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1 Úvod 
 

 Svět konce 20. století a počátku 21. století je charakteristický rychlým vývojem 

informačních technologií (prostředky vyuţívané k získání, uchování a přenosu dat), které se 

staly nedílnou součástí našich kaţdodenních ţivotů. Počítače jsou pouţívány k zábavě, práci, 

relaxaci a čím více je vyuţíváme, tím více ovlivňují naše ţivoty. S nástupem Internetu 

vznikají nové způsoby komunikace, které umoţňují lidem dorozumívání kdekoli a kdykoli, 

zkracují se vzdálenosti, lidé mohou být v kontaktu s osobami na druhé straně světa a veřejné 

informace jsou k dispozici prakticky kdykoli. S rozvojem vyuţití výpočetní techniky dochází 

současně i ke vzniku její stinné stránky označované pojmem počítačová kriminalita. 

Počítačová kriminalita bývá často označována jako „kriminalita bílých límečků“. Tedy 

kriminalita, která je páchaná bez fyzického násilí či fyzického poškození movitých věcí. Tato 

kriminalita je velice rozšířená především kvůli tomu, ţe poskytuje uţivatelům výpočetní 

techniky anonymitu, nabízí velké mnoţství dat, rychlý přenos těchto dat a lze ji spáchat z 

jakéhokoliv místa během několika vteřin. Tímto fenoménem se zabývají odborníci a 

zákonodárci ve všech zemích světa.  

 Cílem mé bakalářské práce je charakteristika počítačové kriminality, kterou je moţno 

páchat prostřednictvím počítače, seznámení s jejím výskytem, analýza jejich ekonomických 

a právních důsledků v reálném ţivotě, způsoby minimalizace počítačové trestné činnosti, 

popis moţných způsobů prevence a navrhnout moţná řešení boje proti této kriminalitě.  

 S vyuţitím informací získaných z ekonomického a právního prostředí budu analyzovat 

důsledky počítačové kriminality a prostřednictvím dotazníkového šetření, zhodnotím údaje 

získané touto metodou.  

Práce je rozčleněna do tří částí, přičemţ důraz je kladen na čtvrtou kapitolu.  

 První kapitola mé práce je zaměřena na vymezení počítačové kriminality, její definice 

podle různých autorů a organizací a její rozdělení na trestné činy páchané prostřednictvím 

počítače a protiprávní jednání směřující proti počítači. Podrobněji se věnuje charakteristice 

trestných činů páchaných pomocí počítače a jejich rozlišení na tradiční a nové trestné činy. 

Dále se v kapitole zabývám jejich výskytem ve světě a v České republice a konkretizací 

typických pachatelů a důvodů, které je vedou k tomuto protiprávnímu chování. 

 Ekonomickými a právními důsledky počítačové kriminality se zabývá druhá kapitola 

mé bakalářské práce. V rámci této kapitoly je důleţité analyzovat tyto důsledky s ohledem na 

příčiny jejich vzniku a stanovení trestněprávní odpovědnosti. V rámci bakalářské práce bude   
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proveden průzkum zaměřený na povědomí občanů o bezpečnosti výpočetní techniky a na 

působení návyků uţivatelů počítačů na vznik počítačové trestné činnosti.  

 V poslední kapitole se zaměřuji na způsoby boje s počítačovou kriminalitou, 

charakteristiku mezinárodních a českých organizací a úmluvu o počítačové kriminalitě. 

Pokusím se navrhnout opatření, která by směřovala k eliminaci trestných činů páchaných 

prostřednictvím počítače.  

 Ke zpracování mé bakalářské práce vyuţívám ekonomické, právní a IT články 

a diskuze z internetových časopisů a novin, aktuální znění právních předpisů, webové stránky 

institucí a Českého statistického úřadu a samozřejmě příslušné publikace.  
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2 Kvalifikace trestných činů páchaných pomocí počítače v ČR 

 a jejich výskyt 

 

 V této kapitole je vymezena počítačová kriminalita a její výskyt nejen v České 

republice, ale i ve světě. 

 

2.1 Počítačová kriminalita 

 

 Pojem počítačová kriminalita není v současné době přesně vymezen ţádným zákonem. 

Její definice jsou různé podle toho, jak na ni nahlíţí instituce, které se jí zabývají. Tato 

kriminalita je trestnou činností, která je páchaná vyuţitím výpočetní techniky, ať uţ vyuţívá 

počítač jako nástroj pro její páchání nebo je zaměřena přímo proti počítači. Uveďme si 

alespoň některé z definic počítačové kriminality.  

 "Počítačovou kriminalitou z kriminalistického hlediska rozumíme skupinu trestných 

činů (společensky škodlivých jednání) páchaných prostředky výpočetní techniky v podmínkách 

komunikačních sítí, systémů, programového vybavení a databází výpočetní techniky."
1
 

 

 Michal Matějka ve své publikaci uvádí definici podle dvou mezinárodních institucí 

a to Rady Evropy a OSN. Rada Evropy definuje počítačovou kriminalitu obecně.  

 "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."  

 

 OSN ji definuje takto: 

 "Počítačovou kriminalitu představují jednak tradiční zločinné aktivity jako krádež, 

podvod nebo padělání, tedy činy, které jsou trestné ve většině zemí světa. K tomu se přidružují 

nové způsoby zneužití počítačů, které jsou, nebo by měly být trestnými."
2
 

                                                           
1
 PORADA, Viktor a Zdeněk KONRÁD. Metodika vyšetřování počítačové kriminality. Vyd. 1. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 1998.ISBN 80-859-8175-0. str. 7 
2
 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2, str. 5 
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 Společným faktorem této kriminality je počítač, chápaný jako soubor technického 

a softwarového vybavení včetně dat, která obsahuje. Výjimku tvoří počítač, který je 

předmětem trestné činnosti, jedná se o věc movitou, tudíţ nepatří do počítačové kriminality.  

 

2.2 Rozdělení počítačové kriminality 

 

 Členění, které přijala Rady Evropy je významné kvůli snaze o sjednocení legislativy 

Evropských zemí a mezinárodním charakteru této činnosti. Dle tohoto členění kriminality 

rozlišujeme minimální seznam aktivit a volitelný seznam aktivit.  

 

Minimální seznam aktivit: 

 počítačové podvody,  

 počítačová falzifikace,  

 poškozování počítačových dat programů, 

 počítačová sabotáţ,  

 neoprávněný přístup,  

 neoprávněný průnik,  

 neoprávněné kopírování autorsky chráněného programu, 

 neoprávněné topografie. 

 

Volitelný seznam aktivit: 

 změna v datech nebo počítačových programech  

 počítačová špionáţ,  

 neoprávněné uţívání autorsky chráněného programu.
3
 

 

Počítačovou kriminalitu lze podle Michala Matějky rozlišit dvěma způsoby a to: 

a)  Trestné činy páchané proti počítači. Cílem ataku je zde bezprostředně počítač. Patří 

 sem zejména protiprávní jednání, jejichţ účelem je proniknutí do systému z důvodu 

 průmyslové špionáţe, krádeţe a ničení dat, zneuţití osobních údajů apod.  

                                                           
3
 Vliv počítačové kriminality na společnost. Ostrava, 2011. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ekonomická fakulta, Katedra Ekonomické ţurnalistiky, str. 10. 
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b) Trestné činy páchané pomocí počítače. Úlohou počítače v tomto případě je fungovat 

 pouze jako nástroj k usnadnění protiprávního jednání. Jedná se především 

 o porušování autorského práva.  

Toto jednoduché rozlišení počítačové kriminality není postačující a proto je nutné na ni 

nahlíţet ještě z jiného pohledu. "Může totiž jít: 

1.) O protiprávní jednání tradiční, kde počítač pouze usnadňuje jejich spáchání, ať už je 

 přímo jejich terčem (online loupež v bance) nebo toliko jejich nástrojem (šíření 

 pornografie).  

2.) O protiprávní jednání zcela nová, která se objevila až s nástupem moderních 

 informačních technologií, ať už směřující proti počítači (hacking), či používající 

 počítač v roli nástroje (cracking)."
4
 

 

2.3 Trestné činy páchané pomocí počítače 

 

 Lze o nich hovořit také jako o nepřímé počítačové kriminalitě. Tedy útok na databáze, 

počítačové programy a údaje, jeţ můţeme označit jako ataky proti nehmotnému majetku.
5
 

 Skupina trestných činností, které souvisejí s uţíváním počítačů k páchání trestné 

činnosti je mnohem rozšířenější, coţ umoţňuje přiřadit do ní všechny podoby nezákonného 

konání, které pro spáchání trestného činu vyuţívají počítač jako prostředek.  

 V rozsahu této klasifikace hovoříme o trestných činech atakujících soukromí jedinců, 

např. zneuţití údajů, neoprávněné pouţívání pravdivých údajů a shromaţďování pravdivých 

i nepravdivých údajů nebo také o trestných činech ekonomické povahy, zejména nedovolené 

pouţívání údajů a programů, počítačová sabotáţ, podvody. Zvláštním typem neoprávněného 

jednání vyuţívající počítač jsou pak trestné činy proti státu a zájmům společnosti.
6
 

 Nepřímou počítačovou kriminalitu je nutno podle Matějky rozdělit  dále na tradiční 

a nová jednání.  

 

Mezi tradiční jednání řadíme:  

 podvody, letadla, zpronevěry, 

 padělání a penězokazectví, 

                                                           
4
 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2. str. 6 

5
 GREGUŠOVÁ, Daniela. Počítačové právo. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2002. ISBN 80-86629-04-X 

6
 GREGUŠOVÁ, Daniela. Počítačové právo. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2002. ISBN 80-86629-04-X 
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 útoky na čest a pověst, elektronická msta, pomluvy, 

 vydírání, elektronické výpalné, 

 šíření pornografie, 

 extremismus na Internetu, 

 Hoaxes, Urban Legends a fámy všeho druhu. 

 

Mezi nová jednání patří: 

 spamming, 

 warez, 

 phreaking, 

 cracking, 

 sniffing, 

 cybersquatting. 

 

2.4 Tradiční jednání 

 

 Představují obvyklé trestné činy, které získaly novou podobu, byly zdokonaleny či se 

objevily nové formy podvodů působením nových IT a tím zformovaly nové pole působnosti 

pro podvodníky, pro které se protiprávní jednání stalo snáze proveditelné. Lze tedy jednoduše 

říci, ţe se jedná o trestné činy, které lze páchat bez pouţití výpočetní techniky, ale s jejím 

vyuţitím jsou efektivnější.  

 

2.4.1 Podvody, letadla, zpronevěry 

 

 S nárůstem vyuţití výpočetní techniky ve společnosti se tento druh trestné činnosti stal 

hlavní oblastí páchání hospodářské trestné činnosti. Pro pachatele podvodů má manipulace 

s počítačovými daty výhodu především v tom, ţe smazání nebo přemazání údaje na 

magnetickém médii je lehčí a nezanechává ţádné stopy, tudíţ důkazy. 
7
   

 Letadla, nebo-li pyramidové hry jsou přísně zakázané ve všech vyspělých státech. 

