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1. ÚVOD 

 

Vzhledem k současné situaci, kdy se nezřídka v médiích objevují palčivé titulky upozorňující 

na všemožné druhy počítačových útoků1 a následná doporučení, jak případnému útoku na váš 

počítač předejít nebo zabránit, je téma internetové a počítačové kriminality velmi aktuální. 

Jak podotýká Václav Jirovský: „Existují desítky firem, které za přesně specifikovanou částku 

‘dodají bezpečnostní řešení’ a na internetu kolují stovky návodů jak ta či ona bezpečnostní 

opatření obejít. Slovo ‘bezpečnost’ se stalo módou a ‘bezpečnostní řešení’ produktem 

kalkulujícím se strachem z neznáma, podobně jako pojišťovací agenti, přesvědčující obyvatele 

oázy o nutnosti pojistit se proti povodni.“2 

 

Přestože je tento druh kriminality stále velmi mladý, neustále podléhá rychlému vývoji.3 Na 

jednu stranu se objevují čím dál sofistikovanější a promyšlenější útoky, za kterými stojí 

pachatelé s vysoce odbornými znalostmi a které jsou při dostatečné opatrnosti pachatele jen 

těžko odhalitelné, na stranu druhou existují velmi jednoduché, amatérské formy této 

kriminality, zejména v oblasti porušování autorských a příbuzných práv. Je zřejmé, že míra 

nebezpečnosti je mnohem vyšší u prvně zmíněné skupiny trestných činů, nicméně drtivá 

většina počítačových trestných činů je páchána počítačovými amatéry, situace, kdy za 

trestnou činností stojí organizovaná skupina (např. u dětské pornografie), nevyjímaje.4 

 

Tuto práci začínám vymezením internetové a počítačové kriminality a dalších klíčových 

pojmů s tímto druhem trestné činnosti souvisejících, nastíněním specifik internetové 

a počítačové kriminality vůči „tradičním“ formám kriminality. Následuje stručný přehled 

hmotněprávní úpravy jak současné (nově přijatý zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný 

od 1. ledna tohoto roku, tj. 2010), tak předchozí, ještě nedávno platné a účinné (zák. 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon) a právní kvalifikace několika vybraných skutků. Věnovat 

samostatné části většímu množství počítačových trestných činů by výrazně přesahovalo rámec 

této práce, proto jsem vybrala několik, které buďto považuji za velmi aktuální (porušování 

                                                           
1 Jeden za všechny zmiňme virus Conficker, který se od svého objevení ke konci roku 2008 pravidelně dostává 
na stránky novin (viz např. portál http://ihned.cz/ ze dne 13.1.2010, 9.10.2009, 12.9.2009, 7.8.2009, 9.4.2009, 
31.3.2009, 12.3.2009, 13.2.2009, 6.2.2009, 22.1.2009 etc.). 
2 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 11-12. 
3 Stručné nastínění historie např. v Musil, S.: Počítačová kriminalita. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, Praha 2000, s. 23-24, nebo v Matějka, M.: Počítačová kriminalita. Computer Press, Praha 2002, s. 17-
47. 
4 Blitz, M. T.: Computer Forensics and Cyber Crime. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 2009, s. 5. 
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autorských práv, spamming, krádež počítačového času) nebo jsem je vybrala z vlastního 

zájmu (DOS útoky, cybersquatting, kyberterorismus). Nezanedbatelnou část této práce věnuji 

otázkám procesněprávním - od stanovení pravomoci a příslušnosti orgánů činných v trestním 

řízení, přes postup před zahájením trestního stíhání až po dokazování během soudního řízení. 

Současně také stručně zmiňuji konkrétní subjekty a orgány, jež se na vyšetřování internetové 

a počítačové trestné činnosti podílejí. V závěru práce se pokouším nastínit některé nově se 

objevující problémy v souvislosti s internetovou a počítačovou kriminalitou a jejím 

vyšetřováním a trestním stíháním, a velmi stručně, neboť jde opět o problematiku nad rámec 

této práce, představuji nové pokusy vybraných zemí, jak s internetovou a počítačovou 

kriminalitou bojovat. Pokud se v této práci uchyluji k podrobnostem, které se více než právní 

stránky věci týkají faktické stránky, je to proto, že k pochopení širších souvislostí u tohoto 

specifického druhu kriminality, je nutné alespoň částečně rozumět také technické stránce věci. 

 

Samostatnou část práce věnuji stručnému srovnání hmotněprávní úpravy internetové 

a počítačové kriminality v České republice a ve Finsku, tj. v zemi, která patří mezi 

průkopníky moderních technologií a ve které jsem strávila rok na studijním pobytu a napsala 

podstatnou část této práce.5 

 

 

 

                                                           
5 Finsko bylo mj. také první zemí na světě, které formálně uznalo „právo na přístup k Internetu“ (viz dále v této 
práci). 
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2. VYMEZENÍ INTERNETOVÉ A POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY 
 

 

2.1. Počítačová kriminalita 

 

Ačkoli jsou pojmy internetová a počítačová kriminalita, resp. obdobné termíny6 nezřídka 

používány, neexistuje dosud všeobecná shoda nad vhodnou definicí, ani nad tím, která 

všechna jednání ještě za tento druh kriminality považovat a která již ne. Některé zdroje 

považují za počítačovou kriminalitu jen jednání, která bez počítače vůbec nelze spáchat (např. 

vniknutí do cizího počítače a následné vymazání dat bez oprávnění), jiné zdroje za ni považují 

i některé jiné trestné činy spáchané s pomocí počítače, které je ale možné spáchat i jinak 

(např. vydírání e-mailovými zprávami). V současnosti nejuznávanější vymezení počítačové 

kriminality stojí někde mezi oběma uvedenými přístupy. První uvedené pojetí je dle autorky 

této práce sice akceptovatelné, jeho nevýhodou je ale, že neumožňuje za počítačovou 

kriminalitu považovat jednání, která se sice dají spáchat i jinak, nicméně de facto probíhají 

v nejvyšší míře právě na počítači (kupříkladu nelegální stahování hudebních 

a audiovizuálních děl). Dle druhého pojetí by, dovedeno do důsledků ad absurdum, mohlo být 

za počítačový trestný čin označeno jakékoli nezákonné jednání, při němž byl využit počítač 

(pachatelé se e-mailovou poštou dohodnou na přepadení banky, ale následně provedou 

klasickou ozbrojenou loupež). 

 

Dle Ministerstva vnitra České republiky7 definice počítačové kriminality akceptovaná 

v Evropské unii zní: „Počítačová kriminalita je nemorální a neoprávněné jednání, které 

zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 

nebo jejich změnu.“8 Je zřejmé, že definice je příliš vágní a nezahrnuje všechna potenciálně 

škodlivá jednání, související s počítači. Sám výše zmíněný instruktážní dokument 

Ministerstva vnitra se pokouší o úplnější definici, když stanoví, že počítačová kriminalita je 

„trestná činnost, v níž figuruje určitým způsobem počítač jako souhrn technického 

a programového vybavení (včetně dat), nebo pouze některá z jeho komponent, případně větší 

                                                           
6 Počítačová trestná činnost, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky, kybernetická kriminalita, informační 
kriminalita atd. Podobně anglicky cyber crime, computer crime, e-crime, hi-tech crime atd. 
7 Základní definice, vztahující se k tématu kybernetické bezpečnosti, Praha 2009. Dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/soubor/cyber-vyzkum-studie-pojmy-pdf.aspx (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
8 Jinak např. 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, které za počítačovou kriminalitu označuje 
„trestné činy spáchané za použití elektronických komunikačních sítí a informačních systémů či trestné činy 
spáchané proti takovým sítím a systémům“. 
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množství počítačů samostatných nebo propojených do počítačové sítě, a to buď jako předmět 

zájmu této trestné činnosti (s výjimkou té trestné činnosti, jejímž předmětem jsou popsaná 

zařízení jako věci movité) nebo jako prostředí (objekt) nebo jako nástroj trestné činnosti.“9 

Tato definice je svou konstrukcí velmi blízká v současnosti nejčastějšímu přístupu k popsání 

počítačové kriminality, totiž vyjmenování činností, které je třeba za počítačovou kriminalitu 

považovat. Podle převažujících stanovisek lze počítačové trestné činy dělit na: 

1) tradiční trestné činy (krádež, zpronevěra apod.) spáchané prostřednictvím 

informačních systémů (tzv. technologicky inovované tradiční trestné činy), 

2) trestné činy vztahující se k obsahu dat (dětská pornografie, podněcování k rasové 

nenávisti atd.) a 

3) trestné činy, jejichž objektem jsou výlučně informační systémy (protiprávní přístup, 

zásah do počítačových dat). 

Z porovnání obou uvedených vymezení je zřejmé, že se snaží pokrýt stejné druhy trestné 

činnosti.10 

 

Musil11 dále rozlišuje počítačovou kriminalitu přímou, do které řadí například ilegální 

kopírování programů (tj. počítačové pirátství), neoprávněné užívání práce počítačů (krádeže 

strojového času) nebo ničení a poškozování programů a počítačů (počítačové sabotáže), 

a počítačovou kriminalitu nepřímou, do které zařazuje mj. vkládání lživých dat do 

počítačového systému, měnění výsledků počítačového zpracování nebo měnění programu. 

                                                           
9 Základní definice, vztahující se k tématu kybernetické bezpečnosti, Praha 2009. Dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/soubor/cyber-vyzkum-studie-pojmy-pdf.aspx (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
10 Podobně ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě (Úmluva o počítačové kriminalitě, Budapešť, 23. 
listopadu 2001), které ovšem rozdělují počítačové trestné činy do čtyř kategorií: 1) trestné činy proti důvěrnosti, 
integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů, 2) trestné činy související s počítači, 3) trestné činy 
související s obsahem a 4) trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných autorskému 
právu. 
Jiné dělení podává např. Václav Jirovský v publikaci Kybernetická kriminalita (Grada Publishing, Praha 2007). 
Podle dopadu konkrétního skutku dělí počítačové trestné činy na (1) trestný čin proti osobě, kam patří útok proti 
pověsti, pomluva, vydírání, obtěžování, krádež identity, nenáležité nakládání s osobními údaji apod.; (2) trestný 
čin proti vlastnictví, kde je možné rozeznat následující případy: a) přímým dopadem činu je další obohacení se 
na úkor poškozeného; b) následkem činu je naopak „úspora“ nákladů útočníka, jež by jinak byla ziskem 
postiženého (např. investice do koupě SW); c) zisk útočníka a ztráta poškozeného spočívá v dalším nezákonném 
šíření neoprávněně získaných dat; d) škoda napadeného subjektu je odvozena od vratného či nevratného zničení, 
poškození či pozměnění jeho dat (sabotáž, vandalismus); e) škoda napadeného subjektu je založena na tom, že 
jeho služba není dostupná (např. DoS útoky); f) škoda je založena na zneužití informace, která byla neoprávněně 
získána z informačních a komunikačních sítí v reálném světě (např. informace o trase přepravy velkých 
finančních prostředků); (3) trestný čin proti veřejnému zájmu, veřejnému pořádku nebo mravnosti, kam můžeme 
zahrnout pobuřování, šíření poplašných zpráv, kybernetický terorismus, politicky motivovanou špionáž, šíření 
nelegální pornografie, šíření nenávisti, schvalování zločinu a nabádání k němu nebo propagaci toxikomanie 
apod. Na druhou stranu se Jirovský také pokouší podat stručnější definici: „obecně je však možno pod pojmem 
kybernetická kriminalita chápat páchání trestné činnosti, v níž je aktivní složkou informační technologie jako 
souhrn technického a programového vybavení včetně dat“. 
11 Musil, S.: Počítačová kriminalita. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2000, s. 290. 
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Z kriminalistického pohledu12 má pojem „počítačová“ kriminalita v dnešní době mnohem 

širší význam než v minulosti. Dříve byla zcela logicky chápána pouze ve vztahu k počítači.13 

V dnešní době jsou ovšem vestavěné procesory14 součástmi mnoha dalších technologií, které 

zajišťují činnost různorodé skupiny zařízení - mobilní telefony, elektronické diáře, palubní 

počítače automobilů, letadel a jiných dopravních prostředků, zabezpečovací a monitorovací 

zařízení, systémy GPS, digitální videokamery a fotoaparáty apod.15 

 

 

2.2. Internetová kriminalita 
 

Celosvětovou počítačovou síť Internet16 již v dnešní době není třeba představovat, těžko by se 

hledal někdo, kdo se s Internetem dosud nesetkal a vůbec neví o jeho existenci. To platí pro 

všechny, pachatele trestných činů nevyjímaje. Internet je běžnou součástí každodenního 

používání počítače. Proto budu v této práci obou termínů, „internetová kriminalita“ 

i „počítačová kriminalita“, včetně některých dalších výrazů typu „kyberkriminalita“ (viz 

dále), používat alternativně, neboť v dnešní době už si lze jen těžko představit počítačový 

trestný čin spáchaný bez připojení k Internetu a naopak.17 Prudký rozvoj technologií, jenž 

dospěl ke stavu, kdy velká část firem i jednotlivců, resp. domácností, disponuje jak osobním 

počítačem, tak připojením k Internetu, rozdíl mezi počítačovou a internetovou kriminalitou 

stírá. 

                                                           
12 Kriminalistika je samostatný vědní obor, který se zabývá zkoumáním a objasňováním zákonitostí vzniku, 
vyhledávání, zajišťování a využívání zachytitelných stop trestného činu a jejich využitím jako důkazů v soudním 
řízení. Více např. Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. C. H. 
Beck, Praha 2004. 
13 Počítač je podle ČSN 369001 „stroj na zpracování dat provádějící samočinné posloupnosti různých 
aritmetických a logických operací“. 
14 Procesor je součást počítače, která řídí jeho činnost. Více k pojmu „procesor“ např.: 
http://pcsnadnoarychle.ic.cz/menu/potrebne_komponenty/procesor.html, 
případně: http://notebook.cz/clanky/technologie/2009/procesor-mozek-notebooku (obojí naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
15 Porada, V., Rak, R. a kol.: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi 
a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. Vysoká škola Karlovy Vary, Praha 2007, s. 8. 
16 Podrobnější informace o Internetu, jeho povaze a historii např. v: Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované 
a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 16-31. M. Bartošek. Krátce z historie Internetu. Zpravodaj 
ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 10-13. 
17 Někteří autoři přesto mezi těmito pojmy rozlišují. Viz např. Blitz, M. T.: Computer Forensics and Cyber 
Crime. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 2009, s. 4-5. Autorka zde rozlišuje mezi termíny 
„počítačová kriminalita“ (computer crime), „kriminalita vztahující se k počítačům“ (computer-related crime) 
a „kyberkriminalita“ (cybercrime), přičemž v tomto pojetí je počítačová kriminalita nejširší pojem, zatímco 
kyberkriminalita zahrnuje pouze „zneužití a neoprávněné užití počítačových systémů nebo počítačů připojených 
k internetu, které vede k přímým a/nebo nepřímým ztrátám“. 



 11 

2.3. Kybernetická kriminalita 

 

Kybernetická kriminalita neboli kyberkriminalita či kybernalita je druh kriminality páchaný 

v tzv. „kyberprostoru“.18 Jirovský19 za kyberkriminalitu považuje činnost, kterou je 

porušován zákon nebo je v rozporu s morálními pravidly společnosti, a je namířena buď 

přímo proti počítačům, jejich hardwaru, softwaru, datům, sítím apod., nebo v ní vystupuje 

počítač pouze jako nástroj pro páchání trestného činu, případně počítačová síť a k ní 

připojená zařízení jsou prostředím, v němž se taková činnost odehrává. Pro kybernetickou 

kriminalitu je typické, že se odehrává v prostředí, které je objektivně lidskými smysly 

nevnímatelné, lze ji pozorovat pouze za pomoci přístrojů a jiných zařízení, proto skýtá pro 

útočníky velmi nenápadné prostředí, kde se mohou pohybovat velmi rychle a nepozorovaně, 

kde mohou velmi jednoduše měnit identity, mizet apod. „Podaří-li se útočníkovi 

nepozorovaný průnik do systému a následující modifikace informačního systému, může ho 

nepozorovaně zneužívat dlouhou dobu.“20 Jak bylo uvedeno výše, i pojmu kybernetická 

kriminalita bude v této práci užíváno alternativně s pojmy internetová a počítačová 

kriminalita. 

 

 

2.4. Specifika počítačové kriminality 

 

Jakkoli jsou základní elementy počítačových trestných činů shodné jako u činů tradičních 

(především musí existovat chráněný zájem a pachatel, který tento chráněný zájem poruší nebo 

ohrozí), počítačové trestné činy se vyznačují řadou odlišností. A to nejen tyto činy samotné, 

ale také jejich vyšetřování a trestní stíhání, o kterém bude pojednáno dále. 

 

                                                           
18 Slovo „kyberprostor“ poprvé použil William Gibson ve svém románu Neuromancer v roce 1984. Ačkoli 
Gibson pojem použil v trochu jiném významu, v současnosti je kyberprostor chápán jako jakýsi virtuální svět 
vytvořený počítači (http://www.techterms.com/definition/cyberspace, naposledy navštíveno 8.9.2010), resp. 
i jinými technologickými prostředky (http://www.businessdictionary.com/definition/cyberspace.html, naposledy 
navštíveno 8.9.2010). John Barlow, původně člen rockové kapely Grateful Dead, později zakladatel hnutí za 
svobodný internet Electronic Frontier Foundation, za kyberprostor považuje veškeré telekomunikační sítě (tj. 
např. i telefonní hovor se odehrává v kyberprostoru). Více o kyberprostoru např. Jirovský, V.: Kybernetická 
kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, str. 17-18. Gřivna, T., Polčák, R.: Kyberkriminalita a právo. 
Auditorium, Praha 2008, s. 30. Polčák, R.: Kyberprostor: Nové výzvy právní teorii. Právny obzor, 87, 2004, č. 3, 
s. 261-265. 
19 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 19. 
20 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 20. 
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2.4.1. Nezávislost na fyzickém světě 

 

Pachatelé se nemusí dopravit na místo činu, řekněme např. do banky nebo k obydlí oběti, 

nemusí shánět nástroje a pomůcky k vyloupení této banky nebo obydlí, nemusí mít obavy, že 

je po cestě někdo uvidí a následně usvědčí, nemusí odvážet uloupené peníze v dodávce, 

nepotřebuje pas či víza pokud bude chtít vykrást objekt v jiné zemi atd. Všechny tyto 

okolnosti by zvyšovaly riziko dopadení a to, že kybernetický trestný čin umožňuje pachateli 

se po celou dobu nezákonné činnosti nevzdálit z vlastního domu, tudíž fyzicky nic neriskovat, 

jen zvyšuje pachatelovo sebevědomí a odhodlání čin spáchat. Těžko se ho bude někdo snažit 

zadržet doma na židli před počítačem už v době činu. I kdyby čin oběť nebo policejní orgány 

ihned zjistily, než ho budou moci zadržet, musí pachatele nejdříve především vystopovat, což 

ve virtuálním světě vůbec nemusí být jednoduché zvlášť pokud jde o počítačově zručného 

pachatele. Navíc zavedení elektronických komunikačních a platebních systémů zvýšilo počet 

příležitostí k trestným činům jako je podvod, padělání, zpronevěra nebo pronásledování 

(tzv. stalking21, resp. kyberstalking). Dle převažujících názorů Internet také v podstatě 

způsobil obrovský nárůst dětské pornografie tím, že se tato stala tak lehce přístupnou. Nemálo 

držitelů či šiřitelů dětské pornografie by se k této činnosti za jiných okolností vůbec 

nedostalo.22 Na druhou stranu některé počítačové trestné činy vyžadují specifické znalosti 

a schopnosti, v důsledku nichž je daný čin schopno spáchat jen omezené množství osob. 

