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Abstrakt bakalářské práce 

 

Ve své práci se zaměřuji na rozrůstající se problematiku počítačové 

kriminality. Chtěl bych poukázat na tento  problém, jak z pohledu uživatelského, 

tak společenského. Ukázat, která jednání jsou protiprávní a jaké mohou být 

trestněprávní a občanskoprávní následky. 
Pracuji v této problematice a svými zkušenostmi a znalostmi bych chtěl 

nastínit, jak se může chránit jednotlivec i společnost před protiprávním 

jednáním. Cílem této práce je seznámit  její čtenáře se základními pojmy a 

přiblížit jim tuto problematiku. 

 

 

 

 

 

 

Abstract of Bachelor's Thesis  
 

This thesis focuses on computer criminality and is to point out the 

expansion of this problem both from the user's and society's point of view and to 

show which actions are illegal and what the legal and civil consequences  

may be. 

The author works in this area and through his experience and knowledge 

he would like to show how an individual and society can protect themselves 

against illegal actions. The aim of the thesis is to introduce the basic 

terminology connected with this area. 
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1. Úvod 
Věčné téma, které patří do každé lidské společnosti, je kriminalita. 

Kriminalita je všeobecně činnost, která není danou společností žádána, a proto 

bývá její páchání trestáno. 

Kriminalita je činnost lidí, která je stejně stará jako lidstvo samo. Jen forma 

a způsoby trestné činnosti se mění, ale ve své podstatě je to vždy trestná 

činnost, při níž jsou porušena práva vždy jedné strany. 

Mou hlavní pracovní náplní je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení 

České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob tak, 

jak je uvedeno v § 1 z.č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 

Je pravdou, že občas nesouhlasím s tím, co je psáno v trestním zákoně, 

hlavně s tím, že ne vždy lze jednoduše a snadno říci, že se pachatel dopustil 

vědomě či nedbalostně skutku, který je zde popsán. Některé skutky, byť se jeví 

jako trestný čin a naplňují jeho skutkovou podstatu, nemusí být trestným činem 

jen proto, že jsou uvedeny v daném zákoně. Z mého pohledu a na základě 

mých osobních a pracovních zkušeností je problematika počítačové kriminality 

specifická v tom, že se jedná o relativně mladou kriminalitu v porovnání 

s krádeží, zabitím, genocidou či válečnými zločiny, které sahají až do dob 

vzniku prvobytně pospolné společnosti, kdy začaly mocenské boje o vše, co 

mělo nějakou hodnotu, ať majetkovou nebo duchovní. 
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2.  Historický vývoj 
2.1  Autorské právo 

Ochrana duševního vlastnictví je zájmem světového společenství a proto  

se i v České republice vychází při ochraně duševního vlastnictví 

z mezinárodních smluv ke kterým naše republika postupně přistupovala. 

2.1.1  Bernská úmluva  

Základní mezinárodní normou je Bernská úmluva o ochraně literárních a 

uměleckých děl ze dne 9. září 1886 uzavřena ve švýcarském Bernu, která 

zajistila mezinárodní význam autorských práv. Vzhledem k době trvání této 

smlouvy byl text několikráte upraven. Úplné znění této smlouvy je publikováno 

ve Sbírce zákonů pod vyhláškou č. 133/1980 Sb. 

2.1.2  Všeobecná úmluva o autorském právu  

Další mezinárodní právní normou je Všeobecná úmluva o autorském 

právu ze dne 6. září 1952 uzavřena v Ženevě, Švýcarsko, ke které 

Československá republika přistoupila dne 6. ledna 1960 a její plné znění  

ve smyslu pozdějších změn je publikováno ve Sbírce zákonů č. 134/1980 Sb. 

2.1.3  Dohoda o zřízení světové obchodní organizace 
Dne 15. ledna 1994 byla v Marrakeši, Maroko, sjednána Dohoda o zřízení 

světové obchodní organizace, která se též týká obchodních aspektů práv 

k duševnímu vlastnictví. Česká republika ratifikovala tuto dohodu dne 1. ledna 

1995 a je publikována pod č. 191/1995 Sb. 

2.1.4  Právní norma České republiky 
Obecně platnou vnitrostátní právní normou upravující vztahy v oblasti 

duševního vlastnictví je zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, 

zákon č. 35/1965 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších novel. 

Vztahy v oblasti duševního vlastnictví k počítačovým programům jsou 

výslovně upraveny v autorském zákoně až od roku 1990, kdy se počítačový 

program stává předmětem autorského práva, § 2 zákona č. 35/1965 Sb.  

ve znění pozdějších novel. 

Poslední aktuální právní úprava autorského zákona v České republice je 

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů. 
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2.2  Počítačová technologie 
2.2.1  Intranet 

Poměrně často se můžeme v souvislosti s internetovými technologiemi 

setkat s dalším termínem – intranet. S tímto slovem jsou spojeny předpony 

slova „net“ (síť) a „intra“ (uvnitř). Internet propojuje počítače mnoha různých 

organizací, společností a jednotlivců a je tak veřejnou knihovnou otevřenou 

všem. Existuje jediný Internet, a proto by se měl psát s velkým „I“, i když to 

zatím neplatí vždy. Naproti tomu intranet propojuje počítače v rámci jedné 

organizace a je k dispozici pouze jejím členům, kteří mají určitá přístupová 

práva. Intranetová síť plně využívá osvědčených webových technologií se 

všemi jejich výhodami. 

Intranet je zvláštní druh webové prezentace, jejímž hlavním cílem je 

usnadnit sdílení informací v rámci společnosti. Nejjednodušší intranety fungují 

pouze jako přehledy novinek či seznamy odkazů na soubory. Podle potřeb 

konkrétní firmy může intranet obsahovat i tak pokročilé nástroje, jako je 

redakční systém, nejrůznější CRM systémy, fulltextové vyhledávání, rezervační 

systémy atd. 

Intranetové sítě mohou být také snadno propojeny s Internetem. 

V takovém případě však vzniká řada bezpečnostních problémů, protože je třeba 

zajistit, aby interní materiály publikované na intranetu nebyly volně přístupné 

z Internetu. Tady se použijí tzv. proxy-servery, které zprostředkovávají, někdy 

také zrychlují, komunikaci mezi Internetem a intranetem. Tyto servery mohou 

zároveň pomocí softwaru označovaného jako firewall chránit vaši vnitřní síť 

před nepovoleným přístupem zvenčí. 
2.2.2  Internet 

S tímto slovem jsou spojeny předpony slova „net“ (síť) a inter (mezi). 

Samotný zárodek Internetu vznikl přibližně v roce 1968 v USA.  

Pod záštitou ministerstva obrany USA začala vznikat síť ARPANET. Osudy této 

sítě se odehrávaly plně v režii resortu obrany USA, který také vše financoval.  

V roce 1983 oddělil od původní sítě ty jeho části, které měly něco společného   

s vojenstvím, a ustavil je jako samostatnou síť MILNET (samozřejmě 

propojenou a schopnou komunikace s ARPANETem). Samotný ARPANET tak 

získal mnohem civilnější náplň práce, přesto byl nadále financován z prostředků 
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resortu obrany. ARPANET ovšem nebyl zdaleka jedinou počítačovou sítí  

na světě či alespoň v USA. Své počítačové sítě si budovaly i jiné resorty, a 

vzhledem ke kvalitám a veřejné dostupnosti protokolů TCP/IP byly tyto sítě 

stále častěji budovány na bázi těchto protokolů. Pro jejich provozovatele  

i uživatele se ukázalo jako velmi výhodné, mohli-li je propojit s ARPANETem. 

Ten se tak stále více stával spíše zárodečnou sítí, na kterou se postupně 

"nabalovaly" další a další sítě, až vznikl celý konglomerát vzájemně 

propojených sítí. Tomu se začalo říkat příznačně Internet. 

Souviselo to ostatně i s nástupem lokálních sítí, ke kterému dochází někdy 

po roce 1983, kdy plně vyzrává nejznámější a nejpoužívanější přenosová 

technologie pro sítě LAN - Ethernet. Také pro myriády těchto lokálních sítí bylo 

velmi výhodné využít protokoly TCP/IP, a připojit se ke stále se rozšiřující 

soustavě vzájemně propojených sítí na bázi těchto protokolů, tj. k Internetu. 

Tento trend přitom jen posílil skutečnost, že původní ARPANET, neustále 

"obalovaný" dalšími a dalšími sítěmi, se stále více dostával jen do role páteřní 

sítě, přes kterou prochází provoz, vznikající i směřující do jiných sítí. 

Internet je z technického hlediska tvořen desítkami tisíc počítačů, trvale 

spuštěných a zapojených v sítích. Tyto sítě jsou trvale propojeny datovými spoji 

s velkou průchodností. Počítače na Internetu pracují jednak jako klienti a jednak 

jako servery. Servery služby poskytují, klienti je pak využívají. Jednoduše 

řečeno, službami Internetu je zasílání dat klientovi na jeho žádost. Většinou 

jsou to data, která jsou umístěna na pevném disku serveru, nebo data, která 

jsou za chodu na serveru dynamicky vytvořena a odeslána klientovi. Za tímto 

velice zjednodušeným popisem se ale ve skutečnosti skrývá něco složitějšího: 

protokoly, adresování v síti, systém pojmenování domén, dialog klient - server. 

Na každém kroku se střetáváme s informačními technologiemi, kdy 

nejmladší a v současné době nejoblíbenější je Internet. Jeho přínos je ve všech 

oblastech výroby, obchodu, směny, komunikace či zábavy. Bohužel, průnik 

těchto doposud neznámých a ve své podstatě velmi složitých technologií  

do všech oblastí běžného života s sebou nutně musí nést i své stinné stránky. 

