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Úvod 
 
 Informačná spoločnosť ako relatívne mladý fenomén vstupujúci do popredia v 

posledných desaťročiach, so sebou prináša mnoho problémov v rôznych oblastiach 

spoločenského života, právo neobchádzajúc. Naopak, právo, ako inštrument regulácie 

spoločenských vzťahov by malo hrať kľúčovú úlohu v zaisťovaní bezpečnosti 

informačných technológií.  

Zásadnou vlastnosťou informačných technológií je neuveriteľne rýchly rozvoj, 

a to ako v rámci kvality, tak aj kvantity. Technologická vyspelosť sa zvyšuje zo dňa na 

deň pričom jej dostupnosť sa už stala masovou záležitosťou. Toto z informačných 

technológií robí takmer nepolapiteľný systém, ktorý rastie rýchlejšie ako je právo 

schopné reagovať či ho regulovať. Na druhej strane sa vytvára obrovský priestor 

ľudskej tvorivosti a  pôda na rozmach protiprávnych činností rôzneho druhu vo veľkom 

objeme a spôsobmi v danej dobe na danom mieste nepoznanými. Pojem počítačovej 

kriminality je sám o sebe veľmi široký, keďže postihuje veľmi nesúrodé a rôznorodé 

druhy jednaní o čo ťažšie je ju postihnúť ako celok. 

Je alarmujúce, že až 69 % ľudí, čo predstavuje až dve tretiny dospelých, sa 

niekedy v živote stalo obeťou kyberzločinu. Práve z tohto dôvodu si myslím, že 

problematika počítačovej a internetovej kriminality je z hľadiska trestného práva 

nanajvýš pozoruhodný fenomén a zaslúži si hlbšieho spracovania.  

Mojim cieľom je podať základnú charakteristiku a rozbor tejto témy z viacerých 

hľadísk. Aj keď ide o prácu zaoberajúcu sa primárne právnou stránkou internetovej 

a počítačovej kriminality, jej povaha nedovoľuje vyhnúť sa aj využitiu 

medziodborových hľadísk pri jej skúmaní. Považujem za dôležité okrajovo rozobrať 

charakteristiky tohto druhu kriminality z pohľadu fungovania informačných technológií, 

pretože ak má byť boj proti nej účinný je nutné aspoň z časti pochopiť spôsob akým je 

páchaná.  

Z obsahového hľadiska sa práca snaží najprv poskytnúť teoretický základ, 

vymedzením základných pojmov ako počítačová a internetová kriminalita 

a kybernetická kriminalita. Následne uvádza problematiku vzniku tohto druhu 

kriminality do kontextu historického vývoja informačných technológií.  

Rovnako považujem za nevyhnutné podať stručnú kriminologickú analýzu 

problematiky, a to predovšetkým obecnej charakteristiky páchateľov, ich najčastejších 
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motívov, obetí kybernetickej kriminality a iných jej špecifických vlastností. Z dôvodu 

veľkého vplyvu medzinárodných dokumentov na vnútroštátnu úpravu tejto kriminality 

ako aj na problém cezhraničnosti tejto kriminality sa bližšie zameriam aj na 

medzinárodnú úpravu kyberkriminality v kontexte Dohovoru o kybernetickej 

kriminalite spolu s úpravou Európskej Únie.  

Kľúčová časť práce sa koncentruje v posledných dvoch kapitolách, ktoré bližšie 

rozoberajú vybrané trestné činu proti dôvernosti, dostupnosti a integrite počítačových 

systémov a trestnoprávnu charakteristiku relevantných spôsobov páchania kybernetickej 

kriminality a ich kvalifikáciu s ohľadom na súčasnú právnu úpravu.  

Účelom tejto práce je teda ponúknuť ucelený prierez naprieč najdôležitejšími 

inštitútmi a charakteristikami kybernetickej kriminality z hľadiska vnútroštátnej a 

medzinárodnej úpravy. Z dôvodu obmedzeného rozsahu tejto práce nie je možné sa 

venovať všetkým spôsobom páchania tejto kriminality, a tak sa v poslednej kapitole 

bližšie zameriam len na vybrané formy, ktoré považujem za najrozšírenejšie. 

Z jazykového a gramatického hľadiska sú v práci užívané pojmy vo forme, 

v akej sú bežne zaužívané v slangu informačných technológií, vo väčšine prípadov 

v angličtine. Nepovažovala som za účelné tieto výrazy násilným spôsobom užívať 

preložené do slovenského jazyka.  

Všetky právne predpisy v tejto práci sú používané v znení neskorších predpisov. 
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1. Vymedzenie základných pojmov  
 

Pre pochopenie problematiky internetovej a počítačovej kriminality je nutné na 

začiatku tejto práce podať vysvetlenie niektorých základných pojmov, s ktorými je téma 

počítačovej a internetovej kriminality spätá. Preto sa v tejto kapitole budem snažiť 

poskytnúť ich prehľad.   

Počítačová kriminalita, internetová kriminalita a kyberkriminalita sú výrazy, 

ktoré sa bežne používajú v odbornej literatúre no nájsť ich unifikovanú definíciu sa 

môže zdať pomerne náročné. Tento definičný problém pramení ako z dôvodu príliš 

diverzifikovaných druhov jednania, ktoré môžu pod seba zahŕňať, tak aj z dôvodu 

obšírnosti problematiky ktorú ponímajú. Je treba vziať do úvahy aj ďalší aspekt, a to 

neustály pohyb vo sfére informačných technológií a teda kontinuálne zmeny a z toho 

vyplývajúcu nestálosť. Tieto pojmy sú veľmi často užívané synonymicky, a to aj 

v odbornej literatúre, čo sa nejaví ako prijateľný stav, a preto je nevyhnutné ich pre účel 

tejto práce odlíšiť. 

1.1. Počítačové dáta a počítačové systémy, počítač 
 
Počítačovým systémom sa podľa Dohovoru o kybernetickej kriminalite 

(Convention on Cybercrime; ďalej ako „Dohovor“)1 rozumie akékoľvek zariadenie 

alebo skupina vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno alebo 

viaceré vykonávajú na základe programu automatické spracovanie dát. Je to teda súbor 

technického a programového vybavenia (rozumej hardware a software), ktoré je určené 

ku spracovaniu dát bez priameho ľudského zásahu.  

Pojmom hardware rozumieme všetky základné časti počítača (riadiaca jednotka, 

aritmeticko-logická jednotka, operačná pamäť RAM, vstupná a výstupná jednotka), 

zatiaľ čo software je programové vybavenie, ktoré uvádza počítačový systém do 

činnosti. Viac počítačových systémov, ktoré sú schopné vzájomne komunikovať tvoria 

sieť. Zároveň si dovolím upozorniť, že nie je možné sa obmedziť na význam 

počítačového systému v tradične ustálenom zmysle (stolný počítač, notebook) ale 

musíme pod neho bezpodmienečne zaradiť aj prístroje schopné jeho funkcie vykonávať 

ako mobilné telefóny, tzv. smartphony (inteligentné telefóny), PDA, zariadenia palm, 

                                                 
1 Dohovor Rady Európy č. 185 z dňa 23.11.2001 o počítačovej kriminalite. Dostupná z 
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/185.htm> 
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tablety2 atd. a to z dôvodu, že tieto z technologického hľadiska poskytujú rovnakú 

možnosť ich využitia ako prostriedku a nástroja páchania trestnej činnosti. 

Počítačové dáta sú akékoľvek vyjadrenie skutočností, informácií alebo pojmov 

vo forme vhodnej pre spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu vhodného 

k zaisteniu, aby počítačový systém vykonával určitú funkciu. Prevádzkovými dátami sa 

zasa rozumejú počítačové dáta súvisiace s prenosom dát prostredníctvom počítačového 

systému, generované počítačovým systémom, ktoré tvoria súčasť komunikačného 

reťazca, a ktoré vyjadrujú pôvod, cieľ, trasu, objem dobu trvania prenosu dát alebo 

použitej služby.  

V súvislosti s dátami je nutné odlíšiť ich od pojmu informácie. Komentár 

k trestnému zákonníku3 uvádza, že zatiaľ čo dátami môžeme chápať fakty, 

informáciami sa stanú vtedy, keď sú v kontexte a nesú význam pochopiteľný ľudom, 

a teda, že dáta sú určitý základ, materiál, z ktorého sa tvorí informácia. 

1.2. Počítačová kriminalita 
 
 Nazerať na počítačovú kriminalitu len ako trestnú činnosť súvisiacu s počítačmi 

by bolo nanajvýš zjednodušené, keďže takáto vágna a široká definícia by v sebe 

zahŕňala aj jednanie, ktoré s počítačmi súvisí len okrajovo a náhodne. Berúc do úvahy 

fakt, že väčšina trestných činov v dnešnej dobe je alebo môže byť páchaná za pomoci 

počítačových a informačných technológií, ktoré môžu byť zapojené v ktorejkoľvek fáze 

trestnej činnosti, napr. v rámci organizovania a prípravy pre účely komunikácie medzi 

páchateľmi, nemožno chápať počítačovú kriminalitu v tak širokom zmysle4. 

 Zároveň tento pojem zavádza k názoru, že táto kriminalita súvisí výlučne 

s počítačmi ako takými, čo je pre potreby tejto práce nedostačujúce, keďže sa zameriava 

na kriminalitu páchanú v súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami 

všetkého druhu. 

V trestnoprávnej teórií sa v Českej republike zatiaľ ustálila definícia počítačovej 

kriminality publikovaná kolektívom Smejkal, Sokol, Vlček. Tí pod pojmom počítačová 

kriminalita rozumejú páchanie trestnej činnosti, v ktorej určitým spôsobom figuruje 

počítač ako súhrn technického a programového vybavenia vrátane dát, alebo iba 

                                                 
2 MCQUADE, S. C. Encyclopedia of cybercrime. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2009, 210 s. 
3 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
4 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 106 s. 
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niektoré z jeho komponentov, prípadne väčšie množstvo počítačov samostatných alebo 

prepojených do počítačovej siete,  

 a to buď ako predmet tejto trestnej činnosti, s výnimkou majetkovej 

trestnej činnosti,  

 alebo ako nástroj k páchaniu trestnej činnosti.5 

K tomuto poňatiu sa prikláňa aj ministerstvo vnútra Českej Republiky vo svojej 

Analýze súčasného stavu a trendov vývoja trestnej činnosti na úseku informačných 

technológií a internetu vrátane návrhu riešení.6 

 Organizácia spojených národov (ďalej ako „OSN“) vo svojom Manuály pre 

prevenciu a kontrolu počítačového zločinu (ďalej ako „Manuál“)7 z roku 1994 hovorí na 

margo počítačovej kriminality, že sa jedná jednak o tradičné zločinné aktivity ako 

krádež, podvod alebo falšovanie, teda o činy, ktoré sú trestné vo väčšine zemí sveta, 

pričom k nim sa pridružujú nové spôsoby zneužitia počítačov, ktoré sú, alebo by mali 

byť trestné. 

Zjednodušene teda, je to kriminalita, ktorá súvisí s počítačom ako predmetom 

trestnej činnosti, samozrejme vynímajúc ho ako hmotný predmet majetkovej trestnej 

činnosti, alebo s počítačom ako nástrojom trestnej činnosti. 

Tento termín je však v dnešnej dobe už obsolentný a v podstate sa v odborných 

kruhoch úplne nahradil termínom kybernetická kriminalita, ktorý je určite výstižnejší a 

ktorý popíšem nižšie. 

  

                                                 
5 SMEJKAL, V. a kol., Právo informačních a telekomunikačních systémů; Praha; C.H.Beck, 2001. 
6 MVČR, Analýza současného stavu a trendů vývoje trestné činnosti na úseku informačních technologií a 
internetu včetně návrhu řešení [online]. [cit. 11. 2. 2012]. Dostupné z:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2006/informacni.pdf>. 
7Manuál OSN pre prevenciu a kontrolu počítačového zločinu, OSN 1994; 
<http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html> 
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1.3. Internet a Internetová kriminalita 
 

Internet8 môže byť definovaný ako verejne dostupný celosvetový systém 

vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta používajúc 

štandardizovaný Internet Protocol (TCP/IP) a mnohé iné protokoly. Je to tzv. „sieť 

sietí“, ktorá pozostáva z miliónov súkromných, verejných, vedeckých, vládnych 

a akademických sietí, od lokálnych až po globálne pričom slúži ako prenosové médium 

pre informácie a služby.9 Vznik Internetu sa spája so sieťou ARPANET, ktorú v roku 

1969 vytvorila skupina Ministerstva obrany Spojených štátov amerických tzv. 

Advanced Research Projects Agency. Najprv mal ARPANET slúžiť ako komunikačná 

platforma medzi vládnymi organizáciami a akademickou obcou. Tá v roku 1983 

zmenila v rámci potreby unifikácie svoj sieťový protokol z NCP na TCP/IP a teda 

začala fungovať na dnešnom princípe Inernetu. Ten sa však nestal verejne dostupným 

až do roku 1994, kedy bol zadarmo sprístupnený prehliadač Netscape Navigator.10 

Problémovou otázkou je existencia Internetu ako veci v právnom zmysle a jeho 

právnej subjektivity. Internet nemožno považovať za hmotný predmet, ako ho chápu 

základné právne normy a taktiež nie je ani právom či inou majetkovou hodnotou a teda 

ani nehmotným statkom. Keďže Internet nemôže nadobúdať práva a povinnosti, nemôže 

sa ani zaväzovať, tým pádom nemá právnu subjektivitu a nie je subjektom práva.11 

Dôležité je aj rozlíšenie tzv. World Wide Web (WWW) od Internetu, keďže tieto 

bývajú nesprávne zamieňané a spojované. World Wide Web predstavuje distribuovaný 

hypertextový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné 

dokumenty, a ktoré sú dostupné k prehliadaniu a zobrazeniu pomocou prehliadačov.12 

Na rozdiel od toho Internetom rozumieme sieť a teda určitý podklad kyberpriestoru, 

ktorého jednu z obsahových častí tvorí práve World Wide Web. 

Pojem Internetová kriminalita teda zjavne vyjadruje vzťah predmetných jednaní 

k tejto sieti, pričom je zrejmé, že v dnešnej dobe už možno nájsť len veľmi málo 

počítačov, ktoré by prístup na Internet nemali.  

                                                 
8 Tento termín bol vytvorený jako skratka anglického termínu „interconnected network“.  
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet 
10 DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia . 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-344-5. 
11 SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, 284 s. 
12 Definícia českej terminologickej databáze knihovníctva a informačnej vedy. Dostupné online na 
<http://aleph.nkp.cz/F/XTDAS65B5C4ALINJIKMEAEALDV1JLTPA8U8BLRE4E43ASM2TVX-
10107?func=full-set-set&set_number=024636&set_entry=000005&format=999> 
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Z tohto pohľadu je zaujímavé poukázať na neustále rastúci počet používateľov 

Internetu, ktorý v marci tohto roku dosiahol počet 2,3 miliardy ľudí, čo predstavuje 

takmer 32,7% celkovej svetovej populácie, pričom tento počet neustále rastie. Tempo 

vývoja nárastu užívateľov popisuje nasledujúci graf č.113: 

 

graf č.1 Nárast počtu užívateľov Internetu  za posledných 17 rokov. 

1.4. Kybernetická kriminalita (kyberkriminalita) 
 

S ohľadom na previazanosť technológií výpočtovej techniky a informačných 

a komunikačných technológií (ďalej ako „ICT“) sa niekedy používa aj pojem 

informačná kriminalita, pričom v medzinárodnom prostredí sa stretávame s pojmami 

high-tech crime či kyberkriminalita (cybercrime) atd.14, ktoré sú prirodzene preberané aj 

domácou náukou.  

Je nutné zdôrazniť, že v prechádzajúcich podkapitolách definované pojmy 

počítačová a internetová kriminalita nespĺňajú potreby dnešnej náuky na súhrnné 

označenie predmetnej oblasti trestných činov, ich povahu presnejšie zachytáva pojem 

kybernetická kriminalita či kyberkriminalita, ktoré užíva vo svojom pôvodnom znení aj 

Dohovor. V tomto kontexte je dôležité zmieniť fakt, že oficiálny názov v češtine aj 

v slovenčine sa značne odlišuje od originálu, kedy zmienené preklady označujú tento 

dokument ako Dohovor o počítačovej kriminalite, zatiaľ čo originál hovorí o kriminalite 

                                                 
13 Zdroj štatistiky: <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>. Údaje predstavujú stav 
k mesiacu október s výnimkou roku 2012, kedy je známy údaj len z marca. 
14 MVČR, Analýza současného stavu a trendů vývoje trestné činnosti na úseku informačních technologií a 
internetu včetně návrhu řešení [online]. [cit. 11. 2. 2012]. Dostupné z:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2006/informacni.pdf>. 
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kybernetickej. Z tohto dôvodu, sa v práci obmedzím na použitie termínu Dohovor 

o kybernetickej kriminalite, ktoré je terminologicky presnejšie.  

Podľa Jirovského15 je kybernetická kriminalita taká kriminalita, ktorá je 

namierená buď priamo proti počítaču a počítačovému systému, hardwaru, softwaru, 

dátam a sieťam alebo je to jednanie, v ktorom počítač či sieť, a na ňu pripojené 

zariadenia, ktoré sú prostredím, kde sa takáto činnosť odohráva, vystupujú ako nástroj 

ktorým je trestná činnosť páchaná. 

 McQuade16 definuje kyberzločin (cybercrime) ako použitie počítačov alebo 

iných elektronických zariadení cez informačné siete ako napr. organizačné siete 

a Internet k umožneniu nelegálneho jednania pričom ďalej pokračuje v definícií 

vymenovaním jednotlivých protiprávnych jednaní. 

 Ustálená definícia však neexistuje (a otázkou zostáva či vôbec existovať bude) 

a tak sa v právnom prostredí uplatňuje značný vplyv Dohovoru o kybernetickej 

kriminalite z roku 2001, podľa systematiky ktorého, môžeme kyberzločin definovať 

ako: 

1. Trestný čin ohrozujúci ICT (informačnú a sieťovú bezpečnosť) 

2. Trestný čin využívajúci ICT ku spáchaniu tradičných trestných činov 

3. Trestný čin, vzťahujúci sa k obsahu (napr. detská pornografia) a porušeniu 

práv k duševnému vlastníctvu17. 

Dôležitou otázkou, ktorá v tejto súvislosti vyvstáva je, či sú skúmané trestné 

činy a jednania úplne novým druhom kriminality bez možnosti použitia analógie 

k existujúcim trestným činom v tzv. offline prostredí, alebo či ide len o staré regulované 

trestné činy spáchané novátorskou cestou. V tomto prípade platí, že medzi kyberzločiny 

zaraďujeme oba druhy. Na jednej strane jednania kde je počítač predmetom trestnej 

činnosti, pričom tieto sú časťou odbornej verejnosti označované ako tzv. pravé 

kyberzločiny a na druhej zasa činy, kde je počítač iba nástrojom ich spáchania. 

 

                                                 
15 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez 
tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 284 s. 
16 MCQUADE, S. C. Encyclopedia of cybercrime. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2009, 210 s. 
17 GŘIVNA,T., POLČÁK, R. (eds.), Kyberkriminalita a právo, Praha; Auditorium, 2008, 220 s. 
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1.4.1. Kyberpriestor 

Kybernetická kriminalita odvodzuje svoj názov od označenia kyberpriestor. 

Termín „cyberspace“ (teda kyberpriestor) predstavil svetu autor sci-fi kníh William 

Ford Gibson v roku 1982 a výraznejšie ho preslávil v roku 1984 vo svojej knihe 

„Neuromancer“. Tento autor tzv. kyberpunkovej literatúry kyberpriestor chápal ako 

určitý systém virtuálnej reality, cez ktorú užívatelia počítačových sietí z celého sveta 

môžu medzi sebou komunikovať a vzájomne na seba pôsobiť.18 Bez zdanlivého úmyslu 

sa tento pojem postupne s expanziou informačných technológií stal značne rozšíreným 

nielen medzi širokou verejnosťou ale aj v odborných kruhoch. S popularizáciou 

Internetu na konci 80-tych rokov sa v podstate stal jeho synonymom, no za neho určite 

považovaný byť nemôže. Kyberpriestor je pojem značne širší, pričom Internet je len 

jednou zložkou v ňom fungujúcou. 

 Komentár k trestnému zákonníku19 uvádza, že kyberpriestor je tvorený stovkami 

a tisíckami navzájom prepojených počítačov, serverov, prepínačov, optických káblov 

atd., pričom prostredníctvom týchto kybernetický priestor umožňuje funkciu tejto 

infraštruktúry. Definuje ho ako zberný a popisný pojem pre všetko od Internetu až po 

imaginárny priestor, ktorý nemá hmotnú podstatu. 

  

 

 

  

                                                 
18 MCQUADE, S. C. Encyclopedia of cybercrime. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2009, 210 s. 
19 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. §  140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 
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2. Stručná história vývoja kyberkriminality s ohľadom na 
históriu vývoja ICT 

 
Históriu počítačovej kriminality je možné rozdeliť do viacerých časových 

úsekov, ktoré sú ohraničené míľnikmi vývoja technológií. Pre tento účel sa mi javí ako 

primerané z dôvodu prehľadnosti použiť chronologické členenie používané M. 

Matějkom20, ktorý evolúciu počítačovej kriminality delí na : 

1. Pravek - Obdobie od vynálezu telefónu do uvedenia prvého PC na 

trh v roku 1981 

2. Stredovek – obdobie od roku 1981 do prípadu Citibank v roku 1994 

3. Novovek – obdobie od roku 1994 až dodnes 

1. Pravek 
 

Prvý trestný čin, ktorý by sme mohli zaradiť do kategórie počítačových bol 

spáchaný už v roku 1801 vo Francúzsku, kde J.M Jacquard, zostrojil tkáčsky stroj, ktorý 

bol nadaný funkciou automatizovaného opakovania tkáčskych vzorov. Jeho 

zamestnanci sa cítili ohrození, a tak si svoje pracovné miesta snažili zabezpečiť 

sabotovaním jeho stroja. Tento prípad bol však povahou ešte veľmi vzdialený od toho, 

čo dnes za kybernetickú kriminalitu považujeme. Tá prechádzala rôznymi vývojovými 

štádiami prirodzene závislými na evolúcií technológií.  

Prvý počítač, ENIAC, vznikol v roku 1946 na Pennsylvánskej univerzite a  

spustil vlnu počítačového veku. Početne sa vytvárali počítače jemu podobné, keďže 

však veľkosťou zaberali celé miestnosti, nebolo možné hovoriť o masovom rozšírení. 

Práve v tejto dobe sa začalo medzi programátormi používať slovo „hack“, predchodca 

dnešných, tak často skloňovaných, „hacker“ a „hacking“. Jeho vtedajší určite pozitívny 

význam, však má len málo spoločného s tým dnešným.21  

Až v 70-tych rokoch minulého storočia, v dobe kedy boli Spojené štáty americké 

vo vietnamskej vojne, sa zrodilo hackerské hnutie, ktoré svoje aktivity začalo so 

systematickým využitím a obchádzaním platenia za  telefónne služby (telefónne 

automaty, ústredne a systémy), pričom návody na tieto podvody zverejňovali 

v časopisoch. Takto vznikol tzv. phreaking. 

                                                 
20 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 106 s. 
21 Programátori v tej dobe nemali možnosti softwarovej podpory tak ako ju poznáme dnes a jediným 
východiskom boli práve zásahy do programov za účelom ich vylepšenia („hacks“ – tzv. záseky).  
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V 70-tych rokoch je rovnako možné pozorovať ako sa spolu s rozvojom 

kazetových magnetofónov vyskytlo porušovanie autorských práv vo väčšom meradle 

a to konkrétne nelegálne kopírovanie hudby. Stále ale nemožno hovoriť o masovom 

porušovaní a pirátstve, ktoré ako iné podobné jednania, nadobudli globálny rozmer až 

s príchodom počítačov do domácností. 

 
2. Stredovek 

 
Ďalším míľnikom bolo spojenie počítačov s telefonickou linkou, a ich následné 

vzájomné spájanie do sietí, v rámci ktorých mohli spolu komunikovať a samozrejme 

uvedenie prvého osobného počítača (PC) od spoločnosti IBM na trh v 80-tych rokoch. 

V tomto období sa začali formovať rôzne hackerské skupiny22, ktorých činnosť 

spočívala nielen v obchádzaní technologických zábezpek ale i v propagovaní 

občianskych práv v kyberpriestore.23 Charakteristický páchateľ počítačových trestných 

činov v tomto období bol počítačový nadšenec a odborník, ktorého motívom bol okrem 

iného intelektuálny rast či zisk prestíže a slávy.  

V roku 1988 sa vo svete počítačovej kriminality objavil nový fenomén, 

vytvorený R. Morrisom, ktorý používal k prieniku do  počítačových systémov infekciu 

vírusmi.  

Táto éra sa zavŕšila prípadom Citibank z roku 1994, kedy ruská hackerská 

skupina na čele s Vladimirom Levinom neoprávnene prenikla do systému banky 

Citibank a pomocou ukradnutých hesiel a prístupových údajov z účtov klientov 

previedla na svoje účty 10 miliónov USD. 

V oblasti počítačového pirátstva prišlo k posunu smerom k jeho rozšíreniu, 

keďže sa do obehu dostali kompaktné disky (CD), ktoré umožňovali nepomerne 

rýchlejšie a jednoduchšie rozmnožovanie autorských diel, či už kvalitatívne alebo 

s ohľadom na kapacitu tohto média, čo však ešte stále bolo obmedzené vysokou cenou 

tohto nosiča. 

 

 

                                                 
22 Napr. LoD – Legion of Doom (tzv. Légia skazy). 
23 Nadácia elektronického pohraničia (Electronic Frontier Foundation) založená Johnom Barlowom mala 
za úlohu najmä lobbing, ochranu a presadzovanie základných ľudských a občianskych práv 
v kyberpriestore a takto pôsobí dodnes. Viď <www.eff.org>. 
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3. Novovek 
 

Posledné obdobie, ktoré v podstate trvá až dodnes, je možné charakterizovať 

najmä tým, že počítače sa stali bežnou súčasťou domácností, dostupnosť pripojenia na 

Internet je na väčšine miest samozrejmosťou, čo značne ovplyvňuje aj nárast a 

rozšírenie počítačovej kriminality. Toto prostredie sa značne komercializuje a teda 

opúšťa najmä akademické kruhy, kde bolo doteraz centrum jeho pôsobnosti.  

Počítačové vírusy sa rozmáhajú veľmi rýchlo, či už v podobe infikovaných 

programov alebo šírené prostredníctvom e-mailu. Najmä druhý spôsob sa stáva 

nebezpečným fenoménom, pôsobiacim škody na dátach či výpadky celých sietí. 