 

2.4.2. Vysoká latence 

 

Důvody, proč mnoho počítačových trestných činů není vůbec odhaleno, by se daly rozdělit do 

dvou skupin. Za prvé je to neochota některých obětí (zejména velkých společností) tento druh 

kriminality vůbec ohlašovat policii. Částečně proto, že medializace činu (sekundární 

viktimizace) by měla pro společnost horší dopad než čin sám (primární viktimizace). 

Napadení elektronického bankovního platebního systému hackery bance, která se stala obětí, 

jistě mnoho klientů nepřinese. Pro velké společnosti, disponující potřebným technickým 

a zejména personálním vybavením, je výhodnější i za cenu určitých finančních ztrát (oběť 

neoznámením trestného činu výrazně snižuje pravděpodobnost dopadení pachatele a tím 

i možnost získat náhradu škody v případě jeho dopadení) napadení neoznamovat, místo toho 

                                                           
21 Dle § 354 zák.č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku „nebezpečené pronásledování“. 
22 Blitz, M. T.: Computer Forensics and Cyber Crime. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 2009, 
s. 14. 
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pouze zajistit nezbytné opravy a záplaty napadených systémů, aby se situace pokud možno 

neopakovala. Částečně důvody pro neohlašování počítačového trestného činu policejním 

orgánům spočívají ve skutečnosti, že některé oběti nevěří, že oznámení povede k dopadení 

pachatele.23 Druhá skupina důvodů, které vedou k vysoké latenci kyberkriminality, je to, že 

některé typy útoků provází nebo může provázet poměrně dlouhá doba mezi konáním 

pachatele a nastáním účinků. Typicky virus, nainstalovaný na počítači, může být (a obvykle 

je) nějakou dobu nečinný a spustit se až při určité příležitosti, tou může být jak jednání 

pachatele, tak jednání oběti, případně jiná okolnost (čas, restartování počítače apod.).24 Oběť 

o viru obvykle neví, stejně tak neví, že ona sama mohla být tím, kdo určitým jednáním virus 

aktivoval. 

 

2.4.3. Pachatelé 

 

Pokud jde o motiv, je nutné rozlišovat mezi hackery v původním slova smyslu, totiž spíše 

počítačovými experty, jejichž cílem není způsobit škodu či získat nějaký prospěch, a hackery 

v novém, medializovaném smyslu slova.25 Těm prvním jde především o to překonat daný 

systém, což jim přináší jakési intelektuální uspokojení. Motivy těch druhých se naopak neliší 

od motivů pachatelů jiných trestných činů (především jde o zisk). Navíc pachatelé musí 

v některých případech disponovat vysoce odbornými znalostmi a schopnostmi, část 

                                                           
23 Blitz, M. T.: Computer Forensics and Cyber Crime. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 2009, s. 9. 
24 Viz např. výše zmíněný Conficker, jehož hlavní činností doposud je (pokud je nainstalován v počítači) 
zjednodušeně řečeno „jenom“ bránění automatickým aktualizacím systému. Kromě druhotných důsledků 
neaktualizace žádné zvláštní negativní důsledky prozatím nezpůsobuje, takže je laikem v podstatě 
nepostřehnutelný. Média čas od času zveřejňují katastrofické scénáře („Vir Conficker v tichosti infikoval 
miliony počítačů po celém světě...a 1. dubna možná zasadí první úder“, nebo „Autor či autoři tak nyní mají k 
dispozici armádu více než dvanácti milionů infikovaných počítačů, připravených plnit jejich rozkazy. Jaké? To 
zatím vědí jen oni či jejich investoři… Mohou dělat prakticky cokoli, co jim autor viru přikáže.“), k jejichž 
naplnění ovšem dosud nedošlo. Více o tomto červu, jeho historii, formách a účincích, a dále o bezpečnostní 
skupině „Conficker Working Group“, která vznikla při organizaci  ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), na: http://www.icann.org/en/security/conficker-summary-review-07may10-en.pdf 
(naposledy navštíveno 8.9.2010). 
25 Pojem „hacker“ není zákonný termín, není obsažen v žádné právní normě. Původně nemělo slovo hacker 
žádný negativní význam, za hackery byla považována skupina počítačových nadšenců zkoumajících počítačové 
systémy a hledajících metody, jak je vylepšit. Z mnoha těchto hackerů se postupem doby stali odborníci na 
počítačovou bezpečnost, event. zakladatelé společností působících na trhu informačních technologií (Steve Jobs, 
Bill Gates etc). Hacker v tomto smyslu by byl dle tzv. kloboukového dělení zařazen do skupiny „bílých 
klobouků“ (white hats), zatímco medializovaný hacker do skupiny černých klobouků (black hats), event. šedých 
klobouků (grey hats). Více k hackerům, jejich členění a kultuře např: v Polčák, R.: Právo na internetu. Computer 
Press, Brno 2007, s. 47-73, nebo na: http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html#why_this (naposledy 
navštíveno 8.9.2010), příp.: http://www.shk-dplc.com/cfo/articles/hack.htm (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
Přestože byl prvotní význam slova „hacker“ poněkud jiný a v současnosti se všeobecně používá spíše pro 
crackery, v této práci jej budu používat (pokud nebude uvedeno jinak) ve smyslu, v jakém byl medializován 
a v jakém ho tudíž v současnosti chápe většina (nejen laické) společnosti, tedy jako narušitele a kriminálníka, 
který s nějakým nekalým úmyslem vniká do cizích počítačových systémů. 
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počítačových trestných činů někdo bez takovýchto schopností není vůbec schopen spáchat. Za 

typického hackera je považován mladý muž, 26 často student technického oboru, který tráví 

dlouhé hodiny zkoumáním počítačů, počítačových programů a všeho souvisejícího. 

 

2.4.4. Vnímání počítačové kriminality společností 
 

Vnímání počítačové kriminality (zejména některých jejích druhů) jako negativního jevu 

společností je ovlivněno charakterem dotčených produktů a bezprostřední neviditelností 

následků kybernetických trestných činů.27 Jirovský jako příklad uvádí skutečnost, že 

„pachatel, který převede několik milionů z účtu svého zaměstnavatele na účet vlastní, je 

posuzován jinak, než kdyby přišel do banky s pistolí a peníze si vzal násilím“.28 Takového 

pachatele bude část společnosti považovat spíše za „šikovného a mazaného podvodníčka“,29 

než za nebezpečného zločince, což je všeobecně dáno fenoménem zločinu tzv. „bílých 

límečků“. Podstatnou roli ve vnímání kyberkriminality veřejností jako jevu v některých 

případech až neškodného hraje kupříkladu i fakt, že „velká část občanů, kteří vlastní počítač, 

má na něm nainstalováno i nelegální programové vybavení a nepovažuje (!) to za porušování 

zákona“30,  stejně tak nelegální stahování hudebních a audiovizuálních děl. 

 

                                                           
26 Gřivna, T., Polčák, R.: Kyberkriminalita a právo. Auditorium, Praha 2008, s. 42. 
27 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 29. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
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3. HMOTNĚPRÁVNÍ KODIFIKACE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY 

 

Termín „počítačová kriminalita“ je značně obsáhlý a především různorodý. Ustanovení, jež se 

počítačové kriminality více či méně dotýkají, můžeme nalézt v trestních předpisech na mnoha 

místech. Je nad rámec této práce snažit se postihnout úplně všechna jednání, která mohou být 

za počítačovou kriminalitu považována, proto se nejdříve soustředím na jakési těžiště 

trestněprávní úpravy počítačové kriminality. Tím bylo do konce loňského roku (2009) 

ustanovení § 257a v té době platného a účinného trestního zákona31, v současnosti jde 

o ustanovení § 230 - § 232 trestního zákoníku.32 Následně budou dále v práci zmíněny 

i některé další formy kyberkriminality, zejména pak ty, jež autorka této práce v současnosti 

považuje za aktuální. 

 

 

3.1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon - účinnost do 31.12.2009 (dále jen „trestní 

zákon“) 

 

To, co by se dalo nazvat klasickou počítačovou kriminalitou (viz výše), bylo ještě donedávna 

postižitelné trestněprávními předpisy v České republice v podstatě pouze ustanovením § 257a 

trestního zákona - poškození a zneužití záznamu na nosiči informací.33 Toto ustanovení bylo 

do trestního zákona zařazeno novelou z roku 1991 (zák. č. 557/1991 Sb.) a další novela v r. 

2002 (zák. č. 134/2002 Sb.) upravila skutkovou podstatu tak, že napříště již nebylo nutné 

                                                           
31 Zákon č. 140/1961 Sb. 
32 Zákon č. 40/2009 Sb. 
33 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinnost ke dni 31.12.2009: 
   § 257a 
   Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací 
   (1)  Kdo  získá  přístup  k nosiči informací a v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat 
sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 
   a) takových informací neoprávněně užije, 
   b) informace zničí, poškodí, změní nebo učiní neupotřebitelnými, nebo 
   c)  učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného telekomunikačního zařízení, 
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
   (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 
   b)  způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo získá-li sobě nebo jinému značný prospěch. 
   (3)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
   způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  škodu velkého rozsahu nebo 
   získá-li sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu. 
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prokazovat úmysl způsobit škodu či úmysl získat prospěch již v době přístupu k počítači.34 

Význam spočíval především v tom, že od této doby (2002) bylo možno podle tohoto 

ustanovení postihnout i případy, kdy pachatel získá přístup k nosiči informací naprosto 

legálně (např. zaměstnanec firmy získá přístupová hesla k pracovním počítačům, kde jsou 

uloženy důvěrné informace) a následně jich neoprávněně užije (kupř. prodá konkurenci), 

event. informace zničí, poškodí, změní nebo učiní neupotřebitelnými (vymaže). Do novely 

z roku 2002 bylo nutno pachateli dokazovat ziskuchtivý či škodný úmysl již v době získávání 

přístupu k nosiči informací. To bylo velmi nepraktické, neboť je vysoce problematické např. 

dokázat zaměstnanci, který zneužil údaje uložené ve firemním počítači, že s tímto úmyslem 

již před lety nastupoval do zaměstnání).  

 

Objektem tohoto trestného činu dle § 257a byla ochrana počítačových dat uložených na nosiči 

informací (písm. a), b) odstavce 1 uvedeného ustanovení) a ochrana počítače před 

neoprávněnými zásahy (písm. c)), tudíž byl tímto ustanovením chráněn jak hardware (počítač 

a jeho součásti), tak software (programové vybavení počítače včetně uložených dat). Název 

trestného činu „poškození a zneužití záznamu na nosiči informací“ správně implikuje, že 

nejde o zničení informace jako takové, neboť ta může existovat nadále např. jako záložní 

kopie programu, souboru atd., ale o odstranění záznamu dat z příslušného nosiče. Přestože 

nikde nebylo (a stále není) definováno, co je myšleno „nosičem informací“, a ustanovení 

tudíž nevylučovalo považovat za nosič informací jakýkoli předmět schopný obsahovat určité 

informace (např. kus papíru), bylo zřejmé, že ustanovení směřuje k ochraně elektronického 

nosiče informací.35  

 

Objektivní stránka trestného činu poškození a zneužití záznamu na nosiči informací spočívala 

ve třech alternativních způsobech jednání (po tom, co pachatel získal přístup k příslušným 

informacím):  

 

a) pachatel takových informací neoprávněně užil, 

b) informace zničil, poškodil, změnil nebo učinil neupotřebitelnými, nebo 
                                                           
34 Bezouška, P.: Komentář k trestnímu zákonu. Dostupný na: http://trestni.juristic.cz/489568/clanek/trz 
(naposledy navštíveno 8.9.2010). 
35 Smejkal, V., Sokol, T.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
Dle stejných autorů (Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 115.) 
je za „nosič informací“ možno považovat i platební karty, které obsahují magnetický kód nebo čip, umožňující 
výběr z peněžního bankomatu. 
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c) učinil zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného 

telekomunikačního zařízení. 

 

Z toho plyne, že pokud pachatel pouze získal přístup k nosiči informací (např. harddisku 

počítače oběti)36, informace si prohlédl, ale nijak je přímo neužil, nezměnil, nepoškodil ani 

neučinil neupotřebitelnými, a ani jinak nezasáhl do programového vybavení počítače, nebyl 

podle tohoto ustanovení trestný. Argument, že takové jednání není nebezpečné, protože se 

v podstatě „nic nestalo“, by jen těžko obstál. Jednání spočívající v tom, že si pachatel projde 

ze zvědavosti naši složku s fotografiemi z dovolené37, zřejmě příliš nebezpečné nebude 

(jakkoli se nám to nemusí líbit), ale pokud si tentýž pachatel jen tak ze zvědavosti prohlédne 

například policejní záznamy týkající se bezpečnostních opatření ve věznicích, na jeho 

potrestání po tom, co tyto informace „neoprávněně užije“, může být trochu pozdě. 

 

Pokud nebylo uvedeno jinak, subjektivní stránka každého trestného činu dle trestního zákona 

vyžadovala úmysl (viz § 3 odst. 3 trestního zákona38). Ustanovení § 257a tento úmysl navíc 

specifikovalo tak, že k dokonání trestného činu je nutné jednání popsaná v písm. a) - c) 

vykonat „v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch“. Získání přístupu k nosiči informací mohlo být podle této úpravy jak 

oprávněné (zaměstnanec disponuje přístupovými hesly, která potřebuje k pracovní činnosti), 

tak neoprávněné (hacker se nabourá do počítačového systému jiného subjektu).39 Škodný, 

                                                           
36 K pojmu „harddisk“ neboli „pevný disk“ více např. na: 
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/HARD.HTML (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
37 Podle v současnosti platného a účinného trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., viz dále) by takovéto 
prohlédnutí si fotografií v cizím počítači bylo trestné jednak dle ustanovení, které nahradilo původní § 257a 
trestního zákona (tj. § 230 zák. č. 40/2009 Sb.), ale bylo by možno také uvažovat o trestnosti dle § 183 odst. 1 
zák. č. 40/2009 Sb., tj. trestný čin porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, který 
stanoví, že „Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného 
záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že ze zveřejní, 
zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku 
k tomuto ustanovení uvádí, že „doplňuje ochranu, kterou zajišťuje porušování tajemství dopravovaných zpráv 
i na ostatní listiny a dokumenty uchovávané v soukromí, neboť článek 13 Listiny základních práv a svobod se 
výslovně vztahuje i na tyto písemnosti a záznamy. Toto ustanovení se týká jak písemností osobní povahy, tak 
i písemností profesní povahy, což je i v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který nikdy 
nepřipustil možnost, že by článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (č. 209/1992 Sb.) byl 
neaplikovatelný z toho důvodu, že by korespondence měla profesní povahu.“ 
38 „K  trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění 
z nedbalosti.“ 
39 Formulace „kdo získá přístup k nosiči informací…“ se autorce po výše uvedené novele z roku 2002 jeví jako 
dosti nevhodná. Původně ustanovení § 257a počítalo s tím, že už samo „získávání přístupu“ musí být zahrnuto 
v pachatelově úmyslu způsobit škodu nebo získat prospěch, tudíž byla formulace oprávněná. Zmíněná novela 
toto ovšem zrušila a napříště se pachatelův škodný nebo ziskuchtivý úmysl musel vztahovat pouze k jednání 
popsanému v ustanovení dále, přičemž pro „získání přístupu“ nemuselo už k žádné aktivitě pachatele vůbec dojít 
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event. ziskuchtivý úmysl by zřejmě ve většině případů nebylo složité prokázat (jestliže si 

opatřuji přístupní heslo k cizímu bankovnímu účtu, je úmysl nepochybný), ale pokud by 

pachatel vnikl do cizího počítače bez uvedeného úmyslu (např. bývalý přítel chce zjistit 

osobní informace o bývalé přítelkyni) a z neopatrnosti smazal některá data (jakkoli cenná pro 

oběť trestného činu), nebyl by dle ustanovení § 257a trestný. To by sice nevylučovalo 

trestnost činu podle jiných částí trestního zákona (lze si např. představit, že výše popsané 

vniknutí do počítače by mohlo být součástí trestného činu vydírání), ale paradoxně to, 

minimálně v některých případech, neumožňovalo stíhat určitý druh klasické počítačové 

kriminality podle ustanovení přijatých ke stíhání počítačové kriminality. 

 

K  ustanovení § 257a byl možný jednočinný souběh s některými dalšími trestnými činy - např. 

zneužití informací v obchodním styku podle § 128 odst. 1 nebo 2 trestního zákona, ohrožení 

utajované informace podle § 106 a § 107 tr. zák., neoprávněné nakládání s osobními údaji 

podle § 178 tr. zák., porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 239 a § 240 tr. zák., 

nekalé soutěže podle § 149 tr. zák. a dalších, včetně trestného činu porušování autorských 

práv podle § 152 trestního zákona. 

 

Za trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací byl stanoven trest až jeden 

rok odnětí svobody nebo zákaz činnosti, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Kvalifikovaná skutková podstata dle ustanovení druhého odstavce trest 

zvýšila na šest měsíců až tři léta odnětí svobody v případě, že pachatel spáchal čin jako člen 

organizované skupiny nebo jím způsobil značnou škodu či získal značný prospěch, a dle 

třetího odstavce na jeden rok až pět let pro případ, že pachatel činem způsobil škodu velkého 

rozsahu nebo získal prospěch velkého rozsahu.40 

 

Na základě ustanovení 257a trestního zákona byl v minulosti odsouzen např. zaměstnanec 

televize, který zasahoval do počítačového programu pro slosování loterie provozované 

televizí, a tím umožnil vyhrávat spřízněným osobám, nebo počítačový nadšenec, který 

                                                                                                                                                                                     
(typicky zaměstnanec disponuje přístupovými údaji k firemním počítačům, tudíž před neoprávněným užitím či 
zničením informací přístup nezískává, protože ho již má). Úmluva o počítačové kriminalitě pojmu „získání 
přístupu“ v souvislosti se zásahem do dat neužívá. Ustanovení § 230 odst. 2 nového trestního zákoníku (zák. č. 
40/2009 Sb., viz dále), které nahrazuje původní § 257a trestního zákona, tuto nevhodnou formulaci nicméně 
uchovalo. 
40 Ustanovení § 89 odst. 11 trestního zákona stanovilo, že značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky 
nejméně 500 000  Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. 
Těchto částek se užije obdobně pro určení výše prospěchu. 
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prostřednictvím technického zařízení umístěného na nemovitosti neoprávněně užíval IP 

adresu41 jednoho z klientů obchodní společnosti proto, aby se sám připojoval na internet.42 

  

 

3.2. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - účinnost od 1.1.2010 (dále jen „trestní 

zákoník“) 

 

V ustanoveních týkajících se počítačové kriminality vychází tento nový trestněprávní předpis 

z Úmluvy o počítačové kriminalitě43 (dále také „Úmluva“), přestože ji Česká republika dosud 

neratifikovala.44 Úmluva neobsahuje jednotnou definici počítačové kriminality, ale seznam 

aktivit, které se smluvní strany zavazují postihovat jako trestný čin.45 Pokud jde o „klasickou 

počítačovou kriminalitu“46, úprava v novém trestním zákoníku s těmito ustanoveními plně 

koresponduje. V tomto směru kriminalizuje následující akty: 

 

� § 230 - Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, 

� § 231 - Opatření  a  přechovávání  přístupového zařízení a hesla k počítačovému 

systému a jiných takových dat, 

� § 232 - Poškození  záznamu  v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do 

vybavení počítače z nedbalosti. 

