součástí federální vlády, 

a v neposlední řadě zabezpečení kanadských občanů v on-line sféře. Strategie 

zohlednila kanadské hodnoty vlády práva, partnerství napříč regionálními celky, 

soukromého a akademického sektoru, blízkých vztahů se spojenci apod. 

V roce 2018 byla vydána nová strategie kybernetické bezpečnosti, s podnázvem 

„Kanadská vize bezpečnosti a prosperity v digitálním věku“.299 Tato strategie 

zdůraznila, že digitální technologie se staly nedílnou součástí našeho života, 

čímž také vzrostl význam kybernetické bezpečnosti. Základní hodnoty, o které se 

strategie opírá, jsou bezpečnost a odolnost systémů, kybernetické inovace, vedoucí 

postavení federální vlády a její spolupráce s regionálními vládami a soukromým 

sektorem. Nový kanadský přístup, který má i tato strategie reprezentovat, má být 

rozsáhlý a inkluzivní, přičemž strategie má být pravidelně doplňována akčními plány, 

což dokládá přijetí Národního akčního plánu kybernetické bezpečnosti na období 2019-

                                                 

299 National Cyber Security Strategy. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/index-en.aspx. 
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2024.300 Současně má být implementace strategie doplněna dalšími iniciativami 

kanadské vlády, mimo jiné v oblasti zahraniční a vojenské politiky. 

Kybernetickou bezpečnost strategie definuje jako ochranu digitálních informací 

a jejich nedílné infrastruktury, přičemž zajištění kybernetické bezpečnosti není pouze 

úkolem technických expertů, ale všech subjektů, kteří digitální technologie využívají. 

Ačkoli lze hodnotit kladně aktualizované vydání strategie týkající se 

kybernetické bezpečnosti, samotný text je poměrně výrazně úsporný na ustanovení 

a nepříliš konkrétní. Strategie nevymezuje žádné konkrétní iniciativy a opatření, která 

mají být v soukromém či veřejném sektoru učiněna, a to ani z pohledu regulace, 

ani z pohledu rovnocenného partnerství. Z pohledu obsahu se tak nová strategie jeví 

spíše jako soubor politických hesel podporujících kybernetickou bezpečnost, přičemž 

není zřejmé, jak konkrétně bude právní úprava na tento text navazovat. 

 

4.5. Zhodnocení kybernetických hrozeb a porovnání unijní 

a kanadské právní úpravy, se zohledněním českého 

trestního práva   

 

Uvedená část práce představila základní kybernetické hrozby, které jsou nejen 

v prostoru Evropské unie aktuální, a tyto hrozby blíže specifikovala z pohledu práva 

a dostupných statistických dat. Za hlavní kybernetické hrozby, relevantní 

pro Evropskou unii a pro Kanadu, byly pro účely této práce označeny malware, útoky 

na webové stránky, phishing, spamování a ransomware. Z hlediska právní úpravy je 

východiskem pro oba celky strategie týkající se kybernetické bezpečnosti, ovšem 

v obou případech již řadu let v nezměněné podobě. Další právní předpisy, které jsou 

více aktuální, byly přijaty spíše v Kanadě, neboť zde je v účinnosti široká legislativa 

zaměřující se jak na anti-spamovou ochranu, tak na ochranu Kanaďanů 

                                                 

300 National Cyber Security Action Plan. Dostupné např. z: 
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před kybernetickými trestnými činy. Institucionálně je v dané oblasti odpovědným 

orgánem Rádio-televizní a telekomunikační komise v Kanadě, v Evropské unii se jedná 

o agenturu ENISA a EUROPOL, v českém prostředí pak o Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ve všech případech tyto orgány 

spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. 

V případě malware je postih v evropském právu upraven ve směrnici o útocích 

na informační systémy, která stanovuje za trestné výrobu či jiné nakládání 

s počítačovým programem s úmyslem spáchat některý z uvedených trestných činů. 

Český právní řád malware postihuje podle ust. § 231 trestního zákoníku, je-li jednání 

spojeno s úmyslem spáchat některý z uvedených trestných činů. Nejpřísnější je v tomto 

směru kanadská legislativa, podle které je zakázáno instalovat počítačový program 

do zařízení jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu. Ze statistických údajů vyplývá, 

že Kanada se pohybuje pod světovým průměrem výskytu malware a obdobně Česká 

republika je ve výskytu malware v evropském měřítku pod průměrem registrovaných 

malware, přičemž počet skutků registrovaných Policií České republiky se v posledních 

letech pohybuje mezi pěti sty až šesti sty za rok. 

Útoky na webové stránky jsou v evropském právu také obsaženy ve směrnici 

o útocích proti informačním systémům, české právo stanovuje za trestné úmyslné 

porušení tajemství veřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj 

nebo v jeho rámci. Kanadský právní řád spojuje tento skutek s neoprávněným použitím 

počítače. Z hlediska statistických dat je, na rozdíl od malware, Kanada často cílem 

útoků, obdobně jako více členských států Evropské unie. 

Phishing je v obou právních oblastech hodnocen jako podvod, přičemž tento 

počítačový trestný čin má vzestupnou tendenci a na globální úrovni je považován 

za závažnou kybernetickou hrozbu. Je proto nezbytné neustále informovat uživatele 

technologických zařízení o rizicích spojených s phishingem. Kanada navíc vyžaduje 

ohlašování takových útoků, a to bez ohledu na jejich úspěšnost. 

Úprava spamu bude v evropském právu regulována nařízením e-privacy, 

které nahradí stávající směrnici o soukromí a elektronických komunikacích. Toto 

nařízení je reakcí na platnou a účinnou kanadskou anti-spamovou legislativu, obecně 
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považovanou za přísnou formu regulace, která je úspěšná. V českém trestním právu je 

odpovídající ustanovení upravující postih neoprávněného nakládání s osobními údaji, 

ovšem z hlediska ohlašování uvedeného trestného činu je tato evidence zatím bez 

většího významu. 

Poslední analyzovanou kybernetickou hrozbou je specifický malware nazývaný 

ransomware, který právní úpravou v daných oblastech koresponduje s úpravou 

malware. V českém trestním právu nelze hovořit o aplikaci ustanovení upravující 

vydírání, protože zde absentuje násilí či pohrůžka násilí. 

Z uvedeného vyplynula řada shodných znaků z hlediska právních ustanovení, 

ať se již jedná o ochranu před spamováním, regulaci phishingu z hlediska práva 

jako podvod či v případě malware podmínka úmyslného jednání spáchat některý 

z uvedených trestných činů. Naopak odchylky spatřuji v četnosti některých 

kybernetických hrozeb v Evropské unii a v Kanadě, mj. v případě phishingu 

či ransomware. Dále jsou odchylky v konkrétních ustanoveních, například v oblasti 

anti-spamové právní úpravy v problematice poskytování souhlasu, vyžadování 

ohlašování útoků formou phishing bez ohledu na úspěšnost těchto útoků či v přísnosti 

některých ustanovení, například v případě postihu malware. Ačkoli je právní úprava 

v obou zeměpisných oblastech podrobována dalšímu hodnocení a je postupně 

novelizována, uvedené rozdíly mohou naznačit směr, kterým se má právo dále vyvíjet. 

Různorodost kybernetických hrozeb a s tím spojené rostoucí nebezpečí vyžaduje 

vynaložení větších prostředků i úsilí nejen ze strany státních institucí, 

ale i soukromoprávních subjektů včetně nás, jednotlivců. Primárním cílem musí být 

odkrývání této trestné činnosti a její trestání, při zlepšování právních nástrojů tak, aby se 

dařilo také brzdit náskok kybernetických pachatelů. 
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5. Úvahy de lege ferenda 

 

Kybernetický prostor se významnou měrou podílí na udržitelném rozvoji, 

zejména v oblasti vzdělávání, infrastruktuře a obchodu. Rovněž přispívá k připravenosti 

státu a posílení ochrany kritické infrastruktury, což vede nejen ke zvýšení úrovně 

bezpečnosti, ale také k rozvoji ekonomického vývoje a mezinárodního obchodu. 

Kritická infrastruktura je na informačních a komunikačních technologiích závislá, 

především v oblasti zdravotnictví, energetiky či bankovnictví.301 Nedostatečná úroveň 

kybernetické bezpečnosti následně vede k nedůvěře v online systémy a služby, nižším 

investicím a menší míře schopnosti reagovat na kybernetické útoky. 

Množství kybernetických hrozeb v současné době potvrzuje nutnost reakce 

ze strany států. Z pohledu mezinárodního práva je jedním z prostředků mezinárodní 

smlouva, nejvýznamnějším příkladem je Úmluva Rady Evropy o počítačové 

kriminalitě. Tato úmluva směřuje především k harmonizaci národních trestních 

hmotněprávních skutkových podstat trestných činů v dané oblasti, vymezení trestních 

procesních ustanovení, které jsou pro vyšetřování a postih kybernetických zločinů 

nezbytné, a v neposlední řadě pak tato úmluva poskytuje rámec rychlé a účinné 

mezinárodní spolupráce. Ačkoli se jedná o dvacet let starý dokument, jeho aktuálnost 

dokazují skutečnosti, že neustále přistupují nové smluvní strany, zůstává inspirací 

i pro ostatní státy a jak Rada Evropy, tak smluvní státy hodnotí pozitivně podobu 

mezinárodní spolupráce, vytvoření sítě kontaktních bodů fungující v nepřetržitém 

režimu a harmonizovaný procesní i hmotný základ kybernetických zločinů 

mezi jednotlivými právními řády.  

Rada Evropy nicméně zohledňuje skutečnost, že úmluva nepamatuje 

na obsáhlou šíři kybernetických zločinů a pro významné aspekty této oblasti dále 

vznikají dodatkové protokoly. V současné době probíhá jednání k podobě Druhého 

                                                 

301 VIGANO, Eleonora; LOI, Michele; YAGHMAEI, Emad. Cybersecurity of critical 

infrastructure. In: Christen, Markus; Gordjin, Bert; Loi, Michele. The Ethics of Cybersecurity. 
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dodatkového protokolu Úmluvy o počítačové kriminalitě, který je zaměřen 

na rozšiřování mezinárodní spolupráce a přístup k důkazům v cloudu. Kromě vytváření 

dodatkových protokolů pak řeší aktuální otázky výbor Rady Evropy označovaný jako T-

CY, který vydává pravidelné zprávy a doporučení smluvním stranám úmluvy. Tímto 

způsobem tak Rada Evropy může operativně reagovat na vznikající otázky 

k problematice botnetů, krádeží identit či například kybernetické šikaně. 

