
ZÁVĚR 

 

Kyberkriminalita je v současnosti neustále na vzestupu tempem obdobným tempu růstu 

moderních technologií. Oproti orgánům, které se mají starat o dodržování právních norem, 

jsou ovšem pachatelé počítačových trestných činů o krok dopředu. Nezřídka bohužel i o deset 

kroků. Se vznikem nových, a uzpůsobováním „starších“, technologií vznikají také nové 

příležitosti k jejich zneužití a páchání nových druhů trestných činů. V této práci mnohokrát 

vzpomínaná Úmluva o počítačové kriminalitě, kterou ještě ani zdaleka neratifikovaly (tudíž 

pro ně není závazná) ani všechny státy, které ji podepsaly (o ostatních nemluvě), už teď 

v některých aspektech začíná „zastarávat“. Tím není myšleno, že by samy trestné činy v ní 

obsažené tak rychle vycházely z módy, ale to, že dle Úmluvy buď vůbec není možné 

postihovat některé nově vznikající trestné činy, nebo je postihovat sice lze, ale na základě 

ustanovení obecnějšího rázu, které nedokáže brát ohled na specifičnost (nebezpečnost) toho 

kterého činu. Na konferenci Rady Evropy Octopus Interface, která se konala v červnu 2007, 

už byly některé takové činy zmíněny. Konkrétně někteří mluvčí na této konferenci uváděli 

krádež identity, kyberstalking a pomluvu spáchanou v kyberprostoru (cyberdefamation).1 

 

Pokud jde o krádež identity, ve většině členských států Rady Evropy včetně České republiky 

není tento skutek trestný sám o sobě, obvykle by byl pachatel stíhán za podvod nebo jiný 

podobný čin.2 Podvod je ale považován za závažnější trestný čin a často je obtížnější dokázat 

podvod než dokázat „pouhou“ krádež identity, proto by bylo vhodné tuto aktivitu 

kriminalizovat zvlášť. V případě, že by nebylo možno nebo se nepodařilo pachateli dokázat 

celý skutek (podvod), event. ani pokus, mohl by být potrestán nižší trestní sazbou za část 

skutku (krádež identity), místo aby v souladu se zásadou in dubio pro reo unikl trestnímu 

stíhání úplně. Důvod kriminalizace kyberstalkingu je zřejmý. Stalking v tradičním chápání 

obvykle spočívá v tom, že pachatel obět nějakým způsobem obtěžuje osobně, tj. vyskytuje se 

v její blízkosti, posílá nevhodné „dárky“ apod. Neustálé zasílání e-mailových nebo jiných 

zpráv nebo obtěžování prostřednictvím programů s funkcí chatu, a to zejména pokud jde 

o obsah zasílaných zpráv, nepochybně může také dosáhnout takové společenské 

nebezpečnosti, aby bylo považováno za trestný čin. Česká právní úprava trestnost 

kyberstalkingu stanovila současně s kriminalizací samotného stalkingu s účinností od 
                                                           
1 Octopus Interface Conference summary: Cooperation Against Cybercrime, 11.-12. června 2007, Council of 
Europe, Strasbourg, Francie. 
2 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému výboru regionů k obecné politice v boji proti 
počítačové kriminalitě KOM(2007) 267 ze dne 22.5.2007. 



1.1.2010.3 Pro pomluvu spáchanou v kyberprostoru má v současnosti Česká republika 

ustanovení také.4 To je jen několik příkladů, jistě by se daly najít i další, kterých bude 

v budoucnu s dalším vývojem technologií nepochybně přibývat. 

 

Dále bylo na výše uvedené konferenci doporučeno věnovat se také otázce studie dalších druhů 

technologií jako jsou WiFi5 nebo biometrická identifikace, pro případnou kriminalizaci 

některých jednání vztahujících se k nim. 

 

Sdělení komise k obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě6 stanovuje cíle, které by 

měly posílit boj proti tomuto druhu kriminality. Mezi nejdůležitější patří dle názoru autorky 

této práce posilování spolupráce orgánů činných v trestním řízení mezi jednotlivými státy. 