Internet je, zjednodušeně řečeno, síť spojující sítě. Jejím prostřednictvím 

se mohou domlouvat počítače na celé planetě. Denně se do této sítě napojují 

desítky miliónů uživatelů a jejich počet neustále vzrůstá. I z toho vyplývají 

nepřeberné možnosti jeho využití. 
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2.2.3  World wide web 
World wide web je jednou z částí Internetu. Je nejmladším médiem 

historie, ale už pravděpodobně překonal média jiná. 

Na jeho vzniku se podílelo několik lidí: 

Douglas Engelbert - přibližně v 60. letech přišel na myšlenku provázaných 

dokumentů (tzv. hyperlinků); 

Ted Nelson - přišel v roce 1980 s nadějným projektem s názvem Xanadu. 

Poprvé použil slovo hypertext (informační systém, který zobrazuje informace 

v textu); 

Charles Goldfarb - zhruba v 80. letech definoval jazyk SGML, což byl přímý 

vývojový předchůdce HTML. Podstata strukturovaného dokumentu spočívá  

v tom, že jeho příkazy neříkají, co se má udělat, ale jak se to má udělat. Tím je 

položen základ nezávislosti na platformě, operačním systému, uživatelském 

rozhraní, schopnostech grafiky jednotlivých počítačů atd.; 

Tim Berners Lee - v roce 1989 ve švýcarském výzkumném ústavu CERN  

v Ženevě definoval hypertextový systém (dalo by se říci, že se jednalo o první 

intranet na světě). O rok později napsal první program na tvorbu primitivních 

hypertextových stránek a pro systém běžící na jediném počítači navrhl název 

"World Wide Web". 

V roce 1992 na světě existovalo asi 50 webových serverů. V době 

převážně textových rozhraní se rozšiřuje Gopher. Vznikají první grafické 

prohlížeče: Midas a Viola, jsou překonány Mosaicem. Vzniká architektura 

prohlížeče Mozilla, na kterém stojí všechny nejpoužívanější prohlížeče dneška. 

V roce  1993  vzniká  Netscape.  Vznikají  první  dedikované  programy          

pro webovské servery, je ustanoveno W3C (WWW Consortium). V roce 1995 je  

na světě téměř 100 000 webových serverů a WWW se stává hlavním proudem 

Internetu. Poslední vývoj se týká zejména rozšiřování webovských standardů 

tak, aby web mohl zpracovávat všechny myslitelné typy a formáty dat. 

2.2.4  Výměnné sítě 

Největší podíl na neoprávněné on-line distribuci děl mají sdílecí či 

výměnné sítě. 

2.2.4.1 P2P (peer-to-peer) 
Tyto sítě neboli služby jsou označovány také anglickým pojmem peer-to-

peer, z nějž jsou pak odvozeny pojmy jako P2P klient, P2P pirátství apod. 
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"Peer" znamená "rovný" a český ekvivalent názvu, tedy "rovný k rovnému", 

ilustruje i princip fungování těchto sítí. Jednotliví uživatelé, tedy "rovní", mají 

nainstalovaný určitý software (P2P klient), který jim umožňuje si prostřednictvím 

internetu vyměňovat neboli sdílet soubory, jejichž obsahem mohou i nemusí být 

autorská díla či zvukové nebo zvukově obrazové záznamy. Informaci, který 

uživatel (peer) sdílí v daném okamžiku požadovaný soubor, zprostředkovává 

P2P klient, tedy program, prostřednictvím kterého se uživatel k P2P síti 

připojuje. Ten také zpravidla zájemce nasměruje přímo k uživateli či uživatelům, 

kteří požadovaný soubor sdílí, a pomáhá při jeho stahování (např. při chybě 

spojení nasměruje zájemce automaticky k jinému uživateli, který požadovaný 

soubor sdílí). Jinými slovy P2P klient je program, který eviduje "nabídky", 

vyhledá poptávaný soubor a zkontaktuje poptávajícího a nabízejícího. Pojem 

"sdílení" se v užším smyslu používá pro jednání, kdy uživatel zpřístupní část 

svého harddisku a soubory na něm uložené ostatním uživatelům P2P sítě a 

umožní jim tak si soubory stáhnout. V případě některých sítí zároveň uživatel, 

který dává určité soubory k dispozici, sděluje ostatním uživatelům 

prostřednictvím "filelistů" neboli seznamu souborů, které soubory sdílí. Od 

obecného modelu fungování P2P sítí se liší jen sítě fungující na technologii 

BitTorrent, které prostřednictvím pomocných souborů umístěných na určitých 

internetových stránkách nasměrují zájemce na "tracker" (stopař), který řídí 

stahování a současné sdílení částí požadovaného souboru. V obecnějším slova 

smyslu se internetovým sdílením rozumí, že různí uživatelé si navzájem 

zprostředkovávají soubory, které tak prostřednictvím určité P2P sítě sdílejí. 

2.2.4.2 Rozdělení P2P 
Peer-to-peer sítě se dělí na centralizované a decentralizované. 

Centralizované sítě jsou plně závislé na centrálním řídícím prvku či prvcích, 

které zprostředkovávají informace a spojení, čímž fakticky umožňují 

uskutečnění přenosu souboru a tento přenos zpravidla dále usnadňují. 

Decentralizované sítě jsou naopak založeny na tom, že tyto informace putují 

napříč celou sítí a jsou předávány výhradně pomocí jednotlivých klientů. 

Určitým mezistupněm jsou sítě Direct Connect, které sice mají řídící prvky, ale 

pouze  v rámci  podsítí,  které  jsou  na  sobě  nezávislé. Pokud je tedy vyřazen 

z provozu jeden takový řídící prvek, má to za následek zánik pouze jednoho 

hubu. 
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2.2.4.3 Princip P2P 

Přímé uploadování a stahování (downloadování) využívá na rozdíl od 

výměnných sítí úložného prostoru některého serveru, na který je soubor 

"fyzicky" umístěn, tj. uploadován neboli nahrán, a ze serveru si jej pak zájemci 

mohou stáhnout. Na tomto principu fungují FTP servery, které jsou jak veřejné, 

tak častěji omezené jen na určitý okruh uživatelů. Mezi tento typ patří i 

zprostředkovávání downloadů přímo z určitých internetových stránek, kdy 

soubor nabízený ke stažení je umístěn přímo na těchto stránkách. Toto jednání 

se  zpravidla omezuje na soubory menšího objemu; u filmů jsou tak nabízeny 

ke stažení většinou přebaly k DVD a CD (díla výtvarná, grafická či fotografická) 

a   titulky   (buď  se   jedná   o   chráněný    překlad   původních   dialogů  nebo 

o neoprávněný překlad původních dialogů, který vznikl bez souhlasu autorů a 

nesmí být šířen). Velmi rozšířené je pak uploadování souborů na filehostingové 

servery a zveřejňování odkazů a linků na tyto soubory prostřednictvím blogů, 

chatů a tematických internetových stránek. 

2.2.4.4 Nejznámější výměnné sítě 
Mezi nejznámější sítě patří:  

Napster - centralizovaná síť; poté, co byla její činnost zastavena soudně, byla 

zakoupena jinou společností a nyní funguje na legální bázi; 

Soulseek - jedna z mála centralizovaných sítí, které fungují dodnes; orientovaná 

převážně na hudbu; 

Gnutella - decentralizovaná síť, v současné době spíše menšího významu; 

FastTrack - síť používaná klientem Kazaa; její činnost byla soudně 

pozastavena; 

Direct Connect - populární globálně decentralizovaná síť, v níž má každý hub 

(individuální podsíť nezávislá na činnosti či existenci ostatních podsítí) svůj 

řídící prvek; 

eDonkey - velmi populární centralizovaná síť s velkým počtem řídících prvků; 

BitTorrent - v současné době zřejmě nejpopulárnější síť, která je rovněž 

globálně decentralizovaná (jednotlivé bittorrent servery jsou individuální a 

navzájem neovlivňují svou činnost či existenci). 
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2.3  Připojení 
V současnosti existuje několik možností připojení. Většinou se liší 

zejména rychlostí spojení a dostupností vlastní přípojky. 
2.3.1  Modemové připojení 

Modemové  připojení (viz Obrázek č. 1) popisuje první dostupné připojení 

do sítě Internet i v lokaci České republiky, datované rokem 1991. K připojení a 

následnému přenosu dat v tomto daném případě dochází tak, že počítač  

ke kterému je připojen externí nebo interní modem, inicializuje programově 

vytáčení ISP, nebo-li Internet Service Provider, což je poskytoval služeb 

Internetu. To znamená, že počítač vytočí přes modem telefonní číslo, modem 

tuto informaci přenáší pomocí běžné telefonní linky do telefonní ústředny. 

Telefonní ústředna propojí hovor stejně jako každý jiný hovor na požadované 

číslo, přičemž volaným číslem je modemové připojení serveru ISP. Server ISP 

následně provede ověření volajícího a umožní volajícímu se přes server připojit 

do sítě Internet. 

 
Obrázek č. 1: Grafické znázornění připojení do Internetu přes modem 

[zdroj Policejní prezidium, Policie České republiky] 
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Rychlost  připojení je asymetrické, ve směru k uživateli je rychlost až 56 kb/s, 

ve směru od uživatele maximálně 33,6 kb/s. Připojení může být nespolehlivé. 

V současné modemové připojení k Internetu se již nepoužívá. 
2.3.2  ISDN 

Později modemové připojení bylo nahrazeno o něco málo rychlejším ISDN 

nebo-li Integrated Services Digital Network, kdy na tomto připojení bylo možno 

volat a zároveň být připojen na Internetu. Je podobné modemovému připojení, 

jedná se však již o digitální linku. Ve skutečnosti se skládá ze dvou 

komunikačních kanálů o rychlosti 64 kb/s, jejich sloučením je možno mít 

rychlost připojení k uživateli až 128 kb/s. V současné době se v České 

republice vyskytuje velmi ojediněle. 

2.3.3  ADSL 
Připojení přes modem a ISDN je a musí být realizované přes pevně 

připojené kabely k počítači a modemu. Tento druh připojení byl pomalý a již 

nebyl dostatečný pro potřeby uživatelů. 