Nedostatočné bezpečnostné opatrenia a nulové povedomie o možnej hrozbe pôsobí, že 

predmetné vírusy infikujú obrovské množstvá staníc.24 

V roku 2000 sa prvý krát objavili tzv. „Denial of Service“ útoky (ďalej ako 

„DoS útoky“), ktorých podstata spočíva v zahltení cieľového počítačového systému 

opakovanými požiadavkami a tým jeho spomalenie či úplné vyradenie z prevádzky.  

Tento rok priniesol aj skupinu problémov z úplne iného spektra. Program 

Napster, umožňujúci zdieľanie hudobného obsahu, na princípe peer-2-peer predstavoval 

revolúciu v porušovaní autorských práv. Hlavným problémom, ktorý dal vzniknúť 

polemike, bolo to, či samotný program spôsobilý podporovať výmenu obsahu 

porušujúceho autorské práva je jeho porušením. 

V Českej republike sa v tomto období rozmohlo hlavne nezákonné 

kopírovanie hudobných a videonahrávok a s neskorším rozširovaním Internetu taktiež 

softwarové pirátstvo. Pirátske kópie tovaru sa rôzne šírili prostredníctvom búrz 

a inzerátov, neskôr po sieti. Okrem toho, sa vyskytovali prípady neoprávneného 

prístupu do systému, zneužitia osobných údajov klientov bánk, či podvodného jednania 

typu lietadlo, falšovania platobných kariet alebo výroba tzv. večných telefónnych kariet. 

Na tento trend reagoval zákonodarca postupným zaraďovaním nových skutkových 

podstát trestných činov do trestného zákona.25 

   

                                                 
24 Ako príklad možno uviesť jedny z prvých vírusov, ktoré sa rozšírili globálne a to „Melissa“ a „I love 
you“. 
25 Napr. Poškodenie alebo zneužitie záznamu na nosiči informácií podľa § 257a z. č. 140/1961 Sb. 
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3. Špecifiká kyberkriminality a charakteristika jej páchateľov 
 

Táto kapitola je zameraná na stručné vystihnutie špecifík kybernetickej 

kriminality najmä s ohľadom na osobu páchateľa, jeho motívu pri páchaní kybernetickej 

trestnej činnosti, na osobu obete a iné vlastnosti a odlišnosti vrátane jej prevencie. Na 

záver upozorňujem na dôležitosť delimitácie jurisdikcie ako zásadného problému 

v postihovaní tohto druhu kriminality. 

3.1. Typológia páchateľa 
 

Oblasť kyberkriminality zahŕňa súbor značne nesúrodých jednaní či spôsobov 

páchania, a tak je aj charakteristika typického páchateľa pomerne ťažká úloha. Každá 

podoblasť počítačovej kriminality so svojimi špecifikami má svojho typického 

páchateľa. Štatistické údaje nám však ponúkajú možnosť vlastnosti páchateľa do istej 

miery generalizovať. 

Typickým páchateľom kyberkriminality je mladší človek, vo veku od 15 do 30 

až 35 rokov, ktorý je inteligentný, vzdelaný, oplývajúci odbornými a praktickými 

skúsenosťami, predovšetkým mužského pohlavia. Veková hranica je však vskutku len 

relatívne vymedzená závisiac prevažne na type útoku, ktorého sa páchateľ dopúšťa. 

Porušovania autorských práv sa napríklad v mnohých prípadoch dopúšťajú aj osoby 

trestne nezodpovedné a naopak útokov spojených s podvodmi spáchanými cez Internet 

(napríklad predaj neexistujúceho tovaru atd.) sa budú dopúšťať aj páchatelia ďaleko 

presahujúci vyššie uvedenú vekovú hranicu. 

Vzdelanie páchateľov je stredoškolské, iné vyššie odborné či vysokoškolské, 

zamerané na technické odbory a to najmä na informačné technológie. V prevažnej 

väčšine prípadov ide o ľudí, ktorý sú kreatívni, energickí, a ktorí sa zaoberajú, prípadne 

zoznamujú s danou problematikou od detského veku.26 S prostriedkami informačných 

technológií vyrastali už od útleho detstva a kyberpriestor je pre nich „domácke“ 

prostredie, s rozvinutými sociálnymi vzťahmi. Tieto osoby väčšinou nemajú záznam 

v registri trestov, pričom trestnú činnosť vykonávajú hlavne pre dosiahnutie zisku. 

Pracovným miestom týchto páchateľov sú zväčša pozície, ktoré vzbudzujú 

rešpekt a relatívnu dôveru spoločnosti (napríklad bankoví úradníci, pracovníci vyššieho 

                                                 
26 DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia . 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-344-5. 
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manažmentu, programátori, správcovia sietí a všeobecne ľudia pracujúci v oblasti IT 

podpory). Často jednajú zneužívajúc vyššie postavenie či pracovné zaradenie, kde sa 

cítia nedostatočne ohodnotení. Z toho pramení aj označenie tohto druhu kriminality ako 

tzv. kriminality bielych golierov (anglicky tzv. „white-collar crime“27). 

Ak sa orientujú na krádeže, tieto realizujú nenápadne, peňažné prostriedky 

odoberajú po malých čiastkach, a to z dôvodu, že nechcú ublížiť konkrétnej osobe, ale 

samotnému zamestnávateľovi, ktorým sa vo veľkej miere prípadov cítia byť 

vykorisťovaný. Ich jednanie je vzdialené hrubým formám delikvencie a nevykazuje 

prvky násilia.28 

Prevažné zastúpenie mužov medzi páchateľmi je dané najmä faktom, že sú to 

práve oni, ktorí tiahnu k štúdiu technických odborov, i keď tento trend postupne slabne. 

Zaujímavé poňatie v prípade páchateľov hackingu presadzujú psychosexuálne teórie, 

ktoré ho popisujú ako činnosť do určitej miery nahradzujúcu sexuálnu aktivitu 

a orientujú sa skoro výlučne na mužské pohlavie, čím odôvodňujú jeho prevažujúce 

zastúpenie medzi páchateľmi oproti ženám.29 

Páchateľov je možné rozdeliť podľa ich vzťahu k informáciám na amatérov 

a profesionálov.  

Amatéri sú osoby, ktoré prenikajú do informačných systémov vyhľadávajúc 

slabé a zraniteľné miesta, a to ako náhodne tak aj cieľavedome. Túto skupinu členíme 

ďalej na: 

1. hackerov (ich cieľom je predovšetkým dokázanie vlastných schopností bez 

osobného profitu) 

2. crackerov (patogénne osobnosti, ktoré sa viac než na samotný proces prieniku 

do systému zameriavajú na jeho deštrukciu) 

3. neúspešných kritikov (ich motivácia je značne ovplyvnená neúspešnými 

pokusmi o poukázanie na nedostatky v systémoch a prienikom chcú upozorniť 

na nutnosť naliehavého riešenia). 

                                                 
27 „White-collar crime“ ako bol definovaný sociológom Edwinom Sutherlandom v roku 1939, tento 
charakterizuje ako trestný čin spáchaný rešpektovanými osobami vysokého sociálneho postavenia v rámci 
svojho povolania. 
28 LÁTAL, I. Počítačová (informační) kriminalita a úloha policisty při jejím řešení. Policista, 1998, č.3, 
příloha s. VIII. 
29 GŘIVNA, T.; POLČÁK, R. (eds.). Kyberkriminalita a právo. Praha. Auditorium, 2008, 220 s. 



17 
 

Profesionáli naopak majú získavanie a analýzu informácií v náplni práce 

(programátori, pracovníci manažmentu) a de facto operujú s neobmedzenými 

prostriedkami. Do tejto kategórie sa zaraďujú aj softwaroví piráti, ktorých cieľom je 

predaj získaného softwaru a neoprávnený zisk z tejto činnosti.  

Čo je však nutné zdôrazniť je fakt, že všetky uvedené klasifikácie sú len 

orientačné, keďže sa jednotlivé kategórie prelínajú a taktiež fakt, že niektoré 

z uvedených typických znakov už dnes nemusia byť nutne aktuálne.30  

Dovolím si tvrdiť, že niektoré zo stereotypov nahliadania na typologické znaky 

páchateľa sú už dnes prekonané. Za všetky uvediem jeden z príkladov, na ktoré 

poukazuje D. L. Shinderová31, a to, že nadpriemerné technické znalosti a vysoké IQ ako 

typický znak páchateľa kybernetickej kriminality už v dnešnej dobe neobstoja. 

Schopnosti postačujúce na využitie Internetu k páchaniu trestných činov už určite 

nemusia dosahovať úrovne spred pár desiatok rokov. V podstate je ich možné obmedziť 

na základné znalosti e-mailovej komunikácie. Dokonca aj jednaní, ktoré vykazujú 

znaky technologickej zložitosti, sa dnes dopúšťajú páchatelia s obmedzenými 

znalosťami používajúc inštrumenty, software a zdrojový kód napísané zdatnejšími 

užívateľmi a umiestnenými na webe. 

Ak sa pokúšame charakterizovať typologické znaky páchateľa kyberkriminality, 

nemôžeme opomenúť aj vplyv aký má samotné prostredie, v ktorom je predmetná 

kriminalita páchaná, na to ako sa páchateľ v skutočnosti chová. Komunikácia 

a správanie je v kyberpriestore nanajvýš neosobné a jednoducho maskovateľné, 

prostredie je anonymné. Je pravidlom využívať rôzne fantazijné osobnosti, tzv. aliasy, 

a teda skrývať vlastnú identitu, čo páchateľom dodáva sebaistotu a pocit utajenia. O to 

viac odvážne môže byť aj chovanie ľudí, ktorí by za iných okolností kriminálnu činnosť 

nepáchali. Relatívne neobmedzené možnosti im môžu dávať pocit nepostihnuteľnosti, 

pričom často krát si vlastne ani protiprávnosť svojho jednania neuvedomujú. 

Kyberpriestor umožňuje páchateľovi aby jednal s minimálnym možným rizikom 

a takmer bez tlaku a spolu s nízkym emocionálnym a fyzickým rizikom, nízkym 

                                                 
30KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 
2005. 
31 SHINDER, D. L. Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbook. Rockland, MA: Syngress 
Publishing, 2002. 
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stupňom vnímanej škody a viktimizácie sa tak vytvára priestor pre páchateľa aby sa cítil 

nepremožiteľne a všemohúco.32 

3.2. Najčastejšie motívy 
 

Motív páchateľa je vo veľkej miere závislý na druhu kyberkriminality, ktorého 

sa dopúšťa, pričom aj v rámci jednotlivých typov trestnej činnosti sú tieto značne 

diferencované a vykazujú špecifické vlastnosti. Medzi najčastejšie motívy samozrejme 

patrí majetkový prospech, teda zisk, potom hnev, odplata a iné emocionálne pohnútky, 

politické motívy, sexuálne motívy a vážne psychologické poruchy. Špecifickým 

motívom charakteristicky sa vyskytujúcim u páchateľov kyberkriminality je zábava 

a fascinácia samotnými ICT. 

Tak napríklad v prípade napadnutí počítačov prostredníctvom vírusov a iných 

logických útokov patrí medzi hlavné motívy túžba prekonať subjektívny pocit 

nedocenenia svojich schopností, konflikty v medziľudských vzťahoch ako aj krycí 

motív pre utajenie inej trestnej činnosti. Ďalej je možno pozorovať vôľu poškodiť 

fungovanie rozličných inštitúcií či túžbu po riziku a dobrodružstve.  

V prípade hackingu (prenikania do chránených systémov) je možno motívy 

vnútorne diferencovať podľa jednotlivých skupín páchateľov na tzv. rodents (voľne 

preložené ako hlodavci), ktorých motívom je zábava či intelektuálna výzva bez vôle 

získať akýkoľvek materiálny prospech; tzv. swappers, ktorý využívajú prieniky do 

systému na výmenu informácií; tzv. crackers, ktorý v podstate kradnú a kopírujú 

programové vybavenie a nakoniec tzv. carders a trashers, ktorých motívom je výlučne 

majetkový prospech.33 

V súčasnosti sa objavujú tendencie hackerov vyjadrovať svojimi útokmi 

politické zaradenie a nesúhlas s autoritami. Príkladom takto politicky motivovaných 

útokov je medzinárodná hackerská skupina „Anonymous“, ktorá je v poslednej dobe 

mediálne spájaná hlave s protestnými akciami proti Obchodnej dohode proti 

falšovaniu34 a proti zrušeniu servera megaupload.com, ktorá vyradila v priebehu prvého 

                                                 
32 GŘIVNA, T.; POLČÁK, R. (eds.). Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, 220 s. 
33 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 
2005. 
34 Vysvetlenie viď podkapitola 4.3. 
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pol roku 2012 z prevádzky mnoho webových stránok štátnych orgánov 

a podnikateľských skupín35. 

Softwarové pirátstvo je charakteristické tým, že rozhodujúcim a najvýraznejším 

motívom je získanie úspory z výdavkov či priamo majetkového prospechu, k čomu 

významným spôsobom pristupuje vedomie veľmi malej, takpovediac mizivej, 

pravdepodobnosti odhalenia.  

3.3. Viktimizácia a obete kyberkriminality 
 

Charakteristickým znakom kriminality páchanej v kyberpriestore je neosobnosť, 

 vzdialenosť páchateľa a obete, v mnohým prípadoch aj časový odstup medzi jednaním 

a následkom trestného činu. Na strane užívateľov a teda potencionálnych obetí sa 

vyskytujú, ako jednotlivé fyzické osoby, tak osoby právnické, korporácie či štátne 

inštitúcie (zasiahnuté bývajú hlavne bankový, finančný a poisťovací sektor). Sú to práve 

druhé zmienené, ktoré sú najčastejšími obeťami kyberútokov. Dôvodov prečo tomu tak 

je, môžeme nájsť mnoho. Podnikateľské aktivity alebo fungovanie orgánov štátnej 

správy je dnes takmer v celom rozsahu digitalizované, pričom väčšina informácií, aj 

vysoko dôvernej povahy, je uchovávaná elektronicky. 

Kyberkriminalita patrí medzi najmenej ohlasované druhy trestnej činnosti, 

odhadom sa orgány činné v trestnom konaní dozvedia len o 10 percentách z celého jej 

objemu. Obete z podnikateľského sektoru väčšinou nemajú vôľu ohlásiť a riskovať 

následné zverejnenie skutočnosti, že boli napadnuté kyberútokom, pretože sa obávajú 

škôd na povesti a dobrom mene, nedôveru verejnosti a následných ekonomických škôd.  

Sekundárna viktimizácia sa tak stáva väčšou než tá prvotná. Obete takisto sami často 

používajú nelegálny software popr. inak porušujú autorské práva a boja sa odhalenia. 

Táto neochota oznamovať tieto trestné činy následne zvyšuje aj objem páchanej 

kyberkriminality a tým teda aj znemožňuje analýzu, vedecký výskum či 

prispôsobovanie vyšetrovacích metód.  

Viktimizácia nemusí byť však v každom prípade odhalená, veľké množstvo 

útokov je vykonávaných práve spôsobom, ktorý obmedzuje možnosti jeho rozpoznania 

(napríklad vo forme tzv. spyware či napichnutie počítača pomocou tzv. dialers). Zistiť, 

                                                 
35 Takto boli napadnuté napríklad stránky FBI, Ministerstva spravedlivosti USA či Nového Zélandu, 
stránky Bieleho domu, Amerického združenia filmového priemyslu atd. Táto skupina je aktívna aj 
v Českej a Slovenskej republike, kde vyvíja rovnakú činnosť. 
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že sa niekto stal obeťou kyberzločinu je otázka použitia špeciálneho softwaru a určitej 

technickej gramotnosti a preto hlavne v prípade jednotlivcov, ktorý až tak nedbajú, 

z rôznych dôvodov, na bezpečnosť svojho systému, často ani k odhaleniu nepríde. 

3.4. Iné špecifiká kyberkriminality 
 

Okrem charakteristických odlišností páchateľa a obetí, ktoré som zmienila 

vyššie, je kyberkriminalita špecifická aj viacerými ďalšími rysmi a príčinami svojho 

vzniku, ktoré u iných typov kriminality nenájdeme. 

V prvom rade je nutné zmieniť, že kybernetická kriminalita sa vyznačuje 

vysokou latentnosťou, ktorá sa podľa výskumov pohybuje až v medziach 90-95%. 

Pramení to nielen z dôvodu neochoty obetí tieto trestné činy oznamovať, či s 

obťažnosťou tieto obete v jednotlivých prípadoch lokalizovať ale aj z rôznych iných 

dôvodov. Obete sa často ani nedozvedia, že sú alebo boli predmetom útoku páchateľov 

a v niektorých prípadoch nedostatok právneho vedomia vedie k tomu, že obeť nevie, že 

predmetné jednanie je trestným činom.  

Ako som už rôzne naznačila vyššie v tejto práci, kyberpriestor ako miesto činu 

je rovnako dôležitým rozdielom od iných druhov kriminality. Páchateľ má možnosť 

nenákladne z bezpečia svojho domova zasiahnuť ktorékoľvek miesto na svete, resp. 

vykonať veľké množstvo naraz s efektom na rôznych miestach. Výšky škôd sú tak len 

ťažko zistiteľné a vyčísliteľné. 

S tým súvisí aj možnosť páchať kybernetické trestné činy v priebehu niekoľkých 

sekúnd, bez nutnej prítomnosti páchateľa na mieste činu, s tým, že poškodený spáchanie 

takéhoto činu ani nemusí postrehnúť. Typickým je nedostatok dôkazného materiálu, 

dochádza k okamžitej likvidácií stôp. Dôkazný materiál je dostupný len v podobe 

magnetických, optických a elektronických nosičov dát, čo znamená vyššie nároky na 

orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní. Pri útoku na cielený objekt je možné 

takmer absolútne vylúčiť svedka, a tým sťažiť zisťovanie, odhaľovanie a vyšetrovanie 

orgánov činných v trestnom konaní.36 

Ďalším špecifikom je povaha nástrojov, teda technológií, ktoré sú použité 

k páchaniu tejto trestnej činnosti a zároveň sú aj jej terčom. Sú relatívne ľahko dostupné 

                                                 
36 MADLIAK, J.; MESÁROŠ, M. Prevencia kriminality. Košice: Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach, 2009. 
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(najmä pokiaľ uvažujeme o softwarovom pirátstve – CD, DVD, Blu-ray mechaniky 

s možnosťou zápisu, CD,DVD, Blu-ray médiá atd.), čím umožňujú prístup bez 

zložitejšej prípravy každému. Zároveň pôsobí nízka kúpyschopnosť páchateľov, a teda 

ich neschopnosť zaobstarať si originálne produkty, ktoré sú na trhu často neodôvodnene 

predražené. Ochrana a zabezpečenie softwaru, informácií a údajov je finančne nákladná 

a teda často zanedbávaná a tak v podstate uľahčuje páchateľom manipuláciu s nimi.  

 

3.5. Prevencia kyberkriminality 
 

Z hľadiska kybernetickej kriminality je nutné brať do úvahy, pri stanovovaní 

stratégie jej prevencie, v zásade dve hlavné kritériá. V prvom rade ide o prevenciu 

psychologickú, teda pôsobenie na spoločnosť v podobe vytvárania povedomia o 

jej nemorálnosti a spoločenskej škodlivosti. Zvyšovanie právneho vedomia verejnosti 

by sa malo zameriavať hlavne na upozorňovanie na hrozby zneužitia počítačových a  

iných informačných technológií. Neskúsený užívatelia v mnohých prípadoch z dôvodu 

svojej „technologickej negramotnosti“ zanedbávajú ochranu, prípadne o možných 

kybernetických hrozbách vôbec nevedia. Ako príklad možno uviesť šikovné mobilné 

telefóny, tzv. „smartphony“, o ktorých možnosti ľahkého zneužitia mnoho užívateľov 

netuší.  

Rovnako je nutné na potenciálnych páchateľov pôsobiť výchovne, to 

predovšetkým znamená prízvukovať nedovolenosť a protiprávnosť jednotlivých druhov 

kybernetických útokov, ktoré často takto vnímané nie sú. To platí predovšetkým 

v prípade porušovania autorských práv pri audiovizuálnom a sofwarovom pirátstve.  

S psychologickou prevenciou neoddeliteľne súvisí aj prevencia technologická, 

tzn. hardwarové a softwarové zabezpečenie zariadení, prípadne zabezpečenie fyzické. 

Najvýznamnejšou formou ochrany v tomto prípade je ochrana softwarová. Ide 

o najrôznejšie zabezpečovacie programy vykonávajúce antivírovú ochranu, spoľahlivé 

operačné systémy, sieťové riešenia s prvkami ochrany pred monitorovaním a prienikom 

či šifrovacie systémy ochrany komunikácie.37 

                                                 
37 MADLIAK, J.; MESÁROŠ, M. Prevencia kriminality. Košice: Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach, 2009. 
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Osobne si myslím, že kľúčová v prípade prevencie kyberkriminality, je určite 

osveta resp. zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o kybernetických hrozbách 

a účinných nástrojoch na ochranu pred nimi. Aj napriek tomu, že sú snahy na 

vzdelávanie verejnosti značne pokročilé, zjavne nie sú dostatočne účinné. Inštalovanie 

antivírových programov by malo byť samozrejmosťou v prípade každej systémovej 

jednotky, ich užívatelia ale tento spôsob ochrany často podceňujú, vôbec tieto programy 

nepoužívajú prípadne ich nedostatočne často aktualizujú.  

Nejde však len o ochranu počítačových systémov ako takých. Rovnako dôležité 

je vedieť odolať resp. v čo najväčšej miere zamedziť kybernetickým útokom na osoby 

ako také, v prípadoch cyberstalkingu, kybernetického šikanovania. Ľudia často ani 

nevedia, že k podobným útokom môže dôjsť, pričom práve obozretné chovanie 

potenciálnych obetí v kyberpriestore sa javí ako funkčný prostriedok prevencie. 

V tomto prípade sa javí ako potrebná práca s deťmi a mládežou, tak aby si osvojili 

návyky korektného a bezpečného správania sa v kyberpriestore a aby zároveň od čo 

najmenšieho veku bolo zvyšované ich právne povedomie o protiprávnosti niektorých 

druhov jednania. 

S ohľadom na funkčnú spätosť preventívnej a represívnej zložky trestného práva 

sa v tomto prípade taktiež núka úvaha o výrazných prevenčných dôsledkoch odhalenia 

a vyšetrenia prípadov kyberkriminality a následným postihom páchateľa. Internet ako 

verejné oznamovacie médium zaručuje rýchly prenos informácií a ich bezproblémové 

šírenie, čo v prípade zverejňovania objasnených prípadov kyberkriminality a potrestania 

ich páchateľov môže byť značne efektívne v jej potieraní. 

3.6. Pôsobnosť trestného práva v prostredí Internetu 
  

Internet ako medzinárodne prepojená sieť existujúca ako celok v kyberpriestore, 

neberúc ohľad na hranice štátov a rozsah pôsobnosti ich právnych poriadkov pôsobí 

značné problémy v určení práva, ktoré bude pre daný problém rozhodné, ktorý štátny 

orgán je oprávnený vydať právoplatné rozhodnutie a v neposlednom rade ktorý orgán 

toto rozhodnutie môže priamo vykonať a vymôcť.  

Niektorí autori, zástancovia konzervatívneho prúdu, sa domnievajú, že určovanie 

miestnej pôsobnosti pomocou zaužívaných techník aplikovaných na tradičné jednania 

v tzv. offline prostredí je postačujúce a teda, že za každých okolností je možno určiť 
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vzťah informácií a subjektov ku konkrétnemu územiu suverénneho štátu a teda nie je 

potrebné žiadne špeciálne riešenie. Podľa tohto názoru, sa komunikácia v kyberpriestore 

žiadnym spôsobom neodlišuje od tej, ktorá nastáva v bežnom svete a teda, že subjekty 

navzájom komunikujúce sú objektívne umiestnené v určitom priestore čím terajší 

princíp teritoriality38 zostáva plne využiteľný. Na druhej strane stojí, dnes dominantný 

myšlienkový prúd, ktorý zastáva názor opačný, akcentujúc potrebu diametrálne 

odlišného nahliadania na riešenie tohto problému. Jeho zástancovia tvrdia, že 

špecifickosť kyberpriestoru ako v podstate neurčiteľného prostredia, ktoré hmatateľne 

neexistuje, vyžaduje aj špecifické právne nástroje na určenie rozhodného práva a 

mierny odklon od tradičných princípov, na ktorých stojí určovanie pôsobnosti.39 

Tradičnými princípmi v českom trestnom práve, zakotvenými v  zákone č. 

40/2009 Sb., Trestní zákonník (ďalej ako „TZ“), sú zásada teritoriality, zásada 

registrácie, zásada personality, zásada ochrany, zásada univerzality, pasívny princíp 

personality a subsidiárna zásada univerzality.  

Zásada teritoriality v §  4 ods. 1 TZ stanoví, že podľa zákona Českej republiky 

sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na jej území. Ďalej podľa ustanovenia 

§ 4 ods. 2 sa za trestný čin spáchaný na jej území považuje aj ak sa tu páchateľ dopustil 

celkom alebo len z časti jednania, aj keď porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného 

TZ nastalo alebo malo nastať  celkom alebo len z časti v cudzine alebo ak tu páchateľ 

porušil alebo ohrozil záujem chránený TZ, či tu taký následok mal nastať, aj keď sa 

jednania dopustil v cudzine. Prípady kybernetickej kriminality, kedy jednanie a ním 

spôsobený následok nastanú každý na území iného štátu sú veľmi početné a možno ich 

považovať za dokonca prevažujúce, ide o tzv. distančné delikty40. Môže ísť napríklad 

o prípady, kedy skupina hackerov zaútočí na server fyzicky umiestený v inom štáte, než 

v ktorom sa oni nachádzajú. 