Ve srovnání s Úmluvou Rady Evropy o počítačové kriminalitě pak stojí 

připravovaná úmluva OSN o boji proti užívání informačních a komunikačních 

technologií k trestným účelům. Jedním z důvodů, proč má být přistoupeno k tvorbě 

a ratifikaci další, nové úmluvy, je politický postoj některých států, které k existující 

úmluvě Rady Evropy nepřistoupily. Je tak zřejmé, že neexistuje politický konsensus 

států OSN, zda je nová úmluva pod záštitou právě OSN nezbytná a pro boj 

s kybernetickými zločiny přínosná. Na jedné straně je tak postoj zejména Spojených 

států amerických a Evropské unie, že nová úmluva naopak mezinárodní spolupráci 

oslabí, na druhé straně pak stojí především Ruská federace, která návrh rezoluce k nové 

úmluvě podala.302  

Z pohledu evropského práva je tak důležitý postoj Evropské unie, 

neboť ta ve svém prohlášení z ledna 2020 zdůraznila význam Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě jako celosvětového standardu k usnadnění boje 

proti kybernetickým zločinům.303 Unie dále připomněla připravovaný Druhý dodatkový 

protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě a jeho cíl prohloubit a zefektivnit 

vzájemnou právní pomoc a přímou spolupráci. Ve vztahu k připravované úmluvě OSN 

pak Unie vyjádřila obavy ohledně snížení standardu ochrany lidských práv a základních 

svobod, rozšíření digitální propasti a zvýšení státní kontroly nad internetem. 

                                                 

302 The U.N. passed a Russia-backed cybercrime resolution. That’s not good news for Internet 

freedom. The Washingon Post [online]. USA, 2019, 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/04/un-passed-russia-backed-cybercrime-resolution-

thats-not-good-news-internet-freedom/. 
303 EU Statement in support of the Council of Europe Convention on Cybercrime: 1364th Meeting of the 

Ministers' Deputies (15 January 2020). Delegation of the European Union to the Council of 

Europe [online]. 2020 [cit. 2020-11-19]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/delegations/council-

europe_en/73052/EU%20Statement%20in%20support%20of%20the%20Council%20of%20Europe%20C

onvention%20on%20Cybercrime. 
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Primárně s ohledem na politické rozepře mezi státy, které se následně 

po vyhotovení nové úmluvy OSN jistě promítnou i v jejím přijímání a ratifikaci, a dále 

s ohledem na nejasný vztah připravované úmluvy a stávající úmluvy Rady Evropy, 

nelze tvorbu nové úmluvy jako jednoznačně přínosnou pro boj proti kybernetickým 

zločinům. Ačkoli může přinést nová a aktuální ustanovení hmotného i procesního práva, 

je zřejmé, že přináší řadu obav směrem k zasahování do lidských práv a narušení již 

probíhající mezinárodní spolupráce. Je tedy nyní především v rukou jednotlivých států, 

nakolik dokáží spolupracovat ve vymezení filosofie a přístupů ke kybernetickému 

prostoru v nové úmluvě a zda může tento nový dokument posloužit jako partnerský 

nástroj Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě. 

Není však vyloučeno, že by právní prostředí mohla více rozvinout nová úmluva 

věnující se problematice kybernetických hrozeb a kybernetické bezpečnosti. Taková 

úmluva by mohla přispět tím, že se více zaměří na otázky, v jakých mezích se mohou 

státy v kybernetickém prostředí pohybovat, která jednání lze zařadit ke kybernetické 

válce a také v určení, která organizace je v této oblasti odpovědná k provádění úmluvy 

a ke spolupráci mezi státy. K tvorbě takové úmluvy nicméně chybí politická vůle 

mezinárodního společenství, neboť zájmy jednotlivých státních aktérů se v tomto směru 

protínají a státy by také musely omezit celou řadu svých kybernetických aktivit. 

V právu Unie je v dané oblasti připravován návrh nařízení o evropských 

předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech 

a návrh směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních 

zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení. První z uvedených reaguje 

na značné rozšíření užívání sociálních médií, webového e-mailu a mobilních aplikací 

a to jak v pracovním životě, tak v rámci soukromého jednání. Uvedené služby mohou 

být poskytovány odkudkoli a často absentuje fyzická infrastruktura nebo konkrétní 

místo k uchovávání údajů. Z tohoto důvodu je pro orgány činné v trestním řízení nutné 

vyžadovat přístup k údajům, které mohou posloužit jako důkazy a které se nacházejí 

na území jiných států.  

Zejména s ohledem na potřebu včasného přeshraničního přístupu k takovým 

důkazům mají proto být vymezeny závazné evropské předávací a uchovávací příkazy, 
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které vždy musí potvrdit justiční orgán členského státu. Jako i v případě jiných 

legislativních aktů, i zde lze nalézt možný dopad na některá lidská práva, především 

práv na ochranu osobních údajů, soukromého života, svobodu projevu, svobodu 

podnikání či práva na svobodu a bezpečnost. Mezi záruky, které by měly neoprávněným 

zásahům do těchto práv zabránit, by měla patřit kontrola vydávajícím justičním 

orgánem, který posoudí nezbytnost a přiměřenost opatření, dále by měla tato opatření 

být využita pro závažnější formy trestné činnosti či možnost vymáhajícího orgánu 

příkaz neuznat. 

Uvedené navrhované nařízení je nepochybným přínosem pro procesní stránku 

postihu kybernetických zločinů, nicméně považuji za vhodné, aby byly vymezeny 

i některé související otázky. Zejména povinnost informovat osobu, jejíž data jsou 

předmětem příkazu, a možnost této osoby dovolávat se svých práv, ať již ve státě 

vydávajícím příkaz nebo ve státě, který příkaz vymáhá. Dalším významným bodem by 

mělo být řešení otázky, jak bude s předmětnými daty zacházeno a zda mohou být užita 

pouze pro trestní řízení, pro které byla vyžádána, případně po jak dlouhou dobu mohou 

být uchovávána.  

Druhý připravovaný unijní návrh se zaměřuje na vymezení harmonizovaných 

pravidel pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním 

řízení. Tato směrnice reaguje na různorodou úpravu členských států ve vztahu 

k poskytovatelům služeb, zejména v trestním řízení. Tito poskytovatelé služeb mají 

v Unii jmenovat zástupce, který je odpovědný za přijímání, dodržování a vymáhání 

rozhodnutí, která byla vydána za účelem shromáždění důkazů v trestním řízení. 

Ačkoli je zřejmá snaha Unie o účinné shromažďování důkazů z kybernetického 

prostředí, zejména prostředí interpersonální komunikace, sociálních sítí, on-line tržišť 

či cloudu, zůstává problematickým střet se zahraničním právním řádem, který těmto 

poskytovatelům naopak takové poskytování zakazuje. Uvedenou kolizi je tak vhodné 

řešit zejména prostřednictvím mezinárodních dohod, jak dokládá například aktuální 

spolupráce Unie se Spojenými státy americkými. 
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Mezi další oblasti, ve kterých je nutná blízká spolupráce členských států, patří 

postih v prostředí darkwebu304 a zabývání se novými formami kybernetické kriminality, 

například tzv. business email compromise305, kdy útočníci cílí na zaměstnance 

a vydávají se za vedení společnosti. Rovněž je vhodné věnovat dostatek prostředků 

na výzkum a vývoj v dané oblasti a inovacím, neboť se nejedná o záležitost pouze 

soukromého sektoru.  

 

  

                                                 

304 HATTA, Masayuki. Deep Web, Dark Web, Dark Net: A Taxonomy of "Hidden" Internet. Annals 

of Business Administrative Science [online]. 2020, 19(6), 277-292 [cit. 2020-12-21]. ISSN 13474464. 

Dostupné z: doi:10.7880/abas.0200908a. 
305 AGAZZI, Alessandro Ecclesie. Business Email Compromise (BEC) and Cyberpsychology [online]. 

2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/342783234_Business_Email_Compromise_BEC_and_Cyberps

ychology. 
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Závěr 

 

Kybernetické zločiny, charakteristické svojí přeshraniční povahou, představují 

závažné a časté narušení bezpečnosti na národní, regionální i mezinárodní úrovni. 

Mnohdy tyto zločiny způsobují vysoké škody, pachatele lze pouze obtížně dohledat 

a odsoudit a právě s ohledem na tyto a další skutečnosti je nezbytná nadnárodní 

spolupráce a harmonizace minimálních pravidel trestního hmotného a procesního práva.  

Protože v právních normách ani v teoretických přístupech neexistuje jednotný 

koncept kategorizace kybernetických zločinů, práce představila základní možné 

koncepty jejich třídění. Předně bylo nutné se vypořádat s anglickým pojmem 

cybercrime, který může být do českého jazyka překládán více způsoby. Pro účely práce 

byl zvolen překlad kybernetické zločiny, neboť ačkoli v českém trestním právu je 

používán obecný pojem trestné činy a pojmem zločiny je pak rozuměna jen jejich užší 

kategorie, jedná se stále o již zavedený pojem, který přesněji vystihuje závažnost tohoto 

protiprávního jednání. Předmětem rozlišení tak není konkrétní závažnost nebo povaha 

trestného jednání, ale zejména skutečnost, že se jedná o oblast informačních technologií 

a kybernetického prostoru.  

Z pohledu samotného kriminologického třídění bylo z vybraných modelů 

vyhodnoceno jako nejvíce relevantní třídění kybernetických zločinů na první kategorii 

trestných činů, které svoji podstatou vyžadují kybernetický prostor a jinak je není 

možné spáchat, a na kategorii druhou, kde jsou zařazeny klasické formy trestné činnosti, 

které lze spáchat i v reálném fyzickém světě a v kontextu jejich kybernetické povahy je 

pouze přidán prvek informačních technologií. V první kategorii se jedná především 

o neoprávněný přístup k počítačovému systému, v druhém případě se jedná zejména 

o dětskou pornografii a pohlavní zneužívání dětí, nenávistné trestné činy, porušení práv 

duševního vlastnictví či trestné činy podvodu a krádeže. 