 

Situace, na které se vztahoval dřívější § 257a trestního zákona (viz výše), upravuje 

v současnosti ustanovení § 230 nového trestního zákoníku - neoprávněný přístup 

                                                           
41 IP adresa je unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet. Více k IP adrese např. na: 
http://site.the.cz/index.php?id=2 (naposledy navštíveno 8.9.2010). Zjistit svoji IP adresu (a další informace 
o připojení) lze např. na: http://nastroje.lupa.cz/moje-ip-adresa/ (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
42 Smejkal, V., Sokol, T.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
43 Úmluva o počítačové kriminalitě, 23. listopadu 2001, Budapešť. Úmluva byla schválena Výborem ministrů 
Rady Evropy na jeho 109. zasedání 8. listopadu 2001, otevřena k podpisu v Budapešti 23. listopadu 2001, 
v platnost vstoupila 1. července 2004. 
44 Pravidelně aktualizovaný kompletní seznam podpisů i ratifikací se nachází na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG 
45 Jde o následující činy: protiprávní přístup, protiprávní zachycení informací, zásah do dat, zásah do systému, 
zneužití zařízení, falšování související s počítači, podvod související s počítači, trestné činy související s dětskou 
pornografií, trestné činy související s porušováním autorského práva a práv příbuzných autorskému právu. 
46 Sokol, T., Smejkal, V.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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k počítačovému systému a nosiči informací47. Ačkoli se toto ustanovení částečně kryje 

s původním § 257a, je zde patrný jistý posun, a to v několika směrech. Za prvé odstavec první 

umožňuje postihnout i pachatele, který neoprávněně získá přístup k nosiči informací, aniž by 

tyto informace jakkoli použil, pozměnil, vymazal apod. (v podstatě jde o postih klasického 

hackingu). Jediná podmínka je překonání bezpečnostního opatření k získání neoprávněného 

přístupu k počítačovému systému nebo jeho části. Budou sem náležet nejen útoky jako 

zneužívání nedokonalých bezpečnostních opatření nebo instalace trojského koně, ale též tzv. 

útoky hrubou silou, např. pachatel zkouší heslo tak dlouho, dokud se netrefí (včetně pokusů 

s využitím robota).48 Druhý a třetí odstavec uvedeného ustanovení postihuje zejména činy již 

dříve postižitelné. Zachovává také nevhodnou dikci minulé trestní úpravy „kdo získá přístup 

k počítačovému systému nebo k nosiči informací“ (viz pozn. č. 39). Nově je upravena situace, 

kdy pachatel „padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči 

informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to 

byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná“. Přestože 

ustanovení je implementací čl. 7 Úmluvy o počítačové kriminalitě, vzhledem k dikci § 230 

odst. 2 písm. b) trestního zákoníku („data…neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, 

změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými“) a písm. d) („neoprávněně 

vloží data“), se písm. c) o paděláni dat jeví jako nadbytečné. „Padělání nebo pozměnění dat“ 

(ať už pachatel usiluje, aby byla považována za pravá, nebo ne) se dá zahrnout především pod 

„změnu“ nebo „vložení“. Toto odlišení „padělání dat“ by bylo pochopitelné kdyby spadalo 

pod jinou trestní sazbu než ostatní zmíněné aktivity (zničení, poškození, vložení atd.). To ale 

není tento případ, tudíž nebylo vůbec nutno tuto činnost vyčlenit do zvláštního písmena, aby 

byla trestně postižitelná. K tomu, aby byla naplněna skutková podstata dle druhého odstavce, 

není již třeba úmyslu způsobit škodu ani získat prospěch. Tím se postih uvedených jednání 

zpřísňuje. Tento škodný, event. ziskuchtivý úmysl a nově také „úmysl neoprávněně omezit 

funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat“ jsou 

upraveny třetím odstavcem jako kvalifikované přitěžující okolnosti pro odst. 1 a 2. Další 

                                                           
47 Úmluva o počítačové kriminalitě „počítačový systém“ definuje ve svém čl. 1: „jakékoli zařízení nebo skupina 
vzájemně propojených nebo příbuzných zařízení, z kterých jedno nebo více na základě programu provádí 
automatické zpracování dat“. Počítačový systém se dle Úmluvy tedy skládá z hardwaru (zařízení nebo skupina 
zařízení) i softwaru (na základě programu). Automatické zpracování dat je zpracování dat bez přímého zásahu 
člověka. K „nosiči informací“ viz text v minulém oddílu. 
48 Sokol, T., Smejkal, V.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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kvalifikované skutkové podstaty stanoví odstavec 4 a 5.49 Neobvyklá úprava ustanovení § 230 

odst. 4 písm. e), jež chrání činnost právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, by 

mohla v budoucnu vyvolat pochybnosti nad rovností subjektů, protože „si lze představit 

námitky kupříkladu neziskové organizace nebo sportovního klubu, že získání přístupu k jejich 

počítačovému systému je vnímáno jako méně nebezpečné než získání přístupu 

k počítačovému systému vedle sídlícího ševce.“50  

 

Následující dvě ustanovení byla představena do našeho právního řádu nově. Opatření 

a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat 

(§ 231 trestního zákoníku) je implementací závazků z Úmluvy o počítačové kriminalitě 

(konkrétně čl. 6 Úmluvy). Ustanovení postihuje výrobu, držbu a jiné nakládání s jakýmkoli 

zařízením nebo prostředkem vytvořeným nebo přizpůsobeným k neoprávněnému přístupu do 

sítě elektronických komunikací nebo počítačovému systému, a přístupovým heslem, kódem 

apod., pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému v úmyslu spáchat trestné činy 

podle § 230 odst. 1, 2 nebo trestný čin porušování dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 

písm. b), c). V podstatě se jedná o postih přípravných jednání výše uvedených trestných činů 

podle ustanovení § 230 a § 182, která by jinak nebyla trestná,51 event. postih účastenství ve 

formě pomoci52 na těchto trestných činech (kdo jinému opatří), které by v souladu se zásadou 

akcesority účastenství také nebylo trestné, pokud by nedošlo ani k pokusu trestný čin spáchat. 

Zákonodárce (resp. tvůrce Úmluvy o počítačové kriminalitě) je ale považoval za natolik 

nebezpečná, že se rozhodl je kriminalizovat a zahrnout do samostatné skutkové podstaty. Jak 

bylo uvedeno výše, ustanovení vyžaduje konkrétní (kvalifikovaný) úmysl spáchat jmenované 

trestné činy podle § 230 a § 182. Proto například opatření si počítačového programu určeného 

k prolamování hesel samo o sobě trestné nebude. Lze si představit, že „pachatel“ si takový 

program pořídí z důvodu vyzkoušení bezpečnosti svého vlastního počítačového systému. Ani 

                                                           
49 Jde o spáchání činu členem organizované skupiny, způsobení značné škody (event. škody velkého rozsahu), 
získání pro sebe nebo pro jiného značného prospěchu (event. prospěchu velkého rozsahu), způsobení vážné 
poruchy v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, způsobení 
vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem. Výši značné škody (prospěchu)  
a škody (prospěchu) velkého rozsahu definuje ustanovení § 138 trestního zákoníku. 
50 Sokol, T., Smejkal, V.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
51 Dle trestního zákoníku je příprava (§ 20 odst. 1) trestná pouze u zvlášť závažných zločinů, tj. úmyslných 
trestných činů, za jejichž spáchání je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let 
(§ 14 odst. 3), což není případ žádného z počítačových trestných činů. Dále je příprava trestná u trestných činů, 
u kterých je to výslovně stanoveno (např. trestný čin vraždy dle § 140, obchodování s lidmi dle § 168, podvodu 
dle § 209 nebo padělání a pozměnění peněz dle § 233), což opět není případ počítačové kriminality (ve smyslu 
§ 230 až § 232 trestního zákoníku). 
52 § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. 
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přechovávání hesla k cizímu počítačovému systému ještě nezbytně nemusí znamenat úmysl 

spáchat některý z uvedených trestných činů („pachatel“ se k heslu mohl dostat i náhodou), 

nicméně těžko si lze představit jiný důvod k přechovávání cizího hesla, než že pachatel heslo 

přechovává pro pozdější použití. Je také třeba podotknout, že i když jednání nebude 

postižitelné podle § 231 trestního zákoníku (bude chybět příslušný úmysl), nebude vyloučeno 

předchozí porušení zákona při získávání takového prostředku, hesla či jiného nástroje 

uvedeného v řečeném ustanovení. Tím bude obvykle úplně jiný trestný čin (např. vydírání 

podle § 175 nebo podvod podle § 209 trestního zákoníku). 

 

Druhým počítačovým trestným činem, představeným do našeho trestního předpisu nově, je 

poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 

počítače z nedbalosti (§ 232). Toto ustanovení neprovádí žádné mezinárodní závazky, 

Úmluva ve svém článku 4 a 5 požaduje kriminalizovat pouze úmyslná jednání tohoto typu. 

Ustanovení bylo nicméně do nového trestního předpisu inkorporováno na základě požadavků 

z praxe.53. Jde o trestný čin se speciálním subjektem (§ 114 trestního zákoníku)54, který může 

spáchat jenom ten, kdo má určité povinnosti (které následně poruší) vyplývající ze 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně 

převzaté. Navíc k činu musí dojít z hrubé nedbalosti.55 Tato skutková podstata umožňuje 

trestní postih některých hrubě nedbalých jednání, jež bylo dosud nutno řešit pouze 

soukromoprávními prostředky. „Důvodem je možnost značného ohrožení při nedbalém 

nakládání s počítačovými systémy, které dnes řídí výrobu, obchod, finance, ale i letový 

provoz nebo jednotky intenzivní péče, tedy kdy na jejich bezchybném provozu závisí majetek, 

zdraví i životy osob.“56 

 

Kromě kriminalizace nových skutků nová trestní úprava představuje posun taktéž v přístupu 

k sankcím za počítačové trestné činy, které byly již dříve trestné. Za činy podle dřívějšího 

trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb.) spadající pod ustanovení § 257a (viz výše) se horní 

hranice trestní sazby zdvojnásobila z jednoho léta odnětí svobody na léta dvě. 

                                                           
53 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku. Dostupná na: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4176&d=160515 (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
54 Více ke speciálním a konkrétním subjektům např. Novotný, O., Vanduchová, M. a kol.: Trestní právo 
hmotné - I. Obecná část. 5., jubilejní, zcela přepracované vydání. Aspi, Praha 2007, s. 209-212. 
55 Tj. jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele 
k zájmům chráněným trestním zákonem (§ 16 odst. 2 trestního zákoníku). 
56 Sokol, T., Smejkal, V.: Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Dostupný na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-37865090-F00000_d-postih-pocitacove-kriminality-podle-noveho-
trestniho-zákona (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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Vzhledem k tomu, že Úmluva požaduje kriminalizaci i některých dalších činů, je vhodné 

zmínit se i o nich. Kromě výše uvedených „klasických“ počítačových trestných činů jde 

o činy, jež je možné spáchat i bez použití počítače, nicméně počítač jejich páchání značně 

usnadňuje. Jde o některé formy falšování, podvodu, trestné činy související s porušováním 

autorského práva a práv příbuzných autorskému právu a trestné činy související s dětskou 

pornografií. První tři jmenované druhy trestné činnosti se promítly do nového trestního 

předpisu vcelku úspěšně, jedná se o ustanovení § 230 odst. 2 písm. c) pokud jde o falšování 

údajů související s počítači, § 209 ve spojení s § 120 pokud jde o podvod a § 270 pokud jde 

o autorské právo a práva související.57  

 

Trestné činy související s dětskou pornografií jsou upraveny v ustanovení § 192 a § 193 

trestního zákoníku.58 Úmluva se snaží reagovat na fakt, že počítače a Internet šíření dětské 

pornografie výrazně usnadnily, a tudíž je třeba na to nějakým způsobem reagovat. Česká 

implementace čl. 9 Úmluvy se může jevit problematická v tom smyslu, že dle ustanovení 

českého trestního zákoníku se dítětem rozumí osoba mladší 18 let, pokud zákon nestanoví 

jinak (§ 126), zatímco Úmluva pro účely trestního stíhání za splnění ostatních podmínek za 

                                                           
57 Pokud jde o autorské právo a práva příbuzná autorskému právu, Úmluva odkazuje na mezinárodní dokumenty, 
které jsou pro Českou republiku závazné a které byly implementovány především do zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon. Jde o následující dokumenty: Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 9. září 
1886, Bern (pro Českou republiku závazná od 1. ledna 1993), Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví, 15. dubna 1994, Makareš (pro Českou republiku závazná od 1. ledna 1995), Smlouva WIPO 
o autorském právu, 20. prosince 1996, Ženeva (pro Českou republiku závazná od 6. března 2002), Mezinárodní 
úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, 26. října 1961, 
Řím (pro Českou republiku závazná od 1. ledna 1993), Smlouva WIPO o uměleckých výkonech a zvukových 
záznamech, 20. prosince 1996, Ženeva (pro Českou republiku závazná od 20. května 2002). 
58 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: 
   § 192 
   Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
   (1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které 
zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. 
   (2)   Kdo  vyrobí,  doveze,  vyveze,  proveze,  nabídne,  činí  veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede  do 
oběhu,  prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické 
dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, anebo 
           kdo kořistí z takového pornografického díla, 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 
   (3)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 2 
   a) jako člen organizované skupiny, 
   b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem, nebo 
   c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
   (4)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 2 
   a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 



 24 

dítě považuje také „osobu, jež vyhlíží jako nezletilá“59, tj. osoba, jež sice překročila věkovou 

hranici 18 let, ale fyzicky vypadá jako dítě. S tímto ustanovením v současnosti česká úprava 

sice v souladu není, nicméně smluvní strany Úmluvy si mohou vyhradit právo toto ustanovení 

neuplatňovat60, tudíž v případě, že tak Česká republika učiní, by to pro případnou ratifikaci 

neměla být překážka. 

 

Pozitivní novinkou oproti dřívější právní úpravě je nepochybně i nová kvalifikace veřejnosti 

spáchání trestného činu. Oproti původní definici dříve platného trestního zákona61 nové 

ustanovení trestního zákoníku62 reflektuje i informační technologie, když mj. stanoví, že 

trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán veřejně přístupnou počítačovou sítí. Podle 

dříve platné úpravy bylo nutno čin spáchaný na internetu zařadit pod „jiný obdobně účinný 

způsob“, což sice stíhání pachatele umožňovalo, ale vzhledem k všeobecnému růstu 

internetové aktivity a tím i nezákonného chování v kyberprostoru, je výslovné ustanovení 

krajně žádoucí, neboť se již nejedná pouze o výjimečné situace, aby byly zmíněny jen jako 

„zbytkové“ ustanovení k demonstrativnímu výčtu možných způsobů veřejného spáchání.63 

 

K čemu ale učinit výhradu nelze, je odpovědnost právnických osob za počítačové trestné činy, 

kterou Úmluva předpokládá. Přitom nemusí jít přímo o trestní odpovědnost, postačí, že 

                                                           
59 Čl. 9 odst. 2 písm. b) Úmluvy o počítačové kriminalitě. 
60 Čl. 9 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě. 
61 § 89 odst. 4 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, stanovil, že: „Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je 
spáchán a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně 
účinným způsobem, nebo b) před více než dvěma osobami současně přítomnými.“ 
62 § 117 trestního zákoníku. 
63 Kromě toho, že je internet stále častěji zneužíván k činům, které dřívější i současné trestní předpisy považují 
za pomluvu, je zneužíván také k celé řadě projevů zejména nenávistné povahy. Významnou roli v tomto směru 
hrají i sociální sítě, které komukoliv podstatně zjednodušují komunikaci zpráv velkému počtu osob. Ne vždy tyto 
projevy dosahují takové intenzity, aby mohly být kvalifikovány jako trestný čin - viz např. zpráva „Studentka 
urazila učitelku na facebooku“ z 5. února 2010 
(http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=659836, naposledy navštíveno 8.9.2010). Pokud 
je ale čin kvalifikován jako trestný čin podle českého právního řádu - viz např. „Černoši jsou přemnožení, píše se 
na Facebooku o pomoci Haiti“ z 18. ledna 2010 (http://zpravy.idnes.cz/cernosi-jsou-premnozeni-pise-se-na-
facebooku-o-pomoci-haiti-p40-/domaci.asp?c=A100118_075825_zahranicni_lf, naposledy navštíveno 8.9.2010), 
neznamená to ještě, že bude závadný obsah odstraněn - viz např. „Policie sleduje další rasistickou skupinu na 
Facebooku, zakázat ji nemůže“ z 19. dubna 2010 (http://zpravy.idnes.cz/policie-sleduje-dalsi-rasistickou-
skupinu-na-facebooku-zakazat-ji-nemuze-1l7-/krimi.asp?c=A100419_134044_krimi_cen, naposledy navštíveno 
8.9.2010), což je důsledek odlišností v jednotlivých právních řádech - viz dále v textu. Toto se pochopitelně 
netýká pouze České republiky, podobné aktivity lze najít prakticky kdekoliv - např. pokud jde o Finsko, viz 
zpráva deníku Helsingin Sanomat, nazvaná „Na rasistické stránce seznam politiků k zabití“, o finské webové 
stránce, která vyhrožovala zabitím některých finských politiků 
z 1. března 2010 (http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rasistisella+sivustolla+tappolista+poliitikoista/1135253355
379, naposledy navštíveno 8.9.2010) nebo zpráva téhož deníku o vzniku jiné nenávistné skupiny proti finské 
političce „Policie vyšetřuje výhrůžky ministryně na Facebooku“ z 26. února 2010 
(http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Poliisi+tutkii+ministerin+uhkailun+Facebookissa/1135253271687, 
naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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příslušné aktivity budou stíhatelné na základě odpovědnosti civilní nebo správní.64 Tomuto 

požadavku česká právní úprava nevyhovuje. V českém právním řádu sice existuje správní 

odpovědnost právnických osob, nicméně žádný z počítačových trestných činů není zákonem 

označen jako delikt, za něhož by právnická osoba měla být potenciálně odpovědná. 