Takový požadavek zdůrazňuje na několika místech i závěrečná zpráva z konference Octopus 

Intefrace, která je zakončena stručným ustanovením „In sum: Cooperate.“7 Jak bylo v této 

práci již výše naznačeno, spolupráce mezi jednotlivými státy je k úspěšnému potírání 

počítačové kriminality naprosto nezbytná. Dále je dle tohoto sdělení komise nutné zvýšit 

finanční podporu určenou na odbornou přípravu orgánů činných v trestním řízení, a to 

zejména orgánů policejních, v souvislosti s projednáváním případů počítačové kriminality. 

Podobně uvádí analýza ministerstva vnitra: „Vzhledem k úrovni platů v resortu MV je velmi 

obtížné získat pro takovou práci špičkové specialisty, bez nichž kvalita a tím i efektivita práce 

nemůže být příliš vysoká. Odborníci působící v oblasti prevence a represe proti informační 

kriminalitě musí disponovat mezioborovými znalostmi: od informatiky přes bezpečnost 

informačních systémů až po právní disciplíny.“8 S tím úzce souvisí i jeden z dalších 

význačných cílů, totiž podporovat výzkum pro boj s počítačovou kriminalitou. Dále sdělení 

hovoří o několika dalších aktivitách, z nichž za nejvýznamnější považuji zvyšování povědomí 

o počítačové kriminalitě a o nákladech a nebezpečích z ní vyplývajících. Sdělení se taktéž 

konkrétněji zmiňuje o potřebě zvláštních právních předpisů zaměřených proti krádeži identity 

                                                           
3 Viz § 354 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. 
4 Viz § 184 odst. 2 trestního zákoníku. 
5 Bezdrátová síť. Více o vlastnostech a fungování např. na: http://tutorialy.lupa.cz/jak-na-wifi/zaciname-s-wifi/ 
nebo http://www.lpmagazine.org/upload/linux+/PDFVersion/60_61_62_63_64_65.pdf (obojí naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
6 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému výboru regionů k obecné politice v boji proti 
počítačové kriminalitě KOM(2007) 267 ze dne 22.5.2007. 
7 Octopus Interface Conference summary: Cooperation Against Cybercrime, 11.-12. června 2007, Council of 
Europe, Strasbourg, Francie. 
8 Analýza současného stavu a trendů vývoje trestné činnosti na úseku informačních technologií a internetu 
včetně návrhu řešení. Praha 2001. Dostupná na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/informacni.html 
(naposledy navštíveno 8.9.2010). 



(viz výše) a proti nezákonnému obsahu spočívajícím v přílišném násilí některých 

internetových videoher, které by mohly podněcovat nezletilé k násilnému nebo jinak 

závažnému nezákonnému chování. 

 

Dále bude velmi vhodné posilovat spolupráci soukromého a veřejného sektoru při postupu 

proti počítačové kriminalitě. To se týká ze soukromého sektoru nejen obětí a potenciálních 

obětí počítačových trestných činů, ale i například poskytovatelů internetových služeb (ISP)9, 

zejména při blokování a uzavírání nezákonných internetových stránek. Když pomineme 

autoritativní režimy, které se nerozpakují blokovat jakékoli webové stránky, jež (údajně) 

odporují příslušnému režimu,10 jedním z průkopníků je v tomto směru Německo. V r. 2009 

zde byl přijat zákon proti dětské pornografii, jež za přesně definovaných podmínek požaduje 

omezit přístup k internetovým stránkám s dětskou pornografií. Zákon vyvolává řadu otázek, 

ale jeho funkčnost či nefunkčnost se ukáže teprve v následujících letech.11 

 

Jiný pohled na odpovědnost uživatelů Internetu, pokud jde o porušování autorských práv, 

přinesl francouzský zákon označovaný jako HADOPI,12 někdy také „třikrát a dost“.13 Původní 

návrh zákona byl francouzskou Ústavní radou (ústavní kvazi-soud) zamítnut z důvodu 

neslučitelnosti s ústavně zaručenými právy (presumpce neviny, princip, že o vině a trestu 

rozhoduje nezávislý soud), v pozměněném znění byl nicméně zákon později přijat 

a od letošního roku (2010) je i účinný. Podstatou této právní úpravy je možnost odpojit 

uživatele - recidivistu14 v porušování autorských práv - na určitou dobu od Internetu. Zákon 

upravuje i odpovědnost poskytovatelů internetových služeb (ISP) v případě, že se o výkon 