Většinou bývají prováděny v zemích, ve kterých je právní vědomí lidí na nízkém stupni a kde 

vymahatelnost práva a zákony nejsou nastaveny správně. Převáţně se jedná o země 

                                                           
7
 Počítačová kriminalita v České republice. [online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2001/xfialov1.html 
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postsocialistiscké Evropy (Polsko, Albánie a ČR).
8
 "Podstatou těchto her je přerozdělování 

finančních prostředků vložených hráči do hry, a to částečně ve prospěch hráčů, částečně ve 

prospěch pořadatele. Podle toho, v jakém pořadí jsou hráči zadáváni do databáze, je také 

určena jejich priorita a tedy pravděpodobnost, že neskončí hru se ztrátou."
9
 Hráči jsou 

obvykle na základě psychologické manipulace přinuceni do hry vstoupit a vnést do ní vklad, 

který je po skončení hry rozdělen mezi výherce, kterými bývají hráči na prvních dvaceti 

místech, přičemţ prvních 6 aţ 8 míst pořadatelé obsadí přáteli nebo členy své rodiny. Počet 

hráčů se průměrně pohybuje kolem 10 000.  Nejvyšší počet účastníků byl zhruba kolem 

dvaceti tisíc lidí.           

 Nemalý význam je přisuzován počítačové zpronevěře. Zpronevěry se dopustí osoba, 

které byly svěřeny finanční prostředky a prostřednictvím počítače tyto prostředky pouţije ke 

svému obohacení. Tento typ protiprávního jednání  se uskutečňuje poměrně často v celém 

světě.            

 Na internetu se nacházejí i další podvody, jako například vylákávání peněz 

z neexistujících sluţeb, podvodní finančníci, podvodné eshopy nebo bankovní podvody.  

 

2.4.2 Padělání a penězokazectví 

 

 I v tomto případě velice pomohlo pachatelům vyuţití výpočetní techniky. Dříve museli 

padělatelé být zruční rytci či kreslíři, aby byli schopni splnit tento úkol. Dnes záleţí jen na 

kvalitním technickém vybavení a ovládnutí příslušného softwaru. Problémem by tedy mohlo 

být vyuţití správného papíru, avšak i to uţ není v dnešní době nepřekonatelné. Z toho důvodů 

jsou kladeny vysoké nároky na ochranné prvky veřejných listin, peněz a cenin a je potřeba, 

aby se neustále vyvíjely a zdokonalovaly, aby vzdorovaly neustálému ohroţení.  

 

2.4.3 Útoky na čest a pověst, elektronická msta, pomluvy 

 

 Kaţdý, kdo má přístup k počítači či internetu, se můţe dopouštět této trestné činnosti. 

Populární je zejména zanesení údajů do erotických seznamovacích sluţeb. Několik týdnů je 

                                                           
8
 Pyramidové hry, aneb Cheops by čuměl. [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.dfens-

cz.com/view.php?cisloclanku=2005060504 
9
 Počítačová kriminalita v České republice. [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2001/xfialov1.html 
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oběť obtěţována nechtěnými telefonáty či návštěvami ve svém bydlišti. Tyto trestné činy mají 

vysoké procento objasněnosti, jelikoţ policie nejprve prověřuje osoby, které mohou mít motiv 

k tomuto jednání. Jiným typem můţe být vědomé rozšiřování nepravdivých informací o obětí 

prostřednictvím internetu. Informace můţou poškodit oběť jak v osobním tak v profesním 

ţivotě.
10

 

 

2.4.4 Vydírání, elektronické výpalné 

 

 Dříve byli obchodníci zastrašováni a nuceni platit organizovaným gangům za ochranu, 

coţ znamenalo, ţe jejich obchody nevypálí nebo nevykradou.
11

 V dnešní době jsou majitelé 

společností podnikajících na Internetu nuceni platit elektronické výpalné, aby odvrátili hrozby 

zneuţití, zničení dat nebo průniku do systému.
12

 

 

2.4.5 Šíření pornografie 

 

 Protiprávní jednání šíření pornografie je v našem státě označováno jako ohroţování 

mravnosti. Nelze zde mluvit o trestném činu, jelikoţ zveřejňování pornografických děl samo 

o sobě trestné není. Za trestnou se povaţuje distribuce a výroba děl, ve kterých je zobrazen 

sexuální styk s dítětem, zvířetem, násilné či lidskou důstojnost poniţující činnosti 

a pornografické materiály, které jsou přístupné osobám mladším 18 let.  

 

2.4.6 Extremismus na Internetu 

 

 "Extremismus je jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud 

společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních 

a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou 

agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, 

motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální 

nenávistí."
13

 

                                                           
10

 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2.str. 65 
11

 Všehochuť: Výpalné. [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 

http://vsehochut.blogspot.com/2006/10/vpaln.html 
12

 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2. str. 65 
13

 Extremismus. In: Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus 
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 "Extremista je ten, kdo se snaží násilím či vyvoláváním duchů minulosti útočit na 

demokratické zřízení naší země či si vynucuje správnost svého názoru."
14

  

 Na Internetu se nachází velké mnoţství webových stránek obsahující extremistické 

texty a příspěvky, ve kterých dochází k bouřlivým hádkám mezi příznivci a odpůrci této 

ideologie. Postihnout extremistickou činnost je velmi sloţité, protoţe kaţdý stát má jinou 

právní úpravu, tzn. ţe to, co je právně postiţitelné v naší zemi, uţ však nemusí být např. 

v USA.  

 

2.4.7 Hoaxes, Urban Legends, fámy všeho druhu 

 

 Na konec části o tradičním jednání je třeba charakterizovat velmi nebezpečnou, ale 

zároveň nejzajímavější trestnou činnost. Jde o vyvolávání paniky na Internetu, krátké příběhy, 

které jsou více či méně uvěřitelné tzv. urban legends a šíření nepravdivých a poplašných 

zpráv tzv. hoax.
15

 Některé typy hoaxů jsou méně závaţné, jako například varování 

o počítačových virech (virus hoaxes) nebo cibule proti chřipce, avšak většinou se jedná 

o šíření poplašných zpráv pomocí emailů, například nastraţené injekční stříkačky v sedadlech 

autobusů a kin, nebezpečný vir v poštovních obálkách nebo zpráva o tom, ţe národností 

menšiny nemusí platit v lékárnách, sbírka pro bratra, který byl postřelen při obraně sestry 

a různé řetězové dopisy štěstí a ţertovné zprávy.
16

     

 Jestliţe dojde na základě zprávy k vyplašení většího počtu osob, označuje se tento 

trestný čin jako šíření poplašné zprávy. S nástupem sociálních sítí, v České republice 

především Facebooku, se zvětšila oblast působení hoaxů, legend a jejich šíření se stalo 

mnohonásobně rychlejším.  

 

2.5 Nová jednání 

 

 S vývojem informačních technologií vznikají nové druhy trestných činů. V případě 

tradiční trestné činnosti bylo moţné zařadit protiprávní jednání do příslušných paragrafů 

trestního zákona, nýbrţ u některých typů nového jednání je klasifikace sloţitější, neboť 

například pirátství nebo jednání, které vede k porušování autorského práva nejsou novou 

                                                           
14

 Extremismus na Internetu. Rumburské noviny [online]. 2000[cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://rn.rumburk.cz/2000/06/01/extremismus-na-internetu/ 
15

 Hoax. In: Hoax [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://www.hoax.cz/cze/ 
16

 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2. str. 69 
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trestnou činností, avšak je nelze  zařadit z důvodu způsobu jejich provedení do tradiční trestné 

činnosti.  

 

2.5.1 Spamming 

 

 Spamming je termín, který vyjadřuje hromadné zasílání nevyţádané elektronické 

pošty, nebo-li e-mailu. Většina spamů jsou nabídky sluţeb, proto můţeme říci, ţe se jedná 

o nepříjemný přímý marketing.  Rozesílatelé propagují své produkty a sluţby, mají tedy 

z rozesílání spamů zisk v podobě reklamy, na druhé straně příjemci jsou obtěţováni 

nevyţádanou poštou a zaplněnou schránkou. Dalo by se říci, ţe spamming existuje tak dlouho 

jako e-mail. Adresy získávají spammeři z různých zdrojů. Mezi základní patří IRC, ICQ, 

www konference, registrační stránky pro sluţby "zdarma" nebo obdobné komunikující 

objekty, v nichţ je jednou z přenášených dat i elektronická adresa, kterou pomocí programu 

odfiltrují pro své účely.
17

 Bojovat proti spamu je sloţité a téměř nemoţné, jiţ mnoho návrhů 

a opatření směřovala k jeho potlačení, nebyla však nikterak úspěšná a tempo růstu tohoto 

jednání je skoro nezadrţitelné. 

 

2.5.2 Warez  

 

 "Warez je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je 

nakládáno v rozporu s autorským právem." 
18

 

 Moderní počítačové pirátství bývá oborem působnosti specializovaných skupin. Jedna 

skupina je zaměřena na překonávání ochrany programových produktů, říká se jim crackeři 

a druhá na jejich šíření pomocí www serverů získávání finanční prostředků.
19

 Warezové 

skupiny své produkty neprodávají, takţe nemají ekonomický prospěch ze své činnosti. 

Většinou jde skupinám o prestiţ ve warezové společnosti a o nejvyšší pozici v hodnotícím 

ţebříčku.  

 Aplikace, hudby, hry či programy byly předmětem kopírování od jejich vzniku. 

Policie je v odhalování úspěšná, pachatelé po sobě zanechávají stopy, aniţ by to tušili. 

V západních zemích je warez nelegální, v rozvojových zemích je buď legální a nebo 

                                                           
17

 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez 

tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2.  str. 104 
18

 Warez. VENTUM, s.r.o. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://ventum.net/items/warez/show 
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přehlíţen. V České republice je legální jak kopírování tak stahování autorských děl pro vlastní 

potřebu, netýká se databází nebo softwaru. Za nelegální se u nás povaţuje šíření děl bez 

souhlasu autora.  

 

2.5.3 Phreaking 

 

 "Phreaking je označení pro napojení se na cizí telefonní linku v rozvodnicích, 

veřejných telefonních budkách nebo přímo na nadzemní/podzemní telefonní vedení, díky 

čemuž lze: 

1. volat zadarmo kamkoliv 

2. surfovat zadarmo po internetu 

3. odposlouchávat cizí telefonní hovory.
20

 

Osoby vykonávající tuto trestnou činnost za hovory provozovatelům neplatí, náklady jsou 

připisovány oběti. V České republice se zatím nepodařilo objasnit ani jeden případ.  

 

2.5.4 Cracking 

 

 V souvislosti s warezem a hackingem je úzce spjat termín cracking. Cracking je název 

pro odstraňování ochranných prvků softwaru, aby jej bylo moţno pouţívat bez zakoupení. 

Jedná se o nejpouţívanější metodu, která je pouţívána k průniku do systému a porušování 

autorských práv. Častokrát jde o zjištění hesla pro přístup do systému označovaný jako 

password cracking. Pachatel konající trestnou činnost se nazývá cracker. Prolamování 

ochrany systémů je téměř ve všech zemích nelegální a programátoři se snaţí pomocí různých 

technik (automodifikační kód, šifrování, atd.) této činnost zabránit.  