 

 

 

                                                           
64 Čl. 12 odst. 3 Úmluvy o počítačové kriminalitě. 
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4. VYBRANÉ DRUHY POČÍTAČOVÝCH DELIKTŮ 

 

4.1. DOS útoky 

 

DOS útok (název z anglického „denial of service“) je druh počítačové kriminality, který 

prvotně způsobuje nedostupnost dat, tj. odepření přístupu k datům, odepření služby.65 Jinými 

slovy je legitimnímu subjektu úmyslně bráněno v přístupu k informacím nebo jiným 

systémovým zdrojům tím, že pachatel úmyslně zahltí systém nelegitimními žádostmi,66 tudíž 

přetížený systém už není schopen odpovídat na eventuelní žádosti legitimní. V praxi může 

DOS útok způsobit krátkodobý výpadek webové stránky,67 nemožnost dostat se 

k elektronické poště68, ale i například výpadek dodávky elektrického proudu v postižené 

oblasti nebo zasažení jiného energetického zdroje.69 De facto jde o útok na server (event. více 

serverů v případě distribuovaného DOS útoku), který může být proveden různými způsoby.70 

Obvykle je primárním cílem DOS útoku vyřazení serveru z provozu,71 někdy je nicméně DOS 

útok využit hackerem pouze jako doplňková akce sloužící například pro zametení stop, 

restartování vzdáleného počítače apod. Ve většině případů by takový útok byl kvalifikován 

jako trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle 

ustanovení § 230 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, ačkoli by mohl vyvstat problém s literou 

zákona, která stanoví trestnost pro toho, kdo „získá přístup k počítačovému systému nebo 

nosiči informací a neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací 

nebo učiní jiný zásah do programového vybavení počítače…“.72 

 

 

                                                           
65 Více o DOS útocích např. na http://www.lupa.cz/clanky/denial-of-service-dos-utoky-uvod/  nebo 
http://www.compunet.cz/bezpecnost-siti-dos.php (obojí naposledy navštíveno 10.9.2010). 
66 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 21. 
67 Viz např. výpadek ruského deníku Novaja Gazeta, ke kterému došlo v únoru tohoto roku, tj. 2010 
(http://zahranicni.ihned.cz/c1-40301090-hackeri-na-scene-i-v-rusku-jejich-utoky-na-tyden-zablokovaly-
opozicni-server, naposledy navštíveno 10.9.2010) nebo o měsíc pozdější útok na jiný ruský zpravodajský web 
Ježedněvnyj žurnal (http://zahranicni.ihned.cz/c1-41316250-rusky-zpravodajsky-web-napadli-hackeri-udajne-
kvuli-otevrenemu-dopisu-proti-putinovi, naposledy navštíveno 10.9.2010). 
68 http://zahranicni.ihned.cz/c1-40368300-utoky-po-internetu-se-staly-novou-valecnou-zbrani  (naposledy 
navštíveno 10.9.2010) 
69 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 20. 
70 Viz např. http://reboot.cz/howto/hacking/denial-of-service-attack/articles.html?id=18 (naposledy navštíveno 
10.9.2010). 
71 Např. útok na internetového prodejce Amazon na konci roku 2009 (http://www.pcworld.com/businesscenter/ 
article/185458/ddos_attack_on_dns_hits_amazon_and_others_briefly.html, naposledy navštíveno 10.9.2010). 
72 K pojmu „získání přístupu k nosičí informací“ viz poznámka č. 39. 



 27 

4.2. Spam 

 

Pojem „spam“ označující nevyžádanou zprávu nebo obchodní sdělení, obvykle masově šířené 

Internetem, se dávno vžil do každodenního slovníku lidí po celém světě. Dle Polčáka žádná 

precizní definice spamu neexistuje, protože „k základním znakům, tj. elektronickému 

charakteru, hromadnosti a nevyžádanosti, totiž přistupuje ještě znak neetičnosti, jehož obsah 

však nelze a priori přesně vymezit.“73 Dokud existují země bez příslušné antispamové 

legislativy, může se spammer vždy uchýlit na bezpečné místo, kde mu nebude hrozit žádný 

postih. Ale „je třeba poukázat na kvalitativní aspekt ochrany před spammingem. Pro 

individuálního českého spotřebitele nebo i podnikatele tak není až tak nebezpečný 

jihokorejský spam nabízející pilulky na potenci, ale spíše český spam s konkrétní nabídkou 

produktů pro české zákazníky.“74 A právě na tyto situace může národní, event. evropská 

legislativa účinně reagovat. 

 

Oblasti původu spamů (prvních 10 míst) 

 

Zdroj: A Monthly Report: State of Spam & Phishing. Symantec, září 2010.
75 

 

 

Jádro antispamové legislativy České republiky a celé Evropské unie v současnosti tvoří 

správní postih.76 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích77 upravuje spam jako 

                                                           
73 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 111. 
74 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 117. 
75 Dostupná na http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-state_of_spam_and_ 
phishing_report_09-2010.en-us.pdf (naposledy navštíveno 12.9.2010). 
76 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 118. 
77 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. 
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„nevyžádaná sdělení“ ve svém článku 13, který byl do českého právního řádu proveden 

zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Česká antispamová 

úprava dle tohoto zákona se týká pouze sdělení obchodního charakteru dle ustanovení § 2 

odst. f) uvedeného zákona,78 Polčák dovozuje následující závěry: 

- zákon se vztahuje jen na obchodní spam - nezakazuje tedy politický, náboženský či 

jiný spamming, 

- zákon upravuje pouze rozesílání zpráv elektronickými prostředky (tj. e-mail, ale např. 

fax nebo SMS zpráva), 

- za spam se podle tohoto zákona nepovažují metadata (odkazy a nejrůznější formy 

elektronických adres) - není tedy zakázáno distribuovat elektronickými prostředky bez 

dalšího např. linky na WWW stránky nebo e-mailové adresy.79 

 

Příslušným správním úřadem odpovědným za správní tresty za spamming je Úřad na ochranu 

osobních údajů a v některých případech i profesní samosprávné organizace. Úřad na ochranu 

osobních údajů může právnické osobě za spamming konkrétně definovaný v ust. § 11 odst. 1 

zákona č. 480/2004 Sb. udělit správní pokutu až 10 mil. Kč. 

 

Polčák se v již citované monografii zamýšlí nad možností trestního postihu spammingu.80 

K tomu uvádí, že v takovém případě by bylo nutné se zaměřit na ohrožení, které spamming 

představuje jak pro komunikační infrastrukturu, tak pro fungování informační společnosti 

jako takové, tj. zejména možné zahlcení informační infrastruktury, snížení důvěry společnosti 

v používání informačních technologií a blokové snížení výkonnosti  příjemců spamu. Zároveň 

vyjadřuje domněnku, že než na národní legislativy je v tomto směru záhodno vkládat naděje 

směrem k Úmluvě o počítačové kriminalitě81 a možnosti kriminalizovat spamming, tj. 

stanovit jeho trestní postih prostřednictvím dodatkového protokolu k této Úmluvě.82 Obdobně 

                                                           
78 Pro účely tohoto zákona se rozumí obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé 
podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost 
nebo  je  podnikatelem vykonávajícím  činnost,  která  není  regulovanou činností; za obchodní sdělení se 
považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující 
přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo 
adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image 
fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle. 
79 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 122. 
80 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 137-138. 
81 Úmluva o počítačové kriminalitě, Budapešť, 23. listopadu 2001. 
82 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 137-138. 
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Sdělení komise k boji proti spamu,83 které apeluje, že v rámci EU jako celku je stále 

„nedostatek aktivity zaměřené na řešení tohoto vývoje“ (myšleno vývoje boje proti hrozbám 

spamu, spywaru a malwaru).  

 

 

Vývoj spamu v % za období od září 2009 do srpna 2010 

 

Zdroj: A Monthly Report: State of Spam & Phishing. Symantec, září 2010.
84

 

 

 

Jedním z důvodů pro zavedení trestního postihu spamu by dle autorky této práce mohl být mj. 

fakt, že ačkoli spam „byl původně jen obtížným nevyžádaným e-mailem, má dnes rostoucí 

měrou podvodný a trestný charakter“.85 Zejména je spam využíván k rozesílání 

phishingových zpráv (tj. e-mailových zpráv, jejichž cílem je za pomoci krádeže identity 

vylákat od uživatelů Internetu citlivé osobní údaje, např. čísla kreditních karet), šíření 

spywaru a dalších škodlivých kódů jako jsou červi a viry.86 

 

 

                                                           
83 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů k boji 
proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious software“) KOM(2006) 688 ze dne 
15.11.2006. 
84 Dostupná na http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-state_of_spam_and_ 
phishing_report_09-2010.en-us.pdf (naposledy navštíveno 12.9.2010). 
85 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů k boji 
proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious software“) KOM(2006) 688 ze dne 
15.11.2006. 
86 K červům a virům viz poznámka č. 121. 
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4.3. Porušování autorských práv a softwarové pirátství 

 

Dle autorského zákona87 se za autorské dílo považuje dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo 

vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na 

jeho rozsah, účel nebo význam. Za dílo se považuje též počítačový program
88, je-li původní 

v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.89 Autorská práva lze rozdělit na 

dvě skupiny - práva osobnostní, která jsou trvalá a nepřevoditelná, a práva majetková, 

zejména právo dílo užít,90 u nichž může být oprávnění k jejich výkonu uděleno jiné osobě na 

základě licence. 

 

Porušování autorských práv je trestné především podle ustanovení § 270 trestního zákoníku, 

který ve svém odst. 1 stanoví, že „kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem 

chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému 

záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty.“ 

 

Ačkoli k porušování autorských práv na Internetu dochází nejčastěji tak, že je celkový rozsah 

nelegálního jednání pachatele i pravděpodobná výše škody jen velmi těžko zjistitelná 

(umístění určitého počtu souborů chráněných autorskými právy na Internet a jejich poskytnutí 

ke stažení dalším uživatelům, k čemuž může dojít v různém časovém období, z různých 

počítačů, na servery umístěné v různých zemích atd.; stejně tak počet stahování těchto 

souborů v delším časovém úseku a pravděpodobnost, že by si pirát stažené dílo pořídil, pokud 

                                                           
87 Zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů. 
88 K tomu, co lze považovat za „počítačový program“ viz např. Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada 
Publishing, Praha 2007, s. 99. 
89 Ochrana počítačových programů byla v České republice poprvé zavedena zákonem č. 89/1990 Sb. Dle 
Smejkala (Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 34.) 
je zahrnutí počítačových programů do autorských děl „nejlepší ze špatných řešení“ zejména proto, že „co se hodí 
na knihy či hudbu, není pro software příliš vhodné (až absurdním příkladem může být délka ochrany díla po 
dobu 70 let od smrti autora)“. Dále k tomu Smejkal uvádí, že vhodnějším řešením ochrany počítačových 
programů by byl podrobný zvláštní zákon, který se nicméně v rámci mezinárodního fóra neprosadil. 
90 Dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb. je právem dílo užít: právo na rozmnožování díla, právo na 
rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na 
půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na 
sdělování díla veřejnosti, zejména  právo  na  provozování  díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 
provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního 
vysílání díla, právo  na  provozování rozhlasového či televizního vysílání díla. 
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by jej nestáhl, je velmi neurčitá), existují i situace, kdy je pachatel vystopován relativně 

snadno a rychle, rozsah jeho činnosti je poměrně bezpečně zjištěn a škoda relativně přesně 

vyčíslena (s přihlédnutím k faktu, že u tohoto druhu kriminality musí být škoda vyčíslena 

pouhým odhadem vždy). Takovýmto, z hlediska úspěšnosti vyšetřování počítačové 

kriminality téměř ideálním případem byl i trestný čin spáchaný v České republice před 

několika lety, kdy devatenáctiletý pachatel natočil v kině při premiéře film „Simpsonovi ve 

filmu“ na digitální kameru a následně záznam poskytl na Internet ke stažení.91 Podle odhadů 

České protipirátské unie si tento pirátský záznam s českým dabingem stáhlo během prvního 

měsíce cca sto tisíc lidí, kteří by za vstupné do kina utratili 10 milionů korun92 (samozřejmě 

za předpokladu, že by všichni do kina na film šli).  

 

Koupí počítačového programu nebo jiného autorského díla se kupující (uživatel) stává 

majitelem licence zakoupený program nebo autorské dílo užívat v souladu s licenční 

smlouvou a majitelem pevného nosiče, na kterém je program nebo autorské dílo 

zaznamenáno, nikoliv majitelem programu či autorského díla jako takového.93 Nejčastější 

formy neoprávněných zásahů do autorského díla včetně počítačových programů jsou 

následující: 

- osobování si autorství nebo spoluautorství cizího programu (tj. plagiátorství), 

- změna díla bez svolení autora, 

- užití díla bez svolení autora (např. provozem programu na více počítačích, než je 

dohodnuto licenční smlouvou, event. zcela beze smlouvy, poskytnutí audiovizuální 

nahrávky na Internet ke stažení atd.), 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení autora, 

- nezaplacení autorské odměny za užití díla (obvykle ve spojitosti s předchozími 

zásahy).94 

 

                                                           
91 Viz např. http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/pirat-ktery-ukradl-simpsonovy-byl-obvinen/ (naposledy 
navštíveno 10.9.2010). 
92 http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/pirat-ktery-ukradl-simpsonovy-byl-obvinen/ (naposledy navštíveno 
10.9.2010) 
93 Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 59. 
94 Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 166. 
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Společnost Business Software Alliance (BSA) každoročně vydává rozsáhlou zprávu nazvanou 

Celosvětová studie o softwarowém pirátství, která mj. sleduje vývoj užívání nelegálního 

softwaru prakticky po celém světě. V následující tabulce je uveden přehled třiceti zemí 

s nejvyšším podílem nelegálního softwaru a třiceti zemí s nejnižším podílem nelegálního 

softwaru v domácnostech a firmách v příslušné zemi, ze kterého vyplývá, že Česká republika 

je v současnosti s podílem nelegálního softwaru 37 % zemí s 22. nejnižším procentem tohoto 

nelegálního softwaru. 

 

 

 
Zdroj: Seventh Annual BSA/IDC Global Software Piracy Study 2009. 
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4.4. Cybersquatting 

 

Cybersquatting neboli blokování internetových domén je jednání spočívající v zaregistrování 

si domény s názvem cizího podniku, instituce, produktu apod., nebo i města či jiného útvaru, 

a následná spekulace s prodejem tohoto jména. Dle Smejkala lze toto jednání považovat za 

poškozování cizích práv (dle současného trestního zákoníku by se jednalo o ust. § 181 - 

poškození cizích práv), které v případě požadování úhrady za přenechání domény může 

naplnit i skutkovou podstatu trestného činu vydírání (§ 175 trestního zákoníku).95 Co je 

obvykle v soudních sporech týkajících se cybersquattingu namítáno, je porušování práva 

k ochranné známce (podle současně platného trestního zákoníku ust. § 268 - porušení práv 

k ochranné známce a jiným označením) a nekalá soutěž (ust. § 248 - porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže).96 

 

Cybersquatting prožíval svůj největší boom v době, kdy velké firmy na Internet začínaly 

vstupovat nebo se rozhodovaly uvést na Internetu své výrobky. Dnes už má toto jednání zenit 

spíše za sebou97 a než záměrné blokování se objevuje náhodná shoda názvů.98 

 

Ačkoli je doménové jméno „typickým objektem, se kterým si tradiční právo neví příliš 

rady“,99 Smejkal je názoru, že se jedná o jinou majetkovou hodnotu (pravděpodobně nový typ 

duševního vlastnictví).  Pro toto své tvrzení nabízí několik důvodů: 

- doménové jméno není automaticky či nahodile generované označení, jako je tomu 

např. u IP adresy, 

- doménové jméno je fantazijní označení, vzniká jako výsledek tvůrčí činnosti konkrétní 

osoby, 

- doménové jméno vyhovuje definici pro nehmotný statek, 

- doménové jméno vyhovuje definici pro duševní vlastnictví podle Úmluvy o zřízení 

Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).100 

                                                           
95 Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 122. 
96 Viz např. soudní spor „ceskapojistovna.cz“. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jako odvolacího orgánu 
dostupné na http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=218427%20,%20http://www.itpravo.cz/index.shtml?x= 
220507 (naposledy navštíveno 10.9.2010). Dále také rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 11 Cm 8/2003-45 ze 
dne 7.5.2003 ve věci domény „tina.cz“. 
97 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 107. 
98 Např. neshoda o doménu „psg.eu“, která vznikla mezi českou stavební společností a francouzským fotbalovým 
klubem. Více na http://ekonomika.idnes.cz/ceska-firma-valci-s-francouzskymi-fotbalisty-o-adresu-pfs-
/ekoakcie.asp?c=A100526_1390705_ekoakcie_vem (naposledy navštíveno 10.9.2010). 
99 Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 123. 
100 Smejkal, V.: Internet a §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha 2001, s. 123-124. 
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4.5. Krádež počítačového času 

 

Krádež počítačového času je jedna z nejrozšířenějších forem počítačové kriminality v širším 

slova smyslu, a zároveň jde o čin nejčastěji neodhalený.101 Klasickým příkladem je 

zaměstnanec využívající firemní počítač pro jiné účely, než pro které mu byl svěřen, ať už jde 

o pouhé podívání se na soukromý e-mail, nebo o rozsáhlou podnikatelskou činnost 

provozovanou za pomoci firemního počítače. Přestože takový čin je evidentně úzce spojen 

s počítači (počítač je předmětem útoku pachatele), nebude trestný podle ustanovení, jehož 

prvotním cílem je chránit počítače a počítačové systémy, nýbrž podle obecného ustanovení 

chránící jakékoli majetkové hodnoty, totiž půjde o neoprávněné užívání cizí věci (§ 207 

trestního zákoníku). 

 

 

4.6. Kyberterorismus 

 

Ačkoli se dle autorky této práce kyberterorismus zcela odlišuje od ostatních druhů 

počítačových deliktů, uvedených v této kapitole, považuje za vhodné se o něm alespoň 

okrajově zmínit. A to především proto, že s pojmem „kyberterorismus“ se lze běžně setkat102, 

nicméně podobně jako v případě pojmu „počítačová kriminalita“, neexistuje žádná 

univerzální definice, co „kyberterorismus“ konkrétně znamená. 

 

Nejedná se o čin aktuálně masově rozšířený (srov. ostatní činy v této kapitole), ani nejde 

o aktivitu, které je nutno se v nejbližší době nějak výrazně obávat. Nejen masmédia, která 

pojem „kyberterorismus“ užívají ve zcela zcestném významu, zahrnujícím i např. zavirovaný 

e-mail,103 ale i některé studie104 odbornějšího rázu navozují dojem, že kyberterorismus se 

v současnosti běžně děje. Při striktním chápání pojmu „kyberterorismus“ ovšem nelze než 

dojít k závěru, že se dosud žádný čin čistě kyberteroristické povahy nestal.  

 

                                                           
101 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 123. 
102 Při zadání slova „kyberterorismus“ do vyhledávače Google je nalezeno přibližně 4 450 výsledků (ke dni 
3.9.2010), při zadání anglické verze „cyber terrorism“ pak přibližně 468 000 (opět ke dni 3.9.2010). 
103 Viz např.: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/62464-kyberterorismus-roste-zavratnym-tempem.html 
(naposledy navštíveno 8.9.2010). 
104 Janoušek, M.: Kyberterorismus: terorismus informační společnosti. Praha 2006. Dostupný na: 
hhttp://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/2-2006cz/janousek.pdf (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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Při vymezování kyberterorismu je nutné vycházet ze dvou neurčitých pojmů, totiž z pojmu 

„kybernetická, resp. počítačová trestná činnost“ (viz výše) a z pojmu „terorismus“.105 Pokud 

jde o „terorismus“, není striktně a závazně definován v žádném mezinárodním instrumentu,106 

tudíž si jej státy definují každý podle svého vlastního uvážení, což vede k výrazné 

rozmanitosti, v některých případech i zneužívání „terorismu“ nebo „kyberterorismu“ ke 

stíhání a následnému trestání politicky nepohodlných osob. Vycházíme-li z textu Rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN o hrozbách mezinárodnímu míru a bezpečnosti způsobené 

teroristickými činy107, lze konstatovat, že trestný čin, aby mohl být považován za teroristický, 

by měl splňovat následující kritéria: 

- musí jít o čin proti civilním osobám spáchaný s úmyslem způsobit smrt nebo závažná 

zranění, nebo braní rukojmí, 

- s cílem vytvořit stav strachu mezi všeobecnou veřejností nebo v určité skupině osob, 

zastrašit veřejnost, nebo donutit vládu nebo mezinárodní organizaci něco konat nebo 

zdržet se nějakého konání, 

- který představuje trestný čin jak je definován v mezinárodních úmluvách vztahujících 

se k terorismu nebo v národních zákonech (tj. zásada nullum crimen sine lege). 