Na základě uvedeného třídění a vymezení kybernetických zločinů bylo přistoupeno 

k vymezení základní charakteristiky vybraných kybernetických zločinů. Referenčním 

rámcem pro jejich výběr byly právní předpisy Evropské unie, podle kterých byly 

identifikovány jako nejcitlivější témata kybernetické kriminality dětská pornografie 
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a pohlavní zneužívání dětí a kybernetické nenávistné trestné činy. Podrobnější právní 

rámec byl z pohledu kybernetické kriminality a práva Unie zaznamenán i u porušení 

práv duševního vlastnictví, podvodu, krádeže a neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému. Kromě posledně uvedeného kybernetického zločinu, který lze spáchat pouze 

v kybernetickém prostoru, patří ostatní kybernetické zločiny do kategorie klasických 

trestných činů, které lze spáchat i v běžném reálném světě. Uvedený výběr byl navíc 

podpořen o dostupná statistická data zveřejněná Europolem. Na konci každé uvedené 

charakteristiky kybernetického zločinu byl uveden stručný přehled mezinárodního 

a evropského práva, který pak byl předmětem dalšího zkoumání. 

V případě kybernetického zločinu dětské pornografie a pohlavního zneužívání dětí 

se jedná o vysoce frekventovanou trestnou činnost, v rámci které dochází k výrobě 

či jinému nakládání s dětskou pornografií, ať se již jedná o vlastnění, stahování 

či nahrávání, a to veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem, kdy je využita informační technologie. Zvýšená potřeba postihu právě této 

kriminality vychází i z rizik celoživotní opětovné viktimizace obětí a všeobecně 

přijímaného zásadního důrazu na ochranu práv dětí. Ochrana je mezinárodním právem 

poskytována zejména, avšak nikoli výhradně prostřednictvím Úmluvy Rady Evropy 

o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí 

proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání a Úmluvy Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě. Právo Evropské unie se opírá o články 82 a násl. Smlouvy 

o fungování EU, hodnoty Listiny základních práv EU a v konkrétní podobě pak 

především o směrnice, zejména směrnici z roku 2011 o boji proti pohlavnímu 

zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. 

Kybernetické zločiny nenávistných projevů útočí na práva a svobody druhých, 

nejčastěji v podobě zveřejnění či zaslání nezákonného nenávistného obsahu. 

Mezinárodněprávní základ postihu lze nalézt například ve Všeobecné deklarace 

lidských práv OSN, v Úmluvě OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia, v Úmluvě 

OSN o odstranění  všech forem rasové diskriminace, v Úmluvě Rady Evropy o lidských 

právech a základních svobodách a zejména v kontextu kybernetických zločinů 

v Dodatkovém protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů 

rasistické a xenofobní povahy. V právu Unie se jedná především o výchozí článek 2 
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Smlouvy o EU, kterým jsou stanoveny její základní hodnoty, dále o články 19 a 67 

Smlouvy o fungování EU, a rámcové rozhodnutí sekundárního práva z roku 2008 o boji 

proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 

práva. 

Kybernetické zločiny narušení práv duševního vlastnictví protínají celou řadu 

oblastí, ať se již jedná o klasické výsledky lidské duševní činnosti chráněné patenty, 

ochrannými známkami či obchodním tajemstvím, či o softwary, databáze, digitální 

obsah apod. Tradiční podobě této trestné činnosti se mezinárodní právo věnuje již 

v podstatě po staletí, významnou z pohledu kybernetické povahy je pak například 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a Úmluva o počítačové 

kriminalitě. Primární právo Unie poskytuje základ právní úpravy v této oblasti články 

114 a 118 Smlouvy o fungování EU, v sekundárním právu je pak vysoce relevantní 

zejména směrnice z roku 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících 

na jednotném digitálním trhu. 

Kybernetický zločin podvodu je často spojován s pojmem phishing, nicméně jedná 

se pouze o jeden ze způsobů, jakým se pachatelé mohou obohatit a uvést oběti v omyl. 

Z pohledu mezinárodního práva je jednání postihováno mimo jiné Úmluvou Rady 

Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, Úmluvou OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a zejména pak Úmluvou Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě. Podle v čl. 325 Smlouvy o fungování EU pak platí, že Unie 

i členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním jednáním, která ohrožují 

finanční zájmy Unie. V sekundárním právu je podstatná především směrnice z roku 

2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich 

padělání. 

Prostřednictvím kybernetického zločinu krádeže pachatelé mohou získat finanční 

prospěch v podobě prodeje různých informací týkajících se údajů bankovních účtů, 

kreditních karet či jiných osobních nebo jinak hodnotných údajů. Obdobně jako 

v případě kybernetického zločinu podvodu je i v tomto případě v mezinárodním právu 

relevantní zejména Úmluva o počítačové kriminalitě, Úmluva Rady Evropy o praní, 
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vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a Úmluva OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. 

Poslední charakteristika, která byla představena, se dotýkala té kategorie 

kriminality, kterou je možné spáchat pouze v prostředí kybernetického prostoru, tedy 

tzv. hackingu, překládaného jako neoprávněný přístup do počítačového systému. Dosud 

jediným univerzálním a tedy také nejvýznamnějším mezinárodněprávním dokumentem 

je Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě, nicméně již probíhají jednání 

o vytvoření nové úmluvy, a to na půdě OSN. Právo Unie vychází z článků 82 a násl. 

Smlouvy o fungování EU a zejména ze směrnice z roku 2013 o útocích na informační 

systémy.  

Na základě uvedeného rozboru vybraných kybernetických zločinů a uvedení 

nejvýznamnějších právních norem bylo následně přistoupeno k analýze mezinárodního 

práva, které se boji proti kybernetické kriminalitě věnuje, a to s rozlišením 

na univerzální úpravu, tedy činnost OSN a Rady Evropy, a regionální úpravu, kde byla 

pro účely analýzy zvolena činnost Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 

Organizace amerických států, Sdružení národů jihovýchodní Asie a Africké unie. 

Pověřeným orgánem OSN v oblasti otázek kybernetické kriminality je Komise 

pro prevenci kriminality a trestní justici, která připravuje rezoluce a rozhodnutí. 

Příkladem je zřízení ad-hoc mezivládního výboru pověřeného k vypracování komplexní 

mezinárodní úmluvy o boji proti užívání informačních a komunikačních technologií 

k trestným účelům, jejíž návrh se očekává v roce 2024. Mezi další činnosti OSN pak 

patří Globální program, centrální databáze judikátů, legislativ a dalších relevantních 

materiálů, vzdělávací akce, trestní kongresy či realizace různých studií.  

Významnou aktivitu pak zastupuje v dané oblasti Rada Evropy, která v roce 2001 

přijala Úmluvu o počítačové kriminalitě v roce 2001, o dva roky později doplněnou 

o Dodatkový protokol o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných 

prostřednictvím počítačových systémů. Současně Rada Evropy pořádá různé konference 

a vede projekt, například iPROCEEDS – 2 či GLACY+. 
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Obdobné aktivity jako výše uvedené organizace OSN a Rada Evropy realizují 

i regionální organizace, které rovněž přijímají různé formy mezinárodněprávních 

dokumentů za účelem efektivního boje proti kybernetické kriminalitě. 

Například Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vydala rozhodnutí, kterým 

se snaží zmírnit rizika konfliktu vyplývající z užívání informačních a komunikačních 

technologií. Organizace amerických států pak mimo jiné vydala rezoluci vymezující 

meziamerickou ucelenou strategii k boji proti hrozbám na kybernetickou bezpečnost. 

Sdružení národů jihovýchodní Asie v roce 2017 přijalo Deklaraci k prevenci a boji 

proti kybernetické kriminalitě a Africká unie v roce 2014 přijala Úmluvu o kybernetické 

bezpečnosti a ochraně osobních dat. 

Na základě charakteristiky vybraných kybernetických zločinů a s ohledem 

na univerzální mezinárodněprávní úpravu byla analyzována Úmluva Rady Evropy 

o počítačové kriminalitě, která je v boji proti kybernetickým zločinům jedním 

z hlavních právních dokumentů. Na všechny vybrané a charakterizované kybernetické 

zločiny totiž ustanovení Úmluvy v nějaké rovině dopadají.  Postupně tak byla rozebrána 

trestněprávní hmotná ustanovení Úmluvy, kde lze rozlišovat čtyři základní kategorie 

trestných činů a otázky odpovědnosti a trestů. Následovně bylo vymezeno procesní 

právo Úmluvy, zejména prostředky k urychlenému uchování uložených počítačových 

dat a Dodatkový protokol Úmluvy o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy 

spáchaných prostřednictvím počítačových systémů. Nesporným přínosem Úmluvy je 

posun mezinárodního společenství k harmonizaci národních právních řádů minimálních 

pravidel týkající se kybernetických zločinů, dále důraz nejen na nadnárodní spolupráci, 

ale také spolupráci se soukromým sektorem či vytvoření sítě kontaktních bodů fungující 

v nepřetržitém režimu. Význam je navíc patrný nejen u národních právních řádů 

smluvních států, ale také u států, které signatáři Úmluvy nejsou. Současně jsou 

ustanovení Úmluvy přínosná pro menší státy, neboť nadnárodní povaha kybernetických 

zločinů značně komplikuje možnost účinného vyšetření a postihu. Na druhou stranu text 

Úmluvy vznikl před dvaceti lety, což zejména v prostředí kybernetického prostředí, 

kde se informační technologie neustále vyvíjejí a vznikají nové způsoby páchání 

kriminality, představuje nedostatek aktuálnosti, například ve vztahu nových otázek 

virtuálních měn či v oblasti internetu věcí. 
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Jako podnět pro další výzkum byla také následně naznačena jiná dimenze 

kybernetické bezpečnosti, a to z pohledu národní bezpečnosti. V daném případě se 

jedná o specifickou roli Severoatlantické aliance, která potvrdila, že kybernetickou 

obranu považuje za nedílnou součást kolektivní obrany a rovněž že mezinárodní právo 

má být aplikováno i v prostředí kybernetického prostoru. Analýza mezinárodního práva 

a jeho postihu kybernetických zločinů je rovněž doplněna o problematické otázky 

přeshraniční spolupráce, například umístění elektronických důkazů na území jiné 

jurisdikce, případně na více místech či mezi servery v mnoha různých jurisdikcích. 