 

2.5.5 Sniffing 

 

 Sniffingem rozumíme neoprávněné monitorování elektronické komunikace. 

"Sniffingem je jednoduše řečeno odchytávání komunikace po počítačové síti, především 

                                                                                                                                                                                     
19

 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez 

tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2. str. 105 
20

 Phreaking. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Phreaking 
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Internetu, subjektem, který není adresátem této komunikace."
21

 Ke sledování komunikace po 

síti je moţno vyuţít řadu programů, které se nazývají sniffery. Osoba monitorující 

komunikaci můţe snadno přijít k heslům a dalším informacím, které ji mohou poslouţit 

k průniku do systému nebo tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám. Tato trestná 

činnost je téměř neodhalitelná a i její dokazování je velice sloţité.  

 

2.5.6 Cybersquatting 

 

 Cybersquatting můţeme označit za doménové pirátství. Pod tímto pojmem se skrývá 

blokování internetových domén známého subjektu a jeho následná nabídka na odkoupení 

domény směřující k tomuto subjektu za enormní sumy. V dnešní době uţ tato činnost nebývá 

provozována tak často. Většinou jen v případech uvádění nových výrobků na Internet, kdy 

cybersquatter předběhne výrobce a zaregistruje si doménu dříve neţ on a poté mu ji nabídne 

za obrovskou sumu. Tato trestná činnost spadá do oblasti nekalé soutěţe a porušování 

průmyslových práv.
22

 

 

2.6 Osoba pachatele 

 

 Jedním ze subjektů trestných činů je pachatel. Je to osoba, která svým jednáním naplní 

všechny znaky trestného činu. Do této skupiny se řadí i organizátor, návodce nebo 

spolupachatel. Pachatelem je i ten, kdo se účastní přípravy či pokusu trestného činu. Do konce 

roku 2011 se jim mohla stát fyzická osoba, která dovršila určitého věku a byla příčetná, avšak 

od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, kde v §7 tohoto zákona jsou vyjmenovány trestné činy, 

které mohou spáchat i PO a nalezneme mezi nimi i takové, jimiţ se zabývám v bakalářské 

práci (např. zpronevěra, podvod, vydírání, porušení tajemství dopravovaných zpráv, 

provozování nepoctivých her a sázek a další). V případech, kdy pachatel vyuţije ke spáchání 

trestného činu jinou osobu, označujeme ho jako nepřímého pachatele. V praxi k tomu dochází 

v okamţiku, kdy je k trestnému činu zneuţito dítě nebo osoba nepříčetná. Úmyslné trestné 

činy mohou být spáchány i více osobami, tuto situaci označujeme jako spolupachatelství. 

Znakem spolupachatelství je záměr čin spáchat a společné jednání, které směřuje k trestnému 
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činu. Další formou v této oblasti je účastenství, jenţ je typické úmyslnou účastí více osob na 

spáchání trestného činu namířenou proti chráněnému zájmu. Rozlišujeme tři podoby, kterými 

jsou organizátorství trestného činu, návod k trestnému činu a pomoc k trestnému činu.
23

 

Typického pachatele najdeme uvnitř společnosti, je jím zaměstnanec organizace, která byla 

poškozena (67 %), z externích pachatelů můţeme zmínit zákazníky (43 %) a dodavatelé (29 

%). Nejčastěji vykonávají trestnou činnost zaměstnanci, vysokoškoláci nebo děti. Osoby 

páchající trestnou činnost často nemají pocit viny, jelikoţ nespatřují ve svém konání nic 

špatného. 
24

          

 Pachatele můţeme rozdělit do dvou skupin podle jejich vztahu k informacím a to na 

amatéry a profesionály.  Amatéři jsou osoby, které náhodně nebo cíleně pronikají do systémů 

vyhledáváním zranitelných míst. Většinou se jedná o osoby s vyšší inteligencí, které se 

snadno naučí pracovat na počítači, pruţně se přizpůsobují změněným situacím, jsou 

vynalézavé a vytrvalé. Do této skupiny řadíme crackery, hackery, mstitele a neúspěšné 

kritiky. Profesionálové mají neomezené prostředky, neboť získávání a vyuţívání informací je 

hlavní náplní jejich zaměstnání. Patří zde detektivové, novináři, podnikatelé, pracovníci 

tajných sluţeb.
25

           

 Důvody proč si tyto osoby vybírají právě počítač ke spáchání trestného činu jsou 

jednoznačné. Prostředí počítačů a Internetu jim poskytuje anonymitu, práci s nehmotnými 

daty, moţnost páchání trestné činnosti na dálku, z jakéhokoliv místa, moţnost zahladit stopy, 

moţnost změnit procesy (především přístupová hesla), důleţitá je také nedokonalost 

legislativy a velká rychlost přenášených dat.  

 

2.7 Výskyt trestných činů páchaných pomocí počítače 

  

 V této podkapitole se zaměříme na období, kdy se začala počítačová kriminalita 

vyskytovat ve světě a v České republice.  
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2.7.1 Přítomnost počítačové kriminality v ČR 

  

 Do 70. let dvacátého století se v u nás počítačová kriminalita nevyskytovala, začala se 

objevovat aţ v 80 letech a to jen zřídka, protoţe k dispozici byly jen velké sálové počítače.  

Po roce 1989 došlo k obrovskému boomu výpočetní techniky, bylo to způsobeno tím, ţe se do 

České republiky začalo více dováţet zboţí ze západních zemí, coţ vyplývalo z ekonomických  

a politických změn v 90 letech. Během 20 let prodělala výpočetní technika nevídaný vývoj. 

Z velkých skříňových počítačů, které zabíraly samostatný klimatizovaný pokoj a k jejich 

obsluze bylo zapotřebí několik osob, se v průběhu několika let staly počítače stolní, 

notebooky a netbooky, které se dostaly k uţivatelům, ale i zločinců. Dnes jsou počítače 

nedílnou součástí našich ţivotů a najdeme je v téměř kaţdé domácnosti. S růstem pouţívání 

osobních počítačů se zvýšilo i jejich připojení k Internetu. Tyto dva body vývoje výpočetní 

techniky byly velice důleţité pro vznik a nebývalý růst počítačové kriminality. Jejich vývoj v 

České republice je zaznamenán v obrázku 2.1.       

 Počítačová kriminalita se nachází na čtvrtém místě mezi trestnými hospodářskými 

činy v České republice. První tři místa před ní obsadila majetková zpronevěra, účetní 

podvody, korupce a uplácení. 

 

Obrázek 2.1: Podíl domácností v ČR vybavených výpočetní technikou 

          

 

Zdroj: ČSU, 2012 
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2.7.2  Situace ve světě 

  

 V 60. a 70. letech 20. století se údaje o počítačové kriminalitě třídily do čtyř skupin 

(krádeţ majetku či informací, podvod vykonaný prostřednictvím počítače nebo krádeţ peněz, 

vandalismus směřující proti počítačovému hardware). Shromáţděná data byla bezvýznamná 

do roku 1968, v té době bylo zachyceno pouhých 13 případů, avšak o devět let později v roce 

1977 se počet trestných činů zvýšil na 85 případů. S osmdesátými léty přichází i nové druhy 

počítačové trestné činnosti např. šíření virů, rozšiřování a vyuţívání pirátského softwaru. 

V této době se nejobecnějším typem kyberzločinu stává krádeţ softwaru nelegálním 

kopírováním, počítače se šíří směrem k veřejnosti a začíná se zvyšovat popularita Internetu. 

Na počátku devadesátých let začala počítačová kriminalita pronikat do 6 oblastí.  

 

Tabulka č. 2.1: Počet trestných činů na počátku 90. let 

Trestná činnost Počet TČ v % 

 Krádeţ peněz 44 

 Krádeţ informací/programů 16 

 Škody způsobené na SW 16 

 Změna dat 12 

 Krádeţ sluţeb 10 

 Nedovolený vstup 2 

 

Zdroj: Statistika amerického Národního střediska pro údaje o počítačovém zločinu ze začátku 90. let 

 

 V devadesátých letech dochází k trestné činnosti páchané především na internetu, 

jedná se o šíření pornografie, rasismu, k propagaci extremismu, výbušnin a drog. Na počátku 

21. století dochází k velkému rozmachu nelegálního šíření a kopírování děl chráněných 

autorskými právy (mp3, programy, filmy) a softwaru.
26

 

 Ze zprávy Norton Cybercrime Report 2011, jedné z největších studií o kybernetické 

kriminalitě vyplývá, ţe více neţ milion lidí se denně stane obětí počítačové trestné činnosti, 

roční výdaje vynaloţené v souvislosti s počítačovou kriminalitou jsou 114 miliard dolarů, 

hodnota ztraceného času obětí se rovná částce 274 miliard dolarů. V roce 2010 celkové roční 
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náklady dosáhly částky aţ 388 miliard dolarů a oběťmi se stalo 431 milionu dospělých. Z této 

studie můţeme také zjistit, které trestné činnosti se pachatelé dopouštějí nejčastěji, tyto 

informace jsou zobrazeny v grafu číslo 2.1.
27

 

 

 

Graf 2.1: Nejčastější druh počítačové kriminality páchané v roce 2010 

          

Zdroj: Norton Cybercrime Report 2011 

 

 Jak ukazuje graf, nejčastějším druhem počítačové kriminality jsou počítačové viry 

a škodlivé kódy v zastoupení 54 %, podvody (11 %), phishingové zprávy (10 %). Ze 

zprávy Symantec Internet Security Threat Report číslo 16v vyplývá, ţe obětí kyberzločinu se 

stalo více neţ 69 % dospělých. Kaţdou  sekundu  se obětí stane 14 dospělých, kaţdý den jde 

přitom o více neţ jeden milion obětí. Přes mobilní telefon se setkalo s počítačovou 

kriminalitou 10 % dospělých, kteří měli z telefonu přístup k internetu, nejčastější obětí bývá 

muţ od 18 do 31 let, který má přístup k internetu přes mobilní telefon, tito muţi se stávají 

oběťmi v 80 % případů v této skupině, přičemţ pouze 16 % osob vyuţívající internet 

v mobilním telefonu pouţívá bezpečnostní systém pro mobilní zařízení.
28
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 ITBIZ.CZ. Kyberzločin za 7 bilionů korun  [online]. [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: 
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3 Ekonomické a právní důsledky počítačové kriminality 

  

 Z hlediska následků jsou počítačové trestné činy velmi nebezpečné. Jsou 

charakteristické škodlivým jednáním pro společnost, především poškozováním státních, 

soukromých a veřejných zájmů v ekonomické oblasti. Nejedná se přitom pouze o ztrátu 

finančních prostředků, ale i zneuţití nelegálně získaných dat. Počítačová kriminalita je 

aktuálním a váţným problémem, který se týká společností nejen v České republice ale i ve 

světě. Dříve, neţ se zaměříme na její důsledky, podívejme se na moţné příčiny jejího vzniku.  

 

3.1  Příčiny  

  

 Hlavní důvod vzniku protiprávního jednání je spatřován ve snaze proniknout do 

systému, opravit jeho chyby a vylepšit jej pro nejefektivnější vyuţití. Toto jednání bylo 

konáno pouze za účelem optimalizace systému, ale s rozvojem IT a rychlým rozšířením 

výpočetní techniky k uţivatelům, se pro osoby vykonávající optimalizační činnost stala více 

zajímavá data uţivatelských počítačů či elektronické krádeţ na bankovním účtu počítače.