V prípade distančných deliktov je možné páchateľa stíhať vo všetkých štátoch, 

ktorých sa predmetný trestný čin dotýka.41  Následkom toho môže dôjsť k situácií kedy 

                                                 
38 §  4 odst. 1 TZ stanoví, že podľa zákona Českej republiky sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol 
spáchaný na jej území.  
39 POLČÁK, R., K problému působnosti trestního práva na Internetu; Acta universitatis carolinae – 
juridica 4, str.91-106, 2008. 
40 Distančným deliktom rozumieme také trestné činy, u ktorých medzi jednaním a následkom existuje 
určitá vzdialenosť.  
41 Na prípady cezhraničnej internetovej kriminality je možné aplikovať princíp efektívnej prítomnosti 
páchateľa na území určitého štátu ako ho vymedzil vtedajší Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti 
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skutok, ktorého sa páchateľ dopustil na území jedného štátu tu nebol trestný avšak 

následok, ktorý nastal v štáte inom už je za trestný na danom území považovaný. Tento 

stav je značne v neprospech orgánov činných v trestnom konaní a teda výhodou pre 

osobu páchateľa, keďže vyšetrovanie týchto trestných činov a vykonávanie úkonov 

trestného konania je sťažované komplikovanou medzinárodnou spoluprácou, ktorá je 

v mnohých prípadoch neefektívna, či už z dôvodov odlišnej legislatívy alebo zložitých 

procesných postupov.42  

Samotná povaha kyberpriestoru, v ktorom sa predmetné jednania odohrávajú, je 

to čo predurčuje zložitosť určovania jurisdikcie. Veľmi často je prakticky nemožné 

zistiť konkrétnu geografickú polohu odosielateľa správy či súboru škodlivého obsahu 

uložených na konkrétnej webovej stránke, ktorá je samozrejme dostupná všetkým 

užívateľom, bez ohľadu na štát, z ktorého sú pripojený.43 

Problematika pôsobnosti a právomoci orgánov činných v trestnom konaní je tak 

stále nedostatočne riešená čiastkovou a hlavne nejednotnou úpravou v medzinárodných 

zmluvách z oblasti spolupráce v trestnom konaní. Dôležitým dokumentom v tejto 

oblasti je jednoznačne Dohovor o kybernetickej kriminalite. Za pozitívum jeho úpravy 

je možné jednoznačne určiť pravidlá v oblasti vyšetrovania a zhromažďovania dôkazov, 

naopak nedostatočne sa Dohovor venuje práve delimitácií jurisdikcie a miestnej 

pôsobnosti hmotného trestného práva. Je však nutné dodať, že dosiahnutie zhody v tejto 

oblasti na medzinárodnej úrovni už dlhodobo naráža na názorovú nejednotnosť 

jednotlivých aktérov. 

  

                                                                                                                                               
(Permanent court of International justice) vo svojom rozhodnutí  S.S. Lotus (Fr. v. Turk.)41. Išlo 
o pozitívny spor o trestnú jurisdikciu nad posádkou francúzskeho parníka Lotus, ktorý sa v tureckých 
teritoriálnych vodách zrazil s parníkom plávajúcim pod tureckou vlajkou, pričom o život prišlo niekoľko 
námorníkov. Súd konštatoval, že „...trestné činy, ktorých páchateľ sa v dobe spáchania trestného činu 
vyskytoval na území iného štátu, je ho treba považovať za spáchaný tam, kde sa vyskytol jeden z jeho 
základných elementov, konkrétne jeho účinok.“ 
Viď: Rozhodnutie Stáleho dvora pre medzinárodnú spravodlivosť, Ser. A., No. 10, 1927. S.S. Lotus (Fr. 
v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7). Dostupné z www:  
<http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm> 
42 POLČÁK, Radim. Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 
150 s. 
43 Viď prípad ruského kryptológa Dmitrija Skljarova z roku 2001, ktorý bol v USA zadržaný za šírenie 
softwaru, ktorý prevádzal chránený formát Adobe E-book na nechránený formát pdf. Toto jednanie bolo 
v Ruskej federácií zákonné, avšak naopak v USA zakladalo trestný čin, pretože i keď software bol na 
Internet umiestnený z Ruska, pre užívateľov bol samozrejme dostupný odkiaľkoľvek. 
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4. Medzinárodná a európska úprava kyberkriminality 
 

Kyberkriminalita ako trestná činnosť páchaná v kyberpriestore v zásade neberie 

ohľad na hranice štátov, a tak sú jej úprava na medzinárodnej úrovni a koordinácia 

postupov viac než žiaduce. Z tohto dôvodu považujem medzinárodnú úpravu 

kyberkriminality a spoluprácu pri jej prevencií a potieraní za veľmi dôležitú a do 

budúcnosti predpokladám jej značný rozvoj. Jednotlivé štáty však často pristupujú 

k požiadavke ochrany systémov a dát rozdielne, a tak v právnych úpravách prichádza 

k nesúladu, ktorý je z dôvodu nutnosti efektivity ochrany pred kybernetickými 

trestnými činmi treba odstrániť. V tejto kapitole zmienim a charakterizujem aspoň 

najdôležitejšie medzinárodné právne dokumenty tak isto ako legislatívu Európskej 

Únie, ktoré sa snažia tento spomínaný nesúlad odstrániť a prispieť tak k efektívnemu 

postihu kyberkriminality z národného ako aj nadnárodného hľadiska. 

4.2. Dokumenty Rady Európy 

4.2.1. Dohovor Rady Európy o kybernetickej kriminalite 

Dohovor Rady Európy č. 185 o kybernetickej kriminalite z Budapešti zo dňa 

23.11.200144, ktorý vstúpil v platnosť 1.7.2004 je najdôležitejším medzinárodným 

právnym dokumentom z oblasti kybernetickej kriminality. Jeho hlavným cieľom je 

dosiahnutie jednotného prístupu a postupu k postihovaniu kybernetickej kriminality 

signatármi a to najmä pomocou ukladania povinností inkorporovať inštrumenty, ktoré 

umožnia rovnakú možnosť postupu proti páchateľom kyberzločinov. K tomuto 

Dohovoru pristúpili aj signatári mimo Rady Európy, pričom USA je jedinou z týchto 

krajín, ktorá Dohovor ratifikovala. Česká republika sa stala signatárom Dohovoru 

2.9.2005 avšak do dnešného dňa ho neratifikovala, naopak Slovenská republika 

Dohovor podpísala a následne aj 8.1.2008 ratifikovala.  

Základom pre jeho obsah je možno považovať spoločný postoj Rady 

z 27.5.1999, ktorý obsahuje odporučenia aby Dohovor obsahoval ustanovenia týkajúce 

sa uľahčenia vyšetrovania a trestného stíhania páchateľov trestných činov týkajúcich sa 

počítačového systému a dát, a ďalej aby signatári zaviedli do svojich právnych 

                                                 
44 Council of Europe; Convention on Cybercrime, 2001, dostupné online z : 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20and%20pr
otocol/ETS%20185%20Slovak.pdf. 
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systémov skutkové podstaty vymenovaných trestných činov (napr. porušovanie 

dôvernosti a integrity počítačových dát, počítačový podvod, falšovanie a trestné činy 

týkajúce sa obsahu a detskej pornografie)45. 

Dohovor sa skladá z preambule a 48 článkov v 4 kapitolách, v ktorých najprv 

definuje základné pojmy, upravuje opatrenia prijímané na národnej úrovni v oblasti 

trestného práva hmotného ako aj procesného a nakoniec sa zaoberá medzinárodnou 

spoluprácou. Kapitola štvrtá obsahuje záverečné ustanovenia. 

Druhá kapitola Dohovoru, nazvaná „Opatrenia k prijatiu na národnej úrovni“, 

z pohľadu trestného práva hmotného definuje znaky skutkových podstát deviatich 

trestných činov podľa nasledujúcej schémy: 

1. Trestné činy proti dôvernosti, hodnovernosti a dostupnosti počítačových 

údajov a systémov. 

a. Nezákonný prístup (čl.2) 

b. Nezákonné odpočúvanie (čl.3) 

c. Zasahovanie do údajov (čl.4) 

d. Zasahovanie do systému (čl.5) 

e. Zneužitie zariadení (čl.6) 

2. Počítačové trestné činy. 

a. Falšovanie spojené s počítačom (čl.7) 

b. Podvod spojený s počítačom (čl.8) 

3. Trestné činy súvisiace s obsahom.46 

a. Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou (čl.9) 

4. Trestné činy súvisiace s porušením autorských a príbuzných práv (čl.10) 

 

V druhom oddiele tejto kapitoly Dohovor upravuje otázky trestného práva 

procesného, najmä sa snaží vymedziť harmonizované a efektívne postupy v oblasti 

vyšetrovania. Preto stanoví stranám, aby prijali procesné opatrenia, ktoré majú 

zabezpečiť urýchlené uchovanie uložených počítačových dát (čl.16), urýchlené 

uchovanie a čiastočné sprístupnenie prevádzkových dát (čl.17), príkaz na vydanie dát 

a informácií rôzneho druhu (čl.18), prehliadku a zaistenie uložených počítačových dát 

                                                 
45 VOLEVECKÝ, P. Kybernetická trestná činnost v mezinárodních dokumentech a v dokumentech 
ES/EU. Trestní právo. 2009, č.7 -8, s.26-38. 
46 V ang. Content-related offences. 
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(čl. 19), zhromažďovanie prenášaných dát v reálnom čase (čl.20) a zachytenie 

obsahových dát (čl.21). V českej právnej úprave sa tieto záväzky však odrážajú len 

čiastočne a možno povedať, že nedostatočne. Úprava je útržkovitá v zákone č. 127/2005 

Sb. o elektronických komunikáciách, na ostatné prípady sa použijú stávajúce inštitúty 

upravené v trestnom poriadku47 ako povinnosť k vydaniu veci, odňatie veci, zadržanie, 

otvorenie a sledovanie zásielky a odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.  

V oddiele tri sa ďalej Dohovor čiastočne venuje problematike právomoci, avšak 

žiadnym spôsobom neupravuje potenciálne konflikty právomoci, či inak nestanovuje 

limity a pravidlá určovania tejto právomoci, čo je ako už bolo naznačené vyššie48, 

značný nedostatok. 

Kapitola tretia, ako vyplýva z jej názvu („Medzinárodná spolupráca“), upravuje 

všeobecné zásady medzinárodnej spolupráce spolu s konkrétnymi spôsobmi, akými je 

možné túto spoluprácu pri konaní o kyberzločinom realizovať. Sú to však len doplnkové 

nástroje, ktoré majú slúžiť ako konkretizácia už stávajúcich pravidlám ukotveným 

v iných medzinárodných dokumentoch. Čo do obsahu, Dohovor upravuje všeobecné 

princípy týkajúce sa medzinárodnej spolupráce a vzájomnej pomoci, všeobecné 

princípy týkajúce sa vydávania osôb, postupy týkajúce sa žiadostí o vzájomnú pomoc 

v prípade neexistencie aplikovateľných medzinárodných zmlúv a na záver konkrétne 

ustanovenia analogické k tým, ktoré viažu štáty na vnútroštátnej úrovni49, spolu 

s povinnosťou zmluvnej strany určiť kontaktné miesto, ktoré má byť k dispozícií 24 

hodín denne, k zaisteniu rýchlej reakcie a neodkladnej pomoci pri vyšetrovaní. 

4.2.2. Dodatkový protokol k Dohovoru o kybernetickej kriminalite 
 
Dodatkový protokol k Dohovoru o kybernetickej kriminalite zo dňa 28.1.2003 

týkajúci sa kriminalizácie činov rasistickej a xenofóbnej povahy spáchaných 

prostredníctvom počítačových systémov50 (ďalej ako „Dodatkový protokol“), ktorý 

vstúpil v platnosť 1.3.2006 doplňuje Dohovor o znaky trestných činov týkajúcich sa 

obsahu rasistickej a xenofóbnej povahy, keďže samotný Dohovor kriminalizuje v tomto 

                                                 
47 Zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29.listopadu 1961 Trestní řád. 
48 Viď podkapitola 3.5. Pôsobnosť trestého práva v prostredí Internetu. 
49 Ide napr. o vyžiadanie urýchleného uchovania uložených počítačových dát.  
50 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist 
and xenophobic nature committed through computer systems, dostupné online z: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm> 
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ohľade len jednanie týkajúce sa detskej pornografie. Je tomu tak, pretože v dobe, keď 

Dohovor vznikal, sa predpokladalo, že sa na ňom zúčastní aj USA, pre ktoré by 

kriminalizácia daných jednaní znamenala kolíziu s jej liberálnym nazeraním na 

slobodou prejavu.51 Česká republika Dodatkový protokol dodnes nepodpísala.  

Dodatkový protokol vymedzuje znaky nasledujúcich trestných činov: 

1. šírenie rasistických a xenofóbnych materiálov pomocou počítačových 

systémov, 

2. rasisticky a xenofóbne motivované vyhrážanie, 

3. rasisticky a xenofóbne motivované útoky, 

4. popieranie, hrubé znižovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie 

genocídy alebo zločinov proti ľudskosti, 

5. návod a pomoc k jednaniam 1 až 4. 

Okrem definícií skutkových podstát vyššie uvedených trestných činov, obsahuje 

Dodatkový protokol opatrenia ohľadne spolupráce v oblasti trestného práva hmotného, 

procesného a medzinárodného. 

4.3. Dokumenty Európskej Únie 
 

Rovnako na úrovni Európskej Únie bolo prijatých množstvo dokumentov, ktoré 

si kladú za cieľ harmonizovať právne úpravy členských štátov v oblasti kyberzločinu. 

Potreba regulácie oblasti ochrany pred kyberzločinom bola zaradená Európskou 

komisiou ako jej kľúčová priorita v roku 2007.52 Vybranými dôležitými prameňmi 

európskeho práva v tejto oblasti sú hlavne (v chronologickom poradí): 

1. Rozhodnutie rady 92/242/EHS zo dňa 31.3.1992 o bezpečnosti 

informačných systémov, ktoré bolo prvým rozhodnutím týkajúcim sa výlučne 

problematiky boja s kybernetickou trestnou činnosťou. Jeho účelom bolo 

zaistenie vývoja postupov, noriem, produktov a iných dôležitých nástrojov pre 

zaistenie bezpečnosti informačných systémov a verejných komunikačných sietí 

s dôrazom na výskum a vývoj technológií v oblasti bezpečnosti ICT. 

                                                 
51 GŘIVNA, T.; POLČÁK, R. (eds.). Kyberkriminalita a právo. Praha. Auditorium, 2008, 220 s. 
52 Tento posun v prioritách bol vyjadrený hlavne v oznámení Európskej Komisie: Smerovanie 
k všeobecnej politike boja proti počítačovej trestnej činnosti (Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions - Towards a general policy on 
the fight against cyber crime {SEC(2007) 641} {SEC(2007) 642}; dostupné online z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0267:EN:NOT>. 
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2. Rámcové rozhodnutie Rady 2000/375/SVV zo dňa 29.5.2000 o boji proti 

detskej pornografii na Internete, ktoré má, viac než donucovací, deklaratórny 

charakter a neobsahuje skutkové podstaty žiadnych trestných činov. V podstate 

podnecuje členské štáty aby podporovali užívateľov internetu k nahlasovaniu 

pornografického obsahu, či zaistili rýchle konanie a spoluprácu donucovacích 

orgánov k zabezpečeniu účinného odhaľovania a stíhania protiprávnych jednaní 

v oblasti detskej pornografie. Rozhodnutie tiež stanovuje, aby členské štáty 

zintenzívnili spoluprácu s priemyselným odvetvím za účelom vývoja 

prostriedkov k potláčaniu šírenia a umiestňovania detskej pornografie na 

Internet. 

3. Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV zo dňa. 28.5.2001 o potieraní 

podvodov a falšovania bezhotovostných platobných prostriedkov. Toto 

rozhodnutie upravuje predovšetkým harmonizáciu národných právnych úprav 

členských štátov pri boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných 

platobných prostriedkov. Podľa článku 3 majú členské štáty zaistiť trestnosť 

páchateľa jednaní, ktoré spočíva v prevode peňažných prostriedkov s úmyslom 

spôsobiť majetkovú škodu a to manipuláciou s počítačovými či identifikačnými 

dátami a neoprávneným zásahom do počítačového systému či programu. Okrem 

iného tiež upravuje zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb za 

vybrané trestné činy a sankcie, ktoré im možno za ne uložiť. 

4. Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV zo dňa 22.12.2003 o boji proti 

pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ktoré sa primárne 

neobmedzuje na jednania spáchané pomocou počítačového systému, avšak 

trestné činy v tomto rozhodnutí vymedzené je možné spáchať aj ich 

prostredníctvom, sa teda tiež zaraďuje medzi dokumenty prispievajúce 

k potieraniu kyberkriminality. 

5. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV zo dňa 24.2.2005 o útokoch proti 

informačným systémom malo za účel harmonizovať úpravy členských štátov 

v oblasti útokov proti informačným systémom vymedzením konkrétnych 

skutkových podstát trestných činov protiprávneho prístupu k informačných 

systémom, protiprávnemu zásahu do systémov a protiprávnemu zásahu do dát. 
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Zároveň však uvádza ako potrebné zamedzenie prílišnej kriminalizácie 

v prípadoch menšieho významu. 

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES zo dňa 8.6.2000 

o niektorých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, najmä 

elektronického obchodu na vnútornom trhu (smernica o elektronickom 

obchode) 

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC zo dňa 12.7.2002 

o spracovaní osobných údajov a o ochrane súkromia v odvetví elektronických 

komunikácií 

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/EC zo dňa 15.3.2006 

o uchovávaní údajov vytváraných alebo spracovávaných v súvislosti 

s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronických komunikácií alebo 

verejných komunikačných sietí a o zmene smernice 2002/58/ES 

 

Medzi ďalšie dôležité dokumenty, ktoré ovplyvňujú tvorbu a kvalitu nástrojov 

boja proti kyberkriminalite, môžeme zaradiť aj Oznámenie Komisie o boji proti spamu 

a špionážnemu a škodlivému softwaru53. Komisia v ňom správne reaguje na obrovský 

nárast a vývoj v oblasti nevyžiadaných elektronických správ a tzv. spyware a malware. 

Toto oznámenie sa zameriava predovšetkým na hodnotenie stavu ohrozenia týmito 

škodlivými inštrumentmi a zároveň vymedzuje ďalšie opatrenia, ktoré je nutné prijať.  

Ako už som spomenula vyššie, oblasť politiky v boji proti kybernetickej 

kriminalite je v súčasnej dobe pre Európsku Úniu jedna z priorít. Európska Komisia vo 

svojom Oznámení k všeobecnej politike v boji proti počítačovej kriminalite54 vymedzuje 

ciele politiky v oblasti boja proti kyberkriminalite a charakterizuje ich v troch smeroch 

ako zlepšenie a uľahčenie koordinácie a spolupráce medzi jednotkami počítačovej 

trestnej činnosti, ostatnými príslušnými orgánmi a odborníkmi Európskej únie; 

vypracovanie koherentného rámca EÚ v oblasti politiky boja proti počítačovej trestnej 

činnosti a, v neposlednom rade, zvýšenie informovanosti o nákladoch a 

                                                 
53 Oznámenie Komisie  Europskómu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a  
sociálnemu výboru v Výboru regiónov o boji proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému 
softwaru („malicious software“) zo dňa 15.11.2006 (KOM (2006) 688)  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0688:FIN:CS:PDF>. 
54 Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov k všeobecnej politike v boji proti počítačovej kriminalite zo dňa 22.5.2007 (KOM (2007) 267) 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0267:EN:NOT>. 
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nebezpečenstvách spojených s počítačovou trestnou činnosťou. Ako opatrenia navrhuje 

napr. zvýšiť finančnú podporu, výskum, angažovanosť členských štátov či aktívnu 

participáciu Európskej Únie na medzinárodnej spolupráci.  

Aktuálnejšie Komisia v roku 2011, vo svojom oznámení o ochrane kritických 

informačných infraštruktúr „Ochrana Európy pred rozsiahlymi kybernetickými útokmi a 

narušeniami: zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti“55, zdôraznila hrozby, 

ktoré znamenajú kyberútoky pre spoločnosť a vlastnú potrebu zabezpečenia 

informačných systémov. 

Najnovšie Komisia priniesla vo svojom Oznámení o riešení otázok trestnej 

činnosti v digitálnom veku: Zriadenie európskeho centra boja proti kybernetickej 

kriminalite56, zámer zriadiť Európske centrum boja proti kybernetickej kriminalite, 

ktoré má byť súčasťou Europolu, a ktoré sa má stať ústredným miestom expertízy 

kybernetickej kriminality. Z predmetného návrhu plynie, že centrum má byť zamerané 

na kybernetickú kriminalitu páchanú organizovanými zločineckými skupinami, ďalej na 

kriminalitu, ktorá pôsobí závažné škody svojim obetiam, a ktorá ovplyvňuje strategické 

systémy infraštruktúry a informačné systémy v Únií. Centrum má slúžiť ako informačný 

orgán zhromažďujúci údaje a štatistiky o kriminalite, z dôvodu získania lepšieho obrazu 

o kyberkriminalite na území EÚ. Centrum by malo kumulovať odborné znalosti 

a podporovať odbornú prípravu a budovanie kapacít. Ďalej má poskytovať členským 

štátom podporu pri vyšetrovaní kyberkriminality a zabezpečovať forenznú pomoc na 

odbornej úrovni. 

 

                                                 
55 Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov o ochrane kritických informačných infraštruktúr „Ochrana Európy pred rozsiahlymi 
kybernetickými útokmi a narušeniami: zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti“ zo dňa 30. 3. 
2009 (KOM(2009) 149) 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:SK:HTML>. 
56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Riešenie otázok trestnej činnosti v digitálnom 
veku: zriadenie európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite“ zo dňa 28.3.2012 (KOM (2012) 
140)<http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-
%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf>. 
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4.4. Obchodná dohoda proti falšovaniu (ACTA) 

„Anti-counterfeiting trade agreement“57 alebo Obchodná dohoda proti falšovaniu 

(ďalej ako „ACTA“), je medzinárodná obchodná dohoda, ktorá má zaručovať štandard 

najvyššej ochrany práv duševného vlastníctva a ich globálne vynucovanie. Jej 

ustanovenia vychádzajú koncepčne z dohody TRIPS58, pričom dopĺňajú právny rámec 

ňou stanovený.  

Porušovanie autorských práv je jednou z hlavných foriem kybernetickej trestnej 

činnosti, a preto medzinárodné spoločenstvo kladie dôraz na sprísnenie jej postihu a 

zdokonalenie postupov a mechanizmov zabezpečenia ochrany na medzinárodnej úrovni. 

ACTA si kladie za cieľ vytvoriť komplexný medzinárodný rámec za účelom 

efektívneho boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.  

Táto značne medializovaná dohoda sa stretla s vlnou odporu v radoch národných 

parlamentov, rovnako ako verejnosti. Jej prejednávanie vyprovokovalo viaceré 

kybernetické útoky hackerských skupín a verejné protesty. Hlavnou príčinou pre 

negatívne postoje k tejto dohode boli námietky k splneniu požiadavky demokratickosti 

procesu tvorby jej obsahu ako aj strach z porušovania práva na súkromie spolu s obavou 

kriminalizácie bagateľných protiprávnych jednaní v súvislosti s porušovaním práv 

duševného vlastníctva. 

V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že právny rámec ochrany vo väčšine 

signatárskych krajín, EÚ nevynímajúc, má vyšší štandart než ACTA predpokladá. Vo 

svojich šiestich kapitolách, ACTA postupne vymedzuje základné pojmy, ukladá právny 

rámec presadzovania práv duševného vlastníctva, a to prostredníctvom 

občianskoprávnych, trestnoprávnych nástrojov, opatrení na hraniciach a presadzovania 

týchto práv v digitálnom prostredí. Ďalej sa venuje oblasti spoločnej výmeny 

informácií, budovania kapacít a technickej pomoci pričom nakoniec zriaďuje Výbor 

ACTA, ktorého účelom má byť posudzovanie fungovania a vykonávania tejto dohody. 

Česká republika dohodu ACTA podpísala, na rozdiel od iných krajín EÚ ako 

napr. Slovenska, no následne bol proces jej ratifikácie pozastavený s dodatkom, že 

v prípade jeho následného pokračovania bude musieť byť dohoda predložená 

                                                 
57 Dohoda otvorená k podpisu  1. mája 2011, dostupná online na: 
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st12/st12196.sk11.pdf>  
58 Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement – Dohoda o obchodných aspektoch 
práv k duševnému vlastníctvu; Príloha č.1C Dohody o zriadení Svetovej obchodnej organizácie. 
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Ústavnému súdu k posúdeniu súladu s právnym poriadkom ČR a základnými 

slobodami.  

Európska komisia predala Súdnemu dvoru Európskej Únie Dohodu ACTA na 

posúdenie jej súladu s primárnym právom EÚ a hlavne s Chartou základných práv 

a slobôd. Učinila tak z dôvodu, ako sa odvoláva vo svojom podaní59, že občania EÚ 

vyjadrili obavy o možných dopadoch dohody na ich základné práva.60 

Dohodu rovnako prejednával Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný 

obchod, ktorého odporúčanie z dňa 21.6.2012 znie: v ratifikácií nepokračovať. Samotné 

plénum Európskeho parlamentu o ratifikácií Dohody ACTA bude hlasovať na začiatku 

júla 2012, pričom na základe odporúčaní jeho výborov je takmer isté, že Dohodu 

nepodporí. 

 
  

                                                 
59 Viď tlačovú správu: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/may/tradoc_149464.doc.pdf>. 
60 K dňu uzatvorenia rukopisu tejto práce stanovisko Súdneho dvora nie je známe. 
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5. Kybernetické trestné činy v trestnom zákonníku 
 

Táto kapitola má za účel systematicky zaradiť jednotlivé trestné činy 

vyskytujúce sa v zákone č. 40/2009 Sb. zo dňa 8.1.2009 Trestný Zákonník v znení 

neskorších predpisov, ktorých znaky sa dotýkajú ICT a poukázať na to ako zákonodarca 

pristúpil k tejto úprave s ohľadom na plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, 

z ktorých bol zaviazaný.  

 Zvláštna časť TZ obsahuje celkovo 21 trestných činov, ktorých skutkové 

podstaty obsahujú znaky majúce vzťah k ICT. Právna úprava ich skutkových podstát 

a ich zaradenie sú mnohokrát odvodené práve od vyššie uvedených medzinárodných 

záväzkov sledujúcim zjednotenie legislatívy v oblasti tejto trestnej činnosti. Tieto 

trestné činy je možné triediť do skupín podľa rôznych kritérií, pričom nasledovná 

schéma má za základ kritérium charakteru páchania predmetnej kybernetickej trestnej 

činnosti61: 

1. Zásahy do počítačového systému a dát: 

 § 180 TZ neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi 

 § 182 TZ porušenie tajomstva dopravovaných správ 

 § 183 TZ porušenie tajomstva listín a iných dokumentov 

uchovávaných v súkromí 

 § 230 TZ neoprávnený prístup k počítačovému systému a nosiču 

informácií 

 § 232 TZ poškodenie záznamu v počítačovom systéme a na nosiči 

informácií a zásah do vybavenia počítača z nedbalosti 

 § 311 TZ teroristický útok 

2. Šírenie závadného obsahu 

a. Šírenie a iné nakladanie so zakázanými druhmi pornografie 

 § 191 TZ šírenie pornografie 

 § 192 TZ výroba a iné nakladanie s detskou pornografiou 

b. Šírenie obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti 

 §  355 TZ hanobenie národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny osôb 

                                                 
61 Rozdelenie používa Volevecký v: VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické trestné činy v trestním 
zákoníku. Trestní právo. 2010, č.7-8, s. 19-43. 
 