K řešení daných složitých otázek se osvědčilo vytvoření společného vyšetřovacího 

týmu. 

 Těžištěm práce je analýza práva Evropské unie ve vztahu k postihu 

kybernetické kriminality. Je tak představen vývoj primárního práva s důrazem 

na současné lisabonské znění. V primárním právu je základem čl. 68 Smlouvy 

o fungování EU, podle kterého je Evropská rada oprávněna vymezit v rámci prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva strategické směry, které dále určují legislativní 

a operativní proces plánování. Předcházející čl. 67 Smlouvy o fungování EU pak 

zdůrazňuje úsilí EU o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a snahu o předcházení trestné 

činnosti, rasismu a xenofobii a boj proti nim. Dále je významný čl. 82 Smlouvy 

o fungování EU, který upravuje justiční spolupráci v trestních věcech a zásadu 

vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a sbližování právních předpisů 

členských států ve vymezených oblastech, a čl. 83 Smlouvy o fungování 

EU, podle kterého mohou být směrnicemi stanovena minimální pravidla určitých 

trestných činů, mezi kterými je uvedena i trestná činnost v oblasti výpočetní techniky. 

Policejní spolupráce je pak ve Smlouvě o fungování EU obsažena v čl. 87-89 a jejím 

hlavním cílem je předcházení trestné činnosti, její odhalování a objasňování.  

Smlouva o EU pak poskytuje právní základ v článku 3, kde je zakotven závazek 

Unie poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 

hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb, za současného přijetí opatření k ochraně 

vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti, a v článku 

6, kd ej výslovný odkaz na Listinu základních práv EU. Listina základních práv EU sice 

výslovnou zmínku na kybernetický prostor neobsahuje, nicméně je zřejmé, že Unie 
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musí uplatňovat stejné zásady a hodnoty v kybernetickém prostoru i mimo něj, aby se 

v obou uvedených případech jednalo o otevřený, bezpečný a svobodný prostor. V práci 

jsou naznačeny tři přístupy, jak lze ke vztahu kybernetického prostoru a Listiny 

přistupovat. Z pohledu zařazení hodnot a zásad do primárního práva se zdá, 

že aplikován je přístup, kdy jsou specifické znaky kybernetického prostoru 

subsumovány pod výslovně zakotvené a dovozené lidskoprávní potřeby.  

V rámci sekundárního práva byly analyzovány klíčové směrnice a nařízení, 

které jsou v boji proti kybernetickým zločinům nejvíce relevantní a které korespondují 

s dříve uvedeným rozborem vybraných kybernetických zločinů. Současně je stručně 

představen jejich historický vývoj. Jedním z klíčových právních předpisů sekundárního 

práva Unie je směrnice o útocích na informační systémy, která vymezuje minimální 

pravidla pro vybrané trestné činy a tresty, které jsou za ně ukládané. V pozdějším 

hodnocení Komise bylo poukázáno na to, že mezi členskými státy není jednotná úprava 

s tím, že opakovaně zaslala některým státům výzvu, aby ve lhůtě dvou měsíců 

informovaly o všech opatřeních, která za účelem úplného provedení směrnice přijaly. 

Aktivní boj Unie při kybernetickým zločinům dokládá také rozhodnutí z května 

2019, které se týká omezujících opatření proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii 

nebo její členské státy, které bylo přijato s ohledem na nepřátelské činnosti 

v kybernetickém prostoru. V červenci 2020 bylo uvedené rozhodnutí změněno 

a na seznam dotčených subjektů bylo uvedeno šest fyzických a tři právnické osoby. 

Dalším příkladem sekundárního práva v dané oblasti je směrnice z roku 2019 

o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání, 

ve které jsou zohledněny nové prostředky digitálního světa, například mobilní platební 

aplikace a virtuální měny. Významnou je rovněž směrnice z roku 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii. Mezi podstatná ustanovení této směrnice patří čl. 25, který je určen 

především k narušení dostupnosti dětské pornografie, neboť členské státy mají přijmout 

opatření k odstranění takových materiálů a zablokování přístupu k nim. Evropská 

komise při hodnocení plnění povinností států uvedla, že v případě vědomého získávání 

přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních 
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technologií většina států zavedla tento trestný čin, avšak mezi státy se liší terminologie. 

Komise rovněž uvedla, že si je vědoma zpoždění s implementací ustanovení směrnice 

ze strany téměř všech států, neboť se jedná o velice komplexní ustanovení, nicméně 

s ohledem na ochranu dětí členské státy musí zajistit dodržování všech ustanovení 

směrnice. Opakovaně tak řadu států vyzvala, aby poskytly vyjádření, jakým způsobem 

plní povinnosti, které pro ně ze směrnice vyplývají. 

Pro ilustraci aktuální podoby kybernetických zločinů, které lze spáchat pouze 

v kybernetickém prostoru, jsou uvedeny současné nejvýznamnější kybernetické hrozby. 

Jedná se zejména o malware, útoky na webové stránky, phishing, spamování 

či ransomware. Rovněž je uveden strategický přehled Unie pro kybernetickou 

bezpečnost, tedy zejména hlavní znaky Strategie pro kybernetickou bezpečnost EU 

z roku 2013, která byla v roce 2017 revidována. 

Ke srovnání unijního práva a práva mezinárodního bylo použito rovněž právo 

Kanady, která je také signatářem Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě a která 

mimo jiné v roce 2015 přijala zákon na ochranu občanů Kanady před on-line trestnými 

činy a od  roku 2014 je zde také účinná anti-spamová legislativa. Posledně uvedená 

chrání podnikatele i spotřebitele před zneužitím digitálních technologií, především 

v podobě spamu či jiných elektronických hrozeb, a současně podporuje soutěžní 

prostředí na digitálním trhu. Rovněž je představena judikatura kybernetických trestných 

činů v Kanadě, například týkající se vztahu ochrany soukromí pachatele při jeho 

dopadení, který na internetu vyhledává a kontaktuje děti. Obdobně jako v případě Unie 

jsou i zde představeny hlavní aktuální kybernetické hrozby, které spadají do kategorie 

kybernetických zločinů, které lze spáchat pouze v prostředí kybernetického prostoru. 

Jedná se zejména o sítě botnetů, útoky na webové stránky, hacking, malware, pharming, 

phishing, ransomware, spamování, spoofing, spyware a počítačové viry. Právně 

politickým východiskem zde původně byla Strategie kybernetické bezpečnosti z roku 

2010, která byla v roce 2018 nahrazena novou strategií s názvem Kanadská vize 

bezpečnosti a prosperity v digitálním věku. 

Ze srovnání unijního a kanadského práva, s uvedením kontextu českého 

trestního práva, vyplynula řada shodných znaků z hlediska právních ustanovení, ať se 
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již jedná o ochranu před spamováním, regulaci phishingu z hlediska práva jako podvod 

či v případě malware podmínka úmyslného jednání spáchat některý z uvedených 

trestných činů. Oproti tomu odlišné znaky lze naléízt v četnosti některých 

kybernetických hrozeb v Evropské unii a v Kanadě, mj. v případě phishingu 

či ransomware, a dále v konkrétních ustanoveních, například v oblasti anti-spamové 

právní úpravy v problematice poskytování souhlasu, vyžadování ohlašování útoků 

formou phishing bez ohledu na úspěšnost těchto útoků či v přísnosti některých 

ustanovení, například v případě postihu malware. V obou právních oblastech dochází 

k dalšímu hodnocení a novelizaci, nicméně uvedené rozdíly mohou naznačit směr, 

kterým se právo může dále vyvíjet. 

Rozlišení kategorií kybernetických zločinů na ty, které lze spáchat pouze 

v prostředí kybernetického prostoru, a ty, které jsou klasickou formou trestné činnosti 

i v běžném fyzickém světě a v tomto kontextu mají pouze přidán prvek informačních 

technologií, lze považovat celkově za přínosné. Předmětná kategorizace umožnila 

porovnat základní oblasti kybernetické kriminality z pohledu jejich základní 

charakteristiky a z pohledu mezinárodního práva a práva Unie. Je zřejmé, že v případě 

klasických forem trestné činnosti existuje podstatná převaha právních norem oproti 

kybernetickým zločinům, které jsou nedílně spjaty s kybernetickým prostorem. Zatímco 

posledně uvedené kybernetické zločiny mají svůj mezinárodněprávní základ v Úmluvě 

o počítačové kriminalitě, v případě druhé kategorie nelze uzavřít, že by tato Úmluva 

byla jediným, byť zůstává značně podstatným, nástrojem. 

Z pohledu de lege ferenda platí, že v mezinárodním právu je Úmluva 

o počítačové kriminalitě stále vysoce aktuálním a oceňovaným nástrojem. Jednak 

k úmluvě přistupují nové smluvní strany, přičemž státy kladně hodnotí především 

mezinárodní spolupráci a procesněprávní i hmotněprávní harmonizovaný základ, 

současně je text úmluvy inspirací i pro státy, které signatáři nejsou. Nové otázky pak 

Rada Evropy řeší prostřednictvím dodatkových protokolů a činností svého výboru, který 

vydává pravidelné zprávy a doporučení. Ve srovnání s touto úmluvou a zejména 

s ohledem na protichůdné politické reakce se pak jeví jako ne zcela účelná tvorba nové 

mezinárodní smlouvy OSN o boji proti užívání informačních a komunikačních 

technologií k trestným účelům. Odmítavé postoje některých států vycházejí především 
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z obav o snížení standardu ochrany lidských práv a základních svobod, rozšíření 

digitální propasti a zvýšení státní kontroly nad internetem. Zůstává tak především 

v politické rovině, nakolik se státy dokáží dohodnout na textu úmluvy, kterou by 

ratifikovaly a která by mohla rovněž přispět v boji proti kybernetickým zločinům. 

Spíše než v podobě vytváření výše uvedené nové úmluvy zabývající se 

kybernetickou kriminalitou se jeví přínosné vytvoření mezinárodního textu, který by se 

věnoval otázkám kybernetických hrozeb a kybernetické bezpečnosti, vymezující prostor 

států v kybernetickém prostředí. Dále by mohl obsahovat jednání, která lze zařadit 

ke kybernetické válce, vymezit odpovědnost a spolupráci mezi státy. V dané oblasti 

však dosud chybí politická vůle mezinárodního společenství, která by iniciovala 

a vytvořila text takové úmluvy. Státy by totiž musely omezit celou řadu svých 

kybernetických aktivit. Lze nicméně alespoň teoreticky uvažovat buď o formě 

dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě Rady Evropy, 

nebo o vytvoření zcela nové mezinárodní úmluvy. 