 Ve své publikaci Michal Matějka uvádí několik faktorů, které souvisí se vznikem 

počítačové kriminality a usnadňují ji. Jsou to: 

 

1. Sloţitost informačních technologií 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, vývoj výpočetní techniky jde neustále dopředu a vznikají 

stále nové technologie. V důsledku pokroku v oblasti IT vznikají nové programovací jazyky, 

nové typy serverů a databází apod. a je velmi důleţité, aby rostla vzdělanost specialistů. Pro 

běţného uţivatele se stávají nepochopitelné a sloţité.   

2. Důvěra uţivatelů 

 Lidé bezmezně věří informacím, které získávají na internetu nebo jsou jim 

poskytovány z výpočetní techniky. Pouze několik jedinců z řad uţivatelů kontroluje správnost 

dat provedených počítačem nebo účet vystavený v supermarketech. Ve většině případů lidé 

začínají den stiskem tlačítka startujícího počítač a pročítáním zpráv na internetu, návštěvou 

sociální sítě či procházením došlých zprávy v emailu. Sociální sítě jsou ideálním prostředím 

pro šíření hoaxů
29

 a vyvolávání paniky. 

                                                           
29

 Šíření nepravdivých zpráv. 
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3. Objem dat  

 Objem dat, který je přenášený po internetu se kaţdé dva roky skoro zdvojnásobí, 

kaţdý rok vzroste o 46 % a dosáhne 522 exabytů
30

 v roce 2012. Tento objem se rovná 

měsíčnímu staţení 125 miliard DVD filmů. Podle studie Cisco Visual Networking Index    

2010 - 2015 se předpokládá, ţe do roku 2015 se mnoţství přenesených dat zvýší čtyřikrát. Je 

to způsobeno větším vyuţíváním chytrých mobilních telefonů, tabletů, televizorů a jiných 

zařízení, které jsou připojovány k internetu. Do roku 2015 by jejich počet měl dosáhnout 

hranice 15 miliard.
31

 

4. Páchání trestné činnosti od obrazovky počítače je snazší neţ v reálném ţivotě 

 Člověk, který má dostatečné znalosti a přístup k počítači, je schopen s vyuţitím 

počítače vykonávat různé trestné činy, od krádeţe dat, peněz z bankovních účtů přes  šíření 

různých zpráv aţ po prolamování ochrany systémů státních či armádních organizací. Jedním 

z důvodů, proč je počítačová kriminalita tak rozšířená a její podíl v rámci trestných činů stále 

roste je anonymita, dále obtíţné a sloţité zajištění důkazů, nalezení a usvědčení pachatelů. 

5. Obecně nízké právní vědomí populace 

 Lidé se dopouštějí trestné činnosti, aniţ by si to uvědomovali. Například při stahování 

hudby, filmu, programu či pouţívání nelegálního softwaru lidé vědí, ţe je to nemorální, ale 

málokdo ví, ţe se dopouští protiprávního jednání a můţe být stíhán. Právní vědomí 

obyvatelstva je nízké ve všech oblastech práva, jak veřejného, tak soukromého, avšak nejniţší 

je v oblastech, které se týkají IT. Je to dáno sloţitostí a formou odborného jazyka, ve kterém 

jsou normy a zákony napsány a jemuţ občané nerozumí a neví, co si pod určitými pojmy mají 

představit.  

6. Nedokonalost legislativy 

 Právní normy jsou v této oblasti nedokonalé, těţko vysvětlitelné a mají spoustu mezer, 

pomocí nichţ je dopadení pachatelů mnohdy nemoţné. Dynamický vývoj IT neumoţňuje, aby 

se právní normy měnily stejnou rychlostí.  

 

3.2  Ekonomické důsledky 

 Počítačová kriminalita patří mezi nejčastější hospodářské zločiny. Lidé si 

neuvědomují, ţe pouhým jedním stiskem klávesy mohou dát příleţitost jiným osobám ke 

                                                           
30

 Měrná jednotka v počítačích (jeden trilion bytů v krátkém měřítku). 
31

 SVĚTSÍTÍ.CZ. Množství přenesených dat na internetu se do roku 2015 zčtyřnásobí. In: [online]. [cit. 2012-04-

19]. Dostupné z: http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Mnozstvi-prenesenych-dat-na-internetu-se-do-roku-

2015-zctyrnasobi-1662011 
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spáchání trestného činu a mohou se stát jeho obětí. Tato kriminální činnost má negativní 

důsledky pro společnost, přičemţ nejde jen o ztráty finančních prostředků, majetkové škody 

ale i zneuţití citlivých údajů. Ekonomické ztráty nabývají různé podoby od daňových úniků, 

přes nedůvěřivost k obchodování na Internetu, zneuţití citlivých údajů aţ ke ztrátě 

důvěryhodnosti.         

 Společnosti vynakládají miliony korun za bezpečnostní informační systémy, avšak ty, 

kteří je nejvíce ohroţují, vlastní zaměstnance, opomíjejí. A přitom právě zaměstnanci 

zapříčiní aţ 75 % všech úniků citlivých dat. V grafu č. 3.1 je zobrazeno jakými způsoby 

unikají informace z firem. První místo obsadila nedbalost (50 %), na druhém místě se nachází 

útoky hackerů (14 %), následuje ztráta či odcizení nosičů dat např. notebook, mobilní telefon, 

USB (13 %), krádeţ dat zaměstnancem (12 %). Jako nejčastější příčiny úniku dat z nedbalosti 

můţeme uvést chybně nastavená přístupová oprávnění, nedostačující školení zaměstnanců, 

chybějící dokumentace. Ivan Janoušek varuje: "Paradoxem je, že čím více se firmy snaží 

chránit svá data zejména proti útokům z venčí, tím větší hrozbu představují interní 

bezpečnostní rizika. Například citlivá účetní data lze snadno získat předstíranou rutinní 

kontrolou počítače v účetním oddělení."
32

 

 

Graf č. 3.1: Způsoby úniku dat z firmy 

 

              

 

Zdroj: APOGEO Esteem, 2011 
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 ICT SECURITY.CZ. Za krádeží a únikem citlivých informací stojí nejčastěji zaměstnanci  [online]. 2011[cit. 

2012-04-20]. Dostupné z: http://www.ictsecurity.cz/security-bezpenost/za-kradei-a-unikem-citlivych-informaci-
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 Velké firmy, které disponují značným kapitálem si mohou dovolit kvalitní 

bezpečnostní informační systém, který ochrání jejich data, tudíţ nejsou příliš lukrativní pro 

pachatele, kterým hrozí i moţné odhalení a dopadení. U malých a středních firem je riziko 

krádeţe dat větší, ve většině případů se potýkají s nedostatkem financí na zabezpečení 

a umoţňují tak průnik do jejich systémů. Ukradená data mohou poslouţit především 

v konkurenčním boji či poškodit obchodní jméno společnosti, coţ vede ve svém důsledku ke 

ztrátě zákazníků a tedy i sníţení zisku poškozených firem. Nelze však opomenout ani náklady 

vynaloţené na záchranu dat, opravu počítače či vyuţití sluţeb odborníka.  

 

Softwarové pirátství 

 Kaţdý rok přicházejí firmy následkem softwarové kriminality o miliardy dolarů. Její 

negativní důsledky nedopadají pouze na vydavatele softwaru, ale dotýkají se i jeho výrobců, 

distribučních partnerů a zákazníků tedy konečných spotřebitelů. Ekonomické následky 

pirátství jsou především tyto: 

1. Daňové úniky na dani z příjmu i na DPH. 

2. Jiné ekonomické ztráty. Kvůli softwarové kriminalitě je znemoţněno šíření softwarových 

firem, která také zabraňuje vzniku nových pracovních moţností a tím škodí celé ekonomice, 

to platí v případě rozvinutých ekonomik. Zatímco v rozvojových zemích vlastní nelegální 

software téměř 90 % populace, je to způsobeno tím, ţe je příliš drahý nebo jej nelze získat 

legální způsobem.  

3. Škody způsobené přímo uţivatelům. Můţe se jednat o ztráty, které vznikly nemoţností 

realizování zakázek v době, kdy došlo k výpadku informačního systému.  

4. Ztráta obchodního jména.
33

 

 

 Podle Jana Hlaváče byl v minulém roce zcizen software, který odpovídá hodnotě 

59 miliard amerických dolarů. V České republice tato hodnota dosáhla částky 3,7 miliard 

korun.
34

 Ze zprávy BSA vyplývá, ţe Česká republika obsadila 12. místo v ţebříčku nejniţší 

míry softwarového pirátství  na světě. Zatímco softwarové pirátství v tuzemských 

společnostech pokleslo o 3 %, u domácností se naopak zvýšilo o 2-3 %. Podle analytické 

                                                                                                                                                                                     
stoji-nejastji-zamstnanci.html 
33

 : Mojmir.eu Ultimátní internetová studnice moudrosti. Počítačová kriminalita a softwarové pirátství [online]. 

[cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://mojmir.eu/37/pocitacova-kriminalita-a-softwarove-piratstvi/ 
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 BSA: BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE.ORG. BSA: Téměř polovina tuzemských uživatelů počítačů si 

pořizuje software nelegálním způsobem [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 
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společnosti IDC, kdyby v roce 2008 poklesla míra pirátství o 10 %, vytvořilo by se v průběhu 

4 let tisíce nových pracovních příleţitostí, zvýšily by se výnosy z daní skoro o 2 miliardy 

korun a vzrostlo by HDP O 8,9 miliardy korun.
35

 V příloze číslo 1 je uvedena tabulka míry 

softwarového pirátství v jednotlivých státech EU v období 2006 - 2010 a v příloze č. 2 

tabulka zemí s nejniţší a nejvyšší mírou softwarového pirátství v roce 2010.  

  Z tabulek je zřejmé, ţe zeměmi s nejvyšší mírou pirátství v EU jsou Bulharsko, 

Rumunsko a Řecko. V souhrnu je v těchto zemích ztráta ve výši 508 milionů amerických 

dolarů. Ze zemí světa sem můţeme přiřadit Gruzii (93 %), Zimbabwe (91 %), Bangladéš, 

Moldavsko a Jemen (90 %). Na druhé straně mezi země s nejniţší hodnotou patří 

Lucembursko, Rakousko a Belgie s celkovou ztrátou 473 milionů USD. Ze zemí světa do této 

skupiny patří USA, Japonsko a Lucembursko (20 %), Nový Zéland (22 %), Austrálie 

a Rakousko (24 %).  