35 
 

 § 356 TZ podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo 

obmedzovanie práv a slobôd 

 § 403 TZ založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho 

k potlačeniu práv a slobôd človeka 

 § 407 TZ podnecovanie útočnej vojny  

c. Šírenie ohováračných a obviňujúcich oznámení 

 § 184 TZ ohováranie 

 § 345 TZ krivé obvinenie 

d. Šírenie toxikománie 

 § 287 TZ šírenie toxikománie 

3. Porušenie autorských práv a práv súvisiacich 

 § 270 TZ porušenie autorského práva, práv súvisiacich s právom 

autorským a práv k databáze 

4. Nakladanie so zariadením k páchaniu kybernetickej trestnej činnosti 

 § 231 TZ opatrenie a prechovávanie prístupového hesla 

k počítačovému systému a iných takých dát 

 § 234 TZ neoprávnené opatrenie, falšovanie a pozmenenie platobného 

prostriedku 

 § 236 TZ výroba a držanie falšovateľského náčinia 

 § 348 TZ falšovanie a pozmenenie verejnej listiny 

5. Kybernetické prenasledovanie (cyberstalking) 

 § 354 TZ nebezpečné prenasledovanie 

 

Kybernetické trestné činy je takisto možné rozdeliť na dve skupiny a to podľa 

toho, či ide o trestné činy pri ktorých páchaní predstavujú prostriedky ICT predmet 

ochrany, sú hmotným predmetom útoku62, alebo či sa jedná o trestné činy, pri ktorých 

sú prostriedky ICT len používané k spáchaniu takýchto trestných činov63.  

Je však nutné zdôrazniť, že vyššie uvedený výpočet sa obmedzuje výlučne len 

na trestné činy, ktorých znaky skutkovej podstaty vykazujú vzťah k informačným 

a komunikačným technológiám. Za všetky uvediem pár príkladov. V prípade trestného 

                                                 
62 Jedná sa o § §  182, 183, 230, 232, 234, 270, 311 TZ. 
63 Jedná sa o § §  180, 182, 184, 191, 192, 230, 231, 234, 236, 287, 345, 348, 354, 355, 356, 403, 407 TZ. 
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činu porušenia tajomstva dopravovaných správ, ustanovenie §  182 TZ stanoví, že 

uvedeného trestného činu sa dopustí ten, kto úmyselne poruší tajomstvo písm. b) 

dátovej, textovej, hlasovej, zvukovej či obrazovej správy posielanej prostredníctvom 

siete elektronických komunikácií a priraditeľnej k identifikovateľnému účastníkovi alebo 

užívateľovi, ktorý správu prijíma alebo písm. c) neverejného prenosu počítačových dát 

do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického 

vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho také počítačové dáta.  

Trestný čin teroristického útoku v § 311 TZ je zasa možné spáchať rôznymi 

spôsobmi, jedným z ktorých je v písm. c) zničenie alebo poškodenie vo väčšej miere ... 

telekomunikačného systému vrátane informačného systému.  

Ustanovenie § 354 TZ písm. c) zasa uvádza, že nebezpečného prenasledovania 

sa dopúšťa ten, kto iného dlhodobo prenasleduje tým, že ho vytrvale prostredníctvom 

prostriedkov elektronickej komunikácie, písomne alebo inak kontaktuje.  

Kybernetické trestné činy však nemožno obmedziť len na vyššie uvedené 

skutkové podstaty obsahujúce relevantné znaky súviasiace s ICT, a je nutné ich chápať 

v širšom zmysle. Množstvo tradičných trestných činov je páchaných prostriedkami 

informačných a komunikačných technológií v kyberpriestore a ich výskyt je, dovolím si 

tvrdiť, rovnaký ak nie v niektorých prípadoch väčší. Všetky trestné činy v zvláštnej 

časti TZ, ktoré nevyžadujú  fyzickú prítomnosť páchateľa na mieste činu je dnes možné 

spáchať prostriedkami ICT.  

Príkladom možno uviesť trestný čin podvodu podľa § 209 TZ, pod ktorý možno 

subsumovať značnú oblasť kyberkriminality ako phishing, pharming, phreaking a scam 

Nigérijského typu. Toto ustanovenie stanoví že: „Kto seba alebo iného obohatí tým, že 

uvedie niekoho do omylu, využije niečí omyl, alebo zamlčí podstatné skutočnosti, a 

spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potrestá sa odňatím slobody až na 

dva roky, zákazom činnosti alebo prepadnutím veci alebo inej majetkovej hodnoty.“ 

V tomto kontexte je nutné zmieniť výkladové ustanovenie § 120 TZ, ktoré uvádza že: 

„Uviesť niekoho do omylu alebo využiť niečí omyl možno aj vykonaním zásahu do 

počítačových informácií alebo dát, zásahu do programového vybavenia počítača alebo 

vykonaním inej operácie na počítači, zásahu do elektronického alebo iného technického 

zariadenia vrátane zásahu do predmetov slúžiacich na ovládanie takého zariadenia, 

alebo využitím takejto operácie či takého zásahu vykonaného iným.“ 
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5.2. Trestné činy proti dôvernosti, dostupnosti a integrite počítačových 
systémov 

 
V nasledujúcom výklade sa zameriam hlavne na úpravu skutkových podstát 

kybernetických trestných činov proti dôvernosti, dostupnosti a integrite počítačových 

systémov a dát, ktorými sa v trestnom zákonníku premieta úprava Dohovoru 

o kybernetickej kriminalite, pretože z hľadiska rozsahu tejto práce nie je účelné, a ani 

možné vyčerpávajúco postihnúť úpravu všetkých vyššie vymenovaných trestných 

činov. Tie, aspoň stručne, rozoberiem v nasledujúcej kapitole pri výklade o jednotlivých 

formách kyberkriminality. 

Hlava V. Trestné činy proti majetku  

 § 230 Neoprávnený prístup k počítačovému systému a nosiču 

informácií 

 § 231 Opatrenie a prechovávanie prístupového zariadenia a hesla 

k počítačovému systému a iných takých dát 

 § 232 Poškodenie záznamu v počítačovom systéme a na nosiči 

informácií a zásah do vybavenia počítača z nedbalosti 

Hlava II. diel 2. Trestné činy proti právam na ochranu osobnosti, súkromia 

a listového tajomstva. 

 § 182 Porušenie tajomstva dopravovaných správ 

 § 183 Porušenie tajomstva listín a iných dokumentov 

uchovávaných v súkromí 

5.2.1. Neoprávnený prístup k počítačovému systému a nosiču informácií 
 

Zaradením tohto trestného činu do TZ Česká republika uviedla úpravu 

kybernetickej trestnej činnosti do súladu s Dohovorom, aj keď ho do dnešného dňa, 

neratifikovala. Táto, značne kauzistická, skutková podstata predstavuje hlavnú skutkovú 

podstatu, ktorou možno postihnúť neoprávnený prístup k počítačovému systému 

a nosiču informácií či postihnúť neoprávnené nakladanie s dátami. Jeho individuálnym 

objektom je ochrana počítačového systému, nosiča informácií, sekundárne však chráni 

aj iné záujmy ako prejavy osobnej povahy, autorské diela, obchodné či bankové 
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tajomstvo a iné. Z tohto je zrejmé, že okruh chránených záujmov je širší, než vyplýva z 

jeho systematického zaradenia  medzi trestné činy proti majetku v Hlave V. TZ.64 

Ustanovenie §  230 TZ obsahuje dve základné skutkové podstaty, kedy v ods. 1 

chráni dôvernosť počítačových dát a počítačového systému pričom v ods. 2 sú objektom 

integrita a dostupnosť počítačových dát a systémov.  

Tento trestný čin zahŕňa až päť jednaní, ktoré požaduje Dohovor kriminalizovať, 

a to neoprávnený prístup k počítačovému systému alebo jeho časti (§  230 ods. 1 TZ); 

neoprávnený zásah do dát alebo do počítačového systému (§ 230 ods. 2 písm. a), b), d) 

TZ); falšovanie údajov súvisiacich s počítačmi (§ 230 ods. 2 písm. c) TZ); podvod 

súvisiaci s počítačmi (§ 230 ods. 3 písm. a) TZ) a neoprávnený zásah do systému (§ 230 

ods. 3 písm. b) TZ). 

Ustanovenie ods. 1 stanoví, že „Kto prekoná bezpečnostné opatrenia, a tým 

neoprávnene získa prístup k počítačovému systému alebo k jeho časti, potrestá sa 

odňatím slobody až na jeden rok, zákazom činnosti alebo prepadnutím veci alebo inej 

majetkovej hodnoty.“ a teda upravuje postih prekonania bezpečnostného opatrenia 

a súčasne neoprávneného získania prístupu k počítačovému systému. Takéto jednanie je 

v oblasti informačnej bezpečnosti označované ako „hacking“. K založeniu trestnej 

zodpovednosti stačí len získanie samotného prístupu bez požiadavky, aby takto páchateľ 

jednal v úmysle ďalej neoprávnene nakladať s počítačovým systémom či dátami, 

poškodiť ich či ich inak zneužiť. Základná skutková podstata tak neobsahuje znak 

v podobe úmyslu spôsobiť škodu či inú ujmu, tento je však zvlášť priťažujúcou 

okolnosťou v ods. 3 a vlastné spôsobenie takého účinku ako zvlášť priťažujúca 

okolnosť v ods. 4. Zákonodarca bližšie nešpecifikuje, čo sa rozumie pod pojmom 

bezpečnostné opatrenie, no môžeme ho charakterizovať ako každé opatrenie, ktorého 

cieľom je zabrániť voľnému prístupu k počítačovému systému alebo nosiču informácií. 

Takýmito opatreniami sú bezpochyby použitie vstupných a bezpečnostných hesiel, 

integrovaný firewall či vymedzenie užívateľských práv. Z dikcie predmetného odseku 

vyplýva, že ak osoba neprekoná žiadne bezpečnostné opatrenie, teda získa prístup do 

nezabezpečeného počítačového systému, nebude za toto jednanie trestne zodpovedná.  

Ako uvádza Komentár65, diskutovanou otázkou zostáva, to či je vhodnejšie 

kriminalizovať každý neoprávnený prístup alebo iba taký, ktorý má slúžiť k spáchaniu 

                                                 
64 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2.vydání. Praha: Leges, 2010. 
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iného trestného činu a zároveň, či má mať na trestnosť vplyv miera zabezpečenia 

systému, do ktorého páchateľ prenikol.  

Čo sa týka otázky miery zabezpečenia je problematika závislá na posúdení 

viacerých aspektov. Ako sa napokon k tejto téme vyjadrujú aj iní autori66, ochranu 

počítačových systémov je v tomto ohľade možno pripodobniť k ochrane domovej 

slobody, a teda prípadu kedy páchateľ neoprávnene vnikne do obydlia iného a tým 

zasiahne do jeho práva na ochranu súkromia. V počítačových systémoch si užívatelia 

ukladajú dôverné informácie chúlostivého charakteru, pričom ich súkromie je narušené 

rovnako v prípade prieniku bez prekonania bezpečnostného opatrenia či s ním. Na 

druhej strane je nutné brať do úvahy povahu trestnoprávneho postihu v súlade 

s princípom ultima ratio. 

Z hľadiska ostatných typových znakov skutkovej podstaty, konkrétne subjektu, 

páchateľ nemusí oplývať zvláštnou vlastnosťou, spôsobilosťou či postavením a teda 

ním môže byť akákoľvek fyzická či právnická osoba.67 Vyžaduje sa zavinenie 

úmyselné. 

Druhú základnú skutkovú podstatu v ustanovení § 230 TZ môžeme nájsť 

v ods. 2: 

(2) Kto získa prístup k počítačovému systému alebo k nosiču informácií a 

a) neoprávnene užije dáta uložené v počítačovom systéme alebo na nosiči 

informácií,  

b) dáta uložené v počítačovom systéme alebo na nosiči informácií 

neoprávnene vymaže alebo inak zničí, poškodí, zmení, potlačí, zníži ich 

kvalitu, alebo ich  urobí neupotrebiteľnými,  

c) falšuje alebo pozmení dáta uložené v počítačovom systéme alebo na nosiči 

informácií tak, aby boli považované za pravé alebo podľa nich sa konalo tak, 

ako by to boli dáta pravé, bez ohľadu na to, či sú tieto dáta priamo čitateľné 

a zrozumiteľné, alebo  

                                                                                                                                               
65 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
66 Tamtiež. 
67 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v §  7 stanoví, že 
tohto trestného činu sa môže dopustiť aj právnická osoba. 
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d) neoprávnene vloží dáta do počítačového systému alebo na nosič informácií 

alebo urobí iný zásah do programového alebo technického vybavenia 

počítača alebo iného technického zariadenia na spracovanie dát,  

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky, zákazom činnosti alebo 

prepadnutím veci alebo inej majetkovej hodnoty.  

 V tomto prípade sa pre vznik trestnej zodpovednosti už nevyžaduje prekonanie 

bezpečnostných opatrení ako tomu bolo v prípade ods. 1 a postačí akékoľvek získanie 

prístupu, teda aj oprávneného. Objektívnu stránku páchateľ teda naplní ak získa prístup 

a pritom zároveň naplní aspoň jednu z ďalších okolností uvedených alternatívne pod 

písmenami a) až d).68 Týmito okolnosťami je užitie, vymazanie, zničenie alebo 

poškodenie, zmena, potlačenie, zníženie kvality dát, uskutočnenie dát 

neupotrebiteľnými, falšovanie alebo pozmenenie, neoprávnený vklad nových dát alebo 

iný zásah do programového či technického vybavenia počítača alebo iného technického 

zariadenia na spracovanie dát.69  

 Neoprávneným užitím dát rozumieme tzv. počítačovú špionáž70, teda 

nedovolenú manipuláciu s dátami uloženými v počítačovom systéme v prípade, že nejde 

o situácie v písm. b) až d).  

Ochranu pred počítačovou sabotážou obsahuje ustanovenie § 230 ods. 2 písm. b) 

TZ. Ide o prípady, kedy páchateľ v nadväznosti na získanie prístupu k počítačovému 

systému dáta neoprávnene odstráni či zníži ich upotrebiteľnosť. Môže teda ísť o fyzické 

odstránenie dát z nosiča, či faktické zničenie samotného nosiča, ďalej zníženie kvality a 

rozsahu týchto dát, ich doplnenie o dáta nové, skresľujúce pôvodný obsah, ich 

zakódovanie a teda učinenie ich neupotrebiteľnými či ich potlačenie a teda nemožnosť 

ich vyhľadania na pôvodnom mieste. K takýmto manipuláciám sa často využíva tzv. 

malware, teda škodlivý software v podobe vírusov, červov či trójskych koní.71 

Čo sa týka falšovania a pozmeňovania dát v písm. c), dôležitý je úmysel tieto 

dáta vydávať za pravé alebo aby podľa nich bolo konané, ako by boli pravé. Práve tento 

úmysel odlišuje zmenu dát na nosiči od tej v písm. b). 

                                                 
68 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. §  140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
69 V porovnaní so starým Tresným zákonom č. 140/1961 Sb. zákonodarca túto skutkovú podstatu značne 
konkretizoval, kedy predtým spomínala len neoprávnené užitie, zničenie, poškodenie, zmenu a učinenie 
dát neupotrebiteľnými. 
70 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. §  140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
71 viď kapitola 6.1.4. 
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 Zvlášť priťažujúcou okolnosťou v zmysle ustanovenia § 230 ods. 3 písm. b) TZ 

sa rozumie úmysel neoprávnene obmedziť funkčnosť počítačového systému alebo iného 

technického zariadenia na spracovanie dát. Táto kvalifikovaná skutková podstata má 

mieriť najmä na postihovanie útokov prostredníctvom vírusov a červov a odoprenie 

služby tzv. DoS útok.72  

Trestný čin neoprávneného prístupu k počítačovému systému a nosiču 

informácií je vo vzťahu špeciality k ustanoveniu § 228 TZ poškodzovaniu cudzej veci. 

Počítačový systém tu požíva vyššiu ochranu než ostatné hnuteľné veci. Je vylúčený 

jednočinný súbeh, rovnako ako v prípade trestného činu neoprávneného užívania cudzej 

veci podľa § 207. 

5.2.2. Poškodenie záznamu v počítačovom systéme a na nosiči informácií 
a zásah do vybavenia počítača z nedbalosti 

 
Zákonodarca v tejto skutkovej podstate kriminalizuje niektoré nedbalostné 

zásahy do dát a vybavenia počítača či iného technického zariadenia k spracovaniu dát 

nad rámec záväzkov, ktoré pre Českú republiku vyplývajú z medzinárodného práva 

a práva Európskej únie. Objektom trestného činu poškodenia záznamu v počítačovom 

systéme a na nosiči informácií a zásah do vybavenia počítača z nedbalosti podľa § 232 

TZ je ochrana dát a technického a programového vybavenia počítača alebo iného 

technického zariadenia pre spracovanie dát pred nedbalostným poškodzujúcim 

jednaním v prípade, ak je týmito spôsobená značná škoda.  

Kriminalizácia nedbalostného jednania je v tomto prípade značne diskutovaná, 

keďže v prípade manipulácie s počítačom je možné na jednej strane spôsobiť veľmi 

vysoké a ťažko vyčísliteľné škody jednaním, ktoré je svojou povahou nanajvýš 

nepatrné, napr. jedno kliknutie myšou či stlačenie klávesy enter. Aj keď je trestná 

zodpovednosť viazaná na spôsobenie značnej škody, bude v praxi nutné obozretne 

posudzovať jednotlivé prípady v kontexte so zásadou subsidiarity trestnej represie73 

a z nej vyplývajúceho princípu ultima ratio.74 

                                                 
72 viď kapitola 6.1.3. 
73 § 12 ods. 2 TZ Trestná zodpovednosť páchateľa a trestnoprávne dôsledky s ňou spojené sa môžu 
uplatňovať len v prípadoch spoločensky škodlivých, v ktorých nepostačuje uplatnenie zodpovednosti 
podľa iného právneho predpisu. 
74 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
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Z hľadiska subjektu, v tomto prípade, sa jedná o subjekt špeciálny, keďže 

páchateľ musí spáchať tento trestný čin porušením povinnosti vyplývajúcej zo 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, povinnosti uloženej mu zákonom75 

alebo prevzatej zmluvne. Tohto trestného činu sa môže dopustiť aj právnická osoba.76 

Subjektívna stránka vyžaduje hrubú nedbalosť, ktorá je charakterizovaná ako 

situácia keď prístup páchateľa k požiadavke náležitej opatrnosti svedčí o zrejmej 

bezohľadnosti páchateľa k záujmom chráneným trestným zákonom.77 Jedná sa o väčšiu 

mieru nedbalosti, jej vyššiu intenzitu, či už ide o nedbalosť vedomú alebo nevedomú. 

Napríklad by sa mohlo jednať o prípad, kedy pracovník oddelenia informačných 

technológií zodpovedný za bezpečnosť systémov zanedbá aktualizáciu bezpečnostného 

softwaru a tak dôjde k infikovaniu  a následnému poškodeniu a zničeniu dát.  

5.2.3. Porušenie tajomstva dopravovaných správ 
 
Vo výklade o tomto trestnom čine sa zásadne obmedzím na tie znaky skutkovej 

podstaty, ktoré umožňujú tento čin charakterizovať ako kybernetický. Podoba skutkovej 

podstaty tohto trestného činu je dôsledkom úmyslu zákonodarcu naplniť záväzky 

vyplývajúce z Dohovoru, konkrétne z jeho článku 3, ktorý stanovuje požiadavku 

kriminalizácie protiprávneho zachytenia informácií. Požadované je postihovanie 

úmyselného protiprávneho zachytenia neverejných prenosov počítačových dát, 

pomocou technických prostriedkov, a to v rámci počítačového systému alebo z neho, 

vrátane elektromagnetických emisií z takého počítačového systému, ktorý obsahuje 

tieto dáta.  

Individuálny objekt je ochrana tajomstva dopravovaných správ, a teda týmto 

ustanovením nie sú chránené správy už predtým dopravené, teda doručené 

a uchovávané v súkromí. Charakter tohto trestného činu ako kybernetického sa 

prejavuje v § 182 ods. 1 písm. b) a c) TZ, ktoré stanoví, že trestne zodpovedný je ten kto 

úmyselne poruší tajomstvo  

                                                 
75 Takúto povinnosť môžeme nájsť v § 316 zákona č. 262/2006 Zákoník práce, ktorý stanoví, že 
zamestnanci nesmú bez súhlasu zamestnávateľa užívať pre svoju osobnú potrebu výrobné a pracovné 
prostriedky zamestnávateľa vrátane výpočtovej techniky. 
76 § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
77 § 16 ods. 2 TZ. 
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 dátovej, textovej, hlasovej, zvukovej či obrazovej správy posielanej 

prostredníctvom siete elektronických komunikácií a priraditeľnej 

k identifikovanému účastníkovi alebo užívateľovi, alebo 

 neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho, 

v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového 

systému prenášajúceho také dáta. 

Porušením tajomstva rozumieme akúkoľvek činnosť páchateľa, ktorá smeruje 

k neoprávnenému zoznámeniu sa s obsahom prepravovanej zásielky v podobe listu, inej 

písomnosti alebo v tomto prípade správy v sieti elektronických komunikácií alebo 

neverejného prenosu dát. Dátovou správou môžeme rozumieť veľmi zjednodušene 

akúkoľvek správu prenášanú v podobe dát spracovávaných určitým programom. 

Textová správa je spracovaná v podobe písmen, slov, viet do textu, ktorá je potom 

prenášaná sieťou elektronickej komunikácie (napr. faxová správa, ďalekopisná správa, 

e-mail, či správy prenášané v tzv. online spojení pomocou softwaru typu ICQ, SKYPE, 

QUIP, MSN atp.). Hlasová správa je záznam hlasu konkrétnej osoby, zvuková práva 

zasa akýkoľvek záznam zvuku. Obrazovou správou sa rozumie akýkoľvek obrazový 

záznam, fotografia, MMS správa, filmová sekvencia atd. 

Ustanovenie § 182 ods. 2 TZ chráni záujem na vlastnom tajomstve, ktoré je 

obsahom dopravovanej správy, a teda nie samotná prepravovaná správa. Trestne 

zodpovedný bude v tomto prípade ten, kto v úmysle inému spôsobiť škodu alebo opatriť 

sebe alebo inému majetkový alebo iný neoprávnený prospech prezradí tajomstvo, 

o ktorom sa dozvedel z písomnosti, telegramu, telefónneho hovoru alebo prenosu 

prostredníctvom siete elektronických komunikácií, ktorý mu nebol určený alebo kto také 

tajomstvo využije.  

V ods. 5 predmetného ustanovenia môžeme nájsť kvalifikovanú skutkovú 

podstatu, ktorá obsahuje okolnosť zvlášť priťažujúcu a to na strane subjektu, ktorého 

konkretizuje ako zamestnanca prevádzkovateľa poštovných služieb, telekomunikačnej 

služby alebo počítačového systému alebo kohokoľvek iného vykonávajúceho 

komunikačnú činnosť. Ten je trestne zodpovedný ak sa dopustí jednania uvedeného 

v ods. 1 a 2, inému úmyselne umožní taký čin spáchať alebo pozmení či potlačí 

písomnosť obsiahnutú v poštovnej zásielke alebo dopravovanú dopravným zariadením 

alebo správu podanú neverejným prenosom počítačových dát atd. 
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5.2.4. Porušenie tajomstva listín a iných dokumentov uchovávaných 
v súkromí 
 

Jednanie páchateľa v tomto prípade spočíva v prípade § 183 ods. 1 TZ 

v zverejnení, sprístupnení či iným spôsobom v užití tajomstva už doručených listín, 

písomností, počítačových dát či podľa ods. 2 jedná uvedeným spôsobom v úmysle 

získať pre seba alebo pre iného majetkový alebo iný prospech, spôsobiť inému škodu či 

ohroziť jeho spoločenskú vážnosť. V takomto jednaní môžeme pozorovať typický 

kybernetický útok, kedy páchateľ zverejní a sprístupní v súkromí uchovávané 

počítačové dáta (typicky dáta na pevnom disku počítača), ktoré môžu mať rôznu 

podobu, či už e-mail, MMS, fotografia alebo najčastejšie rôzne databáze údajov 

podnikateľských subjektov či verejných inštitúcií. Práve z tohto hľadiska je dané 

jednanie vysoko spoločensky škodlivé, kedy sa v minulosti stali obeťou takýchto útokov 

práve orgány verejnej správy.78  

Jednočinný súbeh tohto trestného činu s trestným činom neoprávneného prístupu 

k počítačovému systému a nosiči informácií podľa § 230 TZ predstavujú typický 

kybernetický útok na počítačové dáta. Páchateľ najprv prekoná bezpečnostné opatrenie 

a podnikne neoprávnený prístup do počítačového systému, zoznámi sa s dátami na ňom 

uloženými a nakoniec poruší ich tajomstvo tým, že ich zverejní alebo sprístupní.79  

 

5.2.5. Opatrenie a prechovávanie prístupového zariadenia a hesla 
k počítačovému systému a iných takých dát 
 

 Tento trestný čin predstavuje premietnutie záväzku z Dohovoru kriminalizovať 

prípravné jednanie, ktoré spočíva už iba v držaní, výrobe, sprístupňovaní prostriedkov 

a nástrojov, ktoré majú slúžiť k páchaniu kybernetickej trestnej činnosti. Materiálne sa 

v tomto prípade jedná o prípravu, ktorá je v tejto skutkovej podstate povýšená na 

dokonaný trestný čin.80 Objektom tohto trestného činu je záujem na ochrane spoločnosti 

                                                 
78 Veľmi známy je prípad serveru Wikileaks zo zahraničia, ktorý okrem utajovaných dokumentov 
americkej armády zverejňoval na svojich stránkach aj dokumenty rôznych korporácií. 
79 VOLEVECKÝ, P. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo. 2010, č.7-8, 
 s. 19-43. 
80 Ide o tzv. predčasne dokonaný trestný čin. 
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a osôb pred možným ohrozením vyplývajúcim z nekontrolovateľného zaobstarania 

a prechovávania zariadení, nástrojov a prostriedkov, ktoré majú primárne slúžiť 

k páchaniu iných trestných činov.  

 Podľa § 231 ods. 1 TZ je trestné jednanie spočívajúce v výrobe, uvedení do 

obehu, dovoze, vývoze, prevezení, ponúknutí, sprostredkovaní, predaní alebo inom 

sprístupnení zariadenia alebo jeho súčasti, postupu, nástroja alebo akéhokoľvek iného 

prostriedku81, vrátane počítačového programu, vytvoreného alebo prispôsobeného 

k neoprávnenému prístupu do siete elektronických komunikácií, k počítačovému 

systému alebo k jeho časti; alebo počítačového hesla, prístupového kódu, dát82, postupu 

alebo akéhokoľvek iného podobného prostriedku, pomocou ktorého je možné získať 

prístup počítačovému systému alebo jeho časti. Toto jednanie je však trestné len 

v prípade, že páchateľ z hľadiska subjektívnej stránky jedná s úmyslom spáchať trestný 

čin porušenia tajomstva prepravovaných správ podľa § 182 ods. 1 písm. b) a c) TZ 

alebo neoprávneného prístupu k počítačovému systému a nosiču informácií podľa 

§ 230 ods. 1 a 2 TZ.  