Unijní právo pak v budoucích letech přinese nové možnosti postihu 

kybernetických zločinů mimo jiné prostřednictvím připravovaného návrhu nařízení 

o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních 

věcech a návrhu směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování 

právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení. Orgány činné 

v trestním řízení tak mohou rychlejším postupem vyžadovat a vymáhat přístup 

k údajům, které se nacházejí na území jiných států. Ačkoli je zavedení závazných 

evropských předávacích a uchovávacích příkazů nepochybně přínosné po procesní 

stránce, bylo by vhodné doplnit některá další ustanovení, zejména povinnost informovat 

osobu, jejíž data jsou předmětem příkazu, a možnost této osoby dovolávat se svých 

práv, dále nakládání s těmito daty a jejich možné užití pouze pro účely konkrétního 

trestního řízení. 

Vymezení harmonizovaných pravidel pro jmenování právních zástupců 

za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení pak směřuje na poskytovatele 

služeb, kteří budou mít v Unii povinnost jmenovat zástupce, odpovědného za přijímání, 

dodržování a vymáhání rozhodnutí, která byla vydána za účelem shromáždění důkazů 
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v trestním řízení. Tato snaha jistě přispěje k účinnějšímu shromažďování důkazů 

z kybernetického prostředí, nicméně neodstraňuje problematický střet se zahraničním 

právním řádem, který poskytovatelům služeb naopak takové jednání zakazuje. Uvedené 

kolize je proto vhodné řešit především prostřednictvím mezinárodních dohod. 

Mezi další oblasti, které by mohly být předmětem diskusí de lege ferenda, pak 

patří oblast postihu v prostředí darkwebu a zaměření se na nové formy kybernetické 

kriminality, například tzv. business email compromise. Rovněž je vhodné věnovat 

dostatek prostředků na výzkum a vývoj v dané oblasti a inovacím, neboť boj 

proti kybernetickým zločinům je společnou záležitostí soukromého i veřejného sektoru, 

fyzických i právnických osob, a z pohledu této práce i akademiků a čtenářů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

156 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

ADÁMEK, Martin. Spam: jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat 

nevyžádanou poštu. Praha: Grada, 2009. Průvodce (Grada). ISBN 

9788024726380. 

AKHTAR, Rajnaara, Conrad NYAMUTATA a Elizabeth 

FAULKNER. International Child Law. 4. UK: Routledge, 2020. ISBN 

9780429012426. 

BROOKSHEAR, J. Glenn., David T. SMITH a Dennis. BRYLOW. Computer 

science: an overview. 11th ed. Boston: Addison-Wesley, c2012. ISBN 

9780132569033. 

CATON, Jeffrey. NATO Cyberspace Capability: A Strategic and Operational 

Evolution. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 

9781537465074. 

Cybercrimes : a multidisciplinary analysis / editors Sumit Ghosh, Elliot Turrini. 

Berlin ; Heidelberg: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-13546-0. 

CITRON, Danielle Keats. Hate Crimes in Cyberspace. Harvard University 

Press, 2014, s. 7-8. ISBN 9780674659902. 

CLOUGH, Jonathan. Principles of cybercrime. 2. Cambridge, United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-69816-1. 

EDWARDS, Graeme. Cybercrime Investigators. New Jersey: John Wiley, 2020, 

s. 9-10. ISBN 9781119596288. 

GEIGER, R. / KHAN, D. / KOTZUR, M. / EISENHUT, D. European Union treaties: 

Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union. 

Oxford: Hart, 2015, s. 1200. ISBN 9781849463614. 

GIACOMELLO, Giampiero. Security in Cyberspace: Targeting Nations, 

Infrastructures, Individuals. USA: Bloomsbury Publishing, 2014, s. 191. ISBN 

9781623566999. 

GILLESPIE, Alisdair A. Cybercrime: Key Issues and Debates. London, UK: 

Routledge, 2015, s. 10-20. ISBN 9781134660407. 

GILLESPIE, Alisdair A. Cybercrime : key issues and debates. 2. London, UK: 

Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-54178-8. 

GODA, S., O. TYTARCHUK a M. KHYLKO. International Crisis 

Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. Amsterdam, The 

Netherlands: IOS Press, 2016. ISBN 9781614996415. 

GRABOSKY, Peter. Cybercrime. New York, U.S.: Oxford University Press, 

2016. ISBN 978-0-190-21155-4. 

GRAHAM, Roderick S. a Shawn K. SMITH. Cybercrime and Digital Deviance. 

New York: Routledge, 2020, s. 18. ISBN 978-0-8153-7631-6. 



 

157 

 

 

GRIMES, Roger A. Hacking the Hacker: Learn From the Experts Who Take 

Down Hackers. John Wiley & Sons, 2017, s. 56-57. ISBN 9781119396239. 

HONTAÑÓN, Ramón J. Linux: praktická bezpečnost. Praha: Grada, 2003. 

ISBN 9788024706528. 

JACOBSSON, Marcus a Steven MYERS. Phishing and Countermeasures : 

Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft [online]. 

Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007 [cit. 2020-10-20]. ISBN 

9780471782452. 

JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a 

trojských koních bez tajemství. Praha: Grada, 2007, s. 288. ISBN 978-80-247-

1561-2. 

KOLOUCH, Jan. CyberCrime (1. vydání.). Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 13. 

ISBN 978-80-88168-18-8. 

Kyberkriminalita a právo. Vyd. 1. Editor Tomáš Gřivna, Radim Polčák. Praha: 

Auditorium, 2008, s. 104. ISBN 978-809-0378-674. 

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Mezinárodní právo veřejné: 

obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., upr. a dopl. vyd. Brno: 

Doplněk, 2014, s. 120-121. ISBN 978-80-7380-531-9. 

MARSDEN, C. T. Network neutrality: from policy to law to regulation. 

Manchester: Manchester University Press, 2017, s. 304. ISBN 9781526105479. 

Mezinárodní příručka pomoci obětem o využití a aplikaci deklarace OSN o 

základních principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně 

obětí zneužití moci: návrh. 1997. ISBN 8086008460. 

MORLEY, Deborah a Charles S. PARKER. Understanding Computers: Today 

and Tomorrow, Comprehensive. USA: Cengage Learning, 2014, s. 603. ISBN 

9781285767277. 

NASU, Hitoshi, Rob MCLAUGHLIN, Donald R. ROTHWELL, a See Seng 

TAN. The Legal Authority of ASEAN as a Security Institution. UK: Cambridge 

University Press, 2019, s. 139-140. ISBN 9781108705653. 

PANDEY, Ashok. A SPUR OF CYBER ATTACKS DURING THE 

PANDEMIC: Cybercriminals are quick in spotting a chance to make a profit, 

especially when the majority of users are concerned with an ongoing global 

pandemic. PC Quest. 2020, (33), 8-13. ISSN 0971216X. 

PUTZ, Jean-Luc. Cybercriminalité: Criminalité informatique en droit 

luxembourgeois. Luxembourg: Éditions Larcier, 2019, s. 1-10. ISBN 

9782879984421. 

SAVIN, Andrej. EU internet law: the transformation of crime in the information 

age. Reprint. Cambridge: Polity, 2007, s. 233. ISBN 9781781006016. 

SAVONA, Ernesto U. Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, 

Law Enforcement and Research. Berlin, Germany: Springer Science & Business 

Media, 2004, s. 50. ISBN 9781402029233. 



 

158 

 

 

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 1994. 

Komentované zákony (C.H. Beck). ISBN 80-704-9097-7. 

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-807-4004-285. 

SCHJOLBERG, Stein. The History of Cybercrime. BoD – Books on Demand, 

2020, s. 123-128. ISBN 9783752898859. 

SCHJOLBERG, Stein. MKRTTCHIAN, Vardan, Leyla GAMIDULLAEVA a 

Ekaterina ALESHINA. Avatar-Based Models, Tools, and Innovation in the 

Digital Economy: Advances in Finance, Accounting, and Economics. USA: IGI 

Global, 2019, s. 22. ISBN 9781799811060. 

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém 

sektoru. Praha: Grada, 2009. Průvodce (Grada). ISBN 9788024730479. 

TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

11-12, 197-99. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-546-6. 

TIKK, Eneken a Mika KERTTUNEN. Routledge Handbook of International 

Cybersecurity. UK: Routledge, 2020. ISBN 9781351038881. 

Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. Praha: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR, 2016. ISBN 978-80-7421-120-1. 

WALL, David S. Cybercrime : the transformation of crime in the information 

age. Cambridge: Polity, 2007. ISBN 978-0-7456-2735-9. 

 

 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

 

Ad hoc committee established by General Assembly resolution 74/247. United 

Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO BEZPEČNOST SÍTÍ A INFORMACÍ (ENISA). ENISA 

[online]. Ηeraklion, Greece: ENISA, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_cs>. 

African Union Commission and Council of Europe Join Forces on 

Cybersecurity. African Union [online]. Addis Ababa, Ethiopia, 2018 [cit. 2020-

10-18]. Dostupné z: https://au.int/en/pressreleases/20180412/african-union-

commission-and-council-europe-join-forces-cybersecurity. 

AGAZZI, Alessandro Ecclesie. Business Email Compromise (BEC) and 

Cyberpsychology [online]. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/342783234_Business_Email_Compro

mise_BEC_and_Cyberpsychology. 

ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting 

(TELMIN). ASEAN [online]. Jakarta, 2020 [cit. 2020-10-18]. Dostupné z: 

https://asean.org/asean-economic-community/asean-telecommunications-and-it-

ministers-meeting-telmin/. 



 

159 

 

 

Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada. Rechtspraak [online]. Nederland, 

2016 [cit. 2020-08-26]. Dostupné z: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-

Amsterdam/Nieuws/Paginas/Aydin-C.-mag-worden-uitgeleverd-aan-

Canada.aspx. 

ANDREWS, Nathanael. Can I Get Your Digits: Illegal Acquisition of Wireless 

Phone Numbers for Sim-Swap Attacks and Wireless Provider 

Liability. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2018, 

(2), 79-106. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol16/iss2/2.  