Na místo modemového a ISDN připojení se již používá rychlejší a 

kvalitnější připojení ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). To jsou nejvíce 

rozšířené připojení, vyznačující se vysokou rychlostí a nízkými náklady na 

provoz. Vyznačuje se asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřujících 

k uživateli vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do Internetu. Rychlost: 

zpravidla vyšší než 128 kb/s. 

2.3.4  Ethernet a kabelové připojení 
Jedná se v současné době o kvalitní, rychlé a levné připojení k Internetu. 

Nejrozšířenější typ kabelového připojení využívá rozvodů kabelové televize, ale 

pod pojmem "kabelové připojení" se rozumí takové připojení, které je až  

k uživateli přivedeno metalickým nebo optickým kabelem určeným pro přenos 

velkých objemů dat. U tohoto připojení je nevýhoda v menší dostupnosti  

ve srovnání s připojením ADSL. V současné době je kabelové připojení 

dostupné hlavně ve větších městech, ale procento pokrytí se stále zvyšuje. 

Rychlost připojení se pohybuje až kolem 20 Mb/s. 

2.3.5  Mobilní připojení 
V neposlední řadě se pak používají mobilní připojení. Nejznámější jsou 

přes GPRS, EDGE, CDMA a HSDPA. Mobilní připojení je pomalejší a dražší 

než ostatní druhy připojení., ale jsou dostupné prakticky kdekoliv a kdykoliv. 
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V současné době mobilní připojení nabízí v České republice společnost T-

Mobile, O2 a Vodafone. Rychlost připojení je závislá na kvalitě signálu. 

Současná skutečná maximální rychlost se pohybuje kolem 1.024 kbit/s. 

2.3.6  Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
Poslední možnost připojení je přes Wi-Fi nebo-li Wireless Fidelity, které 

pro přenos používá mikrovlnné elektromagnetické záření, podobně jako u 

mobilních telefonních sítí a jsou široce užívaným přenosovým médiem. Pro 

oddělení jednotlivé přenosové linky, je potřeba pro každou z nich použít jinou 

frekvenci. Volných frekvencí je velmi málo, a tak na bezdrátové sítě zbyla 

nelicencovaná frekvence 2,4 GHz a frekvence 5 GHz. V pásmu 2,4 GHz je 

možno sítě provozovat bez obav, jde o volně použitelné pásmo, ale toto pásmo 

používají také jiné technologie, např. mikrovlnné trouby, jiné WiFi sítě, 

Bluetooth, některé bezdrátové telefony či počítačové periferie, což způsobuje 

rušení přenosu. Provoz v pásmu 5 GHz je regulován pravidly Českého 

telekomunikačního úřadu. 
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3.   Typy protiprávní činnosti 
Počítač chápeme jako souhrn všeho technického a programového 

vybavení, a to včetně dat v něm uložených. Je to nosič informací. 

Počítačová kriminalita je jakýsi terminus technicus, jímž se označuje 

skupina trestných činů mající stejný charakter, stejně tak jako je tomu u pojmů 

hospodářská kriminalita či násilná kriminalita. V počítačové kriminalitě figuruje 

počítač v zásadě ve dvou rolích. Jako předmět nebo jako nástroj. Tudíž počítač 

může být cílem útoku, respektive nejčastějším terčem útoku jsou právě data 

v něm uložená, nicméně počítač jako technický prostředek je také vznikajícím 

nástrojem trestné činnosti. 

Důvody vzniku přímo vyplývají z historického vývoje. Například prapůvod 

průniku do systému je ve zcela legitimní snaze odstranit jeho chyby a 

optimalizovat ho pro co možná nejefektivnější využití. Až později, s masovým 

využitím počítačů, ale především s rozvojem jejich propojovaní do rozsáhlých 

sítí Internet spolu se vzrůstající potřebou komerčních subjektů se k takovým 

sítím připojovat, začalo být pro pachatele zajímavé používat k nelegálním 

průnikům  do  systému  za  účelem  krádeže  dat nebo elektronických loupeží 

na bankovních účtech počítače. Vznik počítačové kriminality má úzkou spojitost 

s undergroundem, alternativní kulturou. 

Důvěra uživatelů ve výstupy z informačních technologií je vysoká. 

Tradičně se zde uvádí skutečnost, že málokoho napadne kontrolovat například 

účet připravený počítačovým systémem v supermarketu či ověřovat správnost 

výpočtů provedených počítačem v rámci firemního účetnictví. V důsledku toho 

může zůstat dlouho neodhalen pachatel počítačového podvodu či zpronevěry, 

který si z finančních toků procházejících systémem pravidelně odečítá 

mikroskopické částky pro vlastní obohacení. 

Objem dat v prostředí, kde se pachatelé pohybují, je často enormní. Je 

technicky neproveditelné efektivně kontrolovat veškerá data procházející třeba 

sítí Internet. 

Je snazší vyloupit banku elektronickou cestou než si vzít kuklu, opatřit 

zbraň a vyloupit ji. Tomu předchází dlouhé plánování, kdy při samostatném 

vloupání se může stát mnoho nahodilých neznámých veličin, které ohrozí cíl 

akce a díky kterým se tento cíl nepodaří splnit. I u elektronického vyloupení 
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banky se může stát, že se nepodaří splnit vytyčený cíl. Riziko, že bude pachatel 

chycen, je však menší. To neznamená, že vyloupení banky elektronickou 

cestou je podstatně snazší. Také vyžaduje určité znalosti o systému 

zabezpečení banky. Lze tedy říci, že se požadované znalosti liší pouze svým 

obsahem, ale ve všech ostatních aspektech je elektronická cesta snazší. 

Obecně nízké právní vědomí populace, které se projevuje i v jiných 

oblastech práva, je v případě informačních technologií ještě nižší. Tento stav je 

nicméně zcela pochopitelný. Normy, a to jak z oblasti veřejného, tak 

soukromého práva, které se týkají oblasti IT, jsou často velmi složité. Navíc,  

pro mnoho běžných občanů je obtížné si pod slovy například zákona  

o elektronickém podpisu cokoli představit, natož si utvořit ucelenou představu  

o tom, co a jak je v něm upraveno. 

V poslední době se nejvíce rozšířil hacking. V prvopočátku hackerství byl, 

kromě touhy po vědění a obyčejné lidské zvědavosti, která velí každému 

technikovi za použití téměř všech prostředků objevit, jak systém funguje,  

i odvěký motiv vzpoury undergroundu proti společenskému establishmentu. 

I když s postupující komercionalizací Internetu již vedou dnešní hackery 

jiné, ve velké většině materiální motivy, je stopa antikultury v hackerských 

komunitách stále ještě zřetelně patrná i dnes. Stačí zavítat na jakoukoliv 

příslušnou WWW stránku (http://www.hysteria.sk, http://www.neworder.box.sk). 

Rozhodně není správné připisovat prvopočátek hackingu ve zločinném smyslu 

pouze vzpouře proti establishmentu kombinované s touhou poznávat detaily 

programů a opravovat  jejich chyby. Je nutné zařadit tyto dvě skutečnosti  

k důvodům vzniku tohoto typu počítačové kriminality. 

3.1  Škodlivý software 

Škodlivý software byl uměle vytvořen člověkem za účelem poškození dat, 

mazání souborů, zabránění přístupu k disketám a k diskům, znemožnění 

spuštění  systému z  pevného disku. Další účelem bylo zahlcení prostoru  

na disku, zahlcení průchodnosti internetových serverů. Některý tento software 

byl schopen přepsat a ničit magnetické záznamy na disketách a pevných 

discích. Dalším cílem je hackerovi zpřístupnit napadený počítač, který by získal 

plný přístup do počítače. Uživatel ani neví, že někdo jiný má přístup do jeho dat 

a může vidět co tam všechno má. A hacker v klidu si může stahovat data, která 
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pak může užít ve svůj prospěch. U domácího uživatele asi hacker nebude nic 

konkrétního hledat, ale u společností by mohl hledat data obsahující např. 

objednávky společnosti, výrobní postupy, smlouvy s jinými společnostmi, 

komunikaci s obchodními partnery. Tyto získané informace jsou velmi cenným 

materiálem pro jiné společnosti, které za ně mohou zaplatit i několik miliónů 

korun. 

Mezi tento software patří tzv. Malware, který dělíme do několika skupin. 

Jedná se o počítačové viry, trojské koně, spyware, rootkity, adware. 
3.1.1  Malware 

Malware je počítačový program určený k vniknutí do počítačového 

systému či jeho poškození. Popisuje záměr autora takového programu spíše 

než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se zahrnují 

počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. V právní terminologii je 

malware někdy nazýván počítačová nečistota (angl. „computer contaminant“), 

například v zákonech států Kalifornie, Západní Virginie a několika dalších 

členských států USA. Malware je někdy pejorativně nazýván scumware. Jako 

malware by neměl být označován software, který sice obsahuje chyby, ale byl 

napsán pro legitimní účely. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Malware] 
3.1.1.1 Počítačový vir 

Počítačový virus je typ programu, který se dokáže sám šířit tím, že vytváří 

(někdy upravené) kopie sebe sama. Hlavním kritériem pro posouzení programu 

jako viru je fakt, že k šíření využívá jiné soubory – hostitele. Virus se mezi 

dvěma počítači může přenést jedině tím, že někdo přenese celého hostitele, 

např. nějaký uživatel (obvykle neúmyslně) přenese soubor na disketě či  

CD-ROMu nebo ho pošle prostřednictvím počítačové sítě. Jako viry jsou někdy 

nesprávně označovány jiné druhy nebezpečných programů, především  

tzv. červi. Rozdíl mezi červy a viry spočívá v tom, že červ je schopen se šířit 

sám, bez závislosti na přenosu hostitele. V dnešní době bouřlivého rozvoje 

Internetu se červi mohou šířit velice rychle. Ale i pro klasické viry je snadnost 

šíření souborů prostřednictvím Internetu výhodou, takže se rozdíly mezi viry a 

červy do jisté míry ztrácejí. 