Ak ide o opatrovanie a prechovávanie týchto prístupových zariadení a hesiel, to 

samo o sebe trestné nie je, ani keby tieto boli vytvorené k neoprávnenému prístupu, 

striktne sa vyžaduje úmysel spáchať uvedené trestné činy. Trestný zákon vyžaduje 

splnenie oboch znakov kumulatívne. 

 Dohovor v článku 6 stanoví, že zmluvné strany prijmú opatrenia, k tomu aby 

bolo trestné jednanie spočívajúce v úmyselnej a protiprávnej výrobe, predaji, obstaraní 

k užívaniu, dovoze, distribúcií alebo inom sprístupnení zariadení, vrátane počítačového 

programu, určeného alebo prispôsobeného primárne pre účely spáchania ktoréhokoľvek 

vymenovaného trestného činu; počítačového hesla, prístupového kódu alebo podobného 

údaja, pomocou ktorého je možné získať prístup k počítačovému systému alebo jeho 

časti alebo držbe akejkoľvek vyššie uvedenej veci. 

Z uvedeného je zrejmé, že úprava v českom TZ sa s úpravou Dohovoru vo veľkej 

miere zhoduje. Výber trestných činov bol určený práve tak aby sa s zhodoval 

s uvedeným článkom 6 Dohovoru a zahŕňa neoprávnený prístup, neoprávnený zásah dát 

a systému a neoprávnené zachytenie informácií.  

                                                 
81 Napr. čítačky bankových kariet, detailné popisy postupov, kľúče, programy ako tzv. password scanners 
atd. 
82 Napr. tzv. PIN kód, rôzne autentifikačné certifikáty. 
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6. Formy kyberkriminality (spôsoby páchania a ich  
trestnoprávna kvalifikácia) 

 

V tejto kapitole sa budem venovať charakteristike vybraných foriem počítačovej 

kriminality. Poskytnem stručný opis spôsobov páchania počítačovej kriminality, ich 

skutkovú charakteristiku, a pokiaľ možno, právnu kvalifikáciu na základe českého 

práva. Variabilita spôsobov páchania tejto trestnej činnosti často spôsobuje, že viaceré 

jednania je možné subsumovať pod rovnakú skutkovú podstatu trestného činu v TZ.  

Je však nutné dodať, že foriem a spôsobov páchania kybernetickej kriminality je 

obrovské množstvo a tak z hľadiska rozsahu tejto práce nie je možné sa do hĺbky 

venovať všetkým jej prejavom. Zároveň je táto téma náchylná skĺznuť do podrobných 

technických detailov, ktoré však považujem za nevyhnutné aspoň sčasti rozobrať. 

Z týchto dôvodov by som sa podrobnejšie zamerala len na niektoré formy 

kyberkriminality, ktoré považujem za najrozšírenejšie.  

6.2. Hacking 
 

Vo všeobecnosti, za hacking možno označiť akýkoľvek prienik do informačného 

alebo riadiaceho systému z vonka, najčastejšie v sieti Internet, neštandardnou cestou, 

alebo prelomenie jeho bezpečnostnej ochrany. Ide o jednanie proti dôvernosti, integrite 

a dostupnosti počítačových dát a systémov. Význam výrazu hacking (alebo hacker) sa 

postupom času však menil a z označenia činnosti šikovného a nadaného jedinca, ktorý 

užívali počítačový nadšenci, začínajúci programátori a študenti ICT v 50-tych rokoch 

minulého storočia sa stalo pejoratívne označenie zločincov, ktorých činnosť smeruje 

k nelegálnemu prístupu k dátam a systémom za účelom tieto poškodiť.  

I keď som sa charakteristike páchateľov venovala v jednej z predošlých kapitol, 

podrobnejšie by som v súvislosti s hackingom zmienila aj niektoré iné špecifické črty 

jeho páchateľov.  

Hacker môže byť označený za osobu so znalosťami fungovania informačných 

systémov, ktorý je zároveň dobrým programátorom a jeho typickým rysom je snaha po 

poznaní princípov fungovania ICT a predávanie týchto znalostí ďalej. Vďaka týmto 

vlastnostiam je schopný prekonať bezpečnostné opatrenia a preniknúť do počítačových 

systémov. Jeho jednanie však nie je za každým motivované spôsobením škody tretej 
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osobe alebo získaním majetkového prospechu. Práve podľa postoja hackerov 

k výnosom z tejto činnosti je tak, aj v samotnej hackerskej komunite, zaužívané 

rozdelenie týchto osôb do nasledovných skupín: 

White Hats sú skupinou hackerov, ktorých vlastným cieľom činnosti je 

prienikmi zistiť slabiny zabezpečenia počítačových systémov a ich následné 

odstraňovanie. Často pôsobia ako externí bezpečnostní spolupracovníci spoločností z 

oblasti ICT. Ich cieľom nie je spôsobenie škody ale naopak, takýmto škodám 

zabraňovať. Označovaní bývajú ako tzv. Ethical Hackers, tiger-teams či sneakers.83  

Black Hats v zásade možno charakterizovať ako hackerov s kriminálnymi 

motívmi, ktorých cieľom je získať majetkový prospech či nejakú výhodu pre seba alebo 

svojho zamestnávateľa, v niektorých prípadoch spôsobiť užívateľom napadnutého 

systému škodu. Sú teda opakom White hats, aj keď činnosť, ktorú vyvíjajú je v podstate 

rovnaká. Jedným z najznámejších označení týchto skupín je „H4H“ čo znamená 

„Hackers for Hire“ a vyjadruje skutočnosť, že členovia týchto skupín ponúkajú svoje 

služby iným kriminálnym, teroristickým či extrémistickým skupinám.84 

Grey hats, akási šedá zóna hackerov, sú osoby, ktoré stoja na pomedzí obidvoch 

skupín. Možno ich charakterizovať ako určité prechodné štádium hackerov, ktorí sa ešte 

nevyprofilovali a stoja na určitom medzistupni. Títo hackeri často porušujú právne 

predpisy, ale toto jednanie ospravedlňujú ušľachtilými účelmi. Sú to práve oni, ktorí 

v mnohých prípadoch zverejňujú bezpečnostné diery programov a následne vytvárajú 

software, ktorý tieto chyby dokáže využiť  tzv. exploity.85 

Nemožno opomenúť ešte jednu kategóriu hackerov, a to tzv. script-kiddies. 

Stoja na okraji hackerskej komunity, ako najmladší a v podstate bez potrebných 

vzdelanostných a inteligenčných atribútov sa púšťajú do náročných operácií, ktoré sú 

nad ich možnosti.  Väčšinou len používajú nástroje voľne prístupné na Internete, 

vytvorené skúsenými programátormi, bez porozumenia ich skutočných funkcií.  

Klasickými nástrojmi, resp. postupmi, ktoré hackeri používajú pre vynútenie 

prístupu k počítačovému systému, či už hardwarovými alebo softwarovými, sú 

                                                 
83 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez 
tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 284 s. 
84 Tamtiež. 
85 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 106 s. 
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napríklad prelamovače hesiel, tzv. packet sniffery, botnety, rootkity a ďalšie rôzne typy 

a formy malware atd. 

Od pojmu hacking je nutné odlíšiť pojem cracking, ktorý mu je síce vývojovo 

blízky ale nemožno ich zamieňať. Cracking (odvodené od ang. „to crack“, znamená 

v preklade lúskať či praskať) je možné chápať zásadne v dvoch významoch. Ten prvý 

naráža na tzv. black hats (ako bolo vysvetlené vyššie), ktorý uskutočňujú prielomy do 

systémov za účelom spôsobenia škody. Na druhej strane, v dnešnej dobe obzvlášť 

zaužívané, je ho možno chápať v súvislosti s porušovaním autorských práv a práv 

súvisiacich s právom autorským. V tomto zmysle ide teda o porušovanie a obchádzanie 

ochranných a zabezpečovacích prvkov na autorských dielach a následné vytváranie 

kópií. Je to proces úpravy programového kódu programu tak aby boli odstránené 

ochranné prvky86 a bolo možné tieto programy nelegálne šíriť. 

Z trestnoprávneho hľadiska je možno hacking posudzovať podľa viacerých 

ustanovení, záležiac na type a forme útoku, čo demonštruje aj nasledujúci výklad v tejto 

podkapitole, ktorá podrobnejšie skúma niektoré zo spôsobov útokov, ktoré hackeri 

využívajú. Ak páchateľovo jednanie spočíva len v jednoduchom získaní prístupu 

k počítačovému systému a prekoná pritom bezpečnostné opatrenie, je možné založenie 

zodpovednosti podľa § 230 TZ.  

V prípade crackingu zasa platí, že ak sa páchateľ dopustí jednania spočívajúceho 

v prekonaní technického prvku, ktorý má zamedzovať neoprávnenému nakladaniu 

s dátovým nosičom, býva toto posudzované ako trestný čin porušenia autorského práva, 

práv súvisiacich s právom autorským a práv k databáze podľa § 270 TZ pričom zároveň 

vlastný akt prelamovania zabezpečenia dátového nosiča a manipulácia s dátami na ňom 

uloženými môže byť posudzovaná podľa § 230 TZ. 

6.2.1. Sniffing 
 

Základom tohto jednania je odchytávanie komunikácie v sieti elektronických 

komunikácií osobou, ktorá nie je adresátom tejto komunikácie, a to všetko 

prostredníctvom špeciálnych softwarových alebo aj hardwarových nástrojov tzv. 

                                                 
86 Takými ochrannými prvkami sú: registračné čisla, časové obmedzenie užívania programu, registračné 
súbory tzv. KEY file, hardwarové kľúče tzv. dongle, šifrovanie.  
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snifferov. Tieto sú schopné zachytávať pakety87 a teda z nich extrahovať heslá a iné 

citlivé údaje. Sniffery nie sú priamo nástrojom útoku, skôr ich možno nazvať 

prostriedkom pre zhromažďovanie informácií na uskutočnenie budúceho útoku. Pakety 

sú po ich zachytení analyzované (zdrojová a cieľová IP adresa, MAC adresa, typ 

protokolu atd.) a následne extrahované a triedené. Páchateľ môže pomocou týchto 

programov ľahko monitorovať komunikáciu vybraného užívateľa, získavať citlivé 

informácie a tie následne zneužiť. 

Z hľadiska trestnoprávnej kvalifikácie je možné tento skutok posudzovať ako 

trestný čin porušenia tajomstva dopravovaných správ podľa § 182 TZ v prípade, že 

sniffingom by boli zachytené dáta v momente ich prenosu. Je možné si predstaviť 

napríklad situáciu zachytenia e-mailovej komunikácie cez verejnú bezdrôtovú sieť 

Wi-fi88, kedy by páchateľ naplnil znaky skutkovej podstaty § 182 ods. 1 písm. b) TZ 

a teda úmyselne porušil tajomstvo dátovej či textovej správy posielanej prostredníctvom 

siete elektronických komunikácií.  

Ďalej prichádza do úvahy samozrejme aj trestný čin podľa § 231 TZ opatrenie 

a prechovávanie prístupového zariadenia a hesla k počítačovému systému a iných 

takých dát, a to v prípade, že páchateľ takýto sniffer, či už v hardwarovej alebo 

softwarovej podobe, plánuje užiť v úmysle spáchať niektorý z trestných činov podľa 

§§ 182 a 230 TZ. 

6.2.2. Phreaking 
 

Phreaking má bohatú históriu a spája sa s počiatkami počítačového 

undergroundu a hackerským hnutím. Rozumieme ním spôsob zneužívania 

telekomunikačných liniek bez zaplatenia prevádzkovateľovi za služby. Takého výsledku 

je možné docieliť v zásade mnohými spôsobmi, napríklad výrobou a užitím večných 

telefónnych kariet, „napichnutie“ telefonických ústrední a automatov. Týmto spôsobom 

je možné získať aj prístup k sieti Internet a tak užívať jej služieb anonymne.  

Páchateľ v tomto prípade uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadne svojej 

identifikácie (zostáva v anonymite) pričom za využité služby logicky neplatí. Tak 

                                                 
87 Paket je blok informácií, ktoré sa skladajú z hlavičky a vlastných prenášaných dát.Je to ucelený blok 
dát, ktorý sa v sieti s programovaním paketov prenáša a spracováva ako celok. Viac online na 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Network_packet>. 
88 Alebo tzv. Wireless Fidelity, je bezdrôtová technológia pre šírenie „vzduchom“, to znamená bez 
potreby káblového pripojenia. 
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spôsobí škodu, ktorá ak presiahne výšku škody nie nepatrnej (5000 KČ), je možné toto 

jednanie postihovať na základe ustanovenia §  209 TZ ako trestný čin podvodu.  

6.2.3. DoS útoky 
 

Útoky typu „Denial of service“, v preklade odoprenie či potlačenie služby, za 

zameriavajú na zníženie výkonu napadnutého systému alebo jeho úplné vyradenie 

z činnosti. Tento efekt sa docieli tak, že napadnutý počítač je naraz zahlcovaný 

opakujúcimi sa požiadavkami na určité úkony, ktoré má vykonať. Takto napadnutý 

systém je nedostupný alebo vykazuje výrazné spomalenie služby. Spomeniem aspoň 

základné metódy používané na uskutočňovanie DoS útokov. 

Zahltenie príkazom ping89 (Ping-Flood) je jednoduchým typom DoS útoku, kedy 

útočník zahltí obeť príkazom ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo request, 

teda požiadavkou na detekciu odozvy takéhoto počítača. Ak túto požiadavku pošle na 

sieť, pričom adresa cieľového počítača bude podvrhnutá, všetky počítače do tejto siete 

pripojené odpovedajú na túto požiadavku práve na predmetný podvrhnutý počítač. 

Opakovaním tejto operácie dochádza k zahlteniu. 

Druhým možným spôsobom je zahltenie voľných systémových prostriedkov tzv. 

SYN-flood. SYN pakety, sú pakety používané na uskutočnenie spojenia v protokole 

TCP. Počítač, ktorý obdrží SYN paketu odošle reakciu a následne čaká na potvrdenie 

spojenia. Tento proces sa odohráva v rádoch desiatok sekúnd, počas ktorých sú 

relevantné systémové prostriedky rezervované na uskutočnenie spojenia. Z prípade, že 

na cieľový počítač bude odoslané veľké množstvo týchto paketov, tento ich nebude 

môcť kapacitne spracovať a dôjde k následnému zahlteniu a neprístupnosti tohto stroja. 

Veľmi nebezpečným útokom je tzv. Distributed Denial od Service attack – teda 

distribuované odoprenie služby. Pri tomto útoku sú na cieľový počítač smerované 

pakety z množstva iných počítačov, väčšinou napadnutých trójskym koňom90, s cieľom 

zahltiť cieľový počítačový systém sériou požiadaviek a tým ho dočasne či natrvalo 

vyradiť z prevádzky. Cieľom takýchto útokov bývajú najmä banky, servery a webové 

stránky orgánov štátnej správy a štátnych organizácií či iné podnikateľské web stránky. 

Ako príklad možno uviesť nedávne DDoS útoky hackerskej skupiny Anonymous 

                                                 
89 Packet Internet Groper. 
90 Vysvetlenie viď nižšie. 
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z januára 2012, ktorá sa zamerala na webové stránky Ochranného zväzu autorského 

a stránky vlády ČR, ktoré za pomoci tohto útoku vyradila na niekoľko hodín z 

prevádzky.91 

Trestnoprávna kvalifikácia DoS útokov môže byť z hľadiska českého práva 

značne zložitá. Útočník týmto útokom nezískava prístup k počítačovému systému , 

a teda posúdenie podľa §  230 TZ nie je možné, rovnako ako posúdenie podľa 

§ 231 TZ, keďže páchateľ by musel jednať s úmyslom spáchať trestné činy podľa 

§ 230 resp. §  182 TZ, čo v tomto prípade neplatí. Za určitých okolností by mohlo byť 

toto jednanie postihované podľa § 228 TZ ako trestný čin poškodenia cudzej veci, to 

však iba za predpokladu, že by napadnutý počítačový systém bol poškodený alebo by 

bol učinený neupotrebiteľným a zároveň by na cudzom majetku bola spôsobená škoda 

nie nepatrná.  

6.2.4. Malware  
 

Malware je termín, ktorý zastrešuje rôznorodé softwarové nástroje špecificky 

navrhnuté k tomu aby útočili resp. poškodzovali alebo inak manipulovali 

s počítačovými systémami, sieťou a dátami. Tento termín je odvodený od anglického 

„malicious“ (škodlivý, zákerný) a „software“ a užíva sa na súhrnné označenie 

počítačových vírusov, červov, keyloggerov, rootkitov, spyware (špionážny software), 

adware, botnetov a iných podobných programov. Hlavnou charakteristikou malwaru je 

to, že je pre užívateľa nechcený, neznámy, nevyžiadaný a nepriateľský.92 Preto je 

dôležité poznamenať, že ak napríklad rodičia nainštalujú do domáceho počítača 

program typu podobného keyloggeru, aby kontrolovali aktivitu svojich detí, ešte to 

neznamená, že ide o malware. 

Čo je spoločné pre všetky druhy malware je fakt, že slúžia hackerom k zaisteniu 

prieniku do systémov, prípadne sú nástrojom takýchto útokov. Distribuované do 

cieľových systémov sú väčšinou cez e-mail v podobe príloh, či návštevami 

infikovaných webových stránok.  

V nasledujúcom výklade prinesiem aspoň základné charakteristiky jednotlivých 

 typov malware. 

                                                 
91 Viac viď například: <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/257347-hackeri-napadli-web-
ceske-vlady.html>. 
92 MCQUADE, S. C. Encyclopedia of cybercrime. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2009, 210 s. 
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1. Vírusy 

 Počítačový vírus môžeme opísať ako nežiaduci program, ktorý je pripojený 

k inému nezávadnému programu, a ktorý sa po spustení tohto nezávadného programu 

spustí spolu s ním93. Dokáže sa šíriť sám bez vedomia užívateľa, avšak je viazaný na 

svojho nositeľa, ktorým je iný program. Funkcie vírusov sú rôzne od neškodných 

prezentácií obrázkov a melódií až po zmenu, poškodenie a ničenie dát či celkové 

zničenie predmetného systému.  

Ako príklad, uvediem prípad známeho vírusu „Melissa“, ktorý sa začal šíriť 

v roku 1999 a v podstate poukázal na to, aký masový dopad môže neregulované šírenie 

jemu podobných vírusov mať. Sám o sebe nebol deštrukčný, nepôsobil škody na 

systémoch ani na dátach. Jeho funkčnosť bola viazaná na operačný systém Microsoft  

v kombinácií so softwarom Microsoft Outlook. Vírus sa množil tak, že za pomoci 

Outlooku rozposlal e-maily na prvých 50 adries v adresári užívateľa. Tieto e-maily 

obsahovali text: „Tu je dokument, o ktorý si ma požiadal... nikomu ho neukazuj!“ 

V momente otvorenia prílohy vírus infikoval počítač a samozrejme sa ďalej cez e-mail 

rozmnožoval. I keď nespôsobil škody na systémoch a dátach, svojím nekontrolovaným 

šírením poukázal na to, aký nebezpečný potenciál počítačové vírusy môžu mať.94  

„Ransomware“95 je zvláštnym typom vírusu, označovaný ako vydieračský vírus, 

ktorý vyhľadá v pamäti počítača napríklad súbory tabuľkového typu, ktorý pre 

užívateľa zablokuje. Ten musí zaplatiť na účet útočníka peňažnú čiastku, za čo následne 

dostane prístupové heslo.  

2. Červy 

 Červy (anglicky „Worms“), sú akousi podskupinou vírusov, no na rozdiel od 

nich, sú schopné sa šíriť samy, bez viazanosti na iný program môžu rozosielať kópie 

samých seba na iné zariadenia prepojené v sieti. Šírenie je veľmi rýchle, a môže 

spôsobiť zahltenie počítačovej siete a tým aj celej infraštruktúry. Tieto typy malwaru sú 

schopné samy, na rozdiel od vírusov, analyzovať bezpečnostné slabiny a tak bývajú 

využívané k vyhľadávaniu takýchto medzier.96 

                                                 
93 VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace. Trestní právo. 2010, roč. 14, 
č. 12, s. 5-13. 
94 CLOUGH, J. Principles of cybercrime. New York: Cambridge University Press, 2010, 449 s. 
95 Ransom – anglicky výkupné. 
96 VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace. Trestní právo. 2010, roč. 14, 
č. 12, s. 5-13. 
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 Ako príklad jednej z funkcií počítačového červa môžem uviesť len nedávno 

odhalený červ ACAD/Medre, ktorý bol podľa dostupných informácií spoločnosti ESET 

zrejme použitý k priemyselnej špionáži. Tento červ cielene vyhľadával otvorené súbory 

obsahujúce kresby vytvorené v programe AutoCAD, ktoré následne posielal na rôzne e-

mailové účty čínskych poskytovateľov internetových služieb.97 

3. Trójske kone 

Za trójske kone sú všeobecne považované programy, ktoré sú súčasťou iného 

programu a fungujú spôsobom, ktorý si užívateľ nepraje resp. o ňom ani nevie. Môžu 

byť však aj programami samostatnými, ktoré navonok vyzerajú užitočne, zväčša pôjde 

o šetriče obrazovky s erotickou či pornografickou tematikou, počítačové hry alebo 

dokonca aj programy na odstraňovanie malwaru. Všetky tieto funkcie slúžia iba na 

prekrytie škodlivej činnosti. Na rozdiel od vyššie zmienených vírusov a červov sa 

„trojany“ nedokážu sami kopírovať a týmto spôsobom sami seba šíriť. 

Účely trójskych koní sú rôzne, no najčastejšie monitorovanie činnosti počítača, 

útoky DoS, „backdoors“, „spam server“ a ďalšie.98  

Backdoors (anglicky zadné vrátka) sú programy, ktoré po inštalácií na počítač 

umožňujú jeho vzdialené riadenie.99 Tento nástroj je medzi hackermi často používaný, tí 

ak zistia bezpečnostnú dieru v systéme, backdoor okamžite nainštalujú a potom takto 

infikovaný počítač využívajú na vykonanie iných útokov. Útočník sa tak stáva len 

veľmi ťažko odhaliteľný, keďže je časté využívanie celých reťazí infikovaných 

počítačov.100 

S existenciou a užívaním trójskych koní je úzko späté aj užívanie skenovacích 

programov („port scanners“), ktoré slúžia na zisťovanie informácií o komunikačných 

sieťových portoch a službách, ktoré sú na nich spustené. Takto si útočník zhromažďuje 

informácie o potenciálnom predmete útoku. 

 

 

                                                 
97 Viac viď online na: 
<http://www.eset.com/fileadmin/Images/US/Docs/Business/white_Papers/ESET_ACAD_Medre_A_whit
epaper.pdf>. 
98 Príklady najznámejších trojských koní: Whack-a-mole obsahujúci backdoor program NetBus; Program 
na vytváranie trojských koní eLiTeWrap. 
99 Príklad programov typu „backdoor“: Back Orifice; NetBus; SubSeven. 
100 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez 
tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 284 s. 
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4. Spyware 

Programy typu spyware (špionážny software) umožňujú útočníkovi zbierať 

štatistické dáta o navštívených webových stránkach, ich IP adresách, o nainštalovaných 

programoch, iných prevádzkových dátach, histórií sťahovania atd. Tak isto ako vírusy 

a trojany, môžu byť aj tieto súčasťou neškodných programov, ktoré užívateľ vedome 

užíva a sťahuje. Prikladanie týchto špionážnych programov je bežnou praxou 

niektorých podnikateľov 

5. Adware 

„Advertising-supported software“, teda software podporujúci reklamu, je 

počítačový program ktorý automaticky, bez vyžiadania, prehráva reklamný obsah či 

takýto obsah sťahuje. Tak isto ako spyware zbiera údaje o užívateľovi a jeho aktivite na 

sieti a následne podľa takto zistených údajov vyberá správnu reklamu. 

6. Botnets 

Množiny softwarových robotov, teda tzv. Botnets101, stoja niekde na pomedzí 

medzi softwarovými a hardwarovými nástrojmi. V podstate ide o celé siete 

infikovaných počítačov, ktoré sú kontrolované treťou osobou, bez toho aby o tom 

oprávnený užívatelia vedeli. Tieto systémy slúžia útočníkovi aby sa anonymne pripájal 

na Internet, rozosielal škodlivé programy, malware a uskutočňoval DoS útoky a iné.102 

Informačný systém môže byť napadnutý tzv. „bot“ softwarom v podstate akýmkoľvek 

spôsobom vhodným pre prenášanie malwaru a to napríklad e-mailom s infikovanou 

prílohou, odkazom na nakazenú web stránku atd. V momente keď je v počítačovom 

systéme umiestnený tento bot software, začne vykonávať rôzne operácie s cieľom 

pripojiť sa k tzv. „botnet controller“ teda kontrolnému serveru, ktorý je riadiacim 

strediskom pre budúce útoky. Na základe jeho príkazov bot začne uskutočňovať rôzne 

formy útokov, ktoré charakterizujem nižšie. 

 

Z hľadiska trestnoprávnej kvalifikácie malwaru, záleží na spôsobe jeho užitia 

podľa akého ustanovenia TZ bude možné dané jednanie posudzovať. V prípade ak je 

malware určený k získaniu neoprávneného prístupu k počítačovému systému 

prekonaním bezpečnostného opatrenia s úmyslom páchateľa spáchať trestný čin podľa 

§ 230 alebo § 182 TZ, je možné takéto držanie, výrobu a nakladanie posúdiť ako trestný 
                                                 
101 Niekedy sú označované taktiež ako zombies. 
102 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 106 s. 
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čin opatrenia a prechovávania prístupového zariadenia a hesla k počítačovému systému 

a iných takých dát podľa § 231 TZ. Pôjde teda o situácie, kedy páchateľ napríklad 

naprogramuje počítačový vírus v úmysle zneškodniť zabezpečenie počítačového 

systému banky v úmysle získať zoznam klientov alebo prípad, kedy takýto škodlivý 

počítačový program bude uchovávať na nosiči informácií (napr. CD, USB). Ak už je 

však predmetný malware užitý a jeho pomocou bolo prekonané bezpečnostné opatrenie 

a následne získaný neoprávnený prístup bude páchateľ postihovaný podľa ustanovenia 

§ 230 TZ.  

Volevecký103 tiež upozorňuje na možnosť postihovania páchateľa podľa 

ustanovenia § 207 TZ neoprávnené užívanie cudzej veci, a to v prípade, kedy by bol 

malware použitý na diaľkové ovládanie a kontrolu počítačového systému 

k vykonávaniu iných operácií (napríklad využitím sietí botnets k ďalšiemu rozosielaniu 

malware). Spornosť tejto kvalifikácie spočíva v znaku objektívnej stránky tohto 

trestného činu, aby sa páchateľ cudzej veci zmocnil, pričom ovládnutie počítača na 

diaľku asi túto požiadavku spĺňať nebude. 