Annual Report of the Secretary General on Police-Related Activities in 

2019. OSCE POLIS [online]. Vienna, Austria, 2019, 2019 [cit. 2020-11-14]. 

Dostupné z: https://polis.osce.org/annual-report-secretary-general-policerelated-

activities-2019. 

ASGHER, Umer, Ali HAMZA, Fahad Moazzam DAR a Abdul Moeed 

PARACHA. Analysis of Increasing Malwares and Cyber Crimes Using 

Economic Approach. The International Journal of Soft Computing and Software 

Engineering. 2014, (3). ISSN 2251-7545. Dostupné z: 

doi:10.7321/jscse.v3.n3.74. 

BAKALIS, Chara. Cyberhate: an issue of continued concern for the Council of 

Europe's Anti-Racism Commission. Council of Europe [online]. Ref. 

207215GBR, 2016 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: 

https://edoc.coe.int/en/cybercrime/6883-cyberhate-an-issue-of-continued-

concern-for-the-council-of-europe-s-anti-racism-commission.html. 

BRENNER, Susan. Bits, Bytes, and Bicycles: Theft and "Cyber Theft." New 

England Law Review. 2013, (4), 817-859. 

http://dl.icdst.org/pdfs/files3/c553a41ec586bdef64905c1fe3f3d191.pdf. 

Canada’s Anti-Spam Legislation Requirements for Installing Computer 

Programs. Government of Canada [online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://crtc.gc.ca/eng/internet/install.htm. 

Canada's Cyber Security Strategy. ISBN 978-1-100-16934-7. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/archive-cbr-scrt-strtgy/archive-

index-en.aspx?wbdisable=true. 

Canadian Centre for Cyber Security. Communications Security 

Establishment [online]. Canada, 2018 [cit. 2020-08-19]. Dostupné z: https://cse-

cst.gc.ca/en/backgrounder-fiche-information. 

Chart of signatures and ratifications of Convention on Cybercrime. Council of 

Europe [online]. [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=opQocoZY.  

CITRON, Danielle Keats. Addressing Cyber Harassment: An Overview of Hate 

Crimes in Cyberspace, 6 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet 1 (2015) 

Available at: https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol6/iss1/3. 



 

160 

 

 

Co je IoT? IoT portál [online]. 2020 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://www.iot-portal.cz/co-je-iot/. 

Common threats to be aware of. Government of Canada [online]. 2017 [cit. 

2018-04-11]. Dostupné z: https://www.getcybersafe.gc.ca/cnt/rsks/cmmn-thrts-

en.aspx. 

Council of Europe. Convention on Cybercrime. ETS 185. Explanatory Report. 

Dostupné např. z https://rm.coe.int/16800cce5b.  

Council of Europe. Explanatory Report to the Additional Protocol to the 

Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and 

xenophobic nature. No. 189. Dostupné např. z: https://rm.coe.int/16800d37ae. 

Cyber Security in Canada: Practical Solutions to a Growing Problem. The 

Canadian Chamber of Commerce [online]. 2017 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

http://www.chamber.ca/media/blog/170403-cyber-security-in-canada-practical-

solutions-to-a-growing-problem/. 

Cyber/ICT Security. OSCE [online]. Vienna, Austria, 2020 [cit. 2020-10-17]. 

Dostupné z: https://www.osce.org/cyber-ict-security. 

Cyber Security in the Canadian Federal Government. Public Safety 

Canada [online]. Canada, 2020 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/fdrl-gvrnmnt-en.aspx. 

Cyber Security. OAS [online]. Washington, D.C., United States of America, 

2020 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: 

http://www.oas.org/en/topics/cyber_security.asp. 

Cyber warfare and international humanitarian law: The ICRC's 

position. ICRC [online]. 2013 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyber-warfare-q-and-a-

eng.pdf. 

Cybercrime: an overview of incidents and issues in Canada. Royal Canadian 

Mounted Police[online]. 2014 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.rcmp-

grc.gc.ca/en/cybercrime-an-overview-incidents-and-issues-canada#sec4.1. 

Cybercrime Convention Committee. Council of Europe [online]. Strasbourg, 

France: Council of Europe, 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/tcy. 

Cybercrime Repository. United Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-20]. 

Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-

repository.html. 

Cybercrime: Towards a Protocol on evidence in the cloud. Council of 

Europe [online]. 2017 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/cybercrime-towards-a-protocol-on-

evidence-in-the-cloud. 

DEWAR, Robert. Cyber-Lisbon? The Impact of the Treaty of Lisbon on 

European Union Cybersecurity Policy. In European Union Studies Association 



 

161 

 

 

(EUSA), Biennial Conference, 2015 (14th), March 4-7, 2015. Boston: 2015. 

Dostupné např. z: http://aei.pitt.edu/id/eprint/78992. 

Dutch man charged in Amanda Todd case says he wants to come to Canada for 

trial. CBC [online]. Canada, 2020 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: 

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/aydin-coban-2017-trial-

appeal-extradition-delay-cleared-legal-cases-2018-1.5492731. 

EFRONY, Dan a Yuval SHANY. A RULE BOOK ON THE SHELF? 

TALLINN MANUAL 2.0 ON CYBEROPERATIONS AND SUBSEQUENT 

STATE PRACTICE. American Journal of International Law [online]. 

2018, 112(4), 583-657 [cit. 2020-11-15]. ISSN 00029300. Dostupné z: 

doi:10.1017/ajil.2018.86. 

EK: ŘÍJNOVÉ PŘÍPADY PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: HLAVNÍ 

ROZHODNUTÍ. SOCR ČR [online]. 2019 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

http://www.socr.cz/clanek/ek-rijnove-pripady-poruseni-pravnich-predpisu-

hlavni-rozhodnuti/. 

ENISA. Opportunities for a renewed EU cybersecurity strategy. [online]. 

Heraklion, Greece, 2017 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-

opinions/enisa-input-to-the-css-review-b>. 

ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends 

[online]. Heraklion, Greece: European Union Agency For Network and 

Information Security, 2018 [cit. 2018-04-04]. ISBN 978-92-9204-250-9. 

Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-

report-2017. 

ENISA Threat Landscape Report 2018: 15 Top Cyber-Threats and Trends 

[online]. Heraklion, Greece: European Union Agency For Network and 

Information Security, 2019 [cit. 2020-07-13]. ISBN 978-92-9204-250-9. 

Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-

report-2018. 

EU Statement in support of the Council of Europe Convention on Cybercrime: 

1364th Meeting of the Ministers' Deputies (15 January 2020). Delegation of the 

European Union to the Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2020-11-19]. 

Dostupné z: https://eeas.europa.eu/delegations/council-

europe_en/73052/EU%20Statement%20in%20support%20of%20the%20Counci

l%20of%20Europe%20Convention%20on%20Cybercrime. 

EUROPEAN COMMISSION. Digitální agenda pro Evropu: klíčové 

iniciativy.[online]. Brusel, Belgie: EU, 2010 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_cs.htm>. 

EUROPEAN PARLIAMENT - DIRECTORATE- GENERAL FOR 

INTERNAL POLICIES. Developing a Criminal Justice Area in the European 

Union. Brussels, 2014. 

EUROPOL. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). [online]. The 

Hague, The Nederlands: Europol, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 



 

162 

 

 

<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-

organised-crime-threat-assessment>. 

EVROPSKÁ RADA, RADA EVROPSKÉ UNIE. Reforma ochrany údajů. [online]. 

Bruxelles, Belgique: EU, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/data-protection-reform/>. 

EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpráva o kybernetické obraně. [online]. Brusel, Belgie: 

EU, 2018 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné na 

<http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0189_CS.html>. 

Extension Of Rules On Combating Fraud & Counterfeiting Of Non-Cash Means 

Of Payments. LEGISLATIVE TRAIN - European Parliament [online]. EU, 2016 

[cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/legislative-

train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-combating-fraud-and-

counterfeiting-of-non-cash-means-of-payments. 

FINLAY, Lorraine a Christian PAYNE. Why international law is failing to keep 

pace with technology in preventing cyber attacks. The Conversation [online]. 

London, UK, 2019 [cit. 2020-08-11]. Dostupné z: 

https://theconversation.com/why-international-law-is-failing-to-keep-pace-with-

technology-in-preventing-cyber-attacks-111998. 

Global Programme on Cybercrime. United Nations [online]. 2020 [cit. 2020-10-

20]. Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-

programme-cybercrime.html. 

Global state of cybercrime legislation: Update! Council of Europe [online]. 2020 

[cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/global-

state-of-cybercrime-legislation-update-. 

HATTA, Masayuki. Deep Web, Dark Web, Dark Net: A Taxonomy of "Hidden" 

Internet. Annals of Business Administrative Science [online]. 2020, 19(6), 277-

292 [cit. 2020-12-21]. ISSN 13474464. Dostupné z: doi:10.7880/abas.0200908a. 

ILVES, L., EVANS, T., CILLUFFO, F., & NADEAU, A. European Union and NATO 

Global Cybersecurity Challenges: A Way Forward. [online] PRISM, 6(2), 2016, 

s. 126-141. [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

z: https://www.jstor.org/stable/26470452. 

Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet. Conference. 

Alicante, Spain: The Office for Harmonization in the Internal Market, 2014. 

Dostupné např. z: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Knowledge

-building-

events/Infringements%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20on%20t

he%20Internet_en.pdf. 

INHOPE [online]. Amsterdam, NL, 2020 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 

https://www.inhope.org/EN. 

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020. Europol [online]. 

EU, 2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: 



 

163 

 

 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-

organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. 

International Police Cooperation Leads To The Arrest Of A Dark Web Child 

Sex Abuser In Spain. Europol [online]. EU, 2020, 21. 4. 2020 [cit. 2020-08-03]. 

Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-

police-cooperation-leads-to-arrest-of-dark-web-child-sex-abuser-in-spain. 

JENSEN, Eric Talbot. The Tallinn Manual 2.0: Highlights 

and Insights. Georgetown Journal of International Law [online]. 2016, 48(3), 

735-778 [cit. 2020-11-15]. ISSN 15505200. Dostupné také z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2932110. 

Joint Communication To The European Parliament, The Council, The European 

Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions: 

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 

Cyberspace. In: . Brussels: European Commission, 2013, JOIN(2013) 1 final. 

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013JC0001. 

July Infringements Package:Key Decisions. Evropská komise [online]. EU, 2019 

[cit. 2020-11-15]. Dostupné z:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_19_4251. 