 

Aby určitý čin mohl být kvalifikován jako kyberterorismus nebo kyberteroristický akt, musel 

by splňovat výše uvedené podmínky s tím, že by se jednalo o čin spáchaný „proti informacím, 

počítačovým systémům, počítačovým programům, a [nebo] datům, který by měl za následek 

násilí proti civilním cílům“.108 Ačkoli není výslovně uvedeno, že by takovýto čin musel být 

spáchán nejen proti informacím nebo počítačovým programům a systémům, ale také 

prostřednictvím počítačů, je toto zřejmé, neboť při explozi nálože v centru informační 

techniky (za předpokladu splnění zbylých podmínek terorismu) by se zcela zjevně 

o počítačový terorismus nejednalo, přestože by jeho prvotním objektem počítače (počítačové 

systémy, programy, informace nebo data) byly. Dále takový útok výše uvedené náležitosti 

                                                           
105 Původní význam slova „teror“ vychází z latinského „terrere“, což znamená „budit strach“. V současnosti 
údajně existuje více než 100 definicí slova „terorismus“ s více než 20 definičními prvky. Více např. Brunst, P. 
W.: „Use of the Internet by Terrorists - A Threat Analysis“ in Responses to Cyber Terrorism. Center of 
Excellence Defence Against Terrorism (ed.), IOS Press, Ankara, s. 34-60. 
106 Existuje sice 13 „protiteroristických“ úmluv (týkající se kupříkladu letectví, braní rukojmí, jaderného 
materiálu, plastických trhavin atd.), ty ovšem terorismus nedefinují, ve většině případů pouze vyjmenovávají 
činy trestné podle příslušné úmluvy. Všechny tyto protiteroristické úmluvy jsou dostupné na: 
http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
107 UN Doc. S/RES/1566 (2004). Dostupná na: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/82/PDF/N0454282.pdf?OpenElement (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
108 Jedná se o součást definice, kterou nabízí zvláštní agent FBI Mark Pollitt v článku Krasavin, S.: What is 
Cyber-terrorism?, dostupném na: http://www.crime-research.org/library/Cyber-terrorism.htm (naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
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(včetně úmyslu způsobit smrt nebo závažná zranění) musí být schopný způsobit alespoň 

potenciálně. Pokud by tomu tak nebylo, čin by bylo nutné kvalifikovat jako jiný druh 

kyberkrinimality, nikoli jako akt kyberterorismu.109 

 

V teorii je možné rozlišovat dva druhy kyberteroristických útoků (stále za předpokladu, že 

všechny ostatní znaky kyberteroristického útoku jsou splněny): 

1) útoky spojené s fyzickou infrastrukturou (systémy letecké dopravy, nemocnic, 

energetických sítí atd.), u kterých je cílem zastavit funkčnost takového zařízení, a 

2) útoky spojené s kritickými daty (např. databáze ministerstva obrany dané země), kde 

je cílem tato kritická data změnit, zfalšovat nebo zničit.110 

 

Vzhledem k tomu, že by kyberteroristickým útokem bylo možno zasáhnout ve stejné chvíli 

více, klidně i velmi vzdálených cílů, a tím vlastní teroristický útok výrazně znásobit, pro 

teroristické skupiny nebo i jednotlivce by mohlo být velmi lákavé takový čin spáchat. 

V současnosti to nicméně vypadá, že teroristé raději používají tradiční metody (explodující 

nálože, braní rukojmí apod.), zatímco internet používají hlavně ke komunikaci, ke 

zjednodušení a urychlení určitých částí svých zločinů, event. k přípravě na ně. Brunst111 pro 

toto nevyužívání možností spáchat kyberteroristický útok nabízí několik důvodů: 

- vysoké náklady z důvodu složitosti provedení takového útoku, ale také času 

potřebného na přípravu takového útoku (zaplatit nebo vyškolit hackery schopné 

spáchat kyberteroristický útok může stát 200 milionů amerických dolarů nebo trvat 

i deset let112), 

- nejistota výsledku - cílem terorismu je obvykle vzbudit strach nebo paniku, k jejímuž 

ještě výraznějšímu efektu obvykle vděčně poslouží média, ale „útoky, které ohrožují 

lidský život, jsou médii často pokryty mnohem více než ty, které postihnou pouze 

počítačové systémy“,113 bez ohledu na to, jak závažný může být druhotný následek 

způsobený poruchou počítačových systémů, 

                                                           
109 Brunst, P. W.: „Use of the Internet by Terrorists - A Threat Analysis“ in Responses to Cyber Terrorism. 
Center of Excellence Defence Against Terrorism (ed.), IOS Press, Ankara, s. 34-60. 
110 Blitz, M. T.: Computer Forensics and Cyber Crime. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 2009. 
111 Tamtéž. Podstatně nižší odhad poskytl bývalý specialista amerického Národního úřadu pro bezpečnost (NSA) 
na počítačovou špionáž, který odhaduje částku na 100 milionů amerických dolarů (viz zpráva z 3. srpna 2010 na: 
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/207704-usa-lze-odriznout-od-internetu-za-100-milionu-dolaru-tvrdi-
expert.html). Přestože se v tomto odhadu výslovně nejedná o kyberterorismus, lze odhadovaný útok ve svých 
možných důsledcích ke kyberteroristickému útoku přirovnat. 
112 Tamtéž. 
113 Tamtéž. 
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- fakt, že klíčové struktury, jejichž poruchy by pravděpodobně vedly k nezvratným 

závažným následkům nebo značným ztrátám na lidských životech, využívají 

vícenásobné kontroly, takže by muselo selhat více bezpečnostních opatření ve stejnou 

chvíli, přičemž ne všechny jsou závislé na internetu, tudíž nemusí být možné se k nim 

dostat pomocí vzdáleného přístupu, 

- složitost a neopakovatelnost - v případě, že se kyberteroristický útok nepovede (např. 

během útoku hackery je zjištěno, že „se něco děje“ a v důsledku toho jsou přijata 

určitá opatření, která hackerům zabrání útok dokončit, nebo se hackerům z jakéhokoli 

důvodu nepovede překonat některá bezpečnostní opatření), s největší 

pravděpodobností nebude možné okamžitě se tento stejný kyberteroristický útok 

pokusit stejným způsobem zopakovat, tudíž náklady na něj vynaložené jsou bez 

výsledku ztraceny. 

 

V roce 2006 Organizace spojených národů přijala Globální protiteroristickou strategii,114 

která od členských států požaduje prozkoumávat způsoby a prostředky ke: 

a) koordinaci úsilí na mezinárodní i regionální úrovni k boji proti terorismu ve všech 

svých formách a projevech na internetu, 

b) využívání internetu jako nástroje k boji s rozšiřováním terorismu, připouštějíc, že státy 

v tomto ohledu mohou žádat součinnost. 

K plnění těchto cílů byla v rámci CTITF115 ustavena Pracovní skupina pro boj proti užívání 

internetu k teroristickým účelům, která v únoru 2009 zpracovala report,116 analyzující 

současnou situaci. 

 

Úmluva o počítačové kriminalitě s kyberterorismem jako takovým nepočítá, nicméně 

v případě zájmu jednotlivých států je možné Úmluvu na kyberterorismus vztáhnout pomocí 

dodatkového protokolu, podobně jako to bylo učiněno s Dodatkovým protokolem týkajícím se 

kriminalizace činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných pomocí počítačových 

systémů.117 

                                                           
114 Dostupná na: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/fight_against_terrorism/4_Theme_Files/UN%20Global%20CT%20Strategy%20e.pdf (naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
115 Counter-Terrorism Implementation Task Force. Webová stránka CTITF na: 
http://www.un.org/terrorism/cttaskforce.shtml (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
116 Celý report je dostupný na: http://www.un.org/terrorism/pdfs/wg6-internet_rev1.pdf (naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
117 Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě týkající se kriminalizace činů rasistické a xenofobní 
povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů, Strasbourg, 28. leden 2003. 



 38 

5. VYŠETŘOVÁNÍ A TRESTNÍ STÍHÁNÍ POČÍTAČOVÉ A INTERNETOVÉ 

KRIMINALITY 

 

Co bylo řečeno o novosti počítačové kriminality, platí bezesporu i pro její vyšetřování 

a trestní stíhání. Jakkoli cíle vyšetřování jsou stejné, odhalit a potrestat pachatele, event. 

napravit nebo nahradit škodu, použité prostředky se v některých případech značně liší. Co 

bude v této části práce řečeno o vyšetřování počítačové kriminality jako takové, platí ovšem 

také o vyšetřování jakýchkoli jiných trestných činů, u nichž existuje podezření, že by mohly 

být některé důkazy umístěny v počítači (např. k usvědčení vraha, který usmrtí svoji oběť 

střelnou zbraní, mohou dopomoci e-mailové zprávy psané oběti nebo jiným adresátům, 

soubory v počítači prokazující, že pachatel hledal možnost jak takovou zbraň pořídit apod., 

podle počítačové gramotnosti pachatele bude potom více či méně složité takovéto důkazy 

z jeho počítače získat). Zde se samozřejmě nejedná o počítačovou kriminalitu, nicméně pokud 

existuje reálná možnost, že pachatele usvědčí „počítačové stopy“, bude nutno při zajišťování 

důkazů a následném dokazování postupovat stejně jako v případě jakékoli formy 

kyberkriminality. 

 

Tím, co by mohlo ušetřit většinu nákladů na odstraňování následků některých kyberdeliktů 

(typicky průnik do systému), a také samozřejmě nákladů na vyšetřování a následné 

dokazování a soudní stíhání, je prevence, která se ovšem velmi často zanedbává.118 Jak uvádí 

Musil: 

„O tom, že podceňováni analýzy rizik se nevyplácí…v roce 1998 byl např. 
napaden WWW server Ministerstva spravedlnosti USA. Hackeři doplnili 
domovskou stránku ministerstva protivládními útoky, hákovým křížem, 
pornoobrázky a dalšími ‚vylepšeními‘. Mluvčí ministerstva sdělil, že se 
nepodařilo zjistit, kdo útok provedl, ani jakým způsobem byl útok realizován. 
Využití nové technologie WWW serveru s sebou přineslo nové možnosti 
zranitelnosti a hrozeb, které nebyly předmětem dostatečné analýzy. V tomto 
případě šlo pouze o neoprávněnou změnu veřejných informací. Mnohem vážnější 
důsledky může mít již zmíněná neoprávněná úprava textu návrhu zákona 
předkládaného ke schválení. Ve známém filmu Síť byl úmyslně modifikován 
lékařský záznam jednoho z vysoce postavených činitelů ministerstva obrany. 
Negativní výsledek testu na AIDS byl změněn na pozitivní. Tento člověk kvůli 
výsledku testu spáchal sebevraždu. ‚Jde jen o filmovou fikci nebo je tato hrozba 
reálná?‘“ 119 

 

                                                           
118 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 252. 
119 Musil, S.: Počítačová kriminalita. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2000, s. 98. 
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Nejzávažnější problém, který se v souvislosti s počítačovou kriminalitou objevuje, spočívá 

v  nemožnosti potrestat pachatele. Abstrahujme v tuto chvíli od situace, kdy policejní orgány 

nejsou schopny pachatele ani vystopovat, protože pachatel za sebou velmi schopně „zametl 

stopy“ nebo vyšetřující orgány nedisponují takovým vybavením (personálním i materiálním), 

aby byly schopny pachatele úspěšně vystopovat a vinu mu dokázat. Tady má autorka na mysli 

v podstatě dvě situace. Buď nelze pachatele potrestat z důvodu, že čin v místě spáchání není 

trestný (v tomto směru existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy), nebo proto, že je 

fakticky nemožné pachateli dokázat vinu, ať už z důvodu chybějících procesních ustanovení 

nebo z důvodu špatně fungující mezinárodní spolupráce.120 Státy sice přijímají legislativu, 

která by měla takovýmto situacím napříště zabránit, ale proces je pomalý a ne vždy fungující.  

 

Jedním z prvních případů, který důrazně upozornil na tento problém (a inicioval určitá 

legislativní opatření) byl počítačový červ Love Bug121. Tento červ v roce 2000 během 

jednoho dne infikoval miliony počítačů po celém světě. K jeho rozšíření došlo technicky 

poměrně jednoduše, v příloze e-mailové zprávy nazvané „I Love You“ se nacházel soubor 

vypadající jako obyčejný, nijak nebezpečný textový soubor (.txt), který při otevření infikoval 

počítač a rozeslal sám sebe do všech kontaktů původního příjemce, což bylo klíčové pro tak 

rychlé a masivní rozšíření. Virus byl sice schopný infikovat pouze počítače s operačním 

systémem Microsoft Windows, nicméně tento operační systém byl a stále je zdaleka 

nejrozšířenější. Za několik dní bylo zjištěno minimálně 50 milionů infikovaných počítačů, 

přičemž škody dosáhly 5, 5 miliardy amerických dolarů.122 Původce viru před trestním 

stíháním zachránilo to, že se nacházel na Filipínách, kde v té době nebyl takový čin trestný. 

                                                           
120 Přesto existují i příklady úspěšné mezinárodní spolupráce, jejíž úspěšnost se jeví být v přímé úměře 
k závažnosti následků vyšetřovaného trestného činu. Viz např. zpráva deníku MF Dnes z 29.7.2010 „Mladík, 
který infikoval počítače milionů lidí, byl zatčen“. V tomto případě byl zatčen slovinský pachatel s přezdívkou 
Iserdo, který by měl být hlavním tvůrcem softwaru Mariposa, jež slouží hlavně ke krádežím kódů kreditních 
karet a informací k pronikání do internetového bankovnictví. Údajně je jím infikováno cca 12 milionů počítačů 
po celém světě tvořících botnet. Tento slovinský hacker byl zatčen slovinskou policií ve spolupráci s americkým 
úřadem FBI, přičemž již dříve stejného roku byli španělskou policií zatčeni 3 další organizátoři botnetu 
Mariposa. 
121 Počítačový červ je program, který po infikování počítače automaticky sám sebe kopíruje a pomocí sítě šíří do 
dalších počítačů (tzv. domino efekt). Červa nelze zaměňovat s počítačovým virem, což je program, který se šíří 
připojením sama sebe k jiným programům. Pojem „virus“ se nicméně často používá jako zastřešující termín 
k různým druhům malwaru (červi, viry, trojské koně…) a pokud nevyplývá z kontextu jinak, v tomto 
zastřešujícím významu je používán i v této práci. Více k rozlišení těchto a dalších 
souvisejících  pojmů např. na : http://www.microsoft.com/cze/athome/security/viruses/virus101.mspx 
nebo: http://pcmagazin.cz/bezpecnost/579-bezpecnost-na-internetu.html (obojí naposledy navštíveno 8.9.2010). 
122 Viz http://www.catalogs.com/info/travel-vacations/top-10-worst-computer-viruses.html (naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
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Filipínští státní zástupci byli tudíž nuceni vzít všechna obvinění zpět123 a přestože se jednalo 

o zjevně protispolečenské jednání, pachatel unikl jakémukoli trestu. 

 

Co lze z pohledu vyšetřování počítačové trestné činnosti považovat za výrazný krok kupředu, 

je prolomení zásady oboustranné trestnosti u počítačové kriminality v případě vydání 

evropského zatýkacího rozkazu.124 

 

V mnoha případech je ale nutno postupovat podle zastaralých ustanovení trestněprocesních 

předpisů, které byly v době jejich schvalování primárně určeny ke stíhání jiných druhů 

činností. V důsledku toho zpočátku docházelo k situacím, kdy orgány činné v trestním řízení 

odmítly uplatnit právo v situacích, kdy někdo domáhal jeho dodržování v prostředí 

informačních sítí. „V České republice například policie odložila případ trestného činu 

pomluvy s poukazem na to, že se uskutečnil na Internetovém diskuzním fóru, a nelze tedy 

prokázat spáchání trestného činu.“125 Takováto „řešení“ pramenila částečně z neznalosti 

internetového prostředí (především pokud jde o technické znalosti fungování počítačových 

sítí) a částečně z neochoty pouštět se do něčeho nového, tj. nově řešit situace, které dosud 

nenastávaly a které zákony upravují spíše implicitně. V poslední době je v tomto směru vidět 

jistý pokrok, který spočívá v tom, že soudy, a to nejen trestní126, se tímto typem jednání více 

zabývají, ačkoli ne vždy je konečný výsledek zrovna nejšťastnější.127 

 

Dle Jirovského se vyšetřování počítačové kriminality vymyká běžným vyšetřovacím 

postupům zejména z těchto důvodů: 
 

� digitální stopy jsou vysoce objemné, značně proměnlivé a mohou být rozptýleny na 

velkém geografickém prostotu („všude a nikde“), přičemž je složité z takového 

objemu dat, jakým disponuje např. středně velká obchodní společnost, vytřídit 

nezbytné relevantní stopy a vyhodnotit je v krátké době, jak to vyžaduje úspěšné 

vyšetřování, 

                                                           
123 Více o viru Love Bug např. v Beveridge, D.: Students Named in Love Bug Probe (dostupný na: 
http://courses.cs.vt.edu/cs3604/lib/Roanoke.Times/AP.LoveBug.html, naposledy navštíveno 8.9.2010). 
124 Srov. ust. § 412 odst. 2 písm. k) trestního řádu. 
125 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 1. 
126 Viz např. zpráva Hospodářských novin „Soud potrestal bloggera. Musí se omluvit za nadávky v diskusi.“ 
z 20. ledna 2009 (http://domaci.ihned.cz/c1-33084600-soud-udelil-trest-za-nadavky-na-blogu, naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
127 Viz např. Čápová, H.: Pomluva na Internetu (http://old.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=563, 
naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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� ne vždy je bezproblémové jako důkazní materiál zajistit napadený hardware (počítače 

a další techniku), protože by to znamenalo další ztráty pro již tak poškozené oběti, 

� škody, resp. ztráty, způsobené kybernetickou kriminalitou, se obtížně zjišťují, resp. 

vyčíslují (zejména pokud jde o kriminalitu související s duševním vlastnictvím), 

� k analýze či dešifrování digitálních stop je často nutný specializovaný a certifikovaný 

software či hardware, který bezpečnostní složky postrádají, 

� pravidlem jsou dlouhé prodlevy, související s justiční sférou (např. vydání soudního 

příkazu), přestože včasnost zajištění digitálních stop je pro úspěšnost dalšího 

vyšetřování klíčová, 

� zákony, postihující kriminální chování v uvedené oblasti, jsou stále ve vývoji 

a existují spíše ve fragmentech, 

� pravidlem je rovněž obecně nízká úroveň akceptace digitálních stop v právní praxi, 

dále je obtížné prokázat např. co je originál a co kopie.128 

 

 

5.1. Pravomoc a příslušnost soudů ke stíhání počítačové trestné činnosti 

 

Tím, že kyberkriminalita nezná hranic, že připojit se k Internetu a spáchat počítačový trestný 

čin lze prakticky z jakékoli části světa, přičemž následky mohou vzniknout v jakýchkoli 

jiných částech světa (často i na mnoha místech současně), vzniká problém určení jurisdikce, 

právo kterého státu bude v  případě spáchání trestného činu aplikováno. 