6.2.5. Iné nástroje 
 

Prelamovače hesiel („password crackers“) sú účinným nástrojom hackerov na 

prelomenie ochrany statickými heslami.104 Podstata fungovania týchto programov 

spočíva v postupnom skúšaní rôznych kombinácií znakov, až pokiaľ nie je nájdené 

heslo správne. Jedná sa buď o tzv. slovníkové útoky, kedy program skúša používať 

známe slová z vlastnej databáze slov alebo o útoky hrubou silou, kedy sú postupne 

generované všetky možné kombinácie znakov. Druhá zmienená metóda je veľmi 

náročná na technické systémové prostriedky a na výkone počítačového systému. 

Iným spôsobom získavania užívateľských hesiel je nástroj zvaný „Keylogger“ 

(označovaný aj ako „Keystroke logger“). Tento buď softwarovou alebo hardwarovou 

cestou sleduje a zaznamenáva manipuláciu s klávesnicou počítača a tieto údaje následne 

odosiela útočníkovi. Tento nástroj stojí niekde na pomedzí medzi vírusmi, trojanmi 

a spywarom. 

                                                 
103 VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace (dokončení z čísla 
12/2010). Trestní právo. 2011, roč. 15, č. 1, s. 11-23. 
104 Statickým heslom, je také heslo, ktoré zostáva nemenné s časom, teda stále rovnaké. Opakom je heslo 
dynamické, ktoré môžeme často nájsť v oblasti internetového bankovníctva. Takého heslo sa mení v čase 
na základe rôznych premenných, používané sú aj generátory, GRID karty atd. 
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Za účelom skrývania svojej identity a únikom pred odhalením pri páchaní 

kybernetickej trestnej činnosti, používajú hackeri taktiež metódu nazývanú „fast flux“. 

Ide o techniku, kedy pri  využití botnetov sú vo veľmi krátkych intervaloch menené 

záznamy DNS udávajúce IP adresu počítača asociovanú s konkrétnou doménou. 

V bežnom prípade je doména spojená vždy len s jednou IP adresu, ktorá identifikuje 

server kde je umiestnená. Fast flux IP adresy týchto serverov mení v rádoch sekúnd, 

takže v konečnom dôsledku sú ich tisíce. Táto metóda značne komplikuje prácu 

vyšetrovateľov pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri identifikácií páchateľa.105  

6.3. Spam 
 

Problematika zahŕňajúca „spam“106 je pomerne široká a je úzko spätá 

s ostatnými inštrumentmi popísanými vyššie. Vo všeobecnosti je možno spam 

(„spamming“) charakterizovať ako jednanie, ktoré spočíva v elektronickom, 

hromadnom rozosielaní oznámení a správ bez vyžiadania príjemcom. Obsah tohto 

pojmu je možné v zásade chápať z dvoch uhlov pohľadu. Širšie pojatie zahŕňa definíciu 

spamu ako hromadného šírenia všetkých nevyžiadaných oznámení a správ, užšie 

pojatie, oproti tomu, je definované ako hromadné šírenie nevyžiadaného obchodného 

oznámenia či správy.107  

Rozsah, v ktorom spamové správy postihujú užívateľov síce sleduje klesajúcu 

tendenciu, no aj tak je jeho objem, ktorý denne cirkuluje obrovský. Len pre ilustráciu, 

spoločnosť Symantec vo svojej správe o Internetových hrozbách v roku 2011108 uvádza, 

že v roku 2011 predstavoval spam 75,1 % zo celkového objemu e-mailu poslaného 

v danom roku. Oproti roku 2010, kedy objem spamu predstavoval 88,5 %, je očividný 

pokles. V roku 2011 bolo v dennom obehu priemere 42 miliárd správ obsahujúcich 

spam. V týchto objemoch predstavuje spam veľmi účinný nástroj pri podvodnom 

jednaní rovnako ako pri rozširovaní malwaru. Spammeri, pre väčšiu účinnosť svojich 

útokov využívajú do textu svojich správ aktuálne udalosti vo svete (ako napríklad 

                                                 
105 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011, 356 s. 
106 Pôvod označenia nevyžiadanej pošty ako spamu sa odvodzuje od jedného zo skečov humoristickej 
skupiny Monty Python. 
107 VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace (dokončení z čísla 
12/2010). Trestní právo. 2011, roč. 15, č. 1, s. 11-23. 
108 Symantec Inernet Security Threat Report, 2011 Trends. Dostupné online z 
<http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-
istr_main_report_2011_21239364.en-us.pdf>. 
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Arabská jar, smrť známych osôb alebo povodne a hurikány), ktoré priťahujú pozornosť 

užívateľov a následne robia spam účinnejším. V šírení a produkcií spamu hrajú 

významnú úlohu vyššie spomenuté botnety, ktoré z celkového objemu spamu 

vyprodukovali a rozposlali okolo 81,2 % správ. 

Antispamová legislatíva je oblasť práva, ktoré sa ešte len formuje s tým, že ani 

štáty samotné ešte nemajú vyriešenú otázku akými právnymi prostriedkami by táto 

oblasť mala byť upravovaná. Do úvahy pripadajú ako prostriedky správneho a trestného 

práva, tak ako aj súkromnoprávne postihovanie spammingu. V dnešnej dobe zatiaľ 

zákonodarcovia inklinujú k správnemu postihu, avšak s ohľadom na záujem chrániť 

informačnú spoločnosť v budúcnosti prichádza do úvahy aj postih trestnoprávny. 

V oblasti európskeho práva je antispamová legislatíva zastúpená najmä 

harmonizačnou smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES o spracovaní 

osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií a to 

špeciálne jej článkom 13. Ten sa venuje problematike nevyžiadaných oznámení 

a stanoví základné štandardy. Ochrana má byť určovaná kvalitatívnou stránkou 

nevyžiadaných správ a nie ich kvantitou a hromadnosťou, ďalej vylúčením 

náboženského a politického spamu z národných úprav, zavedenie tzv. modelu opt-in pre 

povolenú formu nevyžiadaných oznámení a požiadavkou uvedenia pravdivých údajov 

o odosielateľovi a priznanie obchodného charakteru správy. Je na mieste spomenúť aj 

Oznámenie Komisie o Boji proti spamu a špionážnemu a škodlivému softwaru 

Ak sa pozrieme na obchodné oznámenia z hľadiska správneho práva v Českej 

republike, tento je upravený zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách 

informačnej spoločnosti, ktorý upravuje podmienky pre zasielanie a prenos obchodných 

oznámení. Tieto sú definované ako „všetky formy komunikácie vrátane reklamy a 

nabádanie k návšteve internetových stránok, určeného na priamu alebo nepriamu 

propagáciu tovaru, služieb alebo imidžu podniku osoby, ktorá je podnikateľom alebo 

vykonáva regulovanú činnosť.“109 V podstate tento zákon kopíruje európsku legislatívu. 

V prípade nedodržania zákonných požiadaviek pri zasielaní obchodných oznámení, je 

možný podľa tohto zákona postih pokutou.  

Trestnoprávna regulácia je v tomto ohľade nerozvinutá a je námetom pre 

zákonodarcu do budúcnosti, avšak v určitých prípadoch by bolo možné pri naplnení 
                                                 
109 Ustanovenie §  2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti 
v znení neskorších predpisov.  
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skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa 

§ 180 TZ postihovať zber e-mailových adries ako taký. 

Veľkou časťou spamu v dnešnej dobe sú tzv. scamy (anglicky podvod), ktorých 

účelom je pomocou podvodných jednaní získať peňažné prostriedky od zasiahnutých 

užívateľov. Medzi tieto scamy radíme phishing, scam nigerijského typu a samozrejme aj 

podvody páchané za využitia malwaru. 

6.3.1. Phishing 
 
Tento druh scamu predstavuje jednu z metód ako pomocou využitia 

informačných technológií spáchať trestný čin podvodu. Konkrétne sa jedná 

o neoprávnené získanie prístupu k bankovému účtu či platobnej karte poškodeného 

a následné odčerpanie peňažných prostriedkov. Jednanie teda smeruje voči 

konkrétnemu klientovi, s cieľom obohatiť sa na jeho úkor. 

Priebeh phishingového útoku môžeme popísať nasledovne: Najprv páchateľ 

vytvorí phishingový e-mail, ktorý zašle určitému zoznamu klientov bankovej či inej 

inštitúcie. Tento e-mail má podobu skutočného e-mailu, ktorý by klienti od svojho 

poskytovateľa finančných služieb očakávali. Tento ich pod vierohodnou zámienkou 

vyzve k určitej akcii, často k prihláseniu, a teda zadaniu svojich identifikačných údajov 

prostredníctvom odkazu, ktorý je v danom e-maile priložený. Užívateľ, presvedčený 

o autentickosti tejto výzvy, zadá svoje údaje do tejto napodobeniny webovej stránky 

a tým zašle útočníkovi všetky predmetné údaje. Ten k zberu týchto údajov tradične 

využíva anonymné e-mailové adresy, najlepšie pripojenie vytvorené pomocou iných 

hackerských nástrojov110. Následne útočník údaje zneužije a z kont poškodených 

odčerpá finančné prostriedky.  

Zdokonalenou a sofistikovanejšou metódou phishingu je tzv. pharming,  ktorý 

spočíva v presmerovaní webovej stránky na inú adresu, na jej dokonalú kópiu, do ktorej 

klient zadáva svoje identifikačné údaje, ktoré sú odoslané následne ihneď útočníkovi. 

V praxi sú najčastejšie phishingom atakovaní poskytovatelia služieb 

bezhotovostného platobného styku a platobné systémy. Príkladom uvediem PayPal, 

PayPay, Neteller, za bankový sektor na území ČR sú všeobecne známe útoky na 

                                                 
110 Viď výklad o tzv. backdoor trójskych koňoch či sieťach Botnet. 
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zákaznícke účty Českej sporiteľne, a.s. (Pre príklad phishingového útoku z 15.3.2011 

viď Príloha č.1.). 

Štatisticky je len ťažko určiteľný objem celkových phishingových útokov 

a rovnako je problematické určiť koľko klientov skutočne na predmetné e-maily 

odpovedá. Odhady však hovoria, že priemerne na podvodný e.mail reaguje medzi 0,01 

až 0,1 % z celkového množstva osôb, ktorým bol doručený.111 

Posúdenie phishingového útoku z hľadiska trestného práva je možné na základe 

ustanovenia § 209 TZ podvod, kedy základom jednania páchateľa je uvedenie klienta 

oprávneného nakladať s účtom do omylu a získanie prístupu k jeho bankovému účtu 

a následné spôsobenie škody a obohatenie sa. Rovnako je možno na toto jednanie 

aplikovať ustanovenie § 234 TZ neoprávnené opatrenie, falšovanie a pozmenenie 

platobného prostriedku112.  

6.3.2. Scam Nigerijského typu 

 
Tento typ scamu, tiež nazývaný „scam 419“, je elektronickým variantom scamu, 

ktorý sa šíril poštou v 80 rokoch. Tieto fingované e-maily (listy) sa snažia presvedčiť 

príjemcu aby previedol pod určitou zámienkou a na určitý účel peniaze na účet 

útočníka, ktorý tieto peniaze použije k účelu inému. Najčastejšie sa útočníci zastierajú 

za príbuzných zosnulých bohatých podnikateľov z Afriky (pôvodný scam vznikol 

v Nigérií) v ťaživej životnej situácií, ktorý nutne potrebujú asistenciu s prevodom 

peňažných prostriedkov na európskych účtoch. K vykonaniu týchto operácií 

samozrejme útočník vyžaduje aby príjemca zasielal sumy peňazí k pokrytiu ich 

nákladov. Za odmenu je obeti sľúbená odmena predstavujúca určité percento z peňazí 

uložených na danom účte (Pre príklad viď príloha č.2.)113.  

                                                 
111 VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace. Trestní právo. 2010, roč. 
14, č. 12, s. 5-13. 
112 Podľa §  2 ods. 1 písm. d) zákona č. 284/2009 Sb. o platobnom styku je za platobný prostriedok 
považovaný akýkoľvek súbor postupov či zariadenie, ktoré užívateľovi umožňujú dávať platobný príkaz 
– to znamená aj elektronické ovládanie bankového účtu klienta. 
113 Známy je prípad z októbra 2004, kedy sa do sveta rozšíril scam Nigerijského typu z Českej republiky 
a postihol až cez 75.000 užívateľov. Na rozdiel od iných scamov tohto typu bol podvodný e-mail 
napísaný perfektnou angličtinou, takmer bez preklepov, pričom využíval dôveryhodný príbeh peňažných 
prostriedkoch obetí holokaustu. Serióznosť vzbudzoval aj odkazmi na webové stránky príslušných 
organizácií zaoberajúcich sa obeťami holocaustu. Viac dostupné online na: 
<http://www.lupa.cz/clanky/jak-sel-scam-z-cr-a-vsichni-se-mohli-zblaznit/nazory/>. 



60 
 

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že dané jednanie bude možné podradiť pod 

skutkovú podstatu trestného činu podvodu podľa § 209 TZ.  

6.4. Šírenie závadného obsahu 
 

Ďalšou skupinou kybernetických trestných činov, ktorá je pomerne rozsiahla, sú 

trestné činy súvisiace s šírením závadného obsahu. Jednania v tejto skupine majú 

spoločné to, že využívajú technológie ICT a kyberpriestor k šíreniu a uverejňovaniu 

obsahu, ktorý je spoločnosťou považovaný za škodlivý a teda je jeho šírenie trestným 

zákonníkom zakázané. Jedná sa o rôzne druhy obsahu ako: 

 šírenie a nakladanie so zakázanými druhmi pornografie 

 šírenie obsahu, ktorý podnecuje k rasovej, xenofóbnej či inej nenávisti 

(extrémizmus) 

 cybergrooming 

 šírenie ohováračných a obviňujúcich oznámení 

 cyberstalking 

 šírenie toxikománie 

 hoax 

 cyberbullying (kybernetická šikana) 

Téma je to vskutku široká a tak sa bližšie budem venovať a vymedzím len 

niektoré z predchádzajúcich jednaní, a to menovite šírenie zakázaných druhov 

pornografie a extrémizmu a cyberstalking. 

6.4.1. Pornografia 

V českom trestnom zákonníku definíciu pornografického diela ani pornografie 

nenájdeme, avšak literatúra často odkazuje na úpravu v slovenskom trestnom zákone,114 

ktorý pornografiu definuje ako zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku 

alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavných 

orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby. Detskou 

pornografiou sa zasa pre účely slovenského trestného zákona rozumie zobrazenie 

súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s 

                                                 
114 § 132 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon. 
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dieťaťom alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu 

sexuálneho uspokojenia inej osoby.  

Komentár k trestnému zákonníku115 pornografické dielo charakterizuje ako 

dielo, ktoré zvlášť intenzívnym a vtieravým spôsobom zasahuje a podnecuje sexuálny 

pud, prekračuje spoločensky uznávané hranice sexuálnej slušnosti, uráža 

neakceptovateľným spôsobom sexuálnu slušnosť a vyvoláva pocit hanby. Z toho 

vyplývajú dve dôležité kritériá podľa ktorých je dielo posudzované ako pornografické, 

a to spôsobilosť diela vyvolať morálne pohoršenie a podnecovanie sexuálneho pudu. 

Teda samotné zobrazenie nahého tela v primeranej životnej situácií, aj keď by vzrušenie 

spôsobovať mohlo sa za pornografiu považovať nebude. Tak isto to bude aj v prípadoch 

umeleckých diel či archeologických predmetov a predmetov určených k vedeckým 

účelom. Závadný obsah môže mať rôzne podoby, písomnú, fotografickú, filmovú, 

počítačovú, elektronickú a inú.  

Pornografické diela môžeme deliť na: 

 pornografiu prostú, 

 pornografiu tvrdú116, ktorá zahŕňa také pornografické diela, 

v ktorých sa prejavuje násilie alebo neúcta k človeku alebo ktoré 

znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom, 

 pornografiu detskú, teda také pornografické diela, ktoré zobrazujú 

alebo prípadne inak využívajú dieťa. 

Šírenie a nakladanie so zakázanými druhmi pornografie relevantné z pohľadu 

kybernetickej kriminality je upravené v §§ 191 a 192 TZ v tretej hlave zvláštnej časti 

trestného zákonníka „Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti“. Tieto 

ustanovenia obsahovo preberajú právnu úpravu zo starého trestného zákona117 no 

zároveň sú aj implementáciou obsahu Rámcového rozhodnutia Rady EU 

č. 2004/68/SVV o boji proti pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii.  

Ustanovenie § 191 ods. 1 TZ chráni mravnú počestnosť osôb starších 18 rokov 

pred určitými zakázanými druhmi pornografie. Zákonodarca postihuje výrobu, 

dovoz, vývoz, prevoz, ponúkanie, činenie verejne prístupným, sprostredkovanie, 

uvedenie do obehu, predaj a iné opatrenie fotografického, filmového, počítačového, 

                                                 
115 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. §  140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
116 Niektorí autori uvádzajú termín pornografia zvrátená a deviantná. 
117 § 205 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon. 
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elektronického a iného pornografického diela v ktorom sa prejavuje násilie či neúcta 

k človeku, alebo ktoré popisuje, zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so 

zvieraťom. Pre kybernetické hľadisko na nazeranie na tento trestný čin sú relevantné 

najmä pojmy elektronické a počítačové dielo. Za prvé je nutné zdôrazniť, že sa nejdená 

o pojem dielo ako ho chápe autorský zákon118, pretože sem spadajú aj diela, ktoré 

nenapĺňajú všetky znaky autorského diela119. Počítačové dielo je dielo vytvorené 

počítačom, zatiaľ čo dielo elektronické je dielo, ktoré má podobu, ktorá môže byť 

objektívne vnímateľná len za pomoci elektronického prístroja.  

Šírenie dovolenej pornografie deťom120 upravuje ustanovenie § 192 v ods. 2 TZ, 

kedy trestne zodpovedný bude ten páchateľ, ktorý pornografické dielo ponúka, 

prenecháva alebo sprístupňuje dieťaťu alebo na mieste, ktoré je deťom prístupné takéto 

dielo vystavuje alebo inak sprístupňuje.  

Čo sa týka druhého ustanovenia, § 192 TZ výroba a iné nakladanie s detskou 

pornografiou, individuálnym objektom je záujem na ochrane mravného vývoja detí. 

Skutková podstata v ods. 1 postihuje prechovávanie fotografického, filmového, 

počítačového, elektronického alebo iného pornografického diela, ktoré zobrazuje alebo 

inak využíva dieťa alebo osobu, ktorá sa javí byť dieťaťom. Prechovávaním budeme pre 

naše potreby rozumieť ukladanie týchto diel ako digitálnych záznamov na nosičoch 

informácií (DVD, CD, Blu-ray, USB, externé hard-disky)121. 

Rozšírenie skutkovej podstaty aj na prípady kedy sa osoba javí byť dieťaťom, 

bolo do tohto ustanovenia implementované novelou trestného zákonníku 

č. 330/2011 Sb. na základe Rámcového rozhodnutia Rady EU č. 2004/68/SVV o boji 

proti pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ktoré rozumie pod pojmom 

detskej pornografie aj realistické znázornenie neexistujúceho dieťaťa, ktoré sa aktívne 

alebo pasívne zúčastňuje jednoznačne sexuálneho jednania, a to vrátane dráždivého 

                                                 
118 Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změne 
některých zákonu (autorský zákon). 
119 Definíciu autorského diela podľa Autorského zákona viď nižšie v kapitole 6.4. 
120 § 126 TZ stanoví, že dieťaťom sa rozumie osoba mladšia 18 rokov. 
121 Otázkou v tejto oblasti je zahrnutie moderných prostriedkov prechovávania a ukladania dát na sieti, 
ktoré umožňujú uložiť tento obsah na vzdialenom serveri. Volevecký sa prikláňa k názoru, že v tomto 
prípade ide o uloženie dát na určitú platformu, ktorá je dostupná len páchateľovi a len ten si je vedomý 
obsahu, ktorý na predmetné zariadenie ukladá, a teda ide o naplnenie znaku prechovávania. Jedná sa 
napríklad o službu „cloud computing“, či rôzne servery slúžiace ako úložiská dát ako www.uloz.to. Viac 
viď: VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo. 2010, č.7-8, s. 
19-43. 
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vystavovania prirodzenia a ohanbia dieťaťa. Toto pojatie obsahuje aj Dohovor vo 

svojom článku 9 ods. 2.  

Osobu, ktorá sa javí byť dieťaťom môžeme chápať buď ako osobu staršiu 18 

rokov, ktorá má vzhľad dieťaťa alebo neexistujúce dieťa realisticky znázornené. Práve 

v druhom prípade ono neexistujúce dieťa je často krát vytvárané elektronicky za pomoci 

počítača, čo znamená, že toto dielo nevzniklo samotným zneužitím dieťaťa, ide 

o virtuálnu detskú pornografiu.122 Niektorí odborníci presadzujú názor, že takýto druh 

pornografického diela by umožnilo pedofilom ukájať svoje potreby bez reálneho 

zneužívania detí a zároveň argumentujú tým, že je záujmom štátu predovšetkým chrániť 

deti pred pohlavným vykorisťovaním a zneužívaním, čo v prípade virtuálnej detskej 

pornografie neplatí. Zákonodarca zastáva názor opačný, teda že neexistuje rozdiel 

medzi prechovávaním virtuálnej a skutočnej pornografie, a tak toto jednanie v súlade 

s medzinárodnými dokumentmi, toto jednanie kriminalizoval.123  

Obe ustanovenia obsahujú zvlášť priťažujúcu okolnosť spáchania činu tlačou, 

filmom, rozhlasom, televíziou, verejne prístupnou počítačovou sieťou alebo iným 

podobne účinným spôsobom. Verejne prístupnou počítačovou sieťou rozumieme 

funkčné prepojenie počítačov do siete s cieľom vytvoriť informačný systém 

s diaľkovým prístupom, napr. Internet.124 Spornou otázkou zostáva, či jednoduché 

zasielanie e-mailových správ môže byť považované za naplnenie znaku tejto okolnosti 

podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby. Z judikatúry Najvyššieho súdu125 je 

zrejmé, že ak verejne prístupná počítačová sieť slúži na jednoduchý prenos správ od 

odosielateľa k adresátovi, takto zaslaný e-mail tento znak naplňovať nebude. Najvyšší 

súd pritom argumentuje hromadnou účinnosťou zasielania jednotlivých e-mailových 

                                                 
122 Virtuálnou detskou pornografiou rozumieme také pornografické dielo, ktoré nezobrazuje skutočné deti 
a ide len o fikciu, ktorá bola vytvorená pomocou počítačovej techniky. Môže ísť o diela literárne, 
animované, kreslené atd.  HERCZEG, J. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti? In: 
VANDUCHOVÁ, V., GŘIVNA, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, s.36. 
123 Je na mieste spomenúť rozhodnutie Navyššieho súdu USA vo veci Ashcroft v. Free Speech Coalition. 
Najvyšší súd zrušil ustanovenia zákona na ochranu proti detskej pornografii (Child Pornography 
Prevention Act 1996), ktoré zakazovali virtuálnu detstkú pornografiu a to z dôvodu rozporu tohto zákazu 
s prvým dodatkom americkej ústavy, ktorý garantuje slobodu prejavu a označil ho za príliš neurčitý. 
Reguláciu detskej pornografie viaže súd na ochranu detí pred zneužívaním, pričom virtuálna pornografia 
túto požiadavku nespĺňa. Ako reakcia bol federálny zákon novelizovaný a doplnený požiadavkou 
nerozoznateľnosti  počítačom generovanej podobizne od tej reálnej, ktorá zobrazuje skutočné dieťa. Viac 
viď: CLOUGH, J. Principles of cybercrime. New York: Cambridge University Press, 2010, 449 s. 
124 Iná podobná verejne prístupná sieť je například Minitel vo Francúzsku. 
125 Sp.zn. 7 Tdo 687/2011; Sp. zn. 4 Tz 79/2010; Sp. zn. 3 Tdo 669/2011. Viac viď v: ŠÁMAL, P. a kol. 
Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
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správ, ktoré, v porovnaní s šírením takéhoto pornografického obsahu filmom či tlačou, 

v menšom rozsahu (v predmetných rozhodnutiach išlo o rozmedzie 18-32 e-mailových 

správ) tento znak nenapĺňajú.  

6.4.2. Extrémizmus 

Internet predstavuje ideálnu pôdu pre extrémistickú činnosť skupín a osôb 

spočívajúcu v propagande, informačných a agitačných aktivitách a nábore nových 

členov. Zverejnené informácie sú v prostredí Internetu okamžite celosvetovo dostupné, 

náklady na šírenie v podstate minimálne až nulové pričom je útočníkom poskytovaná 

anonymita vyplývajúca s užitia informačných technológií. Jurisdikčné polemiky 

umožňujú páchateľom využívať servery poskytujúce služby z iných krajín, a tak sa 

bezpečne vyhnúť postihu v zemi, kde je šírenie extrémistických myšlienok trestné. Toto 

je napríklad prípad USA, keďže tie so svojím prvým dodatkom ústavy a nanajvýš 

liberálnym postojom k slobode prejavu v zásade nepostihujú nenávistné a iné také 

prejavy a propagandu. Práve takéto odlišné postoje štátov zabraňujú väčšiemu stupňu 

harmonizácie a medzinárodnej spolupráci, ktorá by istotne napomohla k redukcii týchto 

prejavov v kyberpriestore. 

Aj keď pojem extrémizmus nemá v českom právnom poriadku svoju legálnu 

definíciu, polícia ho pre svoje potreby definuje ako aktivity spojené s vyhraneným 

ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú osoby s názormi výrazne 

vybočujúcimi z všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami 

intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej 

neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému 

usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku126.  

Prejavy a prostriedky extrémistov sú rôzne, no v zásade je možné sem zaradiť 

podporu a propagáciu hnutia, ktoré preukázateľne smeruje k potlačovaniu práv a slobôd 

človeka, prejavy sympatií k takýmto hnutiam, hlásanie rasovej, etnickej a národnostnej, 

náboženskej alebo triednej nenávisti či nenávisti voči skupine osôb, hanobenie, 

zosmiešňovanie, ponižovanie, ohováranie skupiny obyvateľstva či podnecovanie k 

takejto neznášanlivosti.  