Justice News. The United States Department of Justice [online]. Washington, 

2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné z: https://www.justice.gov/opa/pr/two-

chinese-hackers-working-ministry-state-security-charged-global-computer-

intrusion. 

KLEIJSSEN, Jan a Pierluigi PERRI. Cybercrime, Evidence and Territoriality: 

Issues and Options. KUIJER, Martin a Wouter WERNER, ed. Netherlands 

Yearbook of International Law 2016 [online]. The Hague: T.M.C. Asser Press, 

2017, 2017-12-14, s. 147-173 [cit. 2020-07-10]. Netherlands Yearbook of 

International Law. DOI: 10.1007/978-94-6265-207-1_7. ISBN 978-94-6265-

206-4. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-94-6265-207-1_7. 

KOUTSOGIANNIS, Panagiota. THE UNAUTHORIZED USE OF A 

COMPUTER : A CRIMINAL OFFENCE. The Lawfirm LEGER ROBIC 

RICHARD [online]. Montréal, Canada [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: 

https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/222-04PKO.pdf. 

LAFEN, Sarah A. U.N. Regulation - the Best Approach to Effective Cyber 

Defense. Syracuse Journal of International Law and Commerce. 2018, (2), 249-

274. Dostupné také z: https://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v8i6s/F61090486S19.pdf. 

Listina základních práv EU. EUROSKOP.CZ [online]. 2019 [citováno 22. 6. 

2019]. Dostupné na <https://www.euroskop.cz/204/sekce/listina-zakladnich-

prav-eu/>. 

LORD, Nate. A Timeline Of The Ashley Madison Hack [online]. USA, 2017 [cit. 

2020-08-10]. Dostupné z: https://digitalguardian.com/blog/timeline-ashley-

madison-hack. 



 

164 

 

 

MARZOCCHI, O. The protection of fundamental rights in the EU. European 

Parliament [online]. Bruxelles: EU, 2018 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/146/the-protection-of-

fundamental-rights-in-the-eu>. 

MATIJAŠEVIĆ-OBRADOVIĆ, Jelena. European standards in the field of 

combating cyber crime. Megatrend Revija. University Dzon Nezbit, 2014, (4), 

279-300. Dostupné také z: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-

3159/2014/1820-31591404279M.pdf. 

NÁRODNÍ CENTRUM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. Evropský měsíc kybernetické 

bezpečnosti. [online]. Brno, ČR: NÚKIB, 2019 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/akce-udalosti/2151-evropsky-

mesic-kyberneticke-bezpecnosti/>. 

National Cyber Security Action Plan. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg-2019/index-

en.aspx. 

National Cyber Security Strategy. Dostupné např. z: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/index-

en.aspx. 

Netherlands Yearbook of International Law. DOI: 10.1007/978-94-6265-207-

1_7. ISBN 978-94-6265-206-4. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/978-94-6265-207-1_7. 

Open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study 

of the problem of cybercrime Vienna, 10-13 April 2017. United 

Nations [online]. 2017 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/open-ended-

intergovernmental-expert-group-to-conduct-a-comprehensive-study-of-the-

problem-of-cybercrime.html. 

PERRY, Barbara a Patrik OLSSON. Cyberhate: the globalization of hate. 2009, 

(2), 85-199. ISSN 1360-0834. Dostupné z: doi:10.1080/13600830902814984. 

PLACHTA, Michael. How the Council of Europe Tackles Cybercrime: The 

GLACY+ Project. International Enforcement Law Reporter [online]. 

2017, 33(4), 157-159 [cit. 2020-11-14]. ISSN 1063083X. Dostupné také z: 

http://www.ielr.com/content/how-council-europe-tackles-cybercrime-glacy-

project. 

Phishing [online]. UK: National Fraud and Cyber Crime Reporting Centre, 2020 

[cit. 2020-08-08]. Dostupné z: https://www.actionfraud.police.uk/a-z-of-

fraud/phishing. 

POŽÁR, Josef. Kybernetická kriminalita v organizaci. In: Právo- Bezpečnost- 

Informace [online]. 2014. roč. 2014. č. 2. 10 s. [ cit. 18. 10. 2020] ISSN 2336-

3657. Dostupné z: 

http://www.teorieib.cz/PBI_2014_02/PBI_2014_02_05_pozar.pdf. 



 

165 

 

 

POŽÁR, J. (2015). Vybrané trendy kybernetické kriminality. Acta Informatica 

Pragensia, 4(3), 336-348. doi: 10.18267/j.aip.80. 

Prosincové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí: 

MEMO/16/4211. Evropská komise [online]. EU, 2016 [cit. 2020-11-15]. 

Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_16_4211. 

RAINS, Tim. The Threat Landscape in Canada – 2015 Update. Microsoft 

[online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2015/11/30/the-threat-

landscape-in-canada-2015-update/. 

Ranking of the ten European Union countries with the highest malware 

encounter rates as of January 2017. The Statistics Portal [online]. Hamburg, 

Germany, 2018 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/463460/ten-european-countries-highest-

encounter-rates-spain/. 

Ransomware 2.0: místo šifrování rovnou krádež dat. KYBEZ Platforma 

kybernetické bezpečnosti [online]. Jihlava, 2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné z: 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=ransomware-2-0-misto-sifrovani-

rovnou-kradez-dat. 

REICHERTS, M. The Charter of Fundamental Rights: History and Rights 

Contained in the EU Charter of Fundamental Rights [online]. Rome-Warsaw-

Vienna: This publication has been produced within the project ‘Making the 

CFREU a Living Instrument’ (JUST/2012/FRAC/AG/2705), 2014 [citováno 22. 

6. 2019]. Dostupné na 

<https://bim.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/cfreu_guidelines.pdf>. 

REKHTER, Y. – MOSKOWITZ, B. – KARRENBERG, D. et al.: RFC 1918: Address 

Allocation for Private Internets. [online] 1999. [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <https://tools.ietf.org/html/rfc1918>. 

SHER, Jake B. Anonymous Armies: Modern Cyber-Combatants and Their 

Prospective Rights under International Humanitarian Law. Pace International 

Law Review [online]. 2016, 28(1), 233-275 [cit. 2020-11-15]. ISSN 10523448. 

Dostupné také z: https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol28/iss1/6/. 

STEEL, Chad a Patrik OLSSON.. An integrative review of historical technology 

and countermeasure usage trends in online child sexual exploitation material 

offenders. 2020. Dostupné z: doi:10.1016/j.fsidi.2020.300971. 

ŠULC, R. Evropská komise představila novou Strategii kybernetické bezpečnosti. 

ESJ [online]. Praha: European Security Journal, 2017 [citováno 22. 6. 2019]. 

Dostupné na <https://www.esjnews.com/cs/evropska-unie-strategie-

kyberneticka-bezpecnost>. 

Tallinn Manual 2.0. The NATO Cooperative Cyber Defence Centre 

of Excellence [online]. Tallinn, Estonia, 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/. 



 

166 

 

 

THE EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. The application 

of existing international law in cyberspace: state practice and key concepts. 

[online]. 2018 [citováno 22. 6. 2019]. Dostupné 

na <https://www.iss.europa.eu/content/application-existing-international-law-

cyberspace-state-practice-and-key-concepts>. 

The U.N. passed a Russia-backed cybercrime resolution. That’s not good news 

for Internet freedom. The Washingon Post [online]. USA, 2019, 2019 [cit. 2020-

12-21]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/04/un-

passed-russia-backed-cybercrime-resolution-thats-not-good-news-internet-

freedom/. 

Theralase Technologies Inc. v. Lanter, 2020 ONSC 205 (CanLII), Dostupné z: 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc205/2020onsc205.html. 

Tonga joins the Budapest Convention on Cybercrime. Council of 

Europe [online]. 2017 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/the-kingdom-of-tonga-today-acceded-

to-the-budapest-convention-on-cybercrime-to-become-the-55th-party-to-this-

treaty-. 

Types of Child Pornography. J. Michael Price [online]. Texas, USA, 2020 [cit. 

2020-08-03]. Dostupné z: https://www.jmichaelprice.com/computer-crimes-

cyberspace-cases/child-pornography/types/. 

T-CY (2020)16: The Budapest Convention on Cybercrime: benefits and impact 

in practice. Strasbourg: Council of Europe, 2020. Dostupné také z: 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-plenaries. 

VIGANO, Eleonora; LOI, Michele; YAGHMAEI, Emad. Cybersecurity of 

critical infrastructure. In: Christen, Markus; Gordjin, Bert; Loi, Michele. The 

Ethics of Cybersecurity. Cham: Springer, 157-177, 2020. Dostupné z: 

https://doi.org/10.5167/uzh-177141. 

VOITASEC, Dan-iulian. Applying International Humanitarian Law to Cyber-

Attacks. Lex ET Scientia International Journal [online]. 2015, 22(1), 124-131 

[cit. 2020-11-15]. ISSN 20661886. Dostupné také z: https://nlib-ee-

primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1748566203&context=PC&vid=372NL

E_V1&lang=et_EE&tab=default_tab. 

WENNERSTRŐM, Erik. EU-legislation and Cybercrime - A decade 

of European challenges in high-tech crime, in Scandinavian Studies in Law, 

Stockholm, vol. 47, 2004. Dostupné také z: 

http://www.scandinavianlaw.se/pdf/47-21.pdf. 

WOLAK, J., et al. Measuring a year of child pornography trafficking by U.S. 

computers on a peer-to-peer network. Child Abuse & Neglect (2013), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.10.018. 

1st ever anti-spam warrant takes down Toronto botnet server. CBC [online]. 

Toronto, 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

http://www.cbc.ca/news/technology/botnet-anti-spam-1.3350517. 

javascript:contributorCitation(%20'Vigano,%20Eleonora'%20);
javascript:contributorCitation(%20'Loi,%20Michele'%20);
javascript:contributorCitation(%20'Yaghmaei,%20Emad'%20);
javascript:contributorCitation(%20'Christen,%20Markus'%20);
javascript:contributorCitation(%20'Gordjin,%20Bert'%20);
javascript:contributorCitation(%20'Loi,%20Michele'%20);
https://doi.org/10.5167/uzh-177141


 

167 

 

 

3. Seznam použitých právních předpisů 

An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy 

by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means 

of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-

television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the 

Personal Information Protection and Electronic Documents Act 

and the Telecommunications Act (S.C. 2010, c. 23). Canada 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění 

pařížské revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. 

pod č. 19/1985 Sb. 