3.1.1.2 Trojský kůň 

Trojský kůň je uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se 

kterou uživatel nesouhlasí. Trojský kůň může být samostatný program, který 
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navozuje dojem skutečnosti. V dokumentaci programu slibovanou činnost však 

buď vůbec nevykonává nebo jí vykonává, ale v pozadí realizuje nepozorovaně 

nějaký druh destrukce (maže soubory, formátuje pevný disk, skrytou 

komunikací přes Internet narušuje soukromí uživatele a podobně). Program je 

buď naprogramovaný jako původní aplikace nebo je vytvořený z už existujícího 

programu jeho spojením s destrukčním kódem, přičemž takový program se 

potom od původního kromě délky navenek ničím neodlišuje, což v současné 

době rychlého střídání verzí programů není příliš nápadné. V poslední době 

jsou trojské koně  instalačním souborem samostatného programu, který se  

po své instalaci spouští při restartu operačního systému Windows a skrytě 

vykonává nějaký typ destrukční akce. Mezi nejčastěji se vyskytující trojany patří 

v současnosti tzv. „zadní vrátka“ (backdoor). Jde o komunikačního klienta 

instalovaného bez vědomí uživatele počítače, který komunikuje se serverem 

obsluhovaným autorem programu nebo člověkem, který instalaci trojského koně 

provedl. Takový klient umožňuje zasílání přístupových hesel, záznamů  

o aktivitách počítače nebo zvolených souborech mimo počítač. Umožňuje úplné 

ovládání počítače kdekoliv na světě. 

Časté jsou spořiče obrazovky s erotikou nebo pornografií. Někdy se 

trojský kůň vydává za program k odstraňování malware (dokonce jako takový 

může fungovat a odstraňovat konkurenční malware). Tato funkčnost slouží ale 

pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá. 

V Microsoft Windows může trojský kůň využít toho, že řada programů 

včetně systémového správce souborů skrývá přípony souborů. Vypadá pak jako 

soubor s obrázkem, zvukem, archivem nebo čímkoliv jiným, přestože se  

ve skutečnosti jedná o spustitelný kód. Pokud uživatel zobrazí nebo spustí 

zvukový soubor či otevře archiv, tak zároveň s tím spustí trojského koně.  

Klíčový rozdíl mezi počítačovým virem a trojským koněm je ten, že trojský 

kůň nedokáže sám infikovat další počítače nebo programy svojí kopií. Existují 

však počítačové červy, které na napadeném počítači instalují různé trojské koně 

nebo vytvářejí trojské koně z programů, které se v napadeném systému 

nacházejí. 

3.1.1.3 Spyware 
Spyware je počítačový program, který využívá Internetu k odesílání dat  

z počítače bez vědomí jeho uživatele. Někteří autoři spywaru se hájí tím, že 
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jejich program odesílá pouze data typu přehled navštívených stránek či 

nainstalovaných programů za účelem zjištění potřeb nebo zájmů uživatele a 

využití těchto informací pro cílenou reklamu. Existují ale i spyware odesílající 

hesla a čísla kreditních karet nebo spyware fungující jako zadní vrátka. Zadní 

vrátka (z anglického názvu backdoor) je metoda v počítačovém systému, která 

útočníkovi umožňuje obejít běžnou autentizaci uživatele při vstupu do programu 

nebo systému a zároveň mu umožňuje zachovat tento přístup skrytý  

před běžnou kontrolou. Pro svůj vnik do operačního systému mohou 

„backdoors“ obejít firewall například tím, že se vydávají za webový prohlížeč. 

Protože lze jen těžko poznat, do které skupiny ten který program patří, a 

vzhledem k postoji k reklamě řada uživatelů nesouhlasí s existencí a legálností 

jakéhokoliv spyware. 
3.1.1.4 Rootkit 

Rootkit je sada počítačových programů a technologií, pomocí kterých lze 

maskovat přítomnost zákeřného software v počítači (například přítomnost virů, 

trojských koňů, spyware a podobně). Rootkit technologie maskuje přítomnost 

zákeřných programů skrýváním adresářů, v nichž jsou instalovány, API volání, 

položek registru Windows, procesů, síťových spojení a systémových služeb tak, 

aby přítomnost zákeřného software nebyla běžně dostupnými systémovými 

prostředky odhalitelná. Tyto programy jsou nástroji, které umožňují skrývat 

běžící procesy, soubory a systémové údaje, takže pomáhají útočníkovi zůstat 

skrytý (upravují operační systém tak, aby nebyly běžnými prostředky uživatele 

zjistitelné). Rootkity existují pro mnoho operačních systémů jako jsou Linux, 

Solaris nebo Microsoft Windows. 

3.1.1.5 Adware 
Adware je označení pro produkty znepříjemňující práci s aplikací 

reklamou. Ta může mít různou úroveň agresivity. Od běžných bannerů až  

po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další 

nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Internet Exploreru, aniž 

by o to uživatel měl zájem. Většinou ale adware není přímo nebezpečný jako 

spyware a je spojen s některým freeware programem. To je z toho důvodu, že 

díky těmto reklamám mohou vývojáři dále financovat svůj program. Pokud se 

jedné o placený produkt, může se díky těmto reklamám prodávat program se 

slevou. Některý adware je také shareware, to však není totéž. Rozdíl mezi 
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adware a shareware je ten, že u adware je reklama podporována. Některé 

produkty nabízejí uživateli možnost odstranění reklam po zaplacení. Programy 

obsahující adware na rozdíl od spyware neshromažďují tajně informace a 

neodesílají je přes internet bez souhlasu uživatele. 

3.1.2  Červi 
Tento program parazituje v jednom exempláři na hostitelském počítači, 

využívá jeho komunikační propojení s dalšími počítači na svoje další šíření. 

Klasický červ se na rozdíl od viru nepřipojuje k žádnému hostitelskému 

programu ani se na lokálním disku dále nešíří. Někteří červi obsahují některé 

znaky trojských koňů, např. Pretty Park. 

Červ může být přímo součástí zprávy a není proto potřeba žádného 

souboru v příloze. Nutnou podmínkou pro úspěšné šíření takových červů je 

existence poštovních klientů, které dokážou přijímat poštu v HTML formátu. 

Červ se aktivuje pouhým otevřením infikované zprávy. 

Červi mohou mazat soubory v systému nebo posílat dokumenty  

přes e-mail. Obvyklé některý druh červů je obvyklé instalovat tzv. „zadní vrátka 

(backdoor) za účelem pozdějšího přístupu do počítače přes infikovaný systém. 

3.2  Porušování autorských práv 
Poněkud jiná je situace u dalšího druhu počítačové kriminality, kterým je 

porušování autorských práv, jinak řečeno softwarové pirátství. Tím se myslí 

nelegální kopírování hudební nahrávky, softwaru, které je možné přes Internet 

poslat na druhý konec světa, aniž by tomu mohlo být zabráněno. V současné 

době nelze nijak účinně zabránit tomuto porušování autorského zákona. 

Nemusí se ani odesílat přes Internet či cestou P2P. Jednodušší a 

nerozšířenější je samostatné kopírování přes mechaniky na vypalování CD či 

DVD za pomoci vypalovacího software, kterého je nepřeberné množství, ať se 

jedná o volně dostupné nebo placené verze. Po vytvoření nelegální kopie 

dochází k masovému rozšiřování, a tudíž se jedná z pohledu autorského 

zákona o nejrozšířenější a nejzávažnější problematiku. Nejvíce se rozmnožují 

zvukově obrazová díla neboli filmy. V současné době mezi zvukově obrazovými 

nosiči jednoznačně dominují DVD disky. Vydavatelé postupně omezují a 

ukončují vydávání filmů na videokazetách, ve formátu VCD bylo vydáno jen 

několik málo titulů a jejich výroba byla ukončena v roce 2000 a nabídka titulů 
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vydávaných v současné době v nových formátech UMD a Blu-Ray je z důvodu 

vysokých vstupních nákladů omezena. Cena však je stále nižší a lze 

předpokládat vzestupnou tendenci těchto nových vysokoobsahových formátů. 

Zatím nejvíce mezi legitimními distribučnímu nosiči zcela převládají lisovaná 

DVD. Nelegální kopie jsou zpravidla vypálené na médiích CD-R, DVD-R a 

DVD+R. Rozmnoženiny  určené pro české uživatele jsou nejčastěji vypálené  

na  DVD-R a DVD+R médiích, ale i CD-R média se dost často používají  

pro zaznamenávání komprimovaných záznamů ve formátu AVI, MPG a MP4.  

Nelegální kopie DVD lisované v asijských nelegálních lisovnách nejsou příliš 

kvalitní, a to ani co do obrazu a zvuku, ani co se týče samotného provedení 

přebalu a potisku média. Předpremiérové tituly jsou zpravidla pouze 

v původním znění, často obohacené o asijské tituly, převážně čínské a 

malajské. Kvalita záznamu takovýchto filmů je velmi nízká. Jako předloha slouží 

často záznam provedený ruční kamerou z  kina. To se velmi často děje  

u nových filmových titulů promítaných v českých kinech. Nelegální kopie DVD 

z ruských lisoven jsou provedeny daleko kvalitněji, což s sebou přináší i horší 

možnost rozeznání pouhým pohledem. Následným spuštěním předmětného 

DVD média, kde jsou obsaženy i titulky k filmu, může i laik poznat, že se jedná 

o kopii, jelikož titulky jsou nekvalitní, plné mluvnických nesmyslů, nečeských 

výrazů a obratů, pravopisných chyb, synchronních posunů i úplných vynechání 

některých dialogů. 