 

Většina tradičních kritérií, jako je pohyb a pobyt pachatele, umístění jednotlivých důkazů, 

vznik účinků apod., je těžko použitelná, protože Internet je „prostředí bez zjevných vnějších 

hranic“129, v němž hlavní roli hraje informace. Jak uvádí Radim Polčák, sice lze „v každý 

konkrétní okamžik vystopovat fyzické umístění určité informace - příslušná lokace je však 

mnohdy nahodilá, velmi krátkodobá a pro informaci jako takovou a její právní efekt zpravidla 

naprosto irelevantní“.130 Autor toto ilustruje na příkladu urážlivého obsahu na webových 

stránkách. Jestliže si tento obsah webových stránek může kdokoli zobrazit, není pro nás 

                                                           
128 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 251-252. Dále také Jirovský, V., 
Hník, V., Krulík, O.: Kybernetické hrozby: Výzva pro moderní společnost. Praha 2008. Dostupný na: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/informacni/kyberneticke_hrozby.pdf (naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
129 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 7. 
130 Tamtéž. 
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důležité, zda je informace (příslušný HTML či jiný soubor, ve kterém se urážlivý obsah 

nachází) umístěna na počítači (serveru) v České republice, v Německu, či v Africe. 

 
Trestní právo každého státu má především za úkol chránit zájmy jednotlivců, společnosti 

i státu jako takového. Jednotlivé země si tudíž tradičně stanovují hranice trestní jurisdikce 

dostatečně široce tak, aby bylo možno postihnout nejen činy spáchané na jejich území, ale 

i činy, které se příslušné země více či méně „pouze“ dotýkají (důkazy se nachází na státním 

území, trestný čin má v konkrétním státě negativní dopad apod.). Navíc se v trestních 

předpisech států objevuje možnost stíhat i trestné činy spáchané v cizině cizím státním 

příslušníkem, pokud jsou namířené proti tomu kterému státu (zásada ochrany), příp. proti 

vlastním občanům (zásada pasivní personality)131, v některých případech i pokud tyto 

podmínky splněny nejsou (zásada univerzality).132 V důsledku tohoto přístupu bude většina 

počítačových trestných činů trestná ve více zemích současně. Pokud by za takové situace 

uplatňovaly vůči pachateli svoji jurisdikci všechny příslušné státy, vedlo by to k nadměrné 

kriminalizaci, kterou jistě žádný demokratický stát nebude považovat za žádoucí. 

 
Ještě nedávno platilo, že „v současnosti neexistují žádné směrnice určující právo které země 

bude použitelné při stíhání trestných činů, jak mohou být rozhodnutí soudu vymahatelná 

pokud má obžalovaný bydliště v zahraničí, a jaké postupy určí přeshraniční vyšetřování.“133 

Tuto situaci do jisté míry prolomila Úmluva o počítačové kriminalitě, která mezinárodní 

spolupráci upravuje v Kapitole III. Úprava Úmluvou je ovšem značně limitovaná jednak kvůli 

malému počtu zemí, které ji zatím ratifikovaly, a jednak kvůli tomu, že neřeší pozitivní 

konflikt působnosti orgánů více států v trestním řízení.134 V rámci stíhání tradičních trestných 

činů s mezinárodním prvkem se sice vyvinula praxe, že trestní stíhání obvykle vede stát, 

v němž nastal negativní účinek trestného činu, nicméně v rámci internetové a počítačové 

kriminality „je spíše běžné, že hlavní slovo mají orgány činné v trestním řízení na území, kde 

se pachatel aktuálně zdržuje.“135 Státy ovšem někdy přistupují k tak extenzivnímu pojetí 

                                                           
131 Zásada pasivní personality byla do českého právního řádu zakomponována zákonem č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, s účinností od 1.1.2010. 
132 Působnost zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, je stanovena v § 4 - 9. 
133 Nasheri, H.: Economic Espionage and Industrial Spying. Cambridge University Press, New York, London 
2005, s. 3. 
134 Ustanovení čl. 22 odst. 5 Úmluvy, které stanoví pouze, že strany přistoupí ke konzultacím, pokud to bude 
(vzhledem k situaci) vhodné, aby působnost k trestnímu stíhání určily, nelze považovat za závazné řešení 
pozitivního konfliktu. 
135 Polčák, R.: Právo na internetu. Computer Press, Brno 2007, s. 13-14. 
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jurisdikce, které by, dovedeno do absurdních důsledků, znamenalo, že jakákoli činnost na 

internetu by musela být v souladu s právními řády všech států světa.136  

 
Příliš široce stanovená jurisdikce ovšem často vede také k praktické nevykonatelnosti 

rozsudku, a to jak v civilním řízení, tak i v řízení trestním. Jako příklad poslouží případ 

LICRA & UEJF v. Yahoo!, týkající se rozdílného chápání svobody projevu v jednotlivých 

zemích, konkrétně v USA a Francii. Přestože bylo předmětem sporu porušení francouzského 

trestního zákoníku, které zakazuje podporování nacismu a prodej nacistických předmětů, 

případ byl veden v rámci civilní jurisdikce mezi Yahoo! a dvěmi francouzskými asociacemi 

(LICRA a UEJF). Francouzský soud rozhodl o své příslušnosti a mj. nařídil společnosti 

Yahoo! blokovat přístup francouzským občanům k tomuto dle francouzského trestního práva 

nezákonnému obsahu a stanovil pokutu za nedodržení rozsudku. Přestože rozhodnutí 

francouzského soudu bylo v USA (sídle Yahoo!) nevykonatelné, společnost rozhodnutí 

neignorovala především z ekonomických důvodů (z francouzského trhu plynou Yahoo! 

značné příjmy).137 138 

 

 

5.2. Postup před zahájením trestního stíhání 

 

Aby bylo možno pachatele počítačové kriminality potrestat dle požadavků právního řádu, je 

pochopitelně nutné ho nejdříve vystopovat. Orgány činné v trestním řízení, a především tedy 

policejní orgány, jež jsou v této fázi nejpovolanějšími osobami, se v souvislosti 

s kyberkriminalitou potýkají s řadou problémů. Prvním z nich je nedostatek vysoce 

kvalifikovaných pracovníků. Problémy činí především zajištění stop, které je, pokud jde 

o kyberkriminalitu, otázkou minut či vteřin, a v případě, že není řádně provedeno, mohou být 

veškeré důkazy, schopné pachatele usvědčit, navždy ztraceny. Kyberprostor se neustále vyvíjí 

a mění, stopy trestného činu je nezřídka možné vymazat během několika vteřin, navíc mohou 

být vymazány nebo jinak znehodnoceny i na základě předem připravené akce (stisknutí určité 

                                                           
136 Dle Polčáka proti tomuto extenzivnímu pojetí jurisdikce vystupují především novináři a publicisté, na něž 
zejména by při takovémto pojetí byly kladeny značně nepřiměřené nároky (totiž znát nejen trestněprávní, ale 
i soukromoprávní úpravu např. ochrany osobnosti ve všech státech světa). 
137 Více o sporu např. v Collier, D.: Freedom of Expression in Cyberspace: Real Limits in a Virtual Domain. 
Stellenbosch Law Review. 16. 2005. 
138 Dále viz např. soukromoprávní spor týkající se ochrany osobnosti Dow Jones & Co. Inc v. Gutnick, kdy 
Gutnick sice spor před australským soudem (místo vzniku škody) vyhrál, ale rozhodnutí bylo v prakticky 
nevykonatelné v místě škodlivé činnosti (USA). Podobně SG2 v. Brokat, kde francouzský soud zakázal německé 
společnosti používat ochrannou známku „payline“ nejen na francouzském území, ale vůbec na Internetu, tudíž 
kdekoli na světě. Rozhodnutí bylo pochopitelně fakticky vykonatelné pouze ve Francii. 
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klávesy, spuštění nebo naopak vypnutí určitého programu apod.), proto je naprosto nezbytné, 

aby se na vyšetřovacím procesu podíleli vysoce specializovaní odborníci na informační 

technologie. V ideálním případě by tito odborníci měli mít i dobré znalosti vlastního 

vyšetřovacího procesu, aby byli schopni stopy správně identifikovat a přiřadit jim správnou 

relevanci pro trestní řízení, a dále aby byli schopni dodržovat procesní ustanovení trestního 

řádu (zejména Hlavy V. Části první trestního řádu). Pokud by se tak nedělo, jakkoli 

usvědčující stopy kyberkriminality by byly u soudu nepoužitelné a tím i zmařeno trestní 

stíhání pachatele (srov. § 258 odst. 1 písm. a) trestního řádu139). Protože ale orgán činný 

v trestním řízení v drtivě většině případů není současně počítačový odborník a naopak, 

„vyšetřování počítačového deliktu se stává týmovou prací, při níž je nutno odpovědět na pět 

základních otázek: kdo, co, kde, kdy a proč“.140  

 

Smejkal podotýká, že dle dosavadních zkušeností s případy s prvkem výpočetní techniky 

často dochází k pochybení již „v samotném začátku vyšetřování, při zajišťování místa činu 

a při provádění tzv. neodkladných úkonů“.141 Dále zdůrazňuje „neměnné základní pravidlo 

kriminalistiky“, totiž že „důsledný a profesionální postup policistů na místě činu je 

nenahraditelný“ a že stejně tak je nutno přistupovat k přípravě a provedení domovní 

prohlídky.142 Pokud nastane situace, že je třeba zajistit místo činu nebo provést neodkladný 

úkon v případech, ve kterých hraje určitou roli výpočetní technika, je naprosto nezbytné 

okamžitě si vyžádat spolupráci počítačového odborníka (nejlépe soudního znalce nebo 

expertizního pracoviště), který bude schopen počítač a další výpočetní techniku zajistit tak, 

aby zbytečně nedocházelo k tomu, že neopatrnou nebo laickou manipulací s potenciálními 

nosiči stop dojde ke zničení důležitých důkazů. Zároveň je nutné myslet na všechna procesní 

ustanovení trestního řádu, aby bylo možno získané důkazy použít při dokazování před 

soudem. Jako příklad naprosto chybného (a trestnímu řádu odporujícího!) postupu uvádí 

Smejkal143 situaci, kdy se domovních prohlídek jako přizvaní odborníci na výpočetní techniku 

v některých případech účastnili zástupci organizací zastupujících autory softwaru nebo 

sdružující výrobce softwaru, tj. organizací fungujících na komerční bázi a současně 

                                                           
139 Odvolací soud zruší napadený rozsudek také pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, zejména 
proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit objasnění věci nebo právo obhajoby, 
jestliže mohly mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku. 
140 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 253. 
141 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 133. 
142 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 137. 
143 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 140-141. 
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vystupující jako ochránci autorů a výrobců (!), jinými slovy zástupci osob na věci 

zúčastněných.144  

 

V některých případech může ke ztrátě důkazů vést i pomalost administrativních procesů 

(např. získání povolení k prohlídce), čemuž nenapomáhá ani fakt, že soudci jsou specialisty 

na právo, ne na informační technologie. 

 

 

5.3. Dokazování počítačové kriminality a jeho specifika 

 

Pro dokazování počítačové kriminality platí stejně jako pro dokazování jakéhokoliv jiného 

druhu kriminality příslušná ustanovení trestního řádu o dokazování (zejména Hlava V. Části I. 

trestního řádu). Cílem této práce, resp. tohoto oddílu, není podat vyčerpávající výklad o všem, 

s čím se lze při dokazování počítačové kriminality setkat, ale především poukázat na 

nejvýraznější specifika kyberkriminality. Proto se na následujících řádcích pokusím vyhnout 

příliš obecným charakteristikám procesu dokazování a zaměřím se spíše na tato specifika. 

 

Přestože se dále v této práci budu věnovat pouze digitálním stopám a obdobným zdrojům 

důkazů, tj. počítačům a další výpočetní technice (telefony, faxy, tiskárny, kopírky apod.), 

nosičům informací jako jsou různá záznamová média (CD, DVD, flash disk, blue-ray disk 

atd.), nemělo by být zapomínáno na to, že i v rámci vyšetřování tohoto druhu činnosti 

podstatnou část důkazních prostředků zastávají „klasické“ stopy (otisky prstů, listiny, 

fotografie atd.).145 Kromě důkazů, vztahujících se k trestné činnosti pachatele, lze na nosičích 

informací nalézt i další informace vztahující se k osobě pachatele (čísla účtů s výnosy 

z trestné činnosti, místa pobytu) i k jiným osobám (kontaktní údaje, osobní korespondence) 

nebo průběhu páchání trestné činnosti (diáře, účetní a daňové záznamy, event. jakékoli jiné 

záznamy různého druhu). 

 

Pokud jde o přípustnost digitálních důkazů, jediné, co k tomu trestní řád uvádí, je, že „za 

důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného 

                                                           
144 Srov. ust. § 85 a § 105 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
145 Více ke stopám všeobecně např. Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. 2. přepracované 
a doplněné vydání. C. H. Beck, Praha 2004. 
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a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání…“146 Z takové 

formulace je zřejmé, že trestní řád nefavorizuje žádnou formu důkazů, pouze demonstrativně 

vyjmenovává tradiční formy důkazních prostředků, přičemž ale připouští také jakékoli jiné, 

pouze za předpokladu, že mohou přispět k objasnění věci. Nosič informací bude podle 

platných právních předpisů nepochybně „považován za věc, přičemž je otázkou správného 

procesního postupu….aby nebyla zpochybněna jak existence této věci, tak jejího obsahu“.147 

Bude věcí soudu, aby v konkrétním případě posoudil veškeré důkazy „podle svého vnitřního 

přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich 

souhrnu“148, tzn. soud sám posoudí pravděpodobnost tvrzení obsaženého v digitálních 

stopách, ve srovnání s dalšími předloženými důkazy (znalecký posudek, výpověďmi svědků 

atd.). Přestože „zakrvácená sekera má větší psychologický efekt v soudní síni, než když 

budeme chrastit krabičkou disket…“,149 pokud se rozhodnutí soudu bude odlišovat od toho, 

k čemu směřují některé důkazy (zejména provedený znalecký posudek), bude soud muset toto 

odlišné rozhodnutí přesvědčivě odůvodnit.150 Pokud by tak neučinil, chybějící nebo jinak 

závadné odůvodnění by pro obžalovaného představovalo důvod k podání odvolání dle § 245 a 

násl. trestního řádu. 

 

5.3.1. Domovní prohlídka 

 

V případě, že je v rámci obecné přípravy na domovní prohlídku vyhodnoceno, že existuje 

podezření, že se část důkazního materiálu bude vyskytovat v počítači či jiné obdobné technice 

(což bude u počítačové kriminality pravidlo, u ostatních trestných činů pouze možnost), je 

nezbytné začít se speciální přípravou, a to zejména zjistit následující informace: 

 

� kde všude v prohledávaném objektu se mohou nacházet počítače, 

� plán místností, rozmístění počítačů a fyzický přístup k nim, 

� o jaké počítače se jedná (typ, používaný operační systém atd.), o jejich programovém 

vybavení, zálohování apod., 

� zda mezi počítači existují síťová připojení, možnost přístupu k nim zvenčí atd., 

                                                           
146 Ust. § 89 odst. 2 trestního řádu. Podobnou formulaci obsahují i jiné procesní předpisy, viz § 125 zák. č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, nebo § 51 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 
147 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 164. 
148 Ust. § 2 odst. 6 trestního řádu. 
149 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 165. 
150 Srov. ust. § 120, § 125 trestního řádu. 
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� jakékoli další informace schopné usnadnit následné ohledání věci (počítače), např. zda 

přístup k počítači je zaheslován.151 

 

Protože jakékoli informace v počítači (a tedy i důkazy) mohou být velmi rychle vymazány, je 

naprosto nezbytné toto riziko eliminovat na nejnižší možnou míru. Dle ideálního scénáře by 

se podezřelý ani jiná osoba při začátku takové prohlídky neměli vůbec nacházet v blízkosti 

počítače, natož na něm pracovat. V mnoha případech, a především pokud se jedná o prohlídku 

jiných prostor a pozemků dle ust. § 83a trestního řádu (typicky prostory sloužící k podnikání), 

se nicméně situaci, kdy na počítačích někdo pracuje, nelze vyhnout. V takovém případě je 

nutné vniknout ke všem počítačům současně a okamžitě osobám na počítačích pracujícím 

zabránit jakékoli manipulaci nejen s počítačem, ale i jinými přístroji a zařízeními (modem, 

externí disk atd.). Pokud jsou počítače napojeny na síť (což už bude v dnešní době téměř 

pravidlem), je dále nutné toto spojení přerušit, aby nebylo možno se k počítači dálkově dostat 

zvenčí. Zatímco zabránit manipulaci s počítačem osobám na místě prohlídky se nacházejícím 

může kterákoli osoba (rozumí se kterýkoli orgán činný v trestním řízení), odpojování počítačů 

od sítě a jakoukoli jinou manipulaci s počítači už by měl zajišťovat k prohlídce přizvaný 

odborník (tím by mohla být nezúčastněná osoba dle § 85 odst. 2 trestního řádu nebo 

konzultant dle § 157 odst. 3 trestního řádu) nebo znalec (§ 105 trestního řádu). 

 

Speciální příprava před samotnou prohlídkou se musí zaměřit nejen na zjištění výše 

uvedených okolností, ale také si ujasnit, co přesně se na místě prohlídky bude odehrávat - zda 

dojde k vydání nebo odnětí věci152 (počítačů a jiné techniky) nebo s největší 

pravděpodobností ne, zda bude nutné zajistit (zkopírovat) velký objem počítačových dat 

k dalšímu znaleckému zkoumání a v návaznosti na to připravit dostatek nosičů, na které 

budou data uložena (přičemž platí, že více je lepší než méně). K opatření jako je odnětí věci 

by mělo docházet pokud jde o počítače nebo celé počítačové systémy jen v odůvodněných 

případech. Zabavení počítačů může mít pro řadu osob velmi negativní, někdy až likvidační, 

ekonomické důsledky, a vzhledem k tomu, že prohlídka se provádí u podezřelého nebo 

                                                           
151 Podle Smejkala v případě, že je počítač, který má být zkoumán v rámci trestního stíhání, znepřístupněn 
prostřednictvím hesla, měl by být majitel počítače nejprve vyzván, aby toto heslo sdělil či jinak zpřístupnil, a až 
v případě, že tak neučiní (a odvolá se např. na právo odepřít výpověď podle § 100 trestního řádu), může orgán 
činný v trestním řízení postupovat podle ustanovení o vydání a odnětí věci důležité pro trestní řízení (§ 78-79 
trestního řádu). Přitom je vhodné upozornit dotčenou osobu, že doba zajištění věci se pravděpodobně prodlouží 
z důvodu nutnosti překonat zabezpečení počítače. Viz Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. 
C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 158. 
152 Dle ust. § 78-79 trestního řádu. 
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obviněného, event. u jiné osoby,153 nikoli odsouzeného, tedy nikoli u toho, o kom můžeme 

s jistotou říci, že trestný čin spáchal, může se později např. ukázat, že podezřelý nebo 

obviněný daný čin nespáchal a tudíž byla prohlídka a následné odnětí věci provedeno 

neoprávněně. Jakkoli by to mělo být z výše uvedených důvodů výjimečné opatření, v našich 

podmínkách se tak ne vždy děje.154 

 

5.3.2. Metodika šetření obsahu zajištěné výpočetní techniky 

 

V případě, že jako důkazní materiály slouží jakákoli výpočetní technika, je pro úspěšnost 

vyšetřování a dokazování podle Smejkala155 nezbytné řádně zajistit pět základních věcí: 
 

1. dokumentaci nálezu, 

2. bezpečný transport na místo zkoumání, 

3. nedestruktivnost zkoumání, 

4. prokazatelnost zkoumání, 

5. maximální výtěžnost zkoumání. 

