
Příloha 1 – Kazuistika sociálních sítí 

 

Policie České republiky 

Od roku 2015 do roku 2016 Policie České republiky řešila desítky žádostí, které 

podávali uživatelé sociálních sítí. Například sociální síti Facebook bylo adresováno 

několik desítek těchto žádosti ze strany Policie Českérepubliky. A to například: Výroba 

dětské pornografie, ohrožování výchovy dítěte, Různé projevy sympatií k hnutí, které 

potlačují práva a samozřejmě I svobodučlověka, nedovolené ozbrojování, taktéž I 

nedovolená výroba s psychotropními látkami, legalizace trestné činnosti a podobně. [43]  

 

Propagace hnutí 

V Plzni například policisté Služby kriminální policie a vyšetřování zahájili trestní 

stíhání muže, jenž na sociálních sítích uvedl osobní údaje, a tím ulehčil práci 

kriminalistům,dopustil se toho, že na sociální síť sdílel fotografie, kde je zobrazen se 

symboly a znaky, které s oblibou používají přívrženci nacismu. Podobně sdílel i další 

fotografii, kde tento muž hajloval a v druhé ruce držel vlajku třetí říše. Za tenhle přečin 

projevu sympatií k hnutí směřujících potlačení práv a k potlačení svobod člověka mu hrozí  

odnětí svobody až na  tři roky. [44]  

 

Zneužítí sociálních sítí 

28 letá žena neoprávněně vnikla na facebookový profil jiné ženy, kde ji prováděla 

změny bez jejího vědomí. Navíc sdílela přes její profil pornografickou fotografii. 

Vymazávala obsah komunikace a rozesílal přátelům, které měla na sociální sítí vulgární 

vzkazy. Ženě hrozí odnětí svobody až na tři roky. [45]  

Falešná poplašná zpráva 

Případů je mnoho, uvedu jeden příklad, kdy se v roce 2016 sociálními sítěmi šířila 

poplašná zpráva o teroristickém útoku v Praze. Pachatel, který získal přístup k cizímu 

profilu, sdílel tyto zprávy a po kliknutí dalších uživatelů na příspěvek byli odkázáni na 

přihlašovací okno stejné sociální sítě, avšak tato stránka měla pachatelům předat další 

přihlašovací údaje a hesla. [46]  



 

Příloha 2 - Darkweb 

Printscreen obrazovky ze stránky, kde si můžete objednat určité nezákonné služby 

spojené i ze sociální sítí facebook dostupné z: http://2ogmrlfzdthnwkez.onion/ [42] 

Obrázek 11 –Facebookhacking [42] 

 

Printscreen obrazovky ze stránky, kde si můžete objednat občanský průkaz nebo pas či 

řidičský průkaz. Dostupné z: http://abbujjh5vqtq77wg.onion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 –14 Nelegální nákup  

občanského průkaz, pasu, řidičského průkazu. 

 



Příloha 3–Darkweb 

Obrázek [15]  Nákup drog Dostupné z: http://s5q54hfww56ov2xc.onion/ 

Stránka http://s5q54hfww56ov2xc.onion/ nabízí nelegální prodej drog a 

omamných látek. 

 

Obrázek [16]  Nákup stimulantů Dostupné z: 

http://newpdsuslmzqazvr.onion/index.php?cat=200 

 



 

Příloha 4 – Šíření propagandy cizích mocností na sociálních sítích. 

Na stránkách http://neovlivni.cz/databaze-proruskeho-obsahu-od-a-z/ můžete najít 

stránky, které se šíří sociálními sítěmi. Mezi nejznámější webové stránky patří 

https://cz.sputniknews.com více na obrázku. Nahoře na obrázku a na boku můžete vidět 

sdílení článků na sociální sítě, jako jsou Twitter nebo Facebook. 

Obrázek 17- Stránky sputniknews.com/ [47] 

 

 

Na stránkách sociální sítě facebook můžeme vidět jednu ze stránek uvedené 

v seznamu výše. Obrázek 18- Stránky sputniknews.com/ [48] 

 

 

 

 

 

 