Veškerá nelegální DVD vykazují různé chyby, mezi ně patří především 

nefunkčnost základního menu k filmu, obraz se rozpadá, ve zvuku jsou výkyvy, 

barvy jsou rozostřené a barevné spektrum posunuté, záznam se občas úplně 

„zasekne“. 

3.2.1  Warez 
Warez, neboli výroba a rozšiřování pirátského software, je trestná činnost, 

jejíž historie je delší než historie Internetu. Již v době používání audiokazet a 

technologie videa byly zjištěny první pirátské kopie hudby a filmů. Prvním 

masivně šířeným pirátským software byly hry na osmibitových počítačích. 

V pozdější době, s nástupem nových nepřepisovatelných technologií CD-ROM 

a DVD, se warez vytratil. Avšak netrvalo dlouho, než se objevila vypalovací 

zařízení, čímž se stalo pořízení digitální pirátské kopie levnější než originál. 

Opravdový nástup warezu nastal až s masivním rozvojem rychlého Internetu, 
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díky němuž je možné stáhnout pirátské kopie softwaru, filmů nebo hudby již 

několik dnů po jejich oficiálním vydání. Díky aktivitě warezu, která pronikla  

do  prostředí  výrobců nosičů, je možné získat pirátské kopie i několik týdnů 

před tím, než dojde k vydání samotného originálu. Warez tvoří uzavřená 

komunita lidí, která zpřístupňuje pirátské kopie na internetu ve formě  

tzv. „release“. Tato uzavřená komunita se nazývá „warez scéna“ a vznikla již 

v době osmibitových počítačů Commodore 64, Atari a ZX Spectrum a dalších, 

které byly zejména zaměřeny na relativně jednoduché, avšak v té době 

nesmírně populární počítačové hry, např. Tetris. První šíření „release“ probíhala  

na privátních Board Bulletin Service, což je komunikační server, k němuž se 

uživatelé připojují prostřednictvím telefonního modemu a linky, předchůdce 

dnešních webů. V pozdější době se warez scéna rozšířila na osobní počítače a 

dále na vznikající celosvětovou síť Internet. Předmětem warezu se tak kromě 

her staly i uživatelské programy, kopie audio CD ve všech audio formátech, 

nejčastěji se jednalo o formát MP3, kopie filmů na DVD nebo digitalizované 

kopie klasických filmů. 

Softwarové pirátství se začalo sledovat v České republice až od roku 

1997, kdy se začala vést statistika u Policie České republiky  

(viz. Tabulka č. 1). 

 

 
Tabulka č. 1: Softwarové pirátství v České republice v letech 1997 – 2007 

 [zdroj Policejní prezidium, Policie České republiky z roku 2008] 
 

rok zjištěno 
skutků 

počet  
objasnění 

Objasněno 
 v % 

počet  
stíhaných osob 

Škoda 
 v tis. Kč 

1997 650 640 98,46 251 7 892 
1998 1 656 1 654 99,88 436 3 332 957 
1999 2 520 2 511 99,64 385 79 575 
2000 847 840 99,17 390 12 068 
2001 1 750 1 742 99,54 298 90 289 
2002 975 909 93,23 285 23 930 
2003 485 459 94,64 319 15 951 
2004 462 430 93,07 300 23 110 
2005 791 767 96,97 294 26 144 
2006 354 321 90,68 216 18 198 
2007 462 230 49,78 222 64 214 
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Je zřejmé, že softwarové pirátství v České republice bylo největší 

v polovině 90 let. 20. století (viz Graf č. 1). V době, kdy v České republice 

začala společnost využívat počítače nejen ve velkých společnostech, ale i 

v domácnostech. Tímto následně vznikla poptávka po různém softwaru. Hlavně 

z důvodu nedostupnosti softwaru společnosti Microsoft, her, hudebních novinek 

a filmů, kdy rozhodovala cena, se zvýšila poptávka po tomto softwaru. Software 

nebyl kvalitně chráněn před okopírováním přes vypalovací mechaniky, které 

v dané době byly velmi populární. 

 
Graf č.1: Softwarové pirátství v České republice v letech 1997 – 2007 

[zdroj Policejní prezidium, Policie České republiky z roku 2008] 
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Od roku 1994 je v České republice klesající tendence softwarového 

pirátství (viz Graf č. 2), které je způsobeno několika faktory. Důležitých faktorem 

je snižování cen a dostupnost softwaru na trhu. Dalším faktorem je v ochranně 

autorských práv. 

Na celosvětovém trhu informačních technologií se oblasti s vysokou mírou 

softwarového pirátství kryjí s oblastmi vysokého tržního růstu, jako je tomu 

v Asii a Tichomoří a v regionu Blízkého východu a Afriky. Zatímco ve Spojených 

státech Amerických, Japonsku a Velké Británii se v příštích letech očekává 

menší tržní růst v informačních technologií. Tomu odpovídá i míra softwarového 
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pirátství ve světě na osobních počítačích za posledních pět let, v letech  

2002 - 2007 (viz Příloha č. 1). 

Softwarové pirátství má řadu nežádoucích ekonomických dopadů : 

paralýzu domácích softwarových trhů v důsledku užívání konkurenčního 

nelegálního softwaru ze zahraničí či snížená produktivita společností plynoucí 

z užívání nelegálního softwaru, jenž může obsahovat chyby. 

 
Graf č.2: Vývoj míry softwarového pirátství v České republice 

[zdroj společnost Business Software Aliance] 
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3.3  Carding 
Dalším kriminálním jevem je Carding, neboli zneužívání platebních karet. 

Dochází k němu různými způsoby. Vznik cardingu souvisí především  

s rozvojem internetové komerce. Platební karta se právě zde stala zdaleka 

převažujícím platebním instrumentem a zabezpečení je v mnoha případech 

nedostatečné. V počátcích tohoto druhu kriminality se jednalo především  

o tzv. kreditní nákup, často ještě kombinovaný s tzv. „sociálním inženýrstvím“. 

Kreditní nákup je způsob, jak získat nezbytné zboží bez placení. K tomu je 

možné použít hned několika způsobů, zřejmě nejprimitivnějším je krádež čísla 

platební karty, případně krádež karty jako takové. Bylo možné využít také  
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tzv. generátorů, což jsou programy, které dokáží vygenerovat číslo kreditní 

karty na základě zřejmě odcizeného algoritmu. V souvislosti se zdokonalením 

platebních systémů, kde se dnes ověřuje již nejen číslo platební karty, ale  

on-line verifikací přímo v bance i faktická existence dotyčného účtu, není již 

dnes použití tohoto způsobu kreditního nákupu možné. Jediným způsobem je 

tedy použít nákup existující osoby s existujícím účtem v bance, tedy kartu 

ukrást, případně z jejího oprávněného držitele číslo vymámit. Právě k tomu 

slouží metoda „sociální inženýrství“, kterou dovedl k příslovečné dokonalosti 

americký hacker zvaný Fry Guy. 

3.3.1  Carding s metodou phreakingu 
V kombinaci s  metodami phreakingu (zdarma volání napojováním se  

na cizí telefonní linku v telefonních ústřednách) lze dojít k velmi zajímavým 

výsledkům. Pachatelé cardingu získávali osobní údaje majitelů účtu, jimž se 

představili jako pracovníci banky, která kartu vydala. Předstírali, že nastaly 

nepředvídané problémy  v počítačovém systému a že ztrátu dat lze napravit 

jedině tak, že jim dotyčná osoba znovu nadiktuje své osobní údaje, číslo karty, 

datum její expirace (vypršení) apod. Samozřejmě použití podobných metod 

nutně nemohlo fungovat donekonečna. Potencionální oběti přestaly být 

postupně pod vlivem zveřejněných případů cardingu důvěřivými, a proto bylo 

nutno vynalézt jiné metody. Například procházení odpadků a hledání 

vyhozených výpisů z bankovních kont se používalo poměrně často. Postupem 

doby ovšem přišly sofistikovanější metody. Kreditní karty se totiž začaly 

používat pro nakupování po Internetu, a zejména v počátcích e-obchodu v první 

polovině 90. let nebyla úroveň zabezpečení podobných transakcí nikterak 

valná. Tzv. vyluxování účtu, které nastane poté, kdy při platbě prostřednictvím 

Internetu narazí zákazník na nepoctivého obchodníka, který si z jeho účtu 

strhne více, než kolik činila transakce, bylo poměrně častým „vedlejším 

produktem“ e-komerce. Navíc se podobné případy dějí většinou při platbách za 

různé „pochybné služby“, jako například přístup na porno stránky či hraní 

v internetových kasinech, kde existuje velká naděje, že se oběť cardingu 

nebude příliš hlasitě domáhat svých práv. 

Postupem doby došlo k velkému zdokonalení metod cardingu. Ve velké 

většině se začaly používat ukradené kreditní karty místo zjišťování čísel výše 

popsanými, a často velmi obskurními metodami. Carding je také jedním z mála 
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typů počítačové kriminality, kde je více rozšířená činnost organizovaných 

skupin, a to především ve fázi získávání takových kreditních karet. 

3.3.2  PIN (personal identification number) 
Dalším případem je zneužití platební karty pomocí přečtení informací 

z magnetického proužku karty. Ten sice neobsahuje PIN (personal identification 

number), osobní identifikační číslo, jedná se o jedinečný identifikátor, pomocí 

kterého je možné se autorizovat např. platební karty, mobilní telefony, vstupní 

kódy apod., které je k provedení transakce rovněž nezbytné, to si ale 

vynalézaví zloději opatřují jinak. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem bylo 

„vyluxováno“ jen několik účtů, lze se přiklonit spíše k názoru, že pachatelé 

sledovali oběti, které zadávaly PIN do bankomatu. Snažili se čísla odezřít, 

přičemž se jim to povedlo pouze v několika případech. V zahraničí došlo ovšem 

i k tomu, že byla nad bankomat namontována kamera, či dokonce, že byl 

nainstalován celý falešný bankomat, který fungoval jako čtečka informací na 

kartě a snímač PIN. V jednom případě dokonce takový bankomat několik dní 

skutečně peníze vydával a po získání „důvěry“ byl podniknut masivní útok na 

účty. 