                                                           
9 Internet Service Provider. 
10 Klasickým příkladem režimu blokujícího podstatnou část Internetu je Čína, jejíž aktivity dokonce vyvrcholily 
na počátku letošního roku (2010) ve spor s celosvětově zřejmě nejvlivnějším vyhledávačem Google. Více 
o tomto sporu např. na http://www.lupa.cz/clanky/google-a-cina/ (naposledy navštíveno 10.9.2010) nebo 
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/spor-google-vs-cina-se-vyostruje-cenzura-je-u-konce-6028 
(naposledy navštíveno 10.9.2010). Dále četné internetové stránky podstatným způsobem filtrují také např. 
Rusko, Turecko, Korea, Vietnam, Turkmenistán, Uzbekistán, Barma, Saúdská Arábie, Egypt, Tunisko nebo 
Sýrie. Viz http://zahranicni.ihned.cz/c1-41273610-cenzura-internetu-se-prohlubuje-obsah-filtruji-uz-i-v-turecku-
a-rusku (naposledy navštíveno 10.9.2010). 
11 Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 
2010, č. 5. 
12 Pojmenovaný podle úřadu, který je zákonem zřízen - HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres 
et la Protection des Droits sur Internet, česky: Nejvyšší úřad pro šíření děl a ochrany práv na Internetu). Úřadu 
byly řečeným zákonem svěřeny některé kompetence při postupování proti uživatelům internetu porušujícím 
autorská práva. Více např. Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální 
gilotina. Trestněprávní revue, 2010, č. 5. 
13 Porušovatel autorských práv na Internetu by byl dvakrát varován a při třetím porušení by byl odpojen od 
Internetu. 
14 „Recidivistou“ na tomto místě autorka nemyslí již odsouzeného pachatele, ale pouze pachatele, který daný 
trestný čin opakuje, bez ohledu na to, zda byl obviněn či odsouzen. 



rozhodnutí (odpojení od Internetu) nepostarají.15 Zákon je velmi kontroverzní a nejen v našich 

podmínkách by se mohl ocitnout v kolizi s ústavně zaručeným právem na informace. 

 

Poněkud paradoxní je, že přestože francouzská Ústavní rada umožnila schválením zákona 

HADOPI možnost odpojení uživatele od Internetu, zároveň v odůvodnění deklarovala: 

„Internet je základní lidské právo, kterého nemůže být nikdo zbaven jinak než soudem, pokud 

byla zjištěna vina.“16 Francie je tudíž dosud jedinou zemí, kde „právo na přístup k internetu“ 

je považováno za „základní lidské právo“. Odůvodnění Ústavní rady obsahuje myšlenku, že 

Internet je „nástroj nezbytný pro svobodu komunikace a projevu“.17 Obdobného názoru je ale 

i Evropský Parlament, který „právo na připojení k internetu“ považuje za součást jednoho 

základního lidského práva, totiž práva na informace.18 

 

Přesto ale úplně první zemí, která „právo na přístup k Internetu“ uznala (ovšem pouze pro své 

občany) a zákonem schválila (jako „běžné“ právo, ne jako „základní lidské právo“ jako 

k tomu došlo ve Francii), bylo Finsko.19 V tuto chvíli jsou obdobné názory na „právo na 

přístup k Internetu“ jednoznačně menšinové a drtivá většina států světa pro existenci nebo 

neexistenci tohoto práva vůbec nevyslovila, nicméně nelze vyloučit, že by se tak v nepříliš 

daleké budoucnosti v souvislosti s neustálým růstem využívání informačních technologií, 

zejména pak Internetu, mohlo stát.20  

 

 

                                                           
15 Více o zákonu HADOPI např. v Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek 
a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 2010, č. 5. Dále Bednář, M.: Nové pojetí odpovědnosti uživatelů 
Internetu dle francouzské právní úpravy. Dostupné na http://obcanskepravo.juristic.cz/679679/clanek/obcan5 
(naposledy navštíveno 12.9.2010). 
16 http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1192359/Internet-access-fundamental-human-right-rules-
French-court.html?ITO=1490 (naposledy navštíveno 8.9.2010) 
17 Tamtéž. 
18 Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 
2010, č. 5. 
19 http://yle.fi/uutiset/news/2009/10/1mb_broadband_access_becomes_legal_right_1080940.html?origin=rss 
(naposledy navštíveno 8.9.2010) 
20 Více k právu na připojení k Internetu  a souvisejícím problémům naznačeným výše v: Herczeg, J., Gřivna, T.: 
Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 2010, č. 5. 