 

3.3  Právní důsledky 

  

 Počítačová kriminalita je pro české občany a podnikatele stále větším problémem. Je 

to způsobeno tím, ţe tresty v ČR jsou velmi nízké a pachatele tak od protiprávního jednání 

neodradí. Počítačový expert ze společnosti AutoCont, jeţ se zabývá počítačovou bezpečností, 

Milan Chromý, říká: "Zločin se velmi rychle přesouvá do virtuální oblasti. Dnes se již 

nevyplatí jít s punčochou vykrást banku. Když se nabouráte do jejího systému, můžete získat 

mnohem víc."
36

 V případě, ţe je počítačový zloděj nalezen, je velmi pravděpodobné, ţe ve 

správním řízení obdrţí pouze pokutu ve výši několika set korun.
37

    

 V důsledku nízkého počtu specialistů věnujících se řešení počítačové kriminality 

a jejich pracovní vytíţenosti, je její odhalování obtíţné. Z výše zmíněných důvodů není 

moţné vyšetřovat všechny případy a dopadnout tak jejich pachatele, v důsledku toho mnoho 

z nich neustále uniká spravedlivosti. Neopomenutelným faktem jsou také dlouhá soudní 

řízení, která bývají ve většině případů odloţena pro nedostatek důkazů. Karel Kuchařík, 

vedoucí odboru informační kriminality na policejním prezidiu, přiznává, ţe k šetření vybírají 

                                                           
35
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případy, které ohroţují zdraví a ţivot, ačkoli zákon jim přikazuje šetřit všechno. Problémem 

v získání nových kvalifikovaných policistů je v podmínkách jeho přijetí. Uchazečem o místo 

počítačového odborníka u policie ČR je podle naší legislativy policista, jenţ odslouţil alespoň 

devět let ve sboru. Kuchařík dodává, ţe by stačilo, aby si osoba odslouţila jeden rok u policie, 

aby byl dostatečně seznámen s její činností a poté se mohl stát policejním počítačovým 

expertem. 
38

           

 V České republice nenalezneme ţádnou instituci, která by se přímo zabývala 

počítačovou kriminalitou. Z trestního hlediska je samozřejmě řešena policií ČR, ta však ve 

svých statistikách nerozlišuje, zda se jedná o počítačový trestný čin nebo trestný čin páchaný 

běţným způsobem, to znamená například, ţe nerozlišuje počítačové podvody a podvody 

běţné.             

 Další problém v oblasti právních důsledků  je legislativa, která se mění pomaleji neţ 

by bylo potřeba. Je to dáno dynamickým rozvojem výpočetní techniky, na který zákonodárci 

nejsou schopni pruţně reagovat a upravovat ji podle aktuálního dění v této oblasti. Kvalitní 

a ucelená úprava v České republice prakticky chybí, tudíţ počítačové hry, virtuální světy 

a internet nejsou téměř ničím omezeny. Docent Václav Jirovský uvedl na konferenci CYTER 

2010, ţe: "Kyberprostor se stal realitou, se kterou a ve které se musíme naučit žít. Bohužel ji 

chybí právní rámec. Navíc dnes dochází i k takovým excesům, kdy lidé propadlí virtuálnímu 

světu už nedokážou žít ve světě reálném, což vede často k lidským tragédiím. Bránit se zatím 

moc neumíme, vyhráváme jen včerejší bitvy.""
39

 Podle něj se zákonodárci snaţí upravovat 

zákony, které jsou prověřeny staletími tak, aby postihovali situace, které vznikly nedávno, 

místo toho, aby vymysleli zákony nové.
40

 Jedním z důsledků je trestní odpovědnost, které se 

budeme více věnovat v podkapitole 3.3.1.  

 

3.3.1  Trestněprávní úprava 

  

 V České republice jsme si do roku 2009 vystačili s jedinou normou, § 257a Poškození 

a zneuţití záznamu na nosiči informací obsaţenou v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., ve které 

byl upraven popis a postih trestné činnosti, jeţ spadá do oblasti počítačové kriminality. Tento 
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zákon byl 1. ledna 2010 nahrazen novým zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který je 

povaţován za nejvýznamnější nástroj slouţící k vyšetřování počítačové kriminality.  

 Původní zákon vymezoval, ţe trestný čin poškození a zneuţití záznamu na nosiči 

informací se dopustí ten, kdo získá přístup k nosiči informací v úmyslu způsobit jinému škodu 

nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch takových informací 

neoprávněně uţije, informace zničí, poškodí, změní nebo učiní neupotřebitelnými, nebo učiní 

zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného telekomunikačního 

zařízení, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo 

peněţitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
41

 Touto normou byl 

ochráněn hardware i software. Aby byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, 

bylo zapotřebí, aby byl spáchán úmyslně, musel být dokázán záměr přivodit jinému škodu. 

Nejedná se tedy o trestné činy způsobené nedbalostí.     

 Nový zákon vychází z Úmluvy o počítačové kriminalitě, kterou Česká republika 

podepsala v roce 2005. Avšak ani tato Úmluva nezahrnuje definici počítačové kriminality, 

nýbrţ soubor jednání, která by měly být postihovány jako trestný čin.
42

 Jedná se o tyto 

činnosti: 

 " protiprávní přístup, 

 protiprávní zachycení informací, 

 zásah do dat, 

 zásah do systému,  

 zneužití zařízení, 

 falšování údajů souvisejících s počítači, 

 podvod související s počítači, 

 trestné činy související s dětskou pornografií, 

 trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných autorskému 

právu." 
43
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 Tato Úmluva tedy po novele trestního zákoníku přinesla do našeho právního řádu i 

nové skutkové podstaty trestných činů, takţe v zákoníku nyní nalezneme tyto trestné činy, 

které mohou být páchány pomocí počítače, ale pochopitelně i trestné činy, jeţ bývají páchány 

jiným způsobem (např. podvod, zpronevěra):  

 Vydírání (§ 175), 

 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180), 

 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), 

 Pomluva (§ 184), 

 Šíření pornografie (§191), 

 Zpronevěra (§ 206), 

 Podvod (§ 209), 

 Provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), 

 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230), 

 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a 

jiných takových dat (§ 231), 

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

počítače z nedbalosti (§ 232), 

 Padělání a pozměňování peněz (§ 233), 

 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

(§ 270), 

 Šíření poplašné zprávy (§ 357). 

 

 Pro ilustraci jsou v následující části uvedeny zdokumentované případy počítačových 

trestných činů. Jedná se o odhalené trestné činy.  

 

Případy ve světě 

 V roce 1970 zpronevěřil šéf newyorské pobočky Union Dime Savings Bank během tří 

let více neţ 1,5 milionů USD z několika stovek účtů.  

 Ochranu mezinárodního komunikačního systému ministerstva obrany se podařilo 

prolomit v roce 1983 devatenáctiletému studentovi Kalifornské univerzity v Los Angeles. 

 Od roku 1995 po následující tři roky nabourali evropští hackeři satelit společnosti 

Newscorp, který zobrazoval šifrované sluţby SKY-tv. Motiv, který je vedl k tomuto útoku byl  
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jednoduchý. Chtěli sledovat opakování seriálu Star Trek, jehoţ vysílací práva v Německu 

společnost Newscorp neměla.  

 Webové stránky eBay, Dell, CNN, Amazon.com a Yahoo! byly napadeny osobou 

přezdívající si MafiaBoy v únoru roku 2000. Ve stejnou dobu atakoval i počítače Californské  

a Stanfordovy univerzity, které se nacházejí v Santa Barbaře, z důvodů, aby je pouţil pro další 

útoky. O pět měsíců později byl MafiaBoy obviněn z 10 případů poškození dat a 54 nelegální 

přístupu do cizích počítačů.  

 V roce 2006 byla zaregistrována webová stránka Russian Business Network. Ze 

začátku byla její činnost legální, avšak za nedlouho tvůrci pochopili, ţe lze dosáhnout 

mnohem většího zisku nelegální aktivitou a začali nabízet sluţby a přístup k internetu pro 

trestnou činnost. Z tohoto protiprávního jednání pachatelé získali aţ 150 milionů dolarů za 

rok.  

 Po celém světě bylo v březnu 2010 vypátráno španělskými vyšetřovali na 13 milionů 

počítačů, které byly infikovány. Jednalo se o infikované počítače v nejméně 40 hlavních 

bankách a zhruba 500 společnostech.  V srpnu téhoţ roku byla odhalena a zrušena 

mezinárodní pedofilní stránka, pomocí které se rozšířilo přibliţně 16 000 DVD disků 

s dětskou pornografií. Počet členů této stránky byl větší neţ 600 osob, z nichţ bylo usvědčeno 

z dětské pornografie 52 osob.
44

 

 

Odhalené bankovní podvody v ČR  

 Pavel Vedral, počítačový expert z praţské pobočky Komerční banky, převedl 

v červenci roku 1994 prostřednictvím vlastního programu 31, 9 milionů korun z centrální 

banky na pobočku v Chrudimi. O tři roky později v břenu 1997 byl Pavel Vedral odsouzen 

trestu odnětí svobody na dobu 7,5 roku.  

 V roce 1999 byl odsouzen Martin Janků, zaměstnanec České spořitelny, na 5,5 roku 

do vězení za krádeţ 35 milionů korun v letech 1991 aţ 1992. Téměř většinu peněz vrátil 

a hájil se tím, ţe chtěl pouze upozornit na nekvalitní zabezpečení účtů.  

 Věnek Herynk pracoval v GE Capital Bank do roku 2002. V té době se zjistilo, ţe stihl 

od roku 1999 převést na své účty cca 193 milionů korun. Za tento trestný čin byl odsouzen na 

sedm let vězení.  

                                                           
44
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 V roce 2004 byl odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody Marcel Pardamec za 

bankovní podvody v letech 1998 a 1999. Pardamec neoprávněně převedl 4,5 milionů korun 

z dnes jiţ zkrachovalé Union Banky. 

 Šedesát milionů korun si nechal převést z účtu v Komerční banky Richard Šlapka na 

účet Expandia Banky, které se pak snaţil převést na jiné účty a vkladní kníţky. Od soudu 

odcházel se šestiletým trestem odnětí svobody v říjnu 2004.  

 V srpnu 2006 se podařilo pravděpodobně mezinárodnímu mafiánskému gangu 

prolomit ochranu Komerční banky a vytunelovat některé konta. Doposud nebyla zjištěna 

přesná identita pachatele.
45

 

 

 

3.4  Průzkum v oblasti počítačové kriminality 

  

 V rámci bakalářské práce byl proveden průzkum zaměřený na povědomí populace 

o počítačové kriminalitě. Cílem bylo analyzovat, jak často, kde a k čemu lidé nejčastěji 

pouţívají počítač, jaké bezpečnostní prvky jsou vyuţívány k zabezpečení počítače, jestli si 

uvědomují hrozbu kyberkriminality či zda pouţívají nelegální software. Výzkumu se 

zúčastnilo 251 respondentů prostřednictvím elektronického i papírového dotazníku. Dotazník 

je uveden v příloze č. 3. 