Podvody s bankomaty či klasické cardingové útoky sice nejsou příliš 

časté, přesto každý zveřejněný případ rozbouří hladinu veřejného mínění. 

V oblasti bezpečnosti magnetických platebních karet lze situaci zlepšit 

přechodem na lépe zabezpečené čipové karty. V případě transakcí po Internetu 

nezbývá než apelovat na uživatele, aby používali pouze zabezpečené kanály a 

nakupovali tímto způsobem pouze od obchodníků, kterým důvěřují. 

V současné době zloději údajů z kreditních karet zneužívají poslední 

inovaci, kterou chtěly Visa, Amex a spol. svým zákazníkům jako majitelům 

platebních karet nabídnout. Jedná se o čipy RFID na kreditních kartách. RFID 

čipy obsahují 96bitové unikátní číslo, tzv. EPC. To se přiděluje centrálně 

výrobcům v jednotlivých řadách. EPC o délce 96 bitů má nabídnout dostatečný 

číselný prostor 268 milionům výrobců, z nichž každý produkuje 16 milionů druhů 

výrobků (tříd); v každé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel. Protože 

zatím není ani teoretický výhled na upotřebení takového množství čísel EPC, 

mohou čipy používat EPC o délce 64 bitů, což sníží jejich cenu. Na druhou 

stranu je zde i výhled pro přechod na 128 bitů pro případ, že by číselné řady 

přestaly stačit. EPC diagram (z anglického Event-Driven Process Chain, 
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diagram procesu řízeného událostmi) je metoda používaná při modelování 

procesů. Pomocí diagramu lze přehledně definovat, pomocí jakých aktivit bude 

proces realizován, v jakém sledu a jak budou jednotlivé aktivity koordinovány. 

Problém je v  tom, že radiový signál přečtou nejen speciální zařízení, ale  

po malé úpravě i volně dostupné RFID skenery. Hackeři pomocí nich mohou 

zjistit číslo kreditní karty, dobu platnosti i jméno majitele. Je to slabina,  

na kterou největší společnosti zareagovaly u nových kreditních karet. Nové 

karty společností Visa a American Express nedávají možnost získat jméno 

majitele. Karty Amex navíc používají jiné číslo pro RFID přenos. 

3.4  Metoda phishing 
Phishing je podvodná technika na Internetu k získání citlivých informací, 

např. údajů o platební kartě, číslo účtu, PIN kód, přihlašovacího jména a hesla. 

Principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost 

banky či jiné podobné organizace, s žádostí o ověření totožnosti. Po kliknutí  

na odkaz je uživatel zaveden na falešnou stránku, která vypadá jako skutečná, 

kde zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tímto prozradí tyto údaje útočníkovi, 

který je poté schopen z účtu uživatele získat peníze. 

Phishing je v podstatě druh spamu, který extrémně využívá tzv. sociálního 

inženýrství především v souvislosti s bankovními institucemi. 

3.5  Hacking 
3.5.1  Co to je hacking 

Hacking, neboli pronikání do systému, patří mezi nejvýraznější oblasti 

počítačové kriminality, s bohatou historií. U hackingu je patrná tendence spíše 

ke zpřísňování postihu. Hacking znamená průnik do systému jinou než 

standardní cestou. Tedy obejití či prolomení (zde má přímou vazbu na cracking) 

jeho bezpečnostní ochrany. Motivace pachatele hackingu (hackera) může být 

různá. V prvopočátcích se většinou jednalo o snahu zjistit, jak systém funguje, 

případně odstranit jeho chyby. Často také docházelo k případům hackingu 

proto, aby si hacker vydobyl ve své komunitě slávu tím, do jakého systému se 

mu podařilo proniknout. Hackeři tohoto typu neměli v úmyslu cílový systém 

jakkoliv poškodit, a také k tomu (až na výjimky) nedocházelo. 

Tento druh s nástupem digitálního věku se prostě musel objevit, vyplývá to 

ze samé podstaty moderních informačních technologií. Zatímco v dobách 
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minulých se musel zločinec, který si vytyčil za cíl vyloupit banku, v bance 

skutečně objevit a svůj čin tam fyzicky provést, většinou za použití nebo 

alespoň pod pohrůžkou násilí, tento „fyzický“ substrát se u počítačové 

kriminality často vytrácí. Banky jsou dnes vylupovány online, přičemž pachatel 

může sedět před obrazovkou počítače tisíce kilometrů daleko a lup si převést 

do banky, která leží opět na opačné straně zeměkoule, to vše během několika 

málo sekund. Proto společnosti musí použít dostupné možnosti poskytované 

moderními technologiemi pro ochranu toho, co by pachatel chtěl odcizit. 

3.5.2  Počátek hackingu 
V padesátých letech 20. století vznikl termín „hacking“ a pojmenování 

„hacker“ v komunitě radioamatérů, kde se jím označoval šikovný, technicky 

nadaný jedinec, schopný hledat nová zapojení a metody ke zlepšení výkonu a 

dosahu svého vysílače. Termín „hacking“ byl převzat z angloamerického 

žargonu jezdců na koních, kde se jím označovala nenucená vyjížďka bez 

nějakého zřejmého cíle. 

3.5.3  Násilný hacking 
Často se hovoří o tzv. násilném hackingu. Spočívá v přímém fyzickém 

útoku na osobu s administrátorskými právy k systému, která je násilím nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí donucena vyzradit přístupové heslo, případně 

sama provést operaci ve prospěch útočníka. Zřejmě je pro pachatele stále ještě 

snazší proniknout do systému elektronickou cestou. 

Obecně nicméně platí, že mnohem větší nebezpečí než od anonymních 

hackerů z cyberspace hrozí organizacím zevnitř, od lidí, kteří mají oprávnění 

pohybovat se  v systému. Může se jednat o zaměstnance tajně spolupracující  

s konkurencí či o podvodníky, kteří se obohacují zneužitím počítačových 

systémů bank nebo jiných finančních institucí. Bezpečnostními opatřeními a 

definicí procesů uvnitř společnosti spolu s důslednou a decentralizovanou 

delegací pravomocí, včetně několikaúrovňové kontroly, lze tomuto nebezpečí 

částečně zamezit. Nicméně nikdy je nelze z principu zcela vyloučit, neboť vždy 

musí existovat osoba s plnými přístupovými právy do systému a i ostatní 

zaměstnanci musí disponovat určitou úrovní přístupových práv, aby mohli 

systému vůbec efektivně využívat. 
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4.   Legislativa 

Počítačovou kriminalitou se postupem času zabývaly dvě velké 

mezinárodní instituce, Rada Evropy a OSN. Rada Evropy ve statutu Komise 

expertů pro zločin v kyberprostoru definuje počítačovou kriminalitu velmi 

obecně jako „trestný čin namířený buďto proti integritě, dostupnosti nebo utajení 

počítačových systémů nebo trestný čin v tradičním smyslu, při kterém je použito 

moderních informačních či telekomunikačních technologií.“ 

V České republice neexistuje instituce, která by se počítačovou 

kriminalitou systémově zabývala. Trestní otázky samozřejmě řeší Policie České 

republiky, nicméně neexistuje téměř žádný relevantní výzkum této problematiky. 

Jistou výjimkou je činnost katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR. 

Výsledkem je například dvojice skript pojednávající o metodice vyšetřování 

softwarového pirátství a počítačové kriminality. Jedná se bohužel pouze  

o pohled z oblasti kriminalistiky, slova jako hacking či warez ve skriptech vůbec 

nenalezneme. 

Počítačovou kriminalitu je možno postihnout jako trestný čin podle 

trestního řádu zákona č. 141/1961 Sb., tak i jako přestupek podle zákona  

č. 200/1990 Sb. ve vymezených ustanoveních. 

Na základě zákonů, vyhlášek a norem, které se zabývají počítačovou 

kriminalitou, je možno řešit otázku počítačové kriminality ve všech odvětvích. 

K dosažení úrovni právní ochrany duševního vlastnictví patří i vymahatelnost 

práva. Tím je myšlena rychlost a kvalita odhalování deliktů, jejich vyšetřování, 

jakož i rychlost a kvalitu nápravy stavu porušujícího právní vztahy a 

spravedlivou sankci za spáchaný čin. 

4.1  Trestný čin 
Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v trestním zákoně (§ 3 odst. 1 z.č. 140/1960 Sb. trestní zákon), jehož účelem je 

chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob. 

4.2  Trestní zákon 
Zákon č. 140/1961 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1962. Účelem 

tohoto zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Prostředek k dosažení 
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účelu trestního zákona je pohrůžka trestu, ukládání a výkon trestů a ochranná 

opatření. 

4.3  Trestní řád 
Zákon č. 141/1961 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1962. Jeho 

účelem je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

4.4  Přestupek 
Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákona, 

nejde-li o jiný správný delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů 

anebo o trestný čin(§ 2 odst. 1 z.č. 200/1990 Sb.) 

4.5  Zákon o přestupcích 
Zákon č. 200/1990 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. června 1990, který 

popisuje, že orgány státní správy a orgány vedou občany k tomu, aby 

dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; 

dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili 

veřejný pořádek a občanské soužití. 

4.6  Autorský zákon 
Autorský zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 upravuje práva 

autora k dílu, dále práva související s právem autorským, práva pořizovatele 

k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona, kolektivní správu 

práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. 

4.7  Duševní vlastnictví 
Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem tvůrčí 

činnosti fyzické osoby nebo osob. Předměty duševního vlastnictví mohou být 

výsledkem tvůrčí (duševní činnosti) nebo výsledkem činnosti netvůrčí. Nositeli 

tvůrčí duševní činnosti mohou být fyzické, tak i právnické. V obou případech 

hovoříme o duševním vlastnictvím, které musíme chápat jako opak majetku 

hmotného. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, 

neopakovatelné a dostatečně originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí 

zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínos pro jedince i společnost a 

schopnost vyvolání tvorby dalších produktů (materiálního i nemateriálního 

charakteru). Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, 
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užívat, ale i ochraňovat. Dělí se podle charakteru vzniku. Na autorské právo a 

rovněž právo uměleckých výkonů a tvůrčí právo průmyslového vlastnictví. 