 

Z hlediska procesní úspěšnosti je důležité, aby dále v řízení nevznikly pochybnosti o původu 

počítačových důkazních prostředků, tj. musí být prokázána absolutní totožnost stop s věcmi 

a poznatky zkoumanými znalcem či předloženými u soudního řízení. Obviněný nezřídka 

namítá, že s věcmi, které jsou předmětem dokazování, někdo (obvykle je označena policie) 

manipuloval (totiž že určitý soubor do počítače nahrál nebo naopak vymazal, poškodil, 

zaviroval apod.).156 Je třeba poznamenat, že orgány činné v trestním řízení nemají uloženu 

povinnost prokazovat, že došlo k poškození zajištěné věci. Navíc, jak podotýká Smejkal: 

                                                           
153 Srov. § 78-79 trestního řádu „kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání 
předložit…“ a „nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být 
na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata“. 
154 Existuje např. případ, kdy byly obviněnému (ze zadávání podvodných inzerátů na internetu) zabaveny kromě 
jeho vlastního počítače také veškerá další paměťová média, které policie v bytě našla, a počítače jeho dvou 
spolubydlících, které ani nebyly připojeny k internetu. Zároveň mu nebylo umožněno provést si záložní kopie 
některých souborů ani pro potřebu své pracovní činnosti (překladatelská činnost), čímž obviněnému překladateli 
policie fakticky znemožnila vykonávat povolání po dobu minimálně několik týdnů (viz 
http://technet.idnes.cz/sw_internet.asp?r=sw_internet&c=A030220_5202715_sw_internet, naposledy navštíveno 
8.9.2010). Bylo zjištěno, že IP adresu obviněného zneužíval někdo jiný, nicméně autorce této práce není známo, 
že by skutečný pachatel byl odhalen a potrestán. V jiném případě, kde výsledkem vyšetřování bylo zastavení 
trestního stíhání z důvodu, že nebylo zjištěno, že by byl spáchán trestný čin ze strany obviněného, policie 
zabavila obviněnému počítače a další materiály, které zadržovala déle než 2 roky! Viz 
http://technet.idnes.cz/sw_internet.asp?r=sw_internet&c=A030116_5186332_sw_internet (naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
155 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 153-158. 
156 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 149-150. 
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„důkaz neviny neexistuje…byť bychom byli vybaveni sebedokonalejším antivirovým 

prohledávačem, nikdy nemůžeme vyloučit, že se nějakým způsobem neobjeví na zkoumaném 

předmětu zela nový, neznámý virus (ať už z viny majitele, uživatele nebo znalce)“.157 Přesto, 

aby důkaz u soudu de facto uspěl, bude nutné v největší možné míře prokázat, že s důkazy 

nebylo manipulováno, zasahováno do nich apod., a to především ze strany orgánů činných 

v trestním řízení. Proto musí být počítače a počítačová data, která budou následně předmětem 

zkoumání, nejdříve řádně zadokumentována. U počítačové kriminality rozlišujeme 

dokumentaci nálezu a dokumentaci obsahu nálezu. Nález sám o sobě (počítač, datové nosiče 

jako jsou CD, DVD, externí disky) se zadokumentuje klasickými prostředky (fotografie, 

video atd.), k zadokumentování obsahu nálezu (počítače) se potom v současnosti nejčastěji 

používá tzv. disc imaging, neboli obraz disku. Za pomocí speciálního programu158 se zajistí 

obsah harddisku počítače tak, že program vypíše všechny soubory včetně základních údajů 

o nich, které se v počítači v dané době nacházejí. Pro průkaznost se dělají tyto diskové obrazy 

nejméně dva, jeden ke znaleckému zkoumání a dalšímu použití, druhý je vhodné zapečetit 

a uložit pro případnou potřebu při dokazování, a to především pokud bude někdo namítat, že 

některé soubory byly do zkoumaného počítače nahrány, či naopak z něj vymazány. Tento 

postup se použije stejně v případech, kdy se počítač zajišťuje, i v případech, kdy se ponechává 

u osoby, která ho má u sebe. Smejkal159 si klade otázku, zda vytvoření tohoto diskového 

obrazu, tj. kopie disku, má charakter dokumentačního úkonu, jakým je také např. fotografie, 

nebo zda se jedná o vydání či odnětí věci ve smyslu § 78-79 trestního řádu. Dochází k závěru, 

se kterým se autorka této práce ztotožňuje, že nejde o vydání či odnětí věci dle § 78-79 

trestního řádu. Aby úkon orgánu činného v trestním řízení měl takovýto charakter, „muselo 

by dojít k zamezení dispozičních práv ze strany majitele (obviněného), tedy musel by 

policejní orgán (či vyšetřovatel) provést po okopírování souborů jejich výmaz na počítači 

obviněného“.160 Pokud by k tomu došlo, bude orgán činný v trestním řízení následně vázán 

ustanoveními trestního řádu, týkající se vrácení věci (§ 80 a násl.). 

 

Transport zajištěné výpočetní techniky je skutečnost, která se na první pohled sice jeví 

vedlejší, ale v důsledku hrubých chyb při transportu může dojít k poškození i zničení 

důkazního materiálu (policejní orgán odveze služebním automobilem z místa činu zabavený 

                                                           
157 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 155. 
158 Některé z těchto programů, včetně recenzí k nim, lze nalézt např. na: http://disk-imaging-software-
review.toptenreviews.com/ (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
159 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 151. 
160 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 151. 
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flash disk, který se vlivem vystavení vysokým teplotám po několik hodin na sedadle 

automobilu poškodí). Se současnou snahou o „vylepšování“ počítačové techniky je toto 

nebezpečí postupně do jisté míry eliminováno (např. CD snáší extrémní podmínky lépe než 

jeho předchůdce disketa), přesto se však nevyplatí riziko podceňovat. Transport musí být 

proveden tak, aby nedošlo k poškození zajištěných předmětů ani jejich obsahu (paměťových 

karet a jiných médií). Jak už bylo naznačeno, je třeba mít především na paměti, že počítačová 

technika by neměla být převážena za extrémních podmínek (vysoké nebo naopak velmi nízké 

teploty, které se v našich zeměpisných šířkách v příslušném ročním období běžně objevují, 

výrazné otřesy při převozu apod.), dále by měla být počítačová technika chráněna např. před 

prachem, ale také před magnetickými zdroji, na což se velmi často zapomíná. Podobně je 

nutno brát v úvahu větší teplotní rozdíly a při manipulaci s výpočetní technikou mezi místy 

s větším teplotním rozdílem přístroje nezapínat ihned, ale vyčkat než se odpaří případná 

vlhkost, nejlépe alespoň několik hodin podle okolností. Počítačový odborník si je těchto 

skutečností vědom, což ale nemusí platit pro všechny orgány činné v trestním řízení. 

 

Zkoumání zajištěné výpočetní techniky musí být nedestruktivní, a to jak pokud jde o fyzickou 

integritu jednotlivých věcí, tak o obsah zkoumaných přístrojů a médií.161 Vlastnímu hledání 

stop zkoumáním obsahu by mělo minimálně v odůvodněných případech (bude rozdíl, zda je 

zkoumán počítač špičkového hackera nebo amatéra, který nezákonně umístil na internet 

několik skladeb chráněných autorským právem) předcházet vhodný způsob spuštění přístrojů, 

včetně případného obejití ochrany před přístupem nepovolanou osobou a eventuelního 

zlikvidování nástrah směřujících k vymazání obsahu už např. při nevhodném spouštění 

počítače. Samozřejmá je dokumentace celého procesu. Pokud jde o druhy zajišťovaných dat, 

Kuchařík162 upozorňuje na několik základních druhů počítačových dat, se kterými se lze 

nejčastěji setkat při zajišťování. Jedná se o obraz fyzického disku, kopie a záznamy 

adresářové a souborové struktury, uživatelské soubory, údaje o připojení k internetu, 

systémové soubory a logy. 

 

Prokazatelnost zkoumání byla částečně okomentována výše. Kromě souborů extrahovaných 

z paměťových médií se v některých situacích doporučuje vytvořit výpisy z obrazovky (např. 

klávesou Print Screen), zejména v situacích, kdy je přistoupeno k domovní prohlídce nebo 

                                                           
161 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 155. 
162 Kuchařík, K.: Činnost policie ČR ve vztahu k informační kriminalitě. Praha 2009. Dostupný na: 
http://i.iinfo.cz/urs-att/Karel_Kucharik_-_Cinnost_Policie_CR_ve_vztahu_k_informacni_kriminalite-
123572804005458.ppt (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
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prohlídce jiných prostor163 a při zahájení této prohlídky je počítač spuštěn, dále kupříkladu při 

nestandardním zapínání počítače a v jiných vhodných situacích. Je nutno pamatovat, že 

veškeré prostředky, které mohou sloužit jako důkazy (ať už dokazující vinu obviněného, nebo 

dokazující, že se jedná o původní nezměněná data, včetně uvedených výpisů z obrazovky), 

musí být archivovány nejméně po dobu, kdy je ukončeno trestní řízení. V případě, že digitální 

stopy tvoří rozhodující přímý důkaz proti obviněnému, lze tyto důkazní prostředky archivovat 

trvale, a to z důvodu možnosti podání návrhu na povolení obnovy řízení podle § 277 a násl. 

trestního řádu nebo možnosti podání stížnosti pro porušení zákona dle § 266 a násl. trestního 

řádu.164 Po zajištění archivace důkazních prostředků by mělo být dalším krokem předání 

zkoumaného počítače a jiné techniky orgánům činným v trestním řízení, v konečném 

důsledku tedy obvykle soudu. Pro další transport a případné uložení počítače (pokud není 

vrácen majiteli podle § 80 a násl. trestního řádu) opět platí, že zacházení s nimi by mělo být 

odpovídající vzhledem k druhu věci (uložení především na čistém a suchém místě bez 

teplotních výkyvů).165  

 

Poslední důležitá zásada při šetření obsahu výpočetní techniky, jak ji uvádí Smejkal166, je 

zajištění maximální výtěžnosti zkoumání. To znamená nejen provést tu jednodušší část 

šetření, totiž prozkoumat soubory v počítači se zjevně nacházející, ale také aktivně vyhledat 

soubory skryté (hidden), zkontrolovat soubory sbalené do komprimovaného souboru (např. 

ZIP), pokusit se obnovit soubory smazané z pevného disku počítače (za pomoci k tomu 

určených programů), projít historii v internetovém prohlížeči, soubory cookies167 a podobně. 

Patřičnou pozornost je třeba věnovat souborům se zavádějícími názvy, a to především 

                                                           
163 Ust. § 82 a násl. trestního řádu. 
164 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 157. 
165 Jak uvádí Smejkal v již mnohokrát citované práci: „Tedy nikoliv ve sklepě, kde se většinou depozita policie, 
státních zastupitelství a soudů nacházejí.“ Viz Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck 
Praha, Praha 1995, s. 157. 
166 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 153-158. 
167 Soubory cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě některých webových stránek ukládají na disk 
počítače a slouží k uchovávání informací o stavu při procházení těchto stránek nebo při pozdějším návratu na ně. 
Slouží obvykle potřebám provozovatele dané webové stránky (např. k zjištění, jak často je stránka navštěvována 
ze stejného počítače, tj. stejným uživatelem), ale také uživatelů, protože tyto soubory umožňují třeba uložení 
uživatelských jmen (tak, že napříště je již není nutno vyplňovat) nebo přizpůsobení stránek, jazykovou mutaci 
apod. Více o těchto souborech např. na: http://support.microsoft.com/kb/260971 (naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
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v případech, kdy se soubor tváří jako systémový soubor168 (např. CONFIG.BAK), přestože 

jde např. o obyčejný soubor typu .XLS, .DOC aj. se skrytou koncovkou.169 

 

5.3.3. Výslech podezřelého či obviněného 

 

Minimálně část počítačové kriminality je páchána osobami se znalostí výpočetní techniky na 

velmi vysoké úrovni. Proto je nutné přibrat již v okamžiku zjištění kybernetického deliktu 

policejním orgánem znalce, aby se mohl účastnit vyšetřování v co nejranější fázi, zejména 

pokud jde o výslech obviněného či podezřelého. Již v těchto okamžicích se nezřídka 

rozhoduje o úspěšnosti celého trestního stíhání, protože vyslýchaná osoba může vypovědět 

skutečnosti vysoce odborného charakteru, které později už nezopakuje. Pokud zde není 

přítomný znalec, který má znalosti na podobné odborné úrovni, vyšetřující orgán nejen že na 

takové informace nemůže kvůli chybějícím odborným znalostem zareagovat, ale v řadě 

případů je ani správně nezachytí do protokolu.170  

 

Znalec by měl být přibrán ještě před samotným výslechem obviněného či podezřelého, ale 

i jiné osoby - svědka, který by např. mohl mít obdobné odborné znalosti jako obviněný, 

a zejména pokud je tento svědek na případu nějakým způsobem zainteresovaný (příbuzný 

obviněného apod.). To proto, že již při přípravě výslechu je třeba analyzovat nejen dosud 

shromážděné materiály (např. pocházející z domovní prohlídky), ale i možné znalosti 

a schopnosti obviněného nebo podezřelého (event. i svědka), a v návaznosti na to stanovit 

předmět a cíle výslechu a modelovat jeho pravděpodobný průběh. Při tom je vhodné se 

zaměřit zejména na modus operandi daného trestného činu, informace o případných 

spolupachatelích, v některých případech objednatelích, výnosů z kybernetického deliktu 

a dalších informací dle konkrétních specifik trestného činu. Smejkal171 uvádí několik 

obvyklých tvrzení obviněných z počítačových trestných činů, které je třeba v rámci přípravy 

na výslech také vzít v úvahu a eventuelně je projednat s přibraným znalcem, jedná se mj. 

o tvrzení, která mají za cíl: 
 

� bagatelizace vlastní trestné činnosti, 

                                                           
168 Systémový soubor je soubor nezbytný ke správnému chodu počítače, resp. jeho operačního systému. 
V systému Windows jsou soubory tohoto typu obvykle uloženy na disku C ve složce „Program Files“ nebo 
„WINDOWS“. 
169 Na tento „vtípek“ v podstatě doplatili i poškození počítačovým červem Love Bug. Viz kapitola 5. 
170 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 161. 
171 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. C. H. Beck Praha, Praha 1995, s. 161. 
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� poukazování na absenci subjektivní stránky trestného činu (chybějící úmysl), 

� zatajování výnosů z trestné činnosti, 

� zakrývání informací o spolupachatelích, podílnících a dalších osobách, 

� svádění viny na jinou osobu (známou či neznámou), která měla nebo mohla mít 

stejnou příležitost trestný čin spáchat (měla přístup k počítači, znala přístupové heslo 

apod.). 

 

Při výslechu samotném by potom v rámci poslední fáze (dialog)172 měl dostat prostor ke 

kladení otázek nejen orgán činný v trestním řízení, ale i znalec. Kupříkladu při vyšetřování 

softwarového pirátství může znalec vhodně položenými otázkami už velmi záhy zjistit, zda 

obviněný vůbec může být autorem programu, o kterém tvrdí, že je jeho autorem (tj. zda má 

příslušné znalosti programování a konkrétní vědomosti o posuzovaném zdrojovém textu 

programu, o kterém probíhá vyšetřování). 

 

 

5.4. Organizační zabezpečení boje proti počítačové kriminalitě v České republice 

 

De facto prvním místem, kde byla v České republice řešena problematika informační 

kriminality z pohledu předpokládaného zajišťování důkazních hodnot pomocí expertizního 

zkoumání, byl Kriminalistický ústav Praha. Mezi lety 1990 a 1993 zde bylo vytvořeno 

specializované pracoviště, kde byly prováděny počítačové expertizy vztahující se 

k počítačové kriminalitě. Kriminalistická počítačová expertiza zde pochopitelně patřila 

k nejmladším expertizním oborům. Původně se toto samostatné specializované pracoviště 

zaměřovalo na analýzu datového obsahu počítačů a datových médií. Na základě požadavků 

z praxe se kriminalistické zkoumání postupně rozšiřovalo na veškerou techniku, která je 

schopna uchovávat informace v podobě digitálních dat.173 Pracoviště se později 

transformovalo v oddělení počítačové expertizy174 a bylo rozčleněno na jednotlivé skupiny 

podle druhu zkoumané techniky a typu zkoumání. 

 

                                                           
172 Více o výslechu, jeho přípravě a stádiím např. Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. 
2. přepracované a doplněné vydání. C. H. Beck, Praha 2004, s. 327-337. 
173 http://www.policie.cz/clanek/kriminalisticka-dokumentace-463799.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
(naposledy navštíveno 10.9.2010) 
174 Jirovský, V., Hník, V., Krulík, O.: Kybernetické hrozby: Výzva pro moderní společnost. Praha 2008. 
Dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/informacni/kyberneticke_hrozby.pdf (naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
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„V současné době se oddělení počítačových expertiz zabývá kromě základního 
zkoumání datového obsahu osobních počítačů všech typů a datových médií také 
zkoumáním dat uložených v pamětech mobilních telefonů, SIM karet a další 
telekomunikační techniky. V oblasti zkoumání dat v prostředí počítačových sítí je 
rozsah analýz limitován především technickým a personálním vybavením 
pracoviště pouze na vybrané typy síťových serverů, ve složitějších případech jsou 
poskytovány odborné konzultace a vlastní analýzy jsou pak zpracovávány za 
pomoci externích specialistů. V omezeném rozsahu se analyzují i další méně 
rozšířené druhy digitální techniky, jako jsou digitální diáře a databanky, různá 
jednoúčelová digitální zařízení, kamerové a zabezpečovací systémy apod. Zde je 
často problémem zajistit potřebnou technologii pro získání dat z paměti pro 
vlastní analýzu. Samostatnou oblastí, kterou si vynutily praktické zkušenosti, je 
analýza datových záznamů na magnetických proužcích plastových karet 
(platebních, přístupových apod.).“175 

 

V roce 1996 byla zahájena výstavba expertizních pracovišť i na všech pracovištích 

kriminalisticko technické expertízy kriminální policie Správ krajů a hlavního města Prahy. 