 Z  průzkumu vyplývá, ţe nejčastěji je počítač vyuţíván osobou, resp. zaměstnancem 

ve věku mezi 17 - 26 lety. Téměř většina (92 %) respondentů uvedla, ţe počítač vyuţívá 

denně, 5 % jej uţívá 3 aţ 5krát za týden, pouhá 2 %  jednou za měsíc a 1 % uvedlo, ţe počítač 

nevyuţívá vůbec. Pomocí této informace není příliš sloţité si uvědomit, jak je pro nás 

výpočetní technika důleţitá. Pokud se ohlédneme zpět a uvědomíme si, ţe před rokem 1989 

především v České republice, počítač vlastnilo pouze několik jedinců a o 23 let jej jiţ 

nalezneme téměř v kaţdé domácnosti, je vidět obrovský nárůst vyuţití této techniky. V grafu 

č. 3.2 je zobrazeno, k jakým činnostem lidé vyuţívají počítač.  
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Graf č. 3.2: Činnosti prováděné na počítači 

 

         

 

Zdroj: vlastní dotazníkový průzkum, 2012 

 

 Respondenti uvedli, ţe nejčastější činností realizovanou pomocí počítače je brouzdání 

po Internetu, takto odpovědělo 78 % lidí, na druhé místo můţeme přiřadit vyuţívání e-mailu 

a plnění úkolu do práce či školy, poté následuje návštěva sociálních sítí, stahování her, 

programů, filmů a hudby. Na otázku: "Uvědomujete si nebezpečí počítačové kriminality?" 

odpovědělo 82 % lidí ano a pouhých 18 % odvětilo ne, přičemţ obětí kyberzločinu se stalo 

pouhých 9 % osob. Dle informací uvedených výše, zejména mnoţství lidí, kteří si uvědomují 

počítačovou kriminalitu, bychom mohli říci, ţe by měla být počítačová kriminalita na ústupu. 

Jednou z příčin, proč tomu tak není, je zabezpečení počítače a síla uţivatelského hesla. 

Z průzkumu vyplývá, ţe drtivá většina hesel se skládá z kombinace číslic a malých písmen 

abecedy, na druhém místě se nachází kombinace čísel, malých a velkých písmen. Nemálo 

k tomu přispívá i fakt, ţe lidé svá hesla nemění pravidelně a kaţdý druhý uţivatel dokonce 

nemění svá hesla vůbec. Osob měnící své heslo pravidelně je minimální počet. Tyto 

informace jsou zachyceny v grafu č. 3.3. 
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Graf č. 3.3:  Jak často měníte své heslo?  

 

                 

Zdroj: vlastní dotazníkový průzkum, 2012 

 

 

 I kdyţ lidé ví, ţe jejich heslo není příliš silné, není to pro ně záminka k jeho úpravě 

a posilnění, čímţ usnadňují jeho prolomení jinou osobou a umoţňují tak, aby jim byla 

kradena citlivá data či došlo k jiné trestné činnosti. Kvalitní heslo by mělo obsahovat alespoň 

šest znaků, být sloţeno z malých a velkých písmen a číslic, mít v sobě zakomponované  

i speciální znaky ( např. *, §, @) . V případě, ţe by se heslo skládalo z písmen abecedy, tedy 

od A do Z a číslic od 1 do 9 a byla by různá velikost písmen, znamenalo by to, ţe by pachatel 

musel vyzkoušet 56 800 235 584 moţností podob hesla. Tato činnost by trvala bezmála dva 

roky. Pokud bychom měli heslo s pouhými čtyřmi znaky trvalo by jeho odhalení pouze čtyři 

hodiny. Za předpokladu, ţe jsou do hesla zahrnuty jen malá a velká písmena trvalo by 

odhalení přibliţně tři dny.
46

 Sílu svého hesla si uţivatelé mohou ověřit pomocí nejrůznějších 

programů na Internetu.          

 V grafu č. 3.4 jsou zobrazeny typy zabezpečení, které pouţívají uţivatelé k ochraně 

svého počítače. Jelikoţ respondenti mohli vybrat více odpovědí, vzrostlo procento 

u některých zabezpečení na 100 %.  
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Graf č. 3.4: Typy zabezpečení počítače 

 

       

Zdroj: vlatní dotazníkový průzkum, 2012 

 

 Z průzkumu vyplývá, ţe kaţdý uţivatel pouţívá, alespoň jeden z uvedených typů 

ochrany. Nejčastějším typem je antivirový program, který pouţívají všichni respondenti, za 

ním následuje firewall (51 %), aktualizace systému Windows (40 %) a standardní uţivatelský 

účet (8 %). Na základě dotazníků jsme také zjistili, ţe nejznámějšími pojmy z oblasti 

počítačové kriminality jsou spam, hacking/hacker, cracking/cracker a warez. Další otázka 

byla zaměřená na pouţívání nelegálního softwaru, z které vyplynulo, ţe více neţ čtvrtina osob 

(32 %)  pouţívá nelegální software a 68 % osob jej pouţívá legálně.  

 

Graf 3.5: Pouţíváte nelegální software? 

   

Zdroj: vlastní dotazníkový průzkum, 2012 
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 Nejčastějším druhem protiprávního jednání, kterého se lidé dopouštějí prostřednictvím 

počítačů je stahování a sdílení nelegálních kopií chráněných autorským právem, např. hudby, 

filmů, programů apod. (92 %), ostatní činnosti jsou pouze v řádu několik procent, proto si 

uvedeme pouze jejich výčet sestavený sestupně, jedná se o šíření poplašné zprávy a fám všeho 

druhu, prolomení ochrany systémů, extremismus na Internetu a útoky na čest a pověst, 

elektronická msta, pomluvy. Na závěr této části si uvedeme základní informace 

o respondentech, především o jejich věku a pohlaví, které jsou znázorněny v grafu č. 3.6 

a grafu č. 3.7. 

 

Graf 3.6: Pohlaví respondentů 

   

Zdroj: vlastní dotazníkový průzkum, 2012 

 

 

Graf č. 3.7: Věk respondentů 

        

Zdroj: vlastní dotazníkový průzkum, 2012 
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 Průzkumu se zúčastnilo 251 osob, z toho 53 % ţen a 47 % muţů. Nejvíce 

odpovídajících osob bylo ve věku od 17 do 26 let (26 %), poté následují věkové skupiny 10 aţ 

16 let (19 %),  47 aţ 56 let (18 %), 27 aţ 36 let (16 %), 37 aţ 46 let (13 %) a osob ve věku 

nad 57 let (8 %).  
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4 Zhodnocení a návrhy na opatření vedoucí ke sníţení 

 počítačové kriminality 

 

 Mé výše uvedené poznatky hodnotím tak, ţe všechny firmy, státy a osoby, které 

vyuţívají počítač by se měly zabývat řešením počítačové kriminality. Boj proti této 

kriminalitě je v podstatně stejný jako boj proti jiné kriminalitě. Aby byl účinný je potřeba jej 

rozdělit na dvě neoddělitelné sloţky a to prevenci a represi. Obě tyto sloţky jsou velmi 

důleţité a jedna bez druhé nemůţe dobře fungovat.  

 

4.1  Prevence 

  

 Prevenci shledává mnoho odborníků jako velmi důleţitý nástroj slouţící k eliminaci 

trestné činnosti a řadí ji na pomyslné první místo. "Přínos prevence v boji s počítačovou 

kriminalitou je zcela jistě nezastupitelný, už proto, že působení represe je díky mnoha 

těžkostem při vyšetřování počítačových zločinů  velmi často omezené.
47

 Prevence můţe ušetřit 

náklady, které nám vznikly v souvislosti s odstraněním následků trestného činu, náklady 

spojené s dokazováním, vyšetřováním a náklady na soudní řízení.
48

 Můţeme ji rozdělit na 

technologickou a psychologickou.  

 Psychologická prevence většinou představuje opatření, jejichţ úkolem je napomáhat 

k vytváření povědomí, ţe počítačová trestná činnost je nemorální a společensky nepřijatelná. 

Úlohou prevence je zvýšit informovanost a právní vědomí osob, které vyuţívají informační 

technologie. Lidé si neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí, neznají základní prvky, kterými 

se mohou v této oblasti chránit. Ve většině případů pachatelé netuší, ţe uskutečňují trestnou 

činnost, jelikoţ si myslí, ţe kdyţ výrobce nepřijde o zboţí, tak se nemůţe jednat o protiprávní 

jednání. Domnívám se, ţe je to dáno nehmotnou povahou  výrobků. Situace je však taková, ţe 

výrobce nepřijde o zboţí, ale svým chováním ho připravíme o část zisku. Do jisté míry s tím 

souvisí i fakt, ţe objasněnost této trestné činnosti je velmi nízká a tak dává pachatelům pocit 

relativní trestní nedotknutelnosti. Ke sníţení počítačové kriminality především v oblasti děl 

chráněných autorským zákonem by mohlo pomoci i sníţení ceny těchto děl. Prodejní ceny 

jsou vysoké a mzdy obyvatel nízké, proto se snaţí získat tyto díla protiprávně a výrobci je 
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k tomu nepřímo nabádají.
49

 Je potřeba pořádat besedy, vytvářet odborné publikace a provádět 

školení zaměstnanců o informačních technologiích a jejich ochraně, kteří své návyky mohou 

začít uţívat i doma, stejně to platí i v případě výuky na školách. 

 Technologickou prevencí rozumíme především zabezpečení počítače. Počítačovou 

kriminalitu lze chápat jako boj mezi těmi, co vytvářejí ochranu systému a zdokonalují ji 

a těmi, co se ji snaţí prolomit. Útočníci k průniku mohou vyuţívat i chyby, kterých se 

programátoři občas dopustí při tvorbě systémů a ochrany, usnadňují jim tak jejich činnost 

a kvalitní bezpečnostní program se vyuţitím této chyby můţe stát velmi zranitelným. Velké 

finanční prostředky jsou vynakládány v souvislosti s tvorbou ochrany, avšak některé typy jsou 

prolomeny jiţ během několika hodin. Je to nekonečný boj, jelikoţ není moţné vytvořit 

takovou ochranu počítače, která by zajišťovala stoprocentní jistotu, ţe se nikomu nepodaří 

proniknout do systému. I kdyţ není technologická prevence absolutní překáţkou, je velmi 

důleţitá, především v oblasti kopírování. Jedinou cestou, jak omezit nelegální kopírování, je 

nabídnout  zajímavé produkty, které budou pro uţivatele atraktivní jak z hlediska uţitku tak 

ceny a nevyplatí se jim riskovat při pouţívání nelegálních kopií.  

 

4.2 Represe 

  

 Represí rozumíme trestní a správní řízení vedené o počítačových trestných činech, 

které je zajišťováno státními orgány, tedy soudy, policie a dalšími. V tomto procesu se 

prošetřují trestné činy, přestupky a správní delikty a ukládají se sankce upravené zákonem tak, 

aby jejich výše byla přímo úměrná závaţnosti trestného činu.
50

 Jak jiţ bylo uvedeno, 

pachatelé jsou neustále krok před represivními sloţkami, proto je jejich vypátrání, 

shromáţdění důkazů a odsouzení velmi obtíţné. V praxi to znamená, ţe stále převládá větší 

počet případů, které nebyly potrestány. Hlavními důvody jsou nízké právní vědomí veřejnosti 

a nesnadné vyšetřování těchto trestných činů. 