4.7.1  Autorské právo 

4.7.1.1 Počítačový program jako autorské dílo 
Autorské právo rovněž zahrnuje počítačové programy a struktury databází 

(nikoliv však samotná data). Počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že 

je autorovým vlastním duševním výtvorem, je autorským dílem. Ke vzniku 

ochrany  počítačového  programu  jako  autorského díla stačí jeho původnost 

ve smyslu autorova vlastního duševního výtvoru. 

4.7.1.2 Databáze 
Databáze se považují podle autorského zákona za dílo souborné 

(souborný slovník, časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiná 

databáze) za předpokladu, že databáze je způsobem výběru nebo uspořádání 

obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. 

4.7.1.3 Díla souborová 

Dílem souborovým sborník, jako je např. časopis, encyklopedie, antologie, 

pásmo, výstava nebo jiná databáze, je tehdy, je-li souborem nezávislých děl 

nebo jiných prvků, který je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Souborným dílem je tedy dílo, 

které vzniká tvůrčím uspořádáním jednotlivých děl do díla souborového. 

4.7.1.4 Co není autorským dílem 
Pokud počítačový program nesplňuje ani pojmový znak jedinečnosti ani 

původnosti, nemůže se jednat o autorské dílo ve smyslu autorského zákona a 

nemůže být předmětem ochrany autorského zákona např. výpočty fyzikálních 

jevů, je-li jeho vytvoření výsledkem pouhého rutinního postupu programátora. 

Stejně tak autorskými díly nejsou denní zpráva, myšlenka, postup, princip, 

metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statický graf a 

podobný předmět sám o sobě. 

4.8  Typy protiprávního jednání 
Počítačové delikty pojednávají o krádeži a ničení dat, zneužití osobních 

údajů, kdy pachatel získá průnikem do systému přístup k datům oběti, které se 

poté snaží využít buď ke škodě oběti, či ke svému či cizímu prospěchu. 

Mnohdy pachatel ani nemá v úmyslu s takto získanými daty manipulovat, 
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k naplnění účelu jeho chování stačí pouze to, že tato data zničí, například 

vymaže, či zformátuje médium, na němž jsou data uložena, či ho učiní 

neupotřebitelným. 

Nikdy není možno jednoznačně konstatovat, že došlo k tomu či onomu 

trestnému činu či přestupku, popřípadě k jinému správnímu deliktu. Jedním 

jednání se pachatel může dopustit více trestných činů najednou. Neexistuje 

žádná přesná šablona pro určení jednání pachatele a každý skutek není stejný, 

byť se tak navenek zdá. 

4.8.1  Jednání spácháno hackingem 

V případech, kdy hacker pronikne do systému a svojí aktivitou způsobí 

jinému škodu či jinou újmu nebo sobě či jinému neoprávněný prospěch, může 

se jednat o trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle 

ustanovení § 257a trestního zákona. Ve většině případů má hacker na systému, 

do kterého se snaží proniknout, nějaký zájem. Pokud jednáním pachatele je 

získat peníze z cizího bankovního účtu, může se dané jednání kvalifikovat i jako 

trestný krádeže podle ustanovení § 247 trestního zákona nebo jako trestný čin 

podvod podle ustanovení § 250 trestního zákona. 
4.8.2  Jednání spácháno cardingem, phishingem 

Pokud pachatel se snaží svým jednáním získat pomocí cardingu nebo 

phishingem osobní údaje, údaje k bankomatní kartě, PIN, přihlašovací jméno a 

heslo a podobné údaje, je možno jeho jednání kvalifikovat jako trestný čin 

neoprávněné nakládání s osobními údaji podle ustanovení § 178 trestního 

zákona. Lze říci, že tato skutková podstata byla zařazena do trestního zákona 

právě pod vlivem rozvoje informačních technologií. 

Jestliže pachatel neoprávněně získá nebo si opatří nepřenosnou platební 

kartu, ať již zmíněným nebo jiným jednáním, která je identifikovatelná podle 

jména nebo čísla, může se dopustit trestného činu neoprávněné držení karty 

podle ustanovení § 249b trestního zákona. 

4.8.3  Nelegální kopírování a nabízení softwaru 
Pokud pachatel neoprávněně zasahuje do autorského práva tím, že  

např. rozšiřuje, kopíruje apod., je jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin 

porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi podle ustanovení § 152 trestního zákona. V případě, že nebude 

pachateli prokázáno úmyslného zavinění, který je jedním ze znaků trestného 
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činu, může se pachatel dopustit přestupku na úseku kultury podle § 32 zákona 

o přestupcích. K tomuto přestupku postačuje zavinění z nedbalosti, jelikož 

nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

zákonem, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a 

mohl. 

4.8.4  Zneužívání informací 
Pokud pachatel pronikne do systému počítače společnosti, tím získá 

přístup k firemnímu know-how, případně obchodnímu tajemství, kdy bude mít 

úmysl opatřit sobě nebo někomu jinému výhody, poruší závažným způsobem 

pravidla hospodářského styku, může se dopustit trestného činu porušování 

závazných pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 trestního 

zákona. 

Pokud se naopak svým jednáním dostane k informacím o zaměstnancích 

či klientech vedené v systému společnosti, může se jednat o zneužití osobních 

údajů, čímž se může dopustit trestného činu neoprávněného nakládání 

s osobními údaji podle ustanovení § 178 trestního zákona, neboť neoprávněné 

získá údaje, například z databází bank či zdravotnických zařízení a dalších 

subjektů, které může vést k velmi nepříjemným důsledkům pro subjekty 

odcizených údajů (vydírání, obtěžování, šíření pomluv apod.). 
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5.  Ochrana proti počítačové kriminalitě 

Již od počátku prvního výskytu počítačů jejich vzájemné propojování 

s sebou neslo riziko úniku a poškození dat. Každý se snažil nějak ochránit svá 

data před útoky zvenčí. 

V dřívější době bylo připojení k Internetu rychlostí o několika málo 

kilobitech za sekundu; v současné době se již počítá na megabity za sekundu. 

Proto i požadavky na zabezpečení vzrostly. V době „vytáčeného“ připojení  

přes pevnou linku, kterou v počátku poskytovala jedině společnost Český 

Telecom, současný název O2, nebylo žádné zabezpečení proti útoku do 

počítače. Ochrana proti virům byla jednoduchá, ale plně dostačující, jelikož i 

vývoj virů byl na nízké úrovni. V dané době také Internet nebyl v každé 

domácnosti, ale byl užíván jen malou skupinou společností či lidí. Ochrana před 

viry tedy byla poskytována jedním nebo dvěma antiviry. S postupem času 

vznikla velká náročnost na připojení k Internetu, více se užíval v širší 

společnosti a pronikl i do domácností. 

5.1  Ochrana před viry 
V současné době trh se softwarem nabízí velký výběr možné aktivní 

ochrany. Na počítačové viry se používají antivirové programy, kdy se převážně 

jedná o jednoúčelové antiviry. Jejich úkolem je kontrolovat příchozí a odchozí 

soubory, kontrola emailových účtů. Mezi známé a dlouholeté antiviry patří : 

AVG, avast!, Norton Antivirus, NOD32. Pokud tento program nebude 

nainstalovaný v počítači a vhodně nastavený pro kontrolu virů a nebude 

nastavena aktualizace databáze virů, tak uživatel se vystavuje riziku, že jeho 

počítač bude napaden virem. 

5.2  Ochrana před neoprávněným vniknutím do počítače 
Nedílnou součástí ochrany počítače před neoprávněným vstupem zvenčí, 

je nutné mít nainstalovaný vhodný firewall. Tyto dělíme na softwarový a 

hardwarový. Jeho řádné nastavení je lepší ponechat na odbornících.  

Po nainstalování firewallu je provedeno automatické nastavení, které může být 

dostačující, ale i nemusí. Ale je to alespoň minimální ochrana. Mezi nejznámější 

softwarový firewall patří Kerio, Outpost a Kaspersky Internet Security, který 

obsahuje i antivir a antispyware. V současné době hardwarový firewall je 

součástí modemu k připojení na Internet nebo routeru, který slouží jako modem 
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a zároveň jako rozbočovač připojení do dalších počítačů. V kombinaci obou 

dvou typů firewallů, si uživatel zvýší ochranu svého počítače. 

Pokud uživatel nebude mít minimálně nainstalovaný antivir a firewall, tak 

se může stát obětí hackera a může takto velmi snadno přijít o velmi cenné data. 

Dohledání pachatele není tak snadné, jelikož uživatel na útoky přijde pozdě,  

ne-li vůbec. Mezitím uživatel přeinstaluje systém, vymění pevný disk v počítači 

a pak těžko se budou hledat stopy kdy, co a jak pachatel odcizil. 

Taky je velmi vhodné, aby uživatel, si dával pozor co si v počítači instaluje 

a ne jenom slepě klikal na všechno co si do počítače stáhne, ať už přes svůj  

e-mail, webové stránky nebo přes sítě P2P. Velmi snadno si může natáhnout 

škodlivý software do svého počítače a tím pomůže nevědomky pachateli přístup 

ke svým datům. V tomto případě platí, že to čím si nejsme jisti, nevíme či 

neznáme, tak raději nebudeme nepoužívat. Vyplatí se vzít si k sobě odborníka, 

který by byl schopen zjistit zda se jedná o škodlivý software či nikoliv. 