                                                 
126 HERCZEG, J. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta universitatis carolinae – 
iuridica 4. str.35-49. 2008. 
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Spôsoby akými extrémisti šíria a prejavujú svoje myšlienky v kyberpriestore sú 

rôznorodé. Či už ide o vytváranie webových stránok na ktoré umiestňujú tento obsah, 

blogy, výmenné siete, diskusné fóra a skupiny, kde verbujú svojich prívržencov, 

sociálne siete ako FACEBOOK, TWITTER a iné alebo zasielaním nevyžiadanej pošty – 

spamu. Ďalej je veľmi časté uverejňovanie videí a audio-nahrávok so závadným 

obsahom na platformách ako YOUTUBE. Anonymita Internetu má aj iný neblahý 

následok, a to, že extrémistických prejavov sa dopúšťajú z veľkej časti aj osoby, ktoré 

by sa týmto spôsobom v normálnom živote neprejavovali, pretože sa boja odsúdenia 

spoločnosťou. Naopak kyberpriestor im poskytuje relatívne chránené miesto ako svoje 

myšlienky prejaviť a nájsť podobne zmýšľajúcich diskutérov bez strachu z odhalenia, 

keďže vystupujú prevažne anonymne či pod pseudonymom. 

Opatrenia prevádzkovateľov serverov však v dnešnej dobe už vykazujú 

pozitívne tendencie k regulácií takýchto prejavov tam, kde je to možné. Diskusie sú 

regulovateľné, prípadne blokovateľné, stránky sociálnych sietí umožňujú užívateľom 

takýto obsah nahlasovať pričom prevádzkovatelia sú schopní na tieto oznámenia 

promptne reagovať. 

Takéto jednanie je možno postihnúť na základe viacerých ustanovení trestného 

zákonníku. Ide o ustanovenia § 355 TZ hanobenie národa, rasy, etnickej alebo inej 

skupiny osôb, § 356 TZ podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo 

k obmedzovaniu ich práv a slobôd a § 403 TZ založenie, podpora a propagácia hnutia 

smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka, ktorých kvalifikované skutkové 

podstaty postihujú spôsob spáchania týchto činov verejne prístupnou počítačovou 

sieťou. Ďalej je možné sa dopustiť trestného činu prejavu sympatií k hnutiu 

smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd človeka podľa § 404 a § 352 TZ násilia proti 

skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi. Je možné taktiež uvažovať o trestnom čine 

podnecovania útočnej vojny podľa § 407 TZ.   

Dôležitým dokumentom v oblasti boja proti rasistickej a xenofóbnej propagande 

je Dodatkový protokol  k Dohovoru Rady Európy127. Tento protokol rozširuje rozsah 

Dohovoru aby bolo možné efektívne postihovať rasistickú a xenofóbnu propagandu 

prostredníctvom sieti elektronických komunikácií najmä zlepšením medzinárodnej 

spolupráce a harmonizácie skutkových podstát trestných činov.  

                                                 
127 Viac viď kapitola 4. 
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6.4.3. Cyberstalking 

„Stalking“ alebo nebezpečné prenasledovanie, je možné definovať ako 

obsesívnu fixáciu a posadnutosť páchateľa obeťou, ktorý jej môže byť známy aj 

neznámy, a ktorú systematicky obťažuje nevyžiadanou a nechcenou pozornosťou. Je to 

zlovoľné  a úmyselné prenasledovanie a obťažovanie inej osoby, znižuje kvalitu jej 

života a jej bezpečnosť.128  

V prípade kybernetického nebezpečného prenasledovania tzv. cyberstalkingu 

páchateľ vyvíja aktivitu voči obeti rôznymi spôsobmi. S obeťou sa snaží nadväzovať 

častý virtuálny kontakt, snaží sa s ňou komunikovať a to tak, že vytrvalo 

prostredníctvom prostriedkov elektronických komunikácií písomne alebo inak obeť 

kontaktuje, zasiela obťažujúce e-maily, zahlcuje e-mailovú schránku spamom, zasiela 

jej správy na mobilný telefón, neustále ju kontaktuje na sociálnych sieťach, vymieňa si 

s ňou správy na „chatoch“ a pod. Páchateľ ďalej často zverejňuje na webe informácie 

o obeti napríklad tak, že zakladá webové stránky o obeti, zverejňuje chúlostivý materiál 

audiovizuálnej či inej povahy na sociálnych sieťach, rozosiela tieto informácie známym 

obete. Časté sú aj útoky páchateľa na počítač a dáta obete, ich poškodenie, či krádež, 

implantovanie malwaru a podobne. Technológie ICT tiež umožňujú ľahké sledovanie 

obete, miesta jej pobytu a pohybu a to sčasti na základe informácií, ktoré o sebe obeť 

často sama zverejňuje aj na sociálnych sieťach ako FACEBOOK, TWITTER, 

FOURSQUARE a iných. Sú to práve tieto, ktoré kybernetickým prenasledovateľom 

dávajú širšie možnosti ako realizovať svoje útoky. 

Cyberstalkerom môže byť, ako som naznačila vyššie, osoba obeti známa 

rovnako ako neznáma, pričom obeť často krát ani vôbec netuší, že je prenasledovaná. 

Páchateľom je väčšinou muž (až v 87% prípadov) avšak je nutné zdôrazniť, že ženy 

stalkerky z dôvodu svojej vytrvalosti a systematickosti predstavujú často väčšiu hrozbu 

než muži. V zásade je možno stalkerov rozdeliť do viacerých skupín a to podľa vzťahu 

k obeti. Bývajú nimi bývalí partneri, ktorí sa nevedia zmieriť s ukončením vzťahu, ďalej 

tzv. uctievači, ktorí túžia byť akceptovaní osobou, ktorá ich zaujala a chcú s ňou 

nadviazať vzťah, často ide aj o prenasledovateľov „celebrít“. 

                                                 
128ŠIMORDOVÁ, A. Stalking z kriminologického pohledu se zaměřením na pachatele a oběť. Dostupné 
online na: <http://www.epravo.cz/top/clanky/stalking-z-kriminologickeho-pohledu-se-zamerenim-na-
pachatele-a-obet-73846.html>. 
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Z hľadiska českého trestného práva je toto jednanie možné subsumovať pod 

ustanovenie § 354 TZ nebezpečné prenasledovanie. Tento trestný čin bol do trestného 

zákonníku po rekodifikácií zaradený nanovo a to z dôvodu množiacich sa prípadov 

prenasledovania, ktoré v mnohých prípadoch skončili smrťou prenasledovaného. 

Individuálnym objektom tohto trestného činu je telesná a duševná integrita a ochrana jej 

súkromia a osobnej slobody.  

Vyššie popísane prenasledovanie musí byť spôsobilé vzbudiť dôvodnú obavu 

o svoj život alebo svoje zdravie alebo o život a zdravie osôb jemu blízkych. Nevyžaduje 

sa teda aby obava teda vznikla, dôležitá je len spôsobilosť prenasledovania takúto obavu 

vzbudiť.  

Ďalším znakom, ktorý je nutné naplniť k vzniku trestnej zodpovednosti je 

dlhodobosť. Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí129 judikoval, že dlhodobosťou je treba 

rozumieť prinajmenšom niekoľko vynútených kontaktov alebo pokusov o ne, ktoré 

zároveň musia byť spôsobilé v poškodenom vyvolať dôvodnú obavu.  Ojedinelé  alebo 

náhodné prejavy, aj keď inak nežiaduceho charakteru, tieto požiadavky nespĺňajú.  

Z hľadiska využitia prostriedkov elektronickej komunikácie je možné uvažovať 

o jednočinnom súbehu s trestnými činmi § 180 TZ neoprávnené nakladanie s osobnými 

údajmi, § 182 TZ porušenie tajomstva dopravovaných správ, § 183 TZ porušenie 

tajomstva listín a iných dokumentov uchovávaných v súkromí, § 230 TZ neoprávnený 

prístup k počítačovému systému a nosiču informácií a § 231 TZ opatrenia 

a prechovávania prístupového zariadenia a hesla k počítačovému systému. 

6.5. Porušovanie práv duševného vlastníctva 
 

Porušovanie autorských práv a práv súvisiacich s právom autorským je dnes 

jedným z najdiskutovanejších a najväčších problémov v oblasti kybernetickej 

kriminality. Toto jednanie sa stalo masovým až do takej miery, že skoro každý človek 

s počítačom a prístupom na Internet sa takéhoto jednania už niekedy dopustil alebo sa 

s ním stretol. Podľa tlačovej správy spoločnosti BSA130 príkladom možno uviesť, že 

48 % užívateľov v Európskej Únií pripúšťa, že používa pirátsky software pričom 

v Českej republike je percento užívaného nelegálneho softwaru odhadované na 35 %, s 

                                                 
129 Sp. zn. 8 Tdo 1082/2011 zo dňa 8.9.2011. 
130 BSA - Business software alliance; správa dostupná online na: 
<http://portal.bsa.org/globalpiracy2011/downloads/press/pr_czech_cz.pdf>. 
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hodnotou približne 3,8 miliardy českých korún.  Spoločenská škodlivosť je v týchto 

prípadoch vysoká práve z dôvodu rozšírenosti a hlavne akejsi spoločenskej akceptácie 

tohto jednania. Producentom filmových a hudobných diel či softwaru vznikajú vysoké 

škody, obrana či zadosťučinenie je však prakticky nedosiahnuteľná.  

Najčastejšími formami porušovania týchto práv sú softwarové pirátstvo, ktoré sa 

týka porušovania autorských práv k počítačovým programom a audiovizuálne pirátstvo, 

týkajúce sa porušovania autorských práv k hudobným a filmovým dielam.  

Audiovizuálnym pirátstvom rozumieme neoprávnené rozmnožovanie a šírenie 

audiovizuálnych diel pomocou prostriedkov počítačových sietí a k tomu určených 

softwarových nástrojov. Zväčša pôjde o tzv. camcording, teda zaznamenávanie 

filmových diel priamo v kinách a ich následné umiestňovanie na verejne prístupné siete, 

šírenie nosičov filmových a hudobných diel v rozpore s licenčnými oprávneniami, 

falšovanie týchto diel a podobne.  

Softwarové pirátstvo je zásahom do autorského práva, ktorý možno 

charakterizovať ako nelegálne užitie softwaru a nelegálny software sám o sebe. Formy 

softwarového pirátstva sú rôzne, pričom spočívajú hlavne v šírení a zásahoch do 

softwaru, nelegálnej výrobe a užívaní v rozpore s licenčnou dohodou.  

Typickými formy softwarového pirátstva ako ich uvádza Porada a Konrád131 sú: 

 Nelegálne zásahy do počítačových programov, 

 Nelegálna výroba počítačových programov, 

 Nelegálne šírenie počítačových programov, 

 Nelegálna exploatace (užívanie) počítačových programov. 

V rámci nelegálnych zásahov do počítačových programov je možné rozoznávať 

dva typické spôsoby páchania a to plagiátorstvo, ktoré spočíva v úprave pôvodného 

diela bez súhlasu autora a vydávanie takto upraveného diela páchateľom za dielo 

vlastné; a tvorba národných verzií programov, a to prekladom ich pôvodných verzií do 

českého jazyka bez súhlasu autora. 

Typickými spôsobmi páchania nelegálnej výroby softwaru sú nelegálna 

priemyselná výroba softwaru, jeho dokumentácie a iných softwarových produktov, 

domáce kopírovanie softwaru bez príslušnej licencie. 

                                                 
131 PORADA, V.; KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování softwarového pirátství. 1. vyd. Praha: Policejní 
akademie České republiky, 1998. 54 s. 
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Nelegálne šírenie softwarových produktov je charakteristické širokou škálou 

spôsobov jeho páchania, medzi ktoré radíme komerčnú distribúciu software, 

požičiavanie softwaru (nekomerčná distribúcia) a nelegálne šírenie softwaru cez sieť 

elektronických komunikácií, ktoré je v súčasnosti tak rozšírené (napr. zdieľanie obsahu 

pomocou Peer-2-peer sietí, umiestňovanie odkazov na špecializované webové stránky 

a pod.). 

Nakoniec medzi typické spôsoby páchania nelegálneho užívania softwaru patrí 

užívanie legálne získaného softwaru v rozpore s licenciou (napr. nadužívanie) 

a užívanie nelegálne získaného softwaru. 

Dôvodov prečo je porušovanie autorských práv do takej miery rozšírené je 

niekoľko, za všetko uvediem nízke náklady a rýchlosť, ktoré sieť poskytuje k šíreniu 

diel, malá náročnosť a anonymita pre šíriteľov, digitálne uchovanie zaručuje vysoký 

stupeň kvality pričom v „online“ prostredí odpadávajú možnosti ochranných prvkov 

hmotných nosičov týchto diel.  

Trestný zákon upravuje porušenie autorského práva, práv súvisiacich s právom 

autorským a práv k databáze v ustanovení § 270 TZ. Ide o blanketnú132 normu, ktorej 

objektom je záujem na ochrane autorského práva a práv s ním súvisiacich, teda ochrana 

duševnej činnosti a umeleckej tvorivej činnosti a nich plynúcich pôžitkov. Ich základnú 

ochranu, a teda relevantné pojmy z hľadiska tejto skutkovej podstaty upravuje zákon č. 

121/2000 zo dňa 7. apríla 2000 o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom 

autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon; ďalej ako „AutZ.“). 

Z hľadiska objektívnej stránky trestný zákonník vyžaduje neoprávnený zásah nie 

nepatrný do zákonom chránených práv k autorskému dielu, umeleckému výkonu, 

zvukovo obrazovému záznamu, rozhlasovému alebo televíznemu vysielaniu alebo 

databáze.  

K pojmu autorské dielo, ktoré je predmetom autorského práva, nachádzame 

vymedzenie v ustanovení § 2 ods. 1 AutZ., ktorý toto dielo definuje ako dielo literárne 

a iné dielo umelecké a dielo vedecké, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti 

autora a je vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podobe vrátane elektronickej 

formy, trvale alebo dočasne. Toto ustanovenie vymenúva možné formy diela, za ktoré 

pre naše potreby uvediem dielo slovesné, hudobné, audiovizuálne ako napríklad dielo 
                                                 
132 Ide o normu, ktorá odkazuje všeobecne na normu alebo na normy rovnaného druhu, v tomto prípade 
teda odkazuje na autorský zákon a prípadne jeho vykonávacie predpisy. 
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kinematografické a dielo fotografické. Za dielo AutZ. považuje aj počítačový program 

a to konkrétne v § 2 ods. 2. AutZ., v prípade ak je pôvodný v tom zmysle, že je 

autorovým duševným výtvorom. Počítačové programy teda musia spĺňať iba 

požiadavku pôvodnosti, požiadavka jedinečnosti zákonom stanovená nie je. 

Obsahom autorského práva podľa § 10 AutZ. sú výlučné práva osobnostné 

a výlučné práva majetkové. Medzi výlučné osobnostné práva podľa § 11 AutZ. 

zaraďujeme právo rozhodovať o zverejnení diela, právo osobovať si autorstvo diela, 

právo na nedotknuteľnosť diela, zatiaľ čo výlučnými majetkový mi právami sú právo 

dielo užiť a udeliť inej osobe zmluvou oprávnenie k výkonu tohto práva v § 12, právo 

na odmenu pri opätovnom predaji originálu diela umeleckého v § 24 AutZ. a právo na 

odmenu v súvislosti s rozmnožovaním diela pre osobnú potrebu a vlastnú vnútornú 

potrebu v § 25 AutZ. 

Ustanovenie § 12 AutZ. špecifikuje, že právo dielo užiť je právo na 

rozmnožovanie diela, rozširovanie, prenájom, požičiavanie, vystavovanie originálu 

alebo rozmnoženiny diela a na jeho oznamovanie verejnosti. 

Táto problematika je pomerne široká a sama je námetom na podrobnejšie 

spracovanie v samostatnej práci, preto sa s poľutovaním zameriam len na niektoré 

kľúčové pojmy a aspekty súvisiace s kybernetickou kriminalitou. 

6.5.1. Peer-to-peer siete 
 

Technológia peer-to-peer (niekedy tiež označovaná ako P2P) z hľadiska 

sprístupňovania diel a iných súborov a dát umožňuje užívateľom vzájomne si vymieňať 

a poskytovať dáta, pričom každý počítač do takejto siete pripojený plní zároveň funkciu 

klienta aj serveru (odtiaľ teda anglické označenie peer to peer, v preklade rovný 

s rovným) To zjednodušene znamená, že každý počítač je nielen pasívnym príjemcom 

dát ale aj serverom, ktorý dáta ďalším užívateľom poskytuje. Toto architektonické 

riešenie výmenných sietí vykazuje značné výhody oproti klasickému modelu klient – 

server, ktoré disponuje len obmedzenou prenosovou kapacitou.  

Peer-to-peer siete je možné rozdeliť na základné modely z hľadiska ich 

centralizácie na siete s centrálnym vyhľadávaním (Napster), siete s decentralizovaným 

vyhľadávaním (DC++, BitTorrent) a siete s distribuovaným anonymným ukladaním 

(Freenet). Toto rozdelenie je významné hlavne z hľadiska zodpovednosti za 
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porušovanie konkrétnych autorských práv, kedy v prípade decentralizovaných sietí je 

možné zakročiť len proti konkrétnemu koncovému užívateľovi a je prakticky nemožné 

odhaliť a znemožniť fungovanie výmennej siete ako celku. 

Typickým scenárom, v prípade výmennej siete peer-to-peer bude veľmi 

zjednodušene, že jeden užívateľ bude tzv. „zdieľať“ súbory (filmové, hudobné, 

počítačové hry, elektronické knihy, software) zatiaľ čo iný užívateľ si daný súbor 

(dielo) tzv. „stiahne“ a to všetko prostredníctvom príslušného softwaru umožňujúceho 

pripojenie s výmennej P2P sieti. Predpokladajme, že dané dielo stále požíva ochrany 

majetkových práv autora a teda že nejde o dielo voľné133. 

Zo strany poskytovateľa diela, teda užívateľa, ktorý dielo zdieľa sa toto jednanie 

môže kvalifikovať ako oznámenie diela verejnosti v zmysle § 18 AutZ., zatiaľ čo 

stiahnutie tohto diela koncovým užívateľom bude možno posúdiť ako rozmnožovanie 

diela podľa § 13 AutZ. V druhom prípade, teda v prípade rozmnožovania je nutné 

zobrať do úvahy ustanovenie § 30 AutZ., ktoré upravuje voľné užitia autorských diel 

pre osobnú potrebu fyzickej osoby, a ktorý v ods. 1 stanoví, že „do práva autorského 

nezasahuje ten, kto pre svoju osobnú potrebu zhotoví záznam, rozmnoženinu alebo 

napodobeninu diela.“ Z rozmnoženiny takéhoto diela je možné vyrobiť rozmnoženinu 

ďalšiu134, to všetko ale len za predpokladu naplnenia tzv. trojkrokového testu 

z ustanovenia § 29 ods.1 AutZ. Z režimu ochrany autorského práva v tomto zmysle 

však nie sú vyňaté počítačové programy a databáze, čo vyplýva z ods. 2. Môžeme teda 

zhrnúť, že porušenia autorských práv sa dopúšťa ten užívateľ, čo akékoľvek dielo bude 

zdieľať, rovnako ako aj ten užívateľ, ktorý bude sťahovať software, zatiaľ čo užívatelia 

sťahujúci filmové a hudobné diela pre osobnú potrebu porušovať autorské práva 

nebudú. 

Z hľadiska trestnoprávnej kvalifikácie by toto jednanie mohlo byť posudzované 

ako neoprávnený zásah nie nepatrný do zákonom chránených práv k autorskému dielu 

podľa § 270 TZ. Takýmto neoprávneným zásahom je zhotovenie rozmnoženiny či 

napodobeniny diela, jeho oznámenie verejnosti, či napríklad aj výroba a používanie 

pomôcok zamýšľaných k odstráneniu elektronických a iných technických prostriedkov 

                                                 
133 §28 ods. 1 AutZ. stanoví, že dielo, u ktorého uplynula doba trvania majetkových práv, môže každý bez 
ďalšieho voľne užiť. 
134 Napríklad vypáliť audiovizuálne dielo na DVD disk pre uchovanie pre vlastnú potrebu. 
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slúžiacich k ochrane práv a teda ich obchádzanie135. Podmienkou pre vznik trestnej 

zodpovednosti však zostáva naplnenie požiadavky aby bol zásah nie nepatrný. Spravidla 

pôjde o prípady opakovaného, dlhotrvajúceho či rozsiahlejšieho jednania či porušovania 

viacerých chránených práv. Ojedinelé jednanie spočívajúce napríklad v predaji jednej 

rozmnoženiny tak tento znak napĺňať nebude.136 

V tomto kontexte je vhodné zmieniť rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 

5 Tdo 234/2009, v ktorom interpretoval, mimo iného, zhotovovanie rozmnoženín pre 

vlastnú potrebu z nelegálnych zdrojov. V odôvodnení uvádza: „ako vyplýva zo znenia 

§ 30 ods. 1 písm. a) AutZ., nemožno z neho vyvodzovať, že sa obmedzenie autorského 

práva pre zhotovovanie rozmnoženiny diela pre osobnú potrebu vzťahuje iba na jej 

vyhotovenie z originálu diela alebo z jeho legálne zakúpenej kópie zhotoviteľom 

rozmnoženiny, pretože v rámci obmedzení autorského práva pre zhotovovanie 

rozmnoženín pre osobnú potrebu neustanovuje toto ustanovenie nič o právnej povahe 

zdroja, z ktorého je možné rozmnoženinu diela pre osobnú potrebu robiť. Môže sa teda 

jednať ako o originál, tak aj o rozmnoženinu diela, pričom nie je vylúčené, aby zdrojová 

rozmnoženina, z ktorej si zhotoviteľ zaobstará tú vlastnú pre osobnú potrebu, bola 

zhotovená aj na základe jednania, ktoré je v rozpore s autorským zákonom.“ Zároveň sa 

NS v tomto rozhodnutí vyslovil, že postulát, že obmedzenie autorského práva pre 

zhotovovanie rozmnoženín diel pre osobnú potrebu sa vzťahuje len na zhotovenie 

jedinej rozmnoženiny nemá oporu v AutZ., a teda, že tento zákon nevylučuje legálne 

zhotovenie viacerých rozmnoženín autorských diel pre osobnú potrebu a to pokiaľ to 

nie je v rozpore s bežným spôsobom užitia diela. 

Táto trestná činnosť je pomerne rozšírená no percento skutočného postihu 

páchateľov je minimálne. Decentralizované siete ako celky nie je možné v podstate 

nijako odstaviť z prevádzky, či inak znemožniť ich fungovanie, tak jediné čo orgánom 

činným v trestnom konaní zostáva je postih jednotlivých užívateľov, ktorý 

prostredníctvom týchto sietí porušujú autorské práva. Takýto postih je však viac menej 

ojedinelý, čo len prispieva k ďalšiemu prírastku porušovania autorských práv. Riešenie 

tohto problému je zatiaľ v nedohľadne, pričom ani nepredpokladám, že by 

k výraznejšiemu posunu v krátkej dobe prišlo. Vyššia aktivita orgánov činných 

v trestnom konaní a teda efektívnejšie a častejšie postihovanie páchateľov tejto trestnej 
                                                 
135 Ustanovenie § 43 AutZ. 
136 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, 2150 s. 
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činnosti je žiaduce avšak nie celkom reálne uskutočniteľné. Na druhej strane, nevidím 

priestor na zmenu v koncepte a nahliadaní na autorskú ochranu diel od samotných 

autorov a obchodných spoločností, ktorých lobbing do úpravy týchto vzťahov značne 

zasahuje. 

6.5.2. Warez 

 
Warez scéna je pojem počítačového slangu, ktorý označuje nakladanie 

s autorskými dielami v rozpore s autorským právom. Ide najmä o neoprávnené 

prelamovanie ochrany či získavanie autorských diel, najčastejšie filmových, hudobných 

diel a softwarových programov a ich následné rozširovanie v rámci warez komunity 

pomocou FTP serverov137. Skupiny warez sú organizované s deľbou práce. Z veľkej 

časti prebieha komunikácia príslušníkov warez scény na diskusných fórach, kde sú 

uverejňované odkazy na príslušné pirátske kópie jednotlivých diel. Podstatnou 

charakteristikou je bezplatnosť poskytovania týchto pirátskych diel. Na rozdiel od 

softwarových pirátov, skupiny warez svoju činnosť nezakladajú na dosiahnutí zisku. 

Toto rozdelenie z hľadiska trestného práva však nemá význam, keďže škody vzniknuté 

autorom týchto diel sú rovnaké v oboch prípadoch.  

Čo je však podstatné, je spôsob akým príslušníci warez komunity operujú. Ich 

cieľom je v čo najrýchlejšom možnom čase sprístupniť užívateľom novovzniknuté 

autorské diela, alebo im tieto poskytovať postupne v čo najlepšej kvalite. K týmto 

dielam sa dostávajú rôznymi spôsobmi, najčastejšie priamym kamerovým nahrávaním 

audiovizuálnych diel filmových v kinách alebo získavaním kópií slúžiacim na výrobu, 

filmovú kritiku a podobne.  

V súvislosti s warez je nutné zmieniť tzv. cracking, ktorému som sa už venovala 

vyššie138. V tomto prípade, je relevantné vymedzenie crackingu v zmysle prelamovania 

ochranných prvkov autorských diel.  

Autorské diela často obsahujú účinné technické prostriedky ochrany práv, teda 

také technológie, zariadenia alebo súčiastky, ktoré sú pri svojej obvyklej funkcii určené 

k tomu, aby zabraňovali alebo obmedzovali také úkony vo vzťahu k dielam, ku ktorým 

                                                 
137 FTP, teda „file transfer protocol“, je typ TCP/IP protokolu, ktorý umožňuje prenos súborov medzi 
počítačmi na sieti. 
138 Viď kapitola 6.1. 
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autor neudelil oprávnenie139. Typicky sa v praxi jedná o prostriedky obmedzenia 

prístupu k dielu (napr. prostriedky obmedzujúce sprístupnenie diela z jeho 

rozmnoženiny alebo prostriedky obmedzujúce počet opakovaného sprístupnenia diela) 

a obmedzenie vytvárania rozmnoženín diel, ktoré majú rôzne podoby napr. 

hardwarových kľúčov, kódovania, šifrovania, heslovania a tak podobne.  

V prípade, že cracker túto ochranu prelomí, zasiahne tak neoprávnene do 

autorského práva tým, že obíde účinné technické prostriedky ochrany práv podľa  

ustanovenia § 43 ods.1. AutZ.  

Obchádzanie tejto ochrany je najčastejšie uskutočňované za použitia špeciálnych 

programov, tzv. crackov. Na ich výrobu, dovoz a predaj či držbu k obchodnému účelu 

sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 2 AutZ., ktoré stanoví, že ten kto týmito 

vymenovanými spôsobmi disponuje so zariadeniami alebo výrobkami za účelom 

obchádzania účinných technických prostriedkov ochrany neoprávnene zasahuje do 

autorského práva.  

6.5.3. Cybersquatting a typosquatting 

 
Tieto dva pojmy zahŕňajú protiprávne nakladanie a registráciu doménových 

mien. V prípade cybersquattingu140 útočník protiprávne registruje, užíva alebo 

obchoduje s doménovým menom alebo takéto doménové meno blokuje. V dnešnej dobe 

je toto jednanie už nelegálne, avšak v období keď Internetová éra ešte len začínala bolo 

toto jednanie veľmi časté a namierené hlavne proti veľkým obchodným spoločnostiam. 