  Neopomenutelným faktem jsou také situace, kdy dojde k prolomení ochrany systému, 

ale instituce to nenahlásí kvůli moţnosti poklesu důvěry v tuto instituci a ztráty obchodní 

prestiţe, coţ by v konečném důsledku vedlo ke sníţení zisků.  
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 Vyšetřování počítačových zločinů je obtíţné  nejen z technologického hlediska, ale 

i z hlediska znalostí, které by měly represivní sloţky mít. Proto vznikají ve vyspělých státech 

speciální skupiny, jejichţ cílem je eliminovat počítačovou kriminalitu. Tito cyberpolicisté se 

neustále vzdělávají. Policie řeší počítačovou kriminalitu pomocí starých a prověřených 

policejních postupů a snaţí se chytit pachatele ne v cyberprostoru, ale v reálném světě.  

 

4.2.1  Vyšetřování počítačové kriminality 

  

 Vyšetřování počítačového zločinu je týmovou prací specialisty z oblasti informační 

technologie  a  profesionála z řad policie, protoţe se jen velmi zřídka v této oblasti setkáme 

s  osobou, která je odborníkem v IT a policistou zároveň. Při řešení této kriminality je nutné 

nalézt odpovědi na pět základních otázek: kdo, kde, kdy, co a proč? Vyšetřování probíhá 

v následujících sedmi krocích. 

1. Zjištění postupu proniknutí útočníka do systému. Tento krok lze rozčlenit do tří částí: 

 selekce pravděpodobných průniků do systému, 

 vytvoření hypotézy, jakým způsobem došlo k průniku, 

 rekonstrukce průniku při dodrţení podmínek opatrnosti. 

2. Vyhodnocení získaných informací a rozhodnutí o chvíli přizvání orgánů činných v trestním 

řízení.  

3. Získání informací, které by umoţnily nastavit past na útočníka. 

4. Nalezení motivu útočníka. 

5. Shromáţdění důkazů o průniku. 

6. Shromáţdění dalších informací, které by umoţnily zúţit okruh podezřelých subjektů. 

V tomto kroku můţe dojít i k zabavení počítače osoby, která je podezřelá, protoţe by mohl 

obsahovat důkazy o identitě útočníka. 

7. Určení výše způsobené škody, včetně nákladů na uvedení systému do původního stavu       

a nákladů spojených s vyšetřováním. Škoda se vypočítává na základě postupů vycházejících   

z existujících právních předpisů. Je moţno zahrnou i škodu, která vznikla v souvislosti            

s únikem obchodních informací.
51
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 Při vyšetřování je potřeba, aby se postupovalo rychle a nedocházelo k zbytečným 

chybám, které by umoţnily pachatelům zlikvidovat stopy.  

 V roce 1999 bylo zaloţeno pracoviště boje proti počítačové kriminalitě u Ředitelství 

sluţby kriminální policie Policejního prezidia, jako orgán, který má za úkol vytvořit základy 

činnosti policie ve dvou hlavních oblastech.  

 

1. Odhalení a objasnění protiprávního jednání na úseku: 

 elektronického obchodu a elektronických platebních prostředků, 

 ochrany dat, 

 ochrany duševního vlastnictví spojeného s informačními technologiemi. 

2. Vyhledávání a dokumentování trestné činnosti na internetu.
52

 

 

Počítačové stopy 

 Ve většině případů vyšetřování trestných činů hraje důleţitou roli místo činu, jako 

největší zdroj informací. Avšak při řešení počítačové kriminality není příliš důleţité, neboť 

osoba, která ji páchá, málokdy sedí za svým počítačem. Stopy, které mohou být zajištěny 

jsou:  

 materiálové stopy a jiné soudní důkazy, 

 paměťové stopy. 

 Do materiálových stop řadíme i stopy počítačové, které jsou typickými stopami, jeţ se 

dají zjistit při vyšetřování počítačové kriminality. "Počítačovou stopu charakterizujeme jako 

změnu na nosiči informací, vzniklou v souvislosti s trestným činem, při jehož spáchání byla 

využita výpočetní technika a která je zjistitelná a využitelná pomocí současných metod, 

prostředků, postupů a operací."
53

 

 Podle těchto stop se rozdělují trestné činy do kategorií počítačové kriminality. 

"V souvislosti s počítačovou kriminalitou se vyskytují zejména tři kategorie počítačových 

stop: 

a) stopy na výpočetní technice včetně neoprávněných zásahů do této techniky, 

b) stopy na záznamových médiích
54

 a informace uložené na nich, 
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c) stopy na organizační a kancelářské technice umožňující zaznamenávání a uchování, 

digitálních stop."
55

 

 Paměťově stopy jsou důleţité ze dvou hledisek, důkazního a informačního. Přinášejí 

informace o přípravě, páchání a utajování počítačové trestné činnosti, popisu a identifikaci 

pachatele, jednání pachatele před, během a po spáchání trestného činu.  

 Vyhledávání a zajištění stop se děje pomocí běţných kriminalistických postupů, avšak 

u počítačových stop se nesmí zapomínat na fakt, ţe mohou být rychle zničeny či zahlazeny, ať 

uţ pachatelem nebo nesprávnými postupy a operacemi v rámci jejich hledání, zabezpečení 

a zkoumání. Zvláštností při zajišťování počítačových stop je fakt, ţe kvalifikovaný odhad 

toho, které části výpočetní techniky
56

 by mohly nést počítačové stopy a které je potřeba 

vyhledat a zajistit, musí být v mnoha případech učeny či stanoveny kvalifikovaným odhadem 

odborníka na počítačovou techniku v součinnosti s kriminalistou či vyšetřovatelem.
57

 

 Moţnosti a rámec mé práce by pak přesáhlo hodnocení soudního rozhodování o 

deliktech páchaných pomocí počítače mimo jiné i proto, ţe statistické údaje nejsou úřady 

rozlišovány na delikty páchané pomocí počítače či páchané bez jeho vyuţití.  

 

4.3  Zahraniční a české organizace bojující s počítačovou kriminalitou 

  

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe počítačová trestná činnost není záleţitostí pouze v rámci 

jednoho státu, ale lze ji uskutečňovat nadnárodně, vznikají různé organizace, které si kladou 

za cíl působit na fyzické i právnické osoby preventivně nebo úmluvy, jejichţ cílem je sladění 

právních norem jednotlivých států. V následující části si uvedeme některé z nich.  

 

Úmluva o počítačové kriminalitě  

 Jelikoţ má počítačová kriminalita mezinárodní charakter, je potřeba provést 

harmonizaci trestněprávních norem, které usnadňují mezinárodní spolupráci mezi 

jednotlivými státy při vyšetřování počítačové kriminality. Tato harmonizace je provedena 

pomocí Úmluvy o počítačové kriminalitě, která napomáhá k efektivní obraně proti počítačové 

trestné činnost. Země, které úmluvu přijmou, ji musí zakomponovat do svého právního řádu.  
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Úmluva byla přijata 23. listopadu 2011 v Budapešti, platná je od 1. července 2004. Česká 

republika ji podepsala 9. února 2005. Obsahuje 48 článků, které se člení do 4 kapitol. První 

kapitola vymezuje pojmy, druhá kapitola v prvním oddíle upravuje závazky států v oblasti 

trestního práva hmotného, v druhém oddíle upravuje závazky států v oblasti trestního práva 

procesního, ve třetím oddíle jsou ustanovení o působnosti vnitrostátních norem. Ve třetí 

kapitole jsou obsaţeny závazky z mezinárodní spolupráce a čtvrtá kapitola zahrnuje závěrečná 

ustanovení.  

 Podle Úmluvy se trestné činy dělí do čtyř následujících kategorií: 

"1. Trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů: 

 neoprávněný přístup, 

 neoprávněné zachycení informací, 

 zásah do dat, 

 zásah do systémů, 

 zneužití zařízení. 

2. Trestné činy související s počítači: 

 falšování údajů souvisejících s počítači, 

 podvod související s počítači. 

3. Trestné činy související s obsahem: 

 trestné činy související s dětskou pornografií. 

4. Trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných autorskému 

právu: 

 trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných autorskému 

právu".
58

 

 

Business Software Alliance 

 Business Software Alliance (dále BSA) je ne příliš oblíbená organizace, která byla 

zaloţená v roce 1988 v USA, jeţ hájí zájmy  komerčního softwarového průmyslu. Svou 

činnost provozuje ve více neţ osmdesáti zemích světa. Mezi její členy patří mnoho 

společností z oblasti informační technologie například AVG Technologies, Adobe Systems, 

Autodesk, Corel, IMB, Dell, Microsoft, Symantec aj. BSA se proslavila kontroverzními 
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kampaněmi zaměřenými proti nelegálnímu vyuţívání počítačových programů a aktivitami 

proti pirátství.
59

 

 BSA není v České republice zapsána jako právnická osoba a jako soukromá osoba 

můţe prošetřovat pouze informace, které získala z veřejně dostupných zdrojů nebo ji byly 

poskytnuty dobrovolně.  

 Na oficiálních stránkách Business Software Alliance je umístěn elektronický formulář, 

jehoţ prostřednictvím mohou osoby nahlásit firmy, u kterých se domnívají, ţe pouţívají 

nelegální software. BSA rozesílala dopisy firmám, v nichţ vyzývala k nahlášení těchto osob, 

případně vyplnění formuláře o počítačové čistotě. Firma na dopis reagovat nemusí a právníci 

radí, ať to ani nedělají. Proto většina dopisů končí jako nevyţádaná pošta (spam).  

 

IFPI  

 IFPI je zkratka pro mezinárodní federaci hudebního průmyslu. Jedná se o nevládní 

organizací sídlící v Curychu. IFPI je samostatným právním subjektem zapsaným 

u Ministerstva vnitra. Představuje sdruţení výrobců hudebně zvukově-obrazových 

a zvukových děl se sídlem či bydlištěm v České republice. Tato organizace je jedním ze 

zakladatelů společnosti ITERGRAM
60

.  

 Její hlavní činností je ochrana práv výrobců hudebních zvukově-obrazových 

a zvukových záznamů. Patří zde především ochrana práv, které vznikají při vysílání zvukově-

obrazových a zvukových záznamů a pořizování kopií zvukově-obrazových a zvukových 

záznamu pro komerční účely.  

 IFPI se skládá z 25 českých i mezinárodních firem, například POPRON MUSIC, 

SUPRAPHON, SONY MUSIC, ČESKÁ HUDBA, BOMBAJ, UNIVERSAL MUSIC aj, 

slučuje zhruba 1 500 výrobců zvukových záznamů z více neţ 70 států z celého světa.
61

 

 

Česká protipirátská unie 

 Česká protipirátská unie (dále jen ČPU) je zájmovým sdruţením právnických osob, 

které vzniklo v roce 1992. Jejím účelem je ochrana autorského práva a práv, které souvisí 

s autorským právem k audiovizuálním dílům a k eliminaci pirátství v oblasti výroby, dovozu 

a šíření těchto děl. Hlavní náplní práce ČPU je ochrana autorských práv k filmům, analýza 
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informací souvisejících s autorskými právy, spolupráce na tvorbě nových právních předpisů, 

spolupráce s policií ČR při vyšetřování pirátství. S ČPU spolupracuje a podílí se na její 

činnosti mezinárodní organizace Motion Picture Association a Národní filmový archiv má 

čestné členství v ČPU.  

 Unie zastupuje  v občanskoprávních řízeních poškozené osoby drţící práva 

k televiznímu vysílání, k audiovizuálním dílům a zvukově-obrazovým záznamům a to nejen 

v České republice, ale i na Slovensku.    