5.3  Ochrana před zneužitím bankovních karet a PIN 
Uživatel si taktéž musí dávat pozor na to, jaké údaje a komu poskytuje. Je 

hodně lidí, co na zavolání od jim neznámé osoby, která se představí jako 

bankovní úředník banky, kde mají účet, a sdělí mu údaje ze své bankovní karty, 

sdělí jim číslo karty a PIN. Osoba vydávající se za bankovní úředníka sdělí, že 

je to pro ověření, jelikož se jim, jako v bance, poškodila databáze klientů a oni 

potřebují jejich údaje pro doplnění. A o pár dnů zjistí, že na jejich účtě chybí 

peníze, které oni vůbec nevybrali. A to stačilo být jenom opatrný a nikomu nic 

nesdělovat. Lepší je odmítnout sdělit údaje a dojít se optat do své banky 

osobně. Těžko lze zjistit, zda osoba je tou osobou, za kterou se vydává. 

5.4  Ochrana před phishingem 

Ochrana před phishingem je jednoduchá. Nejdůležitější je, aby ten kdo 

dostal takový e-mail, jej ignoroval a vymazal. Nikdy neklikat na podvržené 

odkazy v samotném e-mailu. Mohou sice ve výsledku poslat až na stránky 

bankovní instituce, ovšem s tím, že ještě předtím vyvolají formulář, který je  

pod kontrolou útočníka. Tímto může "loudit" právě různé PIN kódy, hesla, čísla 

účtu. Realitu celé situace je možné ověřit přímo na webových stránkách 

bankovní instituce, na kterou je ovšem potřeba přistoupit přímo zadáním URL 

adresy do prohlížeče. 
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5.5  Ochrana autorských práv 

Ve věci snížení softwarového pirátství je otázka především v uvědomění si 

jednotlivce, zda chce porušovat zákon či nikoliv a co ho k tomu vede. Z jeho 

strany by měla být snaha používat jenom to, co není v rozporu se zákony. Buď 

používat software cenově dostupné nebo používat software open source. Je to 

třeba řešení nepohodlné, ale nebude se vystavovat riziku pokud se zjistí, 

používání nelegálního software, že společnost které by patřil software, by  

po něm požadovala náhradu škody, která i v některých ojedinělých případech 

může být v řádově několik set tisíc korun. 

Ze strany společností, které nabízejí svůj software a přicházejí o zisky 

nelegálním rozšiřováním, by se mohly chránit několika způsoby. Nejjednodušší 

způsob je pro tyto společnosti z počátku jistě ztrátový. Jedná se totiž o změnu 

cenové politiky nabízeného software. Příkladem může být největší softwarový 

gigant, kterým je společnost Microsoft, sídlící na z úpadním pobřeží USA  

ve městě Redmond, která vznikla v roce 1975; byla založena Billem Gatesem a 

Paulem Allenem. Tato společnost nabízí operační systémy již několik desítek 

let, které prochází svým vývojem a cena je k tomu přizpůsobena. Pokud uvedou 

na trh nový software, cena je pro širší společnost dost vysoká. Pokud uživatel 

chce konkrétní software získat levněji, tak si zakoupí nelegální kopii, kterou 

získá buď přes Internet nebo od někoho kdo již nelegální kopii vlastní. Tímto se 

vystavují riziku, že software nebude plně funkční a to hlavně ve fázi, když si 

chtějí systém např. aktualizovat. Je zde totiž ochranný prvek, ověřování 

legálnosti, který si společnost do softwaru přidala. Tento ochranný prvek, který 

je obsažen v aktualizaci s názvem „Windows Genuine Advantage Notifications“, 

může být v nelegální kopii odstraněn a ověřování tudíž neproběhne. Společnost 

tímto přijde kvůli vysoké ceně pro běžného uživatele o zisk z prodeje svého 

produktu. 

Společnost Microsoft by mohla cenu snížit na takovou částku, aby jejich 

software byl pak cenově dostupný pro širší společnost. Podle zjištěných 

informací získané od společnosti Microsoft v České republice, nemůže cenu 

stanovit na nižší úroveň, která by byla přijatelnější pro uživatele, jelikož její 

cenová hladina je regulovaná Evropskou unií. Tato cena je jim diktována. 

Pokud by se podařilo zajistit nižší cenu, je pravděpodobné, že uživatel si raději 
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koupí za vyšší cenu legální software, oproti ceně za nelegální software. 

Pro vlastníky práv domáhat se svých ztrát z protiprávního jednání 

uživatelů právní cestou, je mnohdy zdlouhavé a časově náročné a i přesto není 

jisté, že škodu která jim byla způsobena bude vrácena. Mnohdy uživatelé 

softwaru nemají tolik finančních prostředků na úhradu takových škod, jelikož je 

zřejmé, že pokud by měli tyto prostředky, tak si jistě za několik tisíc korun 

software koupí, aniž by riskovali svým jednáním postih ze strany soudů. 

Samotné dohledávání pachatele a samotná otázka dokazování je velmi 

problematická. 



41 

6.  Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit její čtenáře s problematikou 

počítačové kriminality. Její pasáže osvětlily čtenářům základní pojmy, problémy, 

úskalí a zároveň i následky týkající se této problematiky. Po přečtení této práce 

by měl být čtenář schopen říci, co je v tomto oboru špatné a co dobré. A je 

seznámen s většinou následků, které by z protiprávního jednání vyplývaly. 

Počítačová kriminalita je velmi rozšířená a složitá. Postupem času je 

propracovanější a komplikovanější pro odhalení ze strany orgánů činných 

v trestním řízení. Zástupci zákona budou vždy o krok pozadu za pachateli. 

Pachatelé nejdříve vymyslí možný způsob dosažení svého cíle a až poté se 

hledá možnost, jak je zastavit. Pouze uživatel může vytvořit prevenci proti 

možnému útoku, a to lepším zabezpečením svého systému a dat, která chce 

uchránit. Bohužel žádná ochrana není dokonalá. 

Ten kdo se dopustí trestněprávního jednání se vystavuje riziku, že bude 

při soudním řízení odsouzen k trestu nepodmíněně na několik měsíců, ale i let. 

V lepším případě dostane trest podmíněný. Škodu způsobenou svým jednáním 

dostane k úhradě vždy v plné výši, která mu byla prokázána. Pokud byla při 

trestním řízení u pachatele provedena domovní prohlídka a byl odebrán počítač 

či další předměty, které použil k páchání trestné činnosti, navrhuje se soudu 

propadnutí věci. Někdy i propadnutí je dostatečným trestem. Pro někoho je 

ztráta počítače dostatečný trest, pokud zde měl uložena i jiná data, která 

používal pro svojí práci nebo data mající pro něj emocionální význam. Každý by 

se měl zamyslet nad tím, zda se vyplatí pro několik filmů, písniček, her či jiných 

programů takto šetřit. Každý by měl vědět, co je správné a co není. Není to 

otázka pouhého dodržování zákona, nařízení a vyhlášek. Je potřeba pochopit, 

že každý chce svá práva a svůj know-how chránit. Vše, o čem se zde zmiňuji, 

uživateli cenná data nevrátí. Bude mu jedno, zda viník bude potrestán či nikoliv. 

Uživateli záleží jenom na tom, co mu bylo odcizeno, poškozeno, zničeno či 

zneužito. 

Přes to vše si nemyslím, že je správné postihovat někoho za to, že 

nabídne ke stažení pár písniček, nějaký ten film, který už každý viděl několikrát, 

nebo počítačové hry či programy, které už jsou několik let staré. Naopak ten, 

komu práva k těmto dílům patří, by měl uvažovat nad tím, že takhle se jeho dílo 
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dostane do většího podvědomí. Pokud by si jeho díla někdo měl kupovat, i 

s postupem času stále za neúnosnou cenu, tak si je raději nekoupí. Vlastník 

díla tím přijde o možný prospěch z toho, že se o jeho dílech bude vědět, bude  

o ně zájem a najdou se tací, kteří si rádi zakoupí jeho originální výrobek. 

Tím nechci obhajovat jednání, které je protiprávní. Jen tvůrci zákonů, 

norem a vyhlášek by se měli zamyslet nad tím, zda jimi vyřeší daný problém a 

jaký budou mít dopad nejen pro společnost, ale i pro potencionálního pachatele 

i poškozeného. Ve věci počítačové kriminality je jednoduché vytvořit zákon, 

který bude něco zakazovat a omezovat. V zákoně bude uvedena i sankce za 

porušování zákona. Není to ale řešení, pouze definuje problém, který není 

schopna naše společnost v současné době vyřešit, a proto se uchyluje ke 

zdánlivě jednoduššímu způsobu řešení. Dané zákony jsou pro obyčejné 

uživatele nesrozumitelné, složité a těžko pochopitelné. I sami právníci mají vždy 

na vzniklý problém rozdílný názor. Při řešení problematiky, každý argumentuje 

rozdílně. 

Bylo by vhodné, aby zákony byly srozumitelnější a jasně určovaly, co se 

smí a co ne. Nevznikla by tak možnost dvojího výkladu a každý by pochopil, co 

protiprávní je nebo není. Pokud se někdo dopustí něčeho protiprávního, je 

nutné, aby trestní nebo občanskoprávní řízení mělo v konečném důsledku 

význam pro všechny zúčastněné strany. Pachatel, aby dostal trest a uhradil 

škodu, poškozený, aby se mohl domoci svých práv. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak pachatel může využívat všech nejasností a 

nepřesností v zákonech ve svůj prospěch. Vím, jak těžké je dokazovat pachateli 

jeho jednání a jak je to časově náročné. Díky všem uvedeným aspektům je 

efekt v boji proti počítačové kriminalitě nedostačující. Příčinou může být 

povědomí jednotlivých uživatelů o možnostech, které jim dané zákony poskytují 

k jejich ochraně a zároveň jaká pravidla chování jim určují. 

Svojí prací jsem nastínil základní skutečnosti, se kterými se můžeme 

setkávat velmi často, díky tomu se můžeme některých věcí vyvarovat. 
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