Legislatíva už však túto oblasť skoro plne pokryla a teda je regulácia postačujúca. 

Typosquatting141 je jednou z foriem cybersquattingu, pri ktorom útočník 

zaregistruje doménu mena veľmi podobného inému zaregistrovanému menu pričom 

rozdiel spočíva napríklad v nepatrnom preklepe. Toto má za následok odliv časti 

užívateľov a návštevníkov stránok na túto druhú web stránku a teda umelé navýšenie jej 

návštevnosti. 

Z hľadiska trestného práva je možné tieto jednania posudzovať podľa 

ustanovenia § 181 TZ poškodzovanie cudzích práv alebo v prípade naplnenia znakov 

                                                 
139 § 43 ods. 3 AutZ. 
140 Anglicky „cybernetic squatting“. 
141 Anglicky „typographical squatting“. 
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nekalej súťaže je možno použiť ustanovenie § 248 TZ porušenie predpisov o pravidlách 

hospodárskej súťaže. Trestný postih však častý nebude, spory ohľadne doménových 

mien sú vo všeobecnosti otázkou súkromného práva. 
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Záver 

 Kybernetická kriminalita je relatívne nový druh kriminality vstupujúci do 

popredia hlavne v posledných desaťročiach, pričom každým rokom môžeme sledovať 

jej nárast a hlavne posuny v postupoch a formách jej páchania. Rýchlosť rozvoja 

informačných technológií a počítačových systémov je tak dynamický, že zasa na 

opačnej strane znemožňuje zákonodarcovi pružne ňu reagovať a zároveň orgánom 

činným v trestnom konaní tento jav potierať. Tieto dva aspekty robia z kyberkriminality 

fenomén hodný pozornosti a hlbšieho spracovania. 

 Masová dostupnosť počítačov a iných podobných zariadení, ich klesajúca cena 

a pomerne sa zvyšujúci výkon umožňujú čím ďalej tým väčšej skupine obyvateľstva 

prísť do styku s týmto druhom kriminality a to ako na strane páchateľa tak aj na strane 

obete. Preto je nutné aktivizovať prevenčné opatrenia a výchovne pôsobiť na obe strany, 

a tak aspoň čiastkovo prispievať k redukcii protiprávnych jednaní v kyberpriestore. 

 Rola, ktorú v týchto vzťahoch hrá Internet tiež nemožno opomenúť. Ten 

v podstate búra hranice štátov a prakticky zoskupuje celý svet na jednom mieste. Preto 

je aktívny boj proti kyberkriminalite otázkou viac medzinárodnou ako národnou, čo 

dokladajú aj silnejúce snahy po regulácií prostredníctvom medzinárodných dohôd. 

Úplný konsenzus je však len ťažko dosiahnuteľný a to s ohľadom na rôznorodé postoje 

jednotlivých štátov k potrebe kriminalizácie a trestnoprávneho postihu jednotlivých 

jednaní. To je najviac viditeľné práve v prípade problému pôsobnosti trestného práva 

v kyberpriestore, ktorý tvorí závažnú prekážku v činnosti orgánov činných v trestnom 

konaní pri vyšetrovaní a postihovaní páchateľov. 

 Vplyv medzinárodnej úpravy je možné postrehnúť aj v prípade úpravy 

kybernetických trestných činov v novej úprave po rekodifikácií trestného práva 

hmotného v Českej republike, ktorá stav uviedla do súladu s požiadavkami Dohovoru 

Rady Európy o kybernetickej kriminalite a legislatívou Európskej únie. Túto úpravu 

možno z môjho pohľadu považovať za dostatočnú, no z dôvodu vysokej latencie v tejto 

oblasti kriminality je otázne nakoľko účinnú.  

 Považujem za dôležité upozorniť rovnako na fakt, že bez patričného technicky 

relevantného vzdelávania orgánov činných v trestnom konaní, či už útvarov polície 

alebo sudcov, bude boj s kyberkriminalitou neúčinný. Verejný sektor musí byť v tomto 

ohľade konkurencieschopný a teda technologicky napredovať aspoň tak rýchlo ako svet 
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počítačových hackerov, inak bude takmer nemožné dostať tento typ kriminality pod 

kontrolu. 

 Fakt, že kybernetická kriminalita väčšinou nie je spájaná s hrubými formami 

delikvencie a teda nie je charakterizovaná ako násilná len priživuje ľahkomyseľné 

nazeranie verejnosti na ňu. Koncový užívateľ musí byť uvedomelý a prirodzene chrániť 

svoje dáta a systémy tak ako by išlo o jeho vlastné obydlie či osobu.  

 Kvalitatívne iný problém predstavuje porušovanie práv duševného vlastníctva, 

teda audiovizuálne a softwarové pirátstvo. Viac ako ochrana systémov, vstupuje do 

popredia otázka ako účelne zamedziť škodám, ktoré každoročne neoprávneným 

rozmnožovaním audiovizuálnych diel a počítačových programov vznikajú. Riešenie 

tohto problému je nadmieru zložité, podmieňované mnohými faktormi, a tak ani 

nepokúšam o ňom ani polemizovať.  
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DoS útoky Denial of service útoky 

EÚ   Európska Únia. 

ICT    Informačné a komunikačné technológie. 

Manuál  Manuál pre prevenciu a kontrolu počítačového zločinu. 

OSN   Organizácia spojených národov. 

TZ   Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. 

  



79 
 

Použitá literatúra 
 
UČEBNICE 

 

1. DIANIŠKA, G. Kriminológia. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, 351 s.  

2. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2.vydání. Praha: Leges, 2010. 

3. KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2005, 544 s.  

4. MUSIL,J.; KONRÁD,Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. 

5. NOVOTNÝ, O.; VOKOUN, R.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 

Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s.600. 

6. SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha: 

C.H.Beck, 2001. 

 

KOMENTÁRE 

 

1. JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. 

vyd. Praha: Leges, 2011, 1280 s. 

2. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2012, 2150 s. 

3. TELEC, I.; TŮMA P. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2007,  971 s. 

 

MONOGRAFIE 

 

1. BENTLY, L.; DAVIS J.; GINSBURG J. C. Copyright and piracy: an 

interdisciplinary critique. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 471 s. 

2. BRENNER, S. W. Cybercrime: criminal threats from cyberspace. Santa 

Barbara, Calif.: Praeger, 2010, 281 s. 

3. CLOUGH, J. Principles of cybercrime. New York: Cambridge University Press, 

2010, 449 s. 



80 
 

4. ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: 

Linde Praha, 2003, 251 s. 

5. GŘIVNA, T.; POLČÁK, R. (eds.). Kyberkriminalita a právo. Praha:  

Auditorium, 2008, 220 s. 

6. JANSA, L.; OTEVŘEL, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní 

problematikou v IT. 1. Vyd. Brno: Computer Press, 2011, 340 s.  

7. JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a 

trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 284 s. 

8. MADLIAK, J.; MESÁROŠ, M. Prevencia kriminality. Košice: Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009. 224 s. 

9. MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2011, 356 s. 

10. MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 

106 s. 

11. MCQUADE, S. C. Encyclopedia of cybercrime. Westport, Conn.: Greenwood 

Press, 2009, 210 s. 

12. MUSIL, S. Počítačová kriminalita: nástin problematiky, kompendium názoru 

specialistu. Studie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2000. 

13. POLČÁK, R. Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009, 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně, sv. 344. [cit. 4. 6. 2012] Dostupné z 

<http://www.polcak.com/polcak-pravo_a_evropska_informacni_spolecnost.pdf> 

14. POLČÁK, Radim. Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007, 150 s. 

15. PORADA, V.; KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování softwarového pirátství. 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. 54 s. 

16. PORADA, V.; KONRÁD, Z. Metodika vyšetřování počítačové kriminality. 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1999. 54 s. 

17. POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2005, 311s. 

18. SHINDER, D. L. Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbook. 

Rockland, MA: Syngress Publishing, 2002.  



81 
 

19. SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 

2001, 284 s. 

 

 

ČLÁNKY 

 

1. BRENNER, S.W.; KOOPS, B.-J. Approaches to Cybercrime Jurisdiction. 

Journal of High Technology Law, 2004, č.1. 

2. BARTOŇ, M. Virtuální pornografie, limity svobody umělecké tvorby a svobody 

projevu a trestní zákon. Právní rozhledy. 2008, č.17. 

3. ČERMÁK, J. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu 

BitTorrent a přihlédnutím k rozsudku ve věci The Pirate Bay. Právní rozhledy. 

2008, č.8. 

4. GŘIVNA, T. Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a 

mezinárodního práva. Acta universitatis carolinae – iuridica 4. str. 21-34. 2008. 

5. HERCZEG, J. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta 

universitatis carolinae – iuridica 4. str.35-49. 2008. 

6. HERCZEG, J. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti? In: 

VANDUCHOVÁ, V., GŘIVNA, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. 

narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s.36. 

7. KOLOUCH, J., VOLEVECKÝ, Petr. Trestněprávní aspekty phishingového 

útoku. Trestní právo. 2008, č. 9. 

8. LÁTAL, I. Počítačová (informační) kriminalita a úloha policisty při jejím řešení. 

Policista, 1998, č.3, příloha s. VIII. [cit. 26. 5. 2012] Dostupné z 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/prilohy/pc_krimi.html> 

9. MATES, P., SMEJKAL, V. Spam a legální zasílání hromadných zásilek. Právní 

Zpravodaj. 2005, č.1, roč.6. 

10. MINÁRIK, T., Peer-to-peer sítě z hlediska trestního práva. Acta universitatis 

carolinae – iuridica 4. s.65-78. 2008. 

11. POLČÁK, R. K problému působnosti trestního práva na Internetu. Acta 

universitatis carolinae – iuridica 4. s.91-106. 2008. 



82 
 

12. POREMSKÁ, M. Právní úprava pornografie v českém a slovenském právním 

řádu. Státní zastupitelství. 2007, č. 7-8. 

13. SOKOL, T., SMEJKAL, V., Postih počítačové kriminality podle nového 

trestního zákona. Právní rádce. 2009, č.7. 

14. ŠTUDENTOVÁ, M., Podvody, krádeže a některá další činnost spojená 

s Internetem. Trestní právo. 2007, č.6. 

15. ŠTUDENTOVÁ, M. Trestněprávní aspekty související se zasílaním e-mailu 

a zveřejňováním materiálu na webových stránkách. Trestní právo. 2007, č.7-8, s. 

27-33. 

16. VOLEVECKÝ, P. Kybernetická trestná činnost v mezinárodních dokumentech a 

v dokumentech ES/EU. Trestní právo. 2009, č.7 -8, s.26-38. 

17. VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní kvalifikace 

(dokončení z čísla 12/2010). Trestní právo. 2011, roč. 15, č. 1, s. 11-23. 

18. VOLEVECKÝ, P. Kybernetické hrozby a jejich trestně právní 

kvalifikace. Trestní právo. 2010, roč. 14, č. 12, s. 5-13. 

19. VOLEVECKÝ, P. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo. 

2010, č.7-8, s. 19-43. 

20. VOLEVECKÝ, P. ŠUBRT, M., Dětská pornografie jako kybernetický trestný 

čin ve světle úmluvy o počítačové kriminalitě. Trestní právo. 2009, č. 4. 

 

KVALIFIKAČNÉ PRÁCE 

 

1. MINÁRIK, T. Počítačová kriminalita z pohledu trestního práva hmotného. 

Praha, 2007, 127 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

Katedra trestního práva. Vedoucí práce Tomáš Gřivna. 

 

PRÁVNE PREDPISY (v znení neskorších predpisov) 

 

1. Česko. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu 

k informacím. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1999, částka 39, s. 2578 – 

2582.  

Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb039-99.pdf> 



83 
 

2. Česko. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000, o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 36, s. 1658 – 1685. 

Dostupné z : <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb036-00.pdf> 

3. Česko. Zákon č. 127 ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 43. Dostupné z: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb043-05.pdf> 

4. Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2009, částka 11. Dostupné z:  

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5405>  

5. Česko. Zákon č. 480 o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ze dne 

29. července 2004. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 480, s. 9470 

– 9475. Dostupné z:  

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb166-04.pdf 

6. Rada Európy. Dodatkový protokol č. 189 k Dohovoru Rady Európy o 

počítačovej kriminalite zo dňa 28. januára 2003 týkajúca sa kriminalizácie činov 

rasistickej a xenofóbnej povahy  spáchaných prostredníctvom počítačových 

systémov. Štrasburg, CETS č. 189. Dostupné v anglickom znení z:  

< http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm> 

7. Rada Európy. Dohovor Rady Európy č. 185 zo dňa 23. novembra 2001 

o kybernetickej (počítačovej) kriminalite. Budapešť, CETS č. 185. Dostupné 

v anglickom znení z:  

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm>  

8. Európska Únia. Rámcové rozhodnutie Rady 2000/375/SVV zo dňa 29. mája 

2000 o boji proti detskej pornografii na Internete. In Úradný vestník Európskej 

únie, L 138, 09/06/2000, s. 0001 – 0004. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0375:sk:HTML 

9. Európska Únia. Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV zo dňa. 28. mája 

2001 o potieraní podvodov a falšovania bezhotovostných platobných 

prostriedkov. In Úradný vestník Európskej únie, L 149, 02/06/2001 s. 0001 – 



84 
 

0004. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0413:SK:HTML

> 

10. Európska Únia. Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV zo dňa 22. decembra 

2003 o boji proti pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. In  

Úradný vestník Európskej únie, L 013 , 20/01/2004 S. 0044 – 0048. Dostupné z: 

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:01:CS:HTM

L> 

11. Európska Únia. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV zo dňa 24. februára 

2005 o útokoch proti informačným systémom. In Úradný vestník Európskej 

únie, L 069, 16/03/2005 s. 0067 – 0071. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0222:sk:HTML> 

12. Európska Únia. Rámcové rozhodnutie Rady 2000/375/SVV zo dňa 29. mája 

2000 o boji proti detskej pornografii na Internete. In  Úradný vestník Európskej 

únie, L 138, 09/06/2000, S. 0001 – 0004. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0375:sk:HTML> 

13. Európska Únia. Rozhodnutie rady 92/242/EHS zo dňa 31. marca 1992 

o bezpečnosti informačných systémov. In Úradný vestník Európskej únie, L 123, 

08/05/1992 s. 0019 – 0025. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992D0242:SK:HTML

> 

14. Európska Únia. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES zo dňa 8. 

júna 2000 o niektorých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, 

najmä elektronického obchodu na vnútornom trhu (zmernica o elektronickom 

obchode). In Úradný vestník Európskej únie, L 178 , 17/07/2000, s. 0001 – 

0016. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:sk:HTML> 

15. Európska Únia. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES zo dňa 

12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a o ochrane súkromia v odvetví 

elektronických komunikácií. In Úradný vestník Európskej únie, L 201, 



85 
 

31/07/2002, s. 0037 – 0047. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:cs:HTML> 

16. Európska Únia. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/EC zo dňa 

15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytváraných alebo spracovávaných 

v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronických 

komunikácií alebo verejných komunikačných sietí a o zmene smernice 

2002/58/ES. In Úradný vestník Európskej únie, L 105, 13/4/2006, s. 0054 - 

0063. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:sk:pdf

> 

17. Európska únia. Oznámenie Komisie  Európskemu parlamentu, Rade, 

Hospodárskemu a sociálnemu výboru v Výboru regiónov o boji proti spamu a 

špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious software“) zo dňa 

15.11.2006 (KOM (2006) 688) Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0688:FIN:CS:PDF>. 

18. Európska únia. Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade 

a Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov k všeobecnej politike 

v boji proti počítačovej kriminalite zo dňa 22.5.2007 (KOM (2007) 267) 

Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0267:EN:NOT

>. 

19.  Obchodní dohoda proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými 

státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy 

mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou 

republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými (Anti-

Counterfeiting Trade Agreement). In Interinstitucionální spis: 2011/0166 (NLE), 

Rada Evropy, Brusel, 12. září 2011. Dostupné z: 

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st12/st12196.sk11.pdf> 

 

 

 

 



86 
 

JUDIKATÚRA 

 

1. Česko. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. septembra 

2011. Sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. Dostupné z: 

<http://kraken.slv.cz/8Tdo1082/2011>. 

2. Česko. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. marca 2009. 

Sp. zn. 5 Tdo 234/2009. Dostupné z: <http://kraken.slv.cz/5Tdo234/2009>. 

3. Spoločnosť národov. Rozhodnutie Stáleho dvora pre medzinárodnú 

spravodlivosť, In Publications of the Permanent Court of International Justice, 

Ser. A., No. 10, 1927. S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 

(Sept. 7). Dostupné z:  

<http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm>. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

 

1. Bednář, V. Jak šel scam z ČR a všichni se mohli zbláznit. [cit. 15. 6. 2012] 

Dostupné z: <http://www.lupa.cz/clanky/jak-sel-scam-z-cr-a-vsichni-se-mohli-

zblaznit/> 

2. Internet, Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet> 

3. Manuál OSN pre prevenciu a kontrolu počítačového zločinu, OSN 1994; 

<http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html> 

4. MVČR, Analýza současného stavu a trendů vývoje trestné činnosti na úseku 

informačních technologií a internetu včetně návrhu řešení. [cit. 11. 2. 2012]. 

Dostupné z:  

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2006/informacni.pdf>. 

5. POLČÁK, R. Kolizní otázky internetových právních vztahů. Pracovní skupina 

pro právo a ICT Právnické fakulty MU. [citované dňa 3.6.2012] dostupné z 

<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/kolize/web/index.html> 

6. Projevy extrémismu na Internetu. Ministerstvo vnitra ČR. [cit. 15. 6. 2012] 

<http://www.mvcr.cz/clanek/projevy-extremismu-na-internetu.aspx> 



87 
 

7. Symantec Inernet Security Threat Report, 2011 Trends. Dostupné online z 

<http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-

istr_main_report_2011_21239364.en-us.pdf> 

8. ŠIMORDOVÁ, A. Stalking z kriminologického pohledu se zaměřením na 

pachatele a oběť. [cit. 15. 6. 2012] Dostupné online na: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/stalking-z-kriminologickeho-pohledu-se-

zamerenim-na-pachatele-a-obet-73846.html> 

9. Ukážka podvodného e-mailu. Česká spořitelna a.s., příloha č.1: 

<http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tiskove_centrum/Tiskove_z

pravy_a_aktuality/Prilohy/20110315_podvodny_mail_ukazka.pdf> 

10. Webový portál Business software alliance:  

<http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=cs-CZ> 

11. Webový portál Electronic frontier foundation: <http://www.eff.org> 

12. Webový portál itpravo.cz: <http://itpravo.cz/> 

13. Webový portál itpravo.sk: <http://itpravo.sk/> 

14. Štatistiky nárastu používateľov Internetu; graf č.1., [cit. 28. 5. 2012] 

<http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm> 

15. ESET správa o víruse ACAD/Medre. [cit. 24. 6. 2012] Dostupné z: 

<http://www.eset.com/fileadmin/Images/US/Docs/Business/white_Papers/ESET

_ACAD_Medre_A_whitepaper.pdf> 

  



88 
 

Príloha č. 1. 

 

 
Prevzaté z: 
<http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tiskove_centrum/Tiskove_zpravy_
a_aktuality/Prilohy/20110315_podvodny_mail_ukazka.pdf> 
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Príloha č. 2.  
Hello, 
My name is Mr. R. Lauder, a member of Independent Committee of Eminent Persons (ICEP), 
Switzerland. ICEP is charged with the responsibility of finding bank accounts in Switzerland 
belonging to non-Swiss indigenes, which have remained dormant since World War II. It may 
interest you to know that in July of 1997, the Swiss Banker's Association published a list of 
dormant accounts originally opened by non-Swiss citizens. These accounts had been dormant 
since the end of World War II (May 9, 1945). Most belonged to Holocaust victims. The 
continuing efforts of the Independent Committee of Eminent Persons (ICEP) have since resulted 
in the discovery of additional dormant accounts – 54,000 in December, 1999. 
The published lists contain all types of dormant accounts, including interest-bearing savings 
accounts, securities accounts, safe deposit boxes, custody accounts, and non-interest-bearing 
transaction accounts. Numbered accounts are also included. Interest is paid on accounts that 
were interest bearing when established. 
The Claims Resolution Tribunal (CRT) handles processing of all claims on accounts due non-
Swiss citizens. A dormant account of ORDNER ADELE with a credit balance of 
35,000,000 US dollar plus accumulated interest was discovered by me. The beneficiary was 
murdered during the holocaust era, leaving no WILL and no possible records for trace of heirs. 
The Claims Resolution Tribunal has been mandated to report all unclaimed funds for permanent 
closure of accounts and transfer of existing credit balance into the treasury of Switzerland 
government as provided by the law for management of assets of deceased beneficiaries who 
died interstate (living no wills). 
Being a top executive at ICEP, I have all secret details and necessary contacts for claim of the 
funds without any hitch. The funds will be banked in the Cayman Island, being a tax free, safe 
haven for funds and we can share the funds and use in investment of our choice. 
Due to the sensitive nature of my job, I need a foreigner to HELP claim the funds. All that is 
required is for you to provide me with your details for processing of the necessary legal and 
administrative claim documents for transfer of the funds in your name. 
Kindly provide me with your full name, address, and telephone/fax. I will pay all required fees 
to ensure that the fund is transferred to a secure, numbered account in your name in the Cayman 
Island, of which you will be capable of accessing the funds gradually and transferring to your 
country and other banks of choice in the world. My share will be 60 percent and your share is 
40 percent of the total amount. THERE IS NO RISK INVOLVED. 
You can find additional information about unclaimed funds through the internet at the following 
websites: 
http://www.swissbankclaims.com 
http://www.cnn.com/WORLD/europe/9902/09/germany.holocaust/ 
http://www.avotaynu.com 
http://www.icheic.org 
http://www.livingheirs.com 
http://www.wiesenthal.com 
The Holocaust Claims Processing Office has put funds in Escrow awaiting submission of valid 
claims for necessary disbursement. 
I find myself privileged to have this information and this may be a great opportunity for a life 
time of success without risks. 
Due to security reasons, reply to me via email only. You may reply to me securely on the 
following email, ronaldlauders@ummah.org. Thank you for your prompt response. 
R. Lauder. 
Executive Member(ICEP) 
 
Prevzaté z: <http://www.lupa.cz/clanky/jak-sel-scam-z-cr-a-vsichni-se-mohli-zblaznit/>
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Abstrakt 
 

Účelom tejto práce je podať komplexný prehľad o internetovej a počítačovej 

resp. kybernetickej kriminalite. Téma je to nanajvýš aktuálna z dôvodu neustáleho 

vývoja a posunov v oblasti informačných technológií, ktoré zároveň so sebou prinášajú 

nevídaný rozvoj kriminálnej činnosti v podobe nových trestných činov.  

 Diplomová práca sa skladá zo šiestich kapitol, pričom každá z nich rozoberá 

určitý aspekt kybernetickej kriminality. Prvá kapitola, je kapitolou úvodnou, pričom jej 

účelom je vymedzenie základných pojmov užívaných v práci ako počítačové systémy a 

dáta, počítačová kriminalita, internetová kriminalita a kybernetická kriminalita. 

 Kapitola druhá podáva stručný historický úvod k pochopeniu vzťahu vývoja 

kybernetickej kriminality v kontexte vývoja informačných a komunikačných 

technológií. 

 V tretej kapitole možno nájsť rozbor špecifík kyberkriminality. Táto kapitola 

pojednáva najmä o typologických znakoch páchateľa, najčastejších motívoch, obetiach  

ako aj o prevencií kyberkriminality. Jej posledná časť sa snaží poukázať na 

problematiku delimitácie jurisdikcie, teda problematiku pôsobnosti trestného práva 

v prostredí Internetu. 

 Štvrtá kapitola poskytuje prehľad relevantných medzinárodných dokumentov 

v oblasti kybernetickej kriminality. Jej prvá časť je venovaná Dohovoru o kybernetickej 

kriminalite a jej Dodatkovému protokolu zatiaľ čo časti nasledujúce sa zaoberajú 

relevantnou európskou legislatívou a Obchodnou dohodou proti falšovaniu.  

 Kapitola piata sa snaží systematicky uviesť úpravu kybernetických trestných 

činov ako ich upravuje zákon č. 40/2009 Sb. Trestný zákonník. Následne podáva výklad 

vybraných trestných činov, pričom charakterizuje ich skutkové podstaty z hľadiska ich 

typových znakov. 

 V neposlednom rade, šiesta kapitola, rozdelená do štyroch podkapitol, obsahuje 

prehľad vybraných typických spôsobov páchania kybernetickej kriminality. Jej prvá 

podkapitola charakterizuje hacking, hackerov a typické nástroje, ktorými vykonávajú 

útoky na systémy. Ďalej je priestor venovaný spamu a šíreniu závadného obsahu ako 

nedovolenej pornografie a extrémizmu. Posledná podkapitola stručne uvádza do 

problematiky porušovania autorských práv na Internete. 
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Abstract 
 
 The purpose of my thesis is to analyse and focus on the very actual topic of the 

Internet and computer criminality. The reason I chose this topic for my research is 

growing development of technology resulting in the evolution of new types of crimes, 

which need to be regulated by the law. 

 The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different 

aspects of the cybernetic criminality. Chapter one is introductory and mainly focuses on 

the definition of the basic terminology used in the thesis, like computer systems, data, 

computer crime, internet crime and most importantly cybercrime. 

 Chapter two gives a brief historical background to the relationship between the 

evolution of the information and communication technology and the appearance of the 

cybernetic crime.  

 Chapter three discusses on the specifics of the cybercrime by the means of 

description of the typical cybercriminal, his motives, and his victims and last but not 

least of the possible prevention measures. The last part of this chapter concentrates on 

problems resulting from the transnational nature of cybercrime, which creates 

jurisdictional issues. 

 Chapter four is subdivided into three main parts and provides an outline of the 

relevant International legislation in the field of cybercrime. Part one deals with the main 

international legal document, the Convention on cybercrime and its Additional protocol. 

Part two examines the main legislative documents of the European Union, whilst part 

three focuses on the Anti-counterfeiting Trade Agreement. 

 Chapter five examines the structure of the cybernetic crimes as governed by the 

Czech criminal code. In its five subparts, it documents individual crimes and analyzes 

the body of the relevant offences. 

 Finally, chapter six, which is divided into four subchapters, presents the most 

common modus operandi of the cybercriminals. Subchapter one focuses on hacking, 

hackers and various types of instruments used as means for performing attacks on 

computer systems. Subchapter two addresses the phenomenon of spam and scam. 

Following, subchapter three characterises the content-related offences committed 

online. Last, subchapter four briefly illustrates the main issues of the infringement of 

copyright online. 
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