Také v rámci Ředitelství služby kriminální policie Policejního prezidia České republiky bylo 

v polovině roku 1999 vytvořeno specializované pracoviště pro boj proti počítačové 

kriminalitě (později pojmenované jako Skupina informační kriminality, SIK).176  

 

Na začátku roku 2006 došlo ke změně struktury177 a v současnosti zabezpečuje vyšetřování 

a trestní stíhání počítačové kriminality v České republice oddělení informační kriminality, 

zřízené u Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky 

(dále také „Úřad“), mezi jehož povinnosti mj. patří: 

- plnění úkolů na úseku boje s trestnou činností v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a trestné činnosti, při jejímž páchání jsou zásadním způsobem využívány 

informační technologie, 

- plnění úkolů Národního kontaktního bodu pro informační kriminalitu.178 

 

Konkrétně pak jde zejména o prověřování poznatků v informačních technologiích, zajišťování 

výpočetní techniky a dat, operativní analýza datové komunikace a zajištěných dat, vytěžování 

a plnění dat k případům z oblasti informačních technologií, plnění a využívání databáze 

                                                           
175 http://www.policie.cz/clanek/kriminalisticka-dokumentace-463799.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
(naposledy navštíveno 10.9.2010) 
176 Tamtéž. 
177 Více k těmto organizačním změnám např. v Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 
2007, s. 28. 
178 Kontaktní bod, tzv. síť 24/7, vyžaduje vytvořit Úmluva o počítačové kriminalitě ve svém čl. 35. 
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hashů179, vzdělávání atd. 180 Konkrétní trestné činy, se kterými se oddělení informační 

kriminality nejčastěji setkává, jsou zejména softwarové pirátství, dětská pornografie, 

extremistické projevy na Internetu, zneužívání platebních a obchodních systémů, vyšetřování 

pomluv, výhrůžek a šíření poplašných zpráv na Internetu.181 Běžný postup je takový, že 

oddělení informační kriminality obvykle předává své poznatky k dalšímu šetření věcně a 

místně příslušným vyšetřovacím orgánům. Pouze v náročných případech provádí tento útvar 

vyšetřování sám.182 

 

Úřad dále metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie 

a vyšetřování Policie České republiky s celostátní působností a činnost služby kriminální 

policie a vyšetřování krajských ředitelství policie a útvarů zřízených v jejich rámci při plnění 

jejich úkolů; ve vymezeném rozsahu také zajišťuje koordinaci spolupráce útvarů policie 

s mezinárodními organizacemi, zahraničními policejními institucemi a bezpečnostními 

sbory.183 

 

Při řešení problematiky co možná nejefektivnějšího postupu proti počítačové trestné činnosti 

byl zvolen kompromis mezi „centralizovaným“ přístupem, kde je pro boj s počítačovou 

a internetovou kriminalitou zřízeno jedno centrální pracoviště, a „distribuovaným“ přístupem, 

kdy je vše prováděno separátně všemi zainteresovanými subjekty.184 Úřad služby kriminální 

policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky představuje „centralizovaný“ 

orgán, který, jak je výše uvedeno, mj. koordinuje specializované útvary jak s celostátní 

působností, tak s regionální působností („distribuované“ orgány).  

                                                           
179 Hash neboli hashovací funkce je matematická funkce, která se využívá především pro identifikaci, ke 
kontrole integrity dat (např. kontrola hesla), neboť je vysoce nepravděpodobné, že dvěma různým datovým 
otiskům odpovídá stejný hash, tedy stejný výsledný otisk (tzv. bezkoliznost hashe). Další důležitou vlastností 
hashe je jeho jednosměrnost, jinými slovy z výsledného otisku není možné zjistit původní datovou zprávu. Více 
např. v Karásek, J.: Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize. Diplomová práce  
na Vysokém učení technickém v Brně, Brno 2009. Dostupná na: 
http://secreg.utko.feec.vutbr.cz/sites/default/files/dp_xkarasek_no_lic.pdf (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
180 Kuchařík, K.: Činnost policie ČR ve vztahu k informační kriminalitě. Praha 2009. Prezentace dostupná na: 
http://i.iinfo.cz/urs-att/Karel_Kucharik_-_Cinnost_Policie_CR_ve_vztahu_k_informacni_kriminalite-
123572804005458.ppt (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
181 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 28. 
182 Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, Praha 2007, s. 28. 
183 http://www.policie.cz/clanek/urad-sluzby-kriminalni-policie-a-vysetrovani.aspx (naposledy navštíveno 
8.9.2010) 
184 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). 
Dle stejného zdroje nevýhodou ”distribuovaného” přístupu je nízká koordinace aktivit a nemožnost soustředit 
prostředky i lidi do jednoho pracoviště. Nevýhodou ”centralizovaného” přístupu je pak ztráta zdravého 
konkurenčního prostředí a obtížné stanovení skutečné úrovně práce jediného centrálního pracoviště. 
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Oddělení informační kriminality 
Krajská ředitelství Policie České republiky 

Zdroj: Kuchařík, K.: Činnost policie ČR ve vztahu k informační kriminalitě. Praha 2009. 

 

 

V rámci výzkumné činnosti se počítačovou kriminalitou zabývá také Policejní akademie 

České republiky, když v souvislosti s touto prací vydává odborné sborníky a zpracovává 

studie dotýkající se problematiky počítačové a internetové kriminality.185 Dále v tomto 

kontextu nelze opomenout také specializovaná akademická pracoviště a soukromé firmy, 

jejichž někteří pracovníci vykonávající funkce soudních znalců.186 

 

 

                                                           
185 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). 
186 Jirovský, V., Hník, V., Krulík, O.: Kybernetické hrozby: Výzva pro moderní společnost. Praha 2008. 
Dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/informacni/kyberneticke_hrozby.pdf (naposledy 
navštíveno 8.9.2010). 
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6. SROVNÁNÍ S FINSKÝM PRÁVEM
187 

 

Finsko v současnosti patří k technicky nejvyspělejším zemím světa. Procento vysokoškolsky 

vzdělaných osob se ve statistikách tradičně objevuje na špici, podobně je to i s počítačovou 

gramotností.188 Díky své malosti co do počtu obyvatel i lokalitě na okraji Evropy, a taktéž 

díky své pověsti státu, který dodržuje své závazky a nerozpoutává žádné kontroverze, je tato 

země velmi nenápadná. Ale i přes velmi nízké procento kriminality ve srovnání s většinou 

jiných států, i zde počítačová kriminalita existuje, i zde se nelegálně stahuje a sdílí data, i zde 

se policejní orgány zabývají chytáním hackerů.189 

 

Nejdříve je třeba zmínit, že Finsko (na rozdíl od České republiky) Úmluvu o počítačové 

kriminalitě (viz výše) již ratifikovalo. Stalo se tak 24. května 2007, a tudíž od tohoto data jsou 

pro něj její ustanovení závazná. Finská trestní úprava s Úmluvou plně koresponduje. 

 

Částečně je úprava „klasických“ počítačových trestných činů ve finském trestním zákoně190 

inspirována Úmluvou, část ustanovení Úmluvě nicméně předcházelo. Český trestní zákoník, 

ačkoliv Česká republika Úmluvu dosud neratifikovala, z Úmluvy o počítačové kriminalitě 

taktéž vychází, přesto obě zákonné úpravy obsahují řadu odlišností - úpravě samotné 

i v pojímání počítačových trestných činů jako takových, méně odlišností existuje pak, pokud 

jde o důsledky kyberkriminality. 

 

Finský trestní zákon řadí „klasickou“ (viz výše) kyberkriminalitu částečně do hlavy nazvané 

Trestné činy týkající se dat a přenosu dat
191, částečně do hlavy Ohrožovací trestné činy

192, 

zatímco český trestní zákoník do hlavy Trestné činy proti majetku.193 Finský zákon dále 

kromě klasických počítačových trestných činů (zásah do počítačového systému, zvláště 

nebezpečný zásah do počítačového systému, vniknutí do počítače, zvláště nebezpečné 
                                                           
187 Jak bylo výše zmíněno, autorka napsala podstatnou část této práce ve Finsku, kde byla na studijním pobytu. 
188 Více k počítačové gramotnosti např. na: http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-
ziskavani/ (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
189 Např. článek zveřejněný v týdeníku Helsinki Times z 25.2.-3.3.2010, nazvaný „Large-scale credit card data 
robbery in Helsinki“, nebo případ Finreaktor, finská obdoba The Pirate Bay (více např. na: 
http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-trial-understanding-finreactor-090223/, naposledy navštíveno 8.9.2010). 
190 Rikoslaki 19.12.1889/39. Originální finská verze dostupná 
na: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 (naposledy navštíveno 8.9.2010). Neoficiální 
anglický překlad na: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf (naposledy navštíveno 
8.9.2010). 
191 38 luku. Tieto- ja viestintärikoksista. 
192 34 luku. Yleisvaarallisista rikoksista. 
193 Část druhá, Hlava V. trestního zákoníku. 
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vniknutí do počítače), do prvně uvedené hlavy řadí i další trestné činy, na které naše právní 

úprava nahlíží především jako na Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí, 

a listovního tajemství
194. Jde o následující činnosti: porušení tajemství, méně závažné 

porušení tajemství, zachycení zprávy, zvláště závažné zachycení zprávy, zásah do přenosu 

dat, zvláště závažný zásah do přenosu dat, méně závažný zásah do přenosu dat, trestný čin 

zapojení nezákonného zařízení k získání přístupu k chráněným službám informační 

společnosti195, trestný čin týkající se ochrany osobních údajů. Navíc i u některých z těchto 

trestných činů patří činnosti jako „využití počítače“ k přitěžujícím okolnostem. Hlava týkající 

se ohrožovacích trestných činů ve finském trestním zákoně pak z počítačových trestných činů 

obsahuje dvě ustanovení, jež v podstatě (podobně jako česká úprava) pouze parafrázují 

závazky z Úmluvy o zneužití zařízení (čl. 6 Úmluvy). Jde o § 9a - ohrožení průběhu dat a § 

9b - držba zařízení ke spáchání trestného činu proti systému dat. 

 

Na rozdíl od české právní úpravy, finský trestní zákon zakládá pro počítačové trestné činy 

i odpovědnost právnických osob196 tak, jak požaduje Úmluva. Ve Finsku tudíž existuje trestní 

odpovědnost právnických osob, nikoli pouze správní, a předmětem této trestní odpovědnosti 

právnických osob jsou i počítačové trestné činy. 

 

Další rozdíl od české právní úpravy spočívá v době zařazení počítačových trestných činů do 

trestního předpisu. Česká republika postihovala až do konce loňského roku (2009) 

počítačovou kriminalitu pouze na základě § 257a - Poškození a zneužití záznamu na nosiči 

informací. Jednalo se o jediný §, který byl do trestního zákona zařazen novelou v roce 1991 

a jeho skutková podstata byla velmi jednoduchá. Když pomineme kvalifikované přitěžující 

okolnosti, jednalo se o jediný odstavec: 

Kdo  získá  přístup  k nosiči informací a v úmyslu způsobit jinému škodu 
nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 
a) takových informací neoprávněně užije, 
b) informace zničí, poškodí, změní nebo učiní neupotřebitelnými, nebo 
c) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače 

nebo jiného telekomunikačního zařízení, 
bude  potrestán  odnětím  svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti 
nebo  peněžitým  trestem  nebo  propadnutím  věci  nebo  jiné majetkové 
hodnoty.197 

                                                           
194 Část druhá, Hlava II, Díl 2 trestního zákoníku. 
195 Co jsou „chráněné služby informační společnosti“ stanoví zvláštní zákon. Jde především o platební služby, 
televizní a rádiové vysílání apod. 
196 38 luku, 12 §. 
197 § 257a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinnost ke dni 31.12.2009. 
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Je zřejmé, že ustanovení nebylo schopno postihnout všechny počítačové delikty. Především 

nepostihovalo „pouhé“ nabourání se do počítače, kdy pachatel překonal překážky a „pouze“ 

se podíval na náš harddisk. Naproti tomu finský zákonodárce zařadil do příslušného předpisu 

již v r. 1995 trestný čin vniknutí do počítače, který rozsáhlejší novelou z r. 2007 doplnil 

o kvalifikovanou skutkovou podstatu a nově kriminalizoval další související činnosti. Tudíž 

výše zmíněné „podívání se na náš harddisk“ je ve Finsku trestné již od r. 1995 pod hrozbou až 

jednoho léta odnětí svobody. Ustanovení je pouze podpůrné, uplatní se pouze pokud se čin 

pachatele nedá subsumovat pod jinou, přísněji trestnou, skutkovou podstatu (což ostatně platí 

pro všechny počítačové trestné činy dle finského trestního zákona). Kromě toho se tento 

paragraf vztahuje i na případy, kdy pachatel sice nevnikne do počítače, ale za použití 

„speciálního technického vybavení nezákonně získá informace obsažené v počítačovém 

systému“
198. Tuto větu považuji za klíčovou při stíhání některých druhů virů a červů, kdy 

pachatel nezíská přístup k počítačovému systému nebo jeho části, jak požaduje český trestní 

zákoník k trestnosti srovnatelného trestného činu (§ 230 odst. 1), přesto získá informace 

obsažené v počítačovém systému. Podle finské úpravy bude každé takové získání informací 

z cizího počítače trestné, podle české úpravy bude záležet na tom, jak si orgány činné 

v trestním řízení vyloží pojem „získání přístupu k počítačovému systému nebo jeho části“.199 

Aby bylo možno přísněji postihnout některá nebezpečnější jednání, bylo ustanovení finského 

trestního zákona o vniknutí do počítače novelou z r. 2007 doplněno tak, že napříště bude 

pachatel potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dva roky v případě, že 

trestný čin vniknutí do počítače spáchá jako člen organizované skupiny, nebo zvláště 

metodickým způsobem (plánovaně, systematicky atd.), nebo pokud je pachatelův čin zvláště 

nebezpečný jako celek. Tato ustanovení jsou v souladu s čl. 2 a 3 Úmluvy. Podobně jako 

český zákonodárce, i finský spojil trestnost neoprávněného vniknutí do počítače s překonáním 

bezpečnostních opatření, jak umožňuje Úmluva. 

 

Dalším počítačovým trestným činem dle finského trestního zákona je zásah do počítačového 

systému a jeho kvalifikovaná verze, již lze spáchat za stejných okolností jako kvalifikované 

vniknutí do počítače (tedy jako člen organizované skupiny, zvlášť metodickým způsobem 

nebo pokud je čin zvláště nebezpečný jako celek). Základní skutková podstata spočívá 

v zabránění činnosti počítačového systému nebo způsobení jeho závažné poruchy zadáním, 

                                                           
198 38 luku. 8 §. 
199 Interpretace pojmu „získání přístupu“ by neměl být příliš extenzivní, protože by tak došlo k porušení zásady 
trestního práva nullum crimen sine lege (§ 12 odst. 1 trestního zákoníku). 
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přenesením, poškozením, pozměněním nebo vymazáním dat, nebo jiným srovnatelným 

způsobem. Ustanovení vyžaduje úmysl způsobit škodu nebo ekonomickou ztrátu jinému. 

Trestný čin zásahu do počítačového systému je v souladu s čl. 4 a 5 Úmluvy. Česká úprava je 

v tomto směru přísnější, protože k trestnosti poškození, vymazání, změny apod. dat 

nevyžaduje vznik žádné újmy, zatímco finská úprava vyžaduje škodlivý následek, totiž 

konkrétně „zabránění činnosti počítačového systému nebo způsobení jeho závažné poruchy“. 

Pokud pachatel tento následek nezpůsobí, ani se o to nepokusí (stejně jako u ostatních 

počítačových trestných činů je dle finské právní úpravy trestný i pokus, takže pro to, aby byl 

pachatel hnán k odpovědnosti, přece jen nemusí ke škodlivému následku nakonec dojít), bude 

potrestán pouze podle ustanovení o vniknutí do počítače, tj. podle nižší trestní sazby. 

 

Co finský trestní předpis neobsahuje a český ano, je trestný čin poškození záznamu 

v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti. Jak 

bylo uvedeno výše, Úmluva o počítačové kriminalitě závazek kriminalizovat takovéto jednání 

neobsahuje. Česká úprava, dle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku, kriminalizovala tyto 

aktivity na základě požadavků z praxe.200 

 

Pokud jde o český nedostatek právní úpravy dětské pornografie (viz výše), dle finského 

trestního zákona se za dítě považuje „osoba mladší 18 let a osoba, jejíž věk nemůže být určen, 

ale o které lze důvodně předpokládat, že je mladší 18 let“.201 Formulace „jejíž věk nemůže být 

určen“ zřejmě není nejšťastnější, nicméně i tak se finská úprava jeví být v souladu 

s Úmluvou. 

 

 

                                                           
200 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku. Dostupná na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx 
?o=23&j=33&k=4176&d=160515 (naposledy navštíveno 8.9.2010). 
201 17 luku, 18 § (4). 



 61 

7. 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).202 

 

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.203 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 
                                                           
202 Octopus Interface Conference summary: Cooperation Against Cybercrime, 11.-12. června 2007, Council of 
Europe, Strasbourg, Francie. 
203 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. 
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1.1.2010.204 Pro pomluvu spáchanou v kyberprostoru má v současnosti Česká republika 

ustanovení také.205 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 WiFi206 nebo biometrická identifikace, pro případnou kriminalizaci 

některých jednání vztahujících se k nim. 

 

Sdělení komise k obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě207 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.“208 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.“209 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 

                                                           
204 Viz § 354 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. 
205 Viz § 184 odst. 2 trestního zákoníku. 
206 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). 
207 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. 
208 Octopus Interface Conference summary: Cooperation Against Cybercrime, 11.-12. června 2007, Council of 
Europe, Strasbourg, Francie. 
209 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). 
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(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)210, 

zejména při blokování a uzavírání nezákonných internetových stránek. Když pomineme 

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

odporují příslušnému režimu,211 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.212 

 

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

přinesl francouzský zákon označovaný jako HADOPI,213 někdy také „třikrát a dost“.214 

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 - recidivistu215 v porušování autorských práv - na určitou dobu od Internetu. Zákon 

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

                                                           
210 Internet Service Provider. 
211 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). 
212 Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 
2010, č. 5. 
213 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. 
214 Porušovatel autorských práv na Internetu by byl dvakrát varován a při třetím porušení by byl odpojen od 
Internetu. 
215 „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. 
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rozhodnutí (odpojení od Internetu) nepostarají.216 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.“217 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“.218 Obdobného názoru je ale 

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

základního lidského práva, totiž práva na informace.219 

 

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.220 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.221  

 

 

 

                                                           
216 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). 
217 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) 
218 Tamtéž. 
219 Herczeg, J., Gřivna, T.: Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue, 
2010, č. 5. 
220 http://yle.fi/uutiset/news/2009/10/1mb_broadband_access_becomes_legal_right_1080940.html?origin=rss 
(naposledy navštíveno 8.9.2010) 
221 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. 
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INTERNET AND COMPUTER CRIME 
(SUMMARY) 

 

 

The purpose of this thesis is to provide an introduction to the basic problems of Internet and 

computer crime (furthermore also „cyber crime“), which is a type of crime that is still 

relatively new, but fast developing in a similar pace as the information technologies. 

 

The thesis contains seven substantial chapters. First chapter is an introduction of this thesis, 

which focuses on its structure and summary of the content. Second chapter presents the most 

important concepts and issues concerning Internet and computer crime, describes its special 

features, such as independence on the physical world, high latency, specifics of cyber 

criminals in comparison with other criminals, or perception of cyber crime by the society. 

Third chapter deals with Czech substantial criminal law concerning cyber crime. It mentions 

both criminal code, which is in force and effect at the date of finishing this thesis, and past 

criminal code, which was repealed at the end of last year (2009), after almost fifty years of 

being in effect. Fourth chapter consists of several separate subchapters, each of them concerns 

one selected type of cyber crime. While selecting the computer crimes for chapter four, the 

author’s aim was to introduce a few types of cyber crime that currently belong to the most 

frequent ones (copyright violations and software piracy, spamming, cybersquatting, DOS 

attacks, theft of computer time); cyberterrorism was added due to the author’s interest and 

conviction that the concept of „cyberterrorism“ is nowadays highly overused. Fifth chapter 

reports on basic issues and specifics of investigation and prosecution of Internet and computer 

crime, including organizational ensuring of cyber crime investigation and prosecution. Sixth 

chapter compares substantive criminal law concerning computer crime in the Czech republic 

and in Finland, in the country where the author spent a year at a studying programme and 

where the biggest part of this thesis was written. Last chapter, conclusion, tries to analyse 

current situation on the field of fighting with computer crime and offers a few latest attempts 

to solve particular problems with investigation and prosecution of cyber crime, which have 

been done by several states‘ legislations, as well as shortly discusses „a right to Internet 

access“, which seems to be slowly appearing. 
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