Criminal Code. R.S.C., 1985, c. C-46. Canada 

Dodatkový protokol č. 9/2015 Sb. m. s. k Úmluvě o počítačové kriminalitě 

o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím 

počítačových systémů. In: Sbírka mezinárodních smluv. č. 9/2015, částka 3, 

s.193-206 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, vyhl. 

Pod č. 191/1995 Sb. 

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 

o založení Evropského společenství 

Listina základních práv Evropské unie 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. 

COM/2018/225 final - 2018/0108 (COD) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého 

života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení 

směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním 

systémům a zrušení rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. In: 2010/0273 

(COD). 2010. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:CS:HTML. 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 

harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem 

shromažďování důkazů v trestním řízení, COM/2018/226 final - 2018/0107 

(COD)  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=COM%3A2018%3A226%3AFIN 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 

2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1383/2003 

Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 

2017 o ochranné známce Evropské unie 



 

168 

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 

2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci 

vnitřního trhu 

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená 

rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/797 ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 

2020/1127 a nařízením Rady 2019/796, prováděným prováděcím nařízením 

Rady (EU) 2020/1125, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům 

ohrožujícím Unii nebo její členské státy (2020/C 251/08) 

Personal Information Protection and Electronic Documents Act (S.C. 2000, 

c. 5). Canada 

Protecting Canadians from Online Crime Act. S.C.2014, c.31. Canada 

Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii 

na internetu (2000/375/SVV) 

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání 

bezhotovostních platebních prostředků (2001/413/SVV) 

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích 

týmech (2002/465/SVV) 

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji 

proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii 

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích 

proti informačním systémům 

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji 

proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím 

trestního práva 

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019, o omezujících 

opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy 

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1127 ze dne 30. července 2020, kterým se mění 

rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým 

útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 

o právní ochraně databází 

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 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 

o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 



 

169 

 

 

komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 

201, 31.7.2002, s. 37) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 

o dodržování práv duševního vlastnictví 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 

o právní ochraně počítačových programů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí 

a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2004/68/SVV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 

o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 

o evropském ochranném příkazu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 

o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 

o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 

2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 

2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 

a informačních systémů v Unii 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 

o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu 

a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 

o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich 

padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV 

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhl. 

pod č.33/2002 Sb. m. s. 

Společná akce ze dne 15. července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii o boji proti rasismu a xenofobii 



 

170 

 

 

Společná akce ze dne 24. února 1997 o boji proti obchodování s lidmi 

a pohlavnímu vykořisťování dětí, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy 

o Evropské unii 

Společná akce 98/428/SVV o vytvoření Evropské soudní sítě 

Společná akce 98/733/SVV, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je 

v členských státech Evropské unie trestným činem 

Společná akce 98/699/SVV o praní špinavých peněz, identifikaci, sledování, 

blokování, zadržování a konfiskaci prostředků trestné činnosti a výnosů z ní 

Úmluva č. 104/2013 Sb. m. s. o počítačové kriminalitě. In: Sbírka 

mezinárodních smluv. č. 23/2015, částka 56, s.10785-10837 

Usnesení Rady ze dne 28. ledna 2002 o společném přístupu a konkrétních 

krocích v oblasti síťové a informační bezpečnosti 

Vyhláška MZVČR č. 192/1964 Sb. ze dne 18. září 1964 o Mezinárodní úmluvě 

o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 

organizací 

Vyhláška MZVČR č. 48/2002 Sb., ze dne 21. května 2002 o Smlouvě Světové 

organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových 

záznamech 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

4. Seznam použité judikatury 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 

v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, 

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10. 1 T 26/2019, 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. prosince 2008, případ 

K.U. proti Finsku, žádost č. 2872/02, 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. července 2014, případ 

Čalovskis proti Lotyšsku, žádost č. 22205/13, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1981, trestní řízení 

proti Guerrinu Casatiovi, C- 203/80, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 1998, trestní řízení proti Johannovi 

Martinovi Lemmensovi, C – 226/97, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2005, trestní řízení proti Marii 

Pupino, C – 105/03, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2005, Komise Evropských 

společenství proti Radě Evropské unie, C – 176/03, 



 

171 

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU (třetího senátu) ve věci C-618/15, ze dne 21. 

prosince 2016, 

Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta přednesené dne 9. 

listopadu 2016 ve věci C-618/15, 

Supreme Court of Canada, A.B. v. Bragg Communications Inc., 2012 SCC 46, 

[2012] 2 S.C.R. 567, 

Supreme Court of Canada, R. v. Mills, 2019 SCC 22. Dostupné z: https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/17683/index.do. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Cybersecurity Strategy of the European Union:: An Open, Safe and Secure 

Cyberspace. In: Brussels: EUROPEAN COMMISSION, 2013, JOIN(2013) 1 

final, 

NOVÁČKOVÁ, Eliška. Evropská právní úprava kyberzločinů s porovnáním 

právní úpravy kyberzločinů ve Spojených státech amerických. Praha, 2015. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. 

Ing. Jiří Zemánek, CSc., 

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření 

stanovených v čl. 25 směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 

pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii. Brusel, 16. 12. 2016. COM(2016) 872 final, 

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě hodnotící, do jaké míry členské 

státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU 

ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Brusel, 16. 12. 2016, 

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské 

státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU 

o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV. COM/2017/0474 final. 

 

  



 

172 

 

 

Právní úprava kybernetických zločinů v Evropské unii 

Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá komplexním fenoménem kybernetických zločinů z pohledu 

právních ustanovení Evropské unie. Práce proto představuje základní znaky 

kybernetické kriminality a uvádí základní typologii této kriminality, kterou doplňuje 

o příklady nejčastěji páchaných trestných činů. Na tento obecný rámec popisující 

kybernetickou kriminalitu následně navazuje analýza právních ustanovení 

mezinárodního a unijního práva.  

V rámci mezinárodní právní úpravy je představena činnost univerzálních 

organizací, zejména Rady Evropy, jejíž mezinárodní úmluva upravující počítačovou 

kriminalitu je rovněž analyzována, a organizací regionálních. Právní úprava 

kybernetické kriminality v Evropské unii je zkoumána jak z pohledu práva primárního, 

tak sekundárního, s nastíněním základní orientace politik Unie, které se dotýkají 

informačních technologií. V návaznosti na přiblížení právní úpravy unijního práva 

kybernetické kriminality práce představuje i právní rámec předmětné oblasti 

kanadského práva. Kanada byla zvolena s ohledem na skutečnost, že je signatářem 

úmluvy Rady Evropy, upravující počítačovou kriminalitu, a aktivně se podílí na 

kybernetické bezpečnosti. 

Cílem práce je proto shrnout základní právní rámec nadnárodního prostředí 

zejména s ohledem na skutečnost, že v kybernetickém prostoru je nadnárodní 

spolupráce a postih kybernetických trestných činů vysoce žádoucí. Z takto vymezeného 

právního rámce jsou následně vyvozeny základní poznatky týkající se rozsahu právní 

úpravy a jejího zaměření. Záměrem je tedy postihnout rámec právních ustanovení 

vztahujících se ke kybernetické kriminalitě, a to ve vztahu ke konkrétním 

kybernetickým trestným činům. Současně práce posuzuje, zda lze považovat rozlišení 

kategorií kybernetických zločinů na ty, které lze spáchat pouze v prostředí 

kybernetického prostoru, a ty, které jsou klasickou formou trestné činnosti i v běžném 
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fyzickém světě a v tomto kontextu mají pouze přidán prvek informačních technologií, 

celkově za přínosné.  

Analýza právních ustanovení je doplněna o grafické přehledy, které jsou 

vytvořeny autorkou práce a které mají zdůraznit klíčové body právní regulace 

kybernetické kriminality a pomoci k lepší orientaci v právních normách. V práci jsou 

rovněž naznačeny úvahy de lege ferenda v oblasti boje proti kybernetickým zločinům, 

a to jak z pohledu mezinárodního práva a činnosti mezinárodních organizací, 

tak z pohledu práva Evropské unie. 

 

Klíčová slova: kybernetická kriminalita, právo EU, informační 

technologie 
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Legal provisions on cybercrime in the European Union 

Abstract  

 

This thesis deals with a complex phenomenon of cybercrime 

from the perspective of legal provisions of the European Union.  Therefore, the thesis 

presents the fundamental features of cybercrime and presents the fundamental typology 

of this crime, which is supplemented by examples of the most common crimes. 

This general framework describing cybercrime is followed by an analysis of the legal 

provisions of the international law and Union law.  

Witihin the framework of the international legal provisions the thesis presents 

the activities of the universal organizations, in particular the Council of Europe, 

whose international convention on cybercrime is also subject to the analysis, 

and of the regional organizations.The legal regulation of cybercrime in the European 

Union is examined from the point of view of both primary and secondary law, outlining 

the fundamental orientation of the Union's policies concerning information technology. 

Following the clarification of the EU legal provisions on cybercirme, the thesis also 

presents the legal framework of such area within the Canadian law. Canada has been 

chosen in view of the fact that belongs between signatories to the Council of Europe 

Convention on Cybercrime and is actively involved in cyber security. 

The aim of this thesis is therefore to summarize the fundamental legal 

framework of the supranational environment, especially with regard to the fact 

that in cyberspace cross-border cooperation and prosecution of cybercirme is highly 

desirable. From the legal framework thus defined, fundamental knowledge concerning 

the scope of the legal provisions and its focus is subsequently derived. The intention 

is therefore to cover the framework of legal provisions relating to cybercrime, 

in relations to specific computer crimes. At the same time, the thesis assesses whether 

the distinction of categories of cybercrime as those that can be committed only 

in cyberspace, and those that are a classic form of crime in the ordinary physical world 
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and in this context have only added element of information technology, can be 

considered as effective.  

The analysis of legal provisions is supplemented by graphical overviews which 

are created by the author of the thesis and which should emphasize the key point 

of legal regulation of cybercrime and help to better orient in legal norms. The thesis also 

presents considerations de lege ferenda in the area of the fight against cybercriminals, 

both form the perspective of international law and the activities of international 

organizations, and from the perspective of the European Union law. 

 

Keywords: cybercrime, EU law, information technology 

 

 