 Finanční prostředky na pokrytí nákladů unie získává z vlastních zdrojů organizace 

a z členských příspěvků. Valná hromada se schází alespoň jednou ročně a je nejvyšším 

orgánem unie. Funkci kontrolního orgánu zastává Rada Unie. Jejím předsedou je Ing. 

Ladislav Hrabě, který je současně ředitelem společnosti Bontonfilm, a. s. a funkci ředitelky 

ČPU zastává Mgr. Markéta Prchalová.
62

  

 

Anonymous 

 Anonymous je hackerská skupina, které vznikla v roce 2003, avšak do povědomí se 

dostala aţ v letech 2010 a 2011. Tato skupina hackerů útočí na vybrané weby a podněcuje 

občany, aby se vzbouřili a demonstrovali proti zkorumpovaným vládám a nenasytným 

korporacím. Jejími členy jsou hackeři pocházející z různých zemí světa. Činnost, která je 

prováděna touto skupinou je nazývána hacktivismus. Na obrázku č. 4.1 je zobrazeno oficiální 

logo a maska Guye Fawkese, kterým se Anonymous prezentuje na veřejnosti.  

 

Obrázek č. 4.1: Maska Guye Fawkese a oficiální logo 

 

      

 

Zdroj: Spite.cz, 2012 
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 Skupina Anonymous se v letošním roce začala projevovat i v České republice. V lednu 

zaútočili na web Ochranného svazu autorského (OSA), aby protestovali proti poplatkům, 

které OSA vybírá z prodaných prázdných CD, DVD a z dalších médií, v ten samý den 

atakovali také webové stránky České vlády. V únoru prolomily ochranu webu politické strany 

ODS a získali seznam jmen členů ODS včetně jejich adres, které 1. dubna uveřejnili, poté na 

webu vyvěsili text s důvody, by neměla být podepsána smlouva ACTA a dopis pro prezidenta 

České republiky. V březnu několik hodin publikovali na stránkách brněnské KSČM svůj 

manifest. Webové stránky KSČM, ODS, TOP 09 a ČSSD odstavili na několik hodin mimo 

provoz 28. dubna, aby projevili podporu hnutí Skutečná demokracie teď. Všechny tyto 

aktivity členové Anonymous provádí, aby vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím vlády podepsat 

smlouvu ACTA. Její obsah má chránit duševní vlastnictví na internetu, avšak dle Anonymous 

je tato smlouva v rozporu se svobodou slova a lidskými právy. Činnost této skupiny můţeme 

povaţovat za úspěšnou, jelikoţ ve spolupráci s demonstranty, kteří jsou podporováni Českou 

pirátskou stranou docílili pozastavení ratifikace této smlouvy.  

 

4.4 Návrhy na řešení 

 

  V této části mé bakalářské práce se pokusím navrhnout moţná řešení počítačové 

kriminality, která budou zařazena do oblasti výchovné, preventivní, represivní, trestní a 

legislativní.  

 

4.4.1 Výchova dětí 

 

 O výpočetní technice a její ochraně je třeba poučit především děti, jelikoţ jsou jednou 

ze skupin páchající počítačovou trestnou činnost. Výuka ve školách by měla být zaměřena na 

to, jaké bezpečnostní prvky existují a jak je pouţívat. Je třeba také upozornit na následky 

počítačové kriminality a její postih.  

4.4.6 Zvýšení právního vědomí obyvatelstva 

 

 Zvýšení právního vědomí obyvatelstva znamená poučit obyvatelstvo o situacích, kdy 

se uţ  jedná o počítačový trestný čin, jaká za něj hrozí sankce a o legislativě týkající se této 
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oblasti. Z mého pohledu je tento návrh velice důleţitý, jelikoţ v našem státě platí, ţe 

neznalost zákona neomlouvá.  

 

4.4.2 Kvalitní zabezpečení 

 

 Lidé by měli dbát na kvalitní zabezpečení svých počítačů, aby nebylo prolomení jeho 

ochrany pro útočníky příliš snadné. Měli by vyuţívat všech moţných bezpečnostních prvků, 

které jim aktuální trh nabízí. Lidé si neuvědomují nebezpečí počítačové kriminality a nechrání 

svůj počítač a data v něm obsaţená dostatečně. 

 

4.4.3 Sníţení cen 

 

 Další moţností, která by zajistila sníţení této kriminality by z téměř stoprocentní 

jistotou bylo sníţení pořizovacích cen děl chráněných autorskými právy. Lidé mají v dnešní 

době nízké příjmy a ceny těchto děl jsou vysoké. Nastíněná situace nutí lidi, aby si tato díla 

pořizovala jiným způsobem neţ je koupě a to i v případě, ţe by se jednalo o nelegální způsob 

pořízení.  

 

4.4.4 Délka praxe policistů 

 

 Sníţení nároků na policisty vyšetřující počítačovou kriminalitu. Dnes tito policisté 

musejí mít odslouţeno alespoň 9 let u policie ČR. Sníţení délky této praxe by znamenalo více 

zaměstnanců vzdělaných v oblasti IT.  

 

4.4.5 Zaloţení speciálních policejních pracovišť 

 

 Jedním z moţných řešení počítačové kriminality by mohlo být zaloţení 

specializovaných policejních pracovišť. Důleţitý by byl samozřejmě i jejich počet. Podle mě 

by mělo být v kaţdém kraji České republiky alespoň jedno centrum zabývající se touto 

činností. Policisté pracující v těchto pracovištích by byli zároveň i specialisty v oblasti 

výpočetní techniky. Během svého působení by procházeli různými školeními zaměřenými na 

novinky v IT. Byla by tedy nutná pravidelná školení a besedy. Avšak zvýšit své znalosti v 

oblasti počítačové kriminality by měli i soudci a státní zástupci.   
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4.4.8 Usnadnění vyšetřování 

  

 Rozšířit pravomoci policie při vyšetřování počítačové kriminality. Poskytnutí 

nejnovějšího kvalitní technického vybavení, které by usnadnilo a urychlilo vyšetřování a 

zvýšilo pravděpodobnost dopadení pachatele.  

4.4.8 Riziko odhalení 

 

 Zvýšení pravděpodobnosti odhalení a odsouzení pachatele této činnosti tak, aby se 

zvýšilo riziko dopadení. V dnešní době je riziko dopadení velice nízké, mnoho pachatelů 

zůstane nepotrestáno a nabývají tak dojmu jakési odpovědnostní nedotknutelnosti, proto je 

nutné, aby toto riziko vzrostlo a bylo větší neţ uţitek z nelegální činnosti.  

 

4.4.9 Rychlost soudního řízení 

 

 Dalším návrhem, který by eliminoval počítačovou kriminalitu je urychlení soudního 

řízení. Uplyne dlouhá doba, neţ se případ dostane k soudu a jeho výsledek je nejistý. Můţe 

dojít k situaci, ţe je případ odloţen pro nedostatek důkazů nebo je ţaloba staţena.  

4.4.10 Úprava legislativy 

 

  Především v oblasti sankcí, které hrozí za protiprávní jednání. Jestliţe se státním 

orgánům podaří usvědčit pachatele, ve většině případů dnes odchází pouze s pokutou, jejíţ 

výše není nikterak závratná. Domnívám se, ţe zvýšení sankcí, by mohlo pomoci v boji proti 

této kriminalitě.  



48 

 

5 Závěr 

  

 Nástup informační technologie a její vyuţití v mnoha oborech sebou nese i riziko 

vzniku počítačové kriminality. Tento problém se týká téměř celé lidské populace, nejen 

uţivatelů výpočetní techniky, proto by se jí měla zabývat nejen odborná veřejnost, ale i běţní 

uţivatelé a orgány, které jsou činné v trestním řízení. S rozvojem informační technologie by 

se mělo samozřejmě vyvíjet i její zabezpečení, i kdyţ stále platí, ţe útočníci jsou před tvůrci 

ochran stále o krok napřed a v případě počítačové kriminality nelze vytvořit takovou ochranu, 

aby nebyla dříve či později prolomena. Významným předpokladem pro vyšetřování této 

trestné činnosti je zajištění dostatečných důkazů, coţ je ve většině případů příliš sloţité či 

dokonce nemoţné, jelikoţ zkušení pachatelé se snaţí po sobě nezanechat stopy. Nahrává jim 

v tom i skutečnost, ţe ji lze páchat mezinárodně a toho útočníci patřičně vyuţívají ve svůj 

prospěch. Proto vznikají různé právní předpisy, které se snaţí o harmonizaci práva ve všech 

zemích, příkladem je Úmluva o počítačové kriminalitě.  

 Důleţitou oblastí v boji proti tomuto protiprávnímu jednání je správně vedená 

prevence, která by měla šířit osvětu a poučit uţivatele výpočetní techniky o důsledcích 

počítačové trestné činnosti. V rámci prevence vznikají organizace, které se zaměřují 

a provádějí analýzy a statistiky v této oblasti. Za zmínku stojí například BSA, IFPI či Česká 

protipirátská unie.  

 I kdyţ se současné projevy počítačové trestné činnosti jeví, ţe jsou legislativně 

neupraveny, je jejich většina postiţitelná v aktuální podobě trestných činů uvedených 

v Trestním zákoníku. V případě trestných činů páchaných prostřednictvím počítače nejde jen 

o přeměnu tradičních trestných činů, ale i o to, ţe vznikají jejich nové podoby. S tímto 

neustálým vývojem se musí  vypořádat především policie, která bude muset své zaměstnance 

vzdělávat v oblasti IT.  

 Za cíl jsem si stanovila analýzu důsledků počítačové kriminality a návrhy na jejich 

řešení, předpokládám, ţe se mi jej podařilo splnit. Nejdříve jsem se zabývala charakteristikou, 

výskytem počítačové kriminality a popisem osob páchající tuto činnost. Poté jsem se zaměřila 

na její ekonomické a právní důsledky a jejich trestněprávní úpravu. Provedla jsem 

dotazníkové šetření zaměřené na povědomí občanů o bezpečnosti výpočetní techniky a 

zhodnotila získané informace. Klíčovou částí bakalářské práce bylo zhodnotit a navrhnout 

řešení počítačové kriminality. Nalezla jsem deset moţných způsobů, které by mohly vést k 

eliminaci počítačových trestných činů a snaţila jsem se je rozdělit do oblasti výchovné, 
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preventivní, represivní, trestní a legislativní, přičemţ za nejdůleţitější povaţuji výchovné a 

preventivní.  

 Výhled do budoucna v oblasti počítačové kriminality je takový, ţe pachatelé budou 

zvyšovat své znalosti a dovednosti, jeţ budou směřovat ke vzniku dalších nových podob 

trestných činů a to povede ke zvýšení finančních ztrát a počtu obětí. Vzroste počet 

internetových podvodů a Internet bude stále více vyuţíván teroristy a zločinci k napadání 

informačních technologií států a bezpečnostních sloţek. Na druhé straně se zvýší počet 

policistů se znalostí IT, dojde ke vzniku specializovaných pracovišť a poškození se naučí 

chovat k nehmotnému majetku jako k hmotnému.  
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