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1 Úvod 

Informační technologie jsou součástí života většiny vyspělé populace země. Je to jeden 

z nejrychleji se rozvíjejících oborů vůbec. Během dvou desetiletí, se tyto informační a 

komunikační technologie vyvinuly, z velmi málo rozšířeného nástroje, především práce 

vojenských činitelů a akademiků, do dnešní podoby, kdy jsou využívány vesměs všemi 

infrastrukturami světa, včetně jednotlivých uživatelů. K rozvoji těchto technologií 

významnou měrou přispěl fenomén zvaný internet. Tato celosvětově propojená síť se 

rozvíjí nejen každým rokem, ale každým dnem. Internet je pro většinu všech lidí 

z vyspělého světa denním nástrojem práce, komunikace, obchodu, zábavy, zdrojem 

informací. Díky této celosvětové síti naše společnost během pár let pokročila od domluvy 

schůzek prostřednictvím dopisů či telefonů, k rychlé a levné komunikaci díky emailů a 

jiných internetových komunikačních nástrojů.  

Tato diplomová práce nese název škodlivá chování na internetu. Někdo si může 

pod tímto názvem představit závislé chování různých skupin lidí na internetu či jeho 

různých aplikacích. Ale tímto se zabývat nebudeme, to patří spíše do oblasti 

psychologické. Zaměříme se sice na lidské chování, ale ne to, kterým člověk ubližuje sám 

sobě, ale naopak, kterým většinou záměrně ubližuje či obtěžuje život ostatním. Důvodem 

výběru tohoto tématu je, že s informačními technologiemi se setkáváme či pracujeme 

každý den. Tyto technologie jsou dokonce tak mocným nástrojem, že by stačila chvilka 

nepozornosti týmů vládních orgánů zabývajících se ochranou globální internetové sítě a 

nejen ekonomika celého světa by se zhroutila jako domeček z karet.  

Kdyby všichni lidé na světě měli s používáním internetu jen ty dobré úmysly, 

policie a spousta dalších ochranných složek státu, by se mohla zabývat pouze fyzickými 

problémy v chování jedinců a na našich ulicích by mohlo být klidněji. Ovšem s nástupem 

internetu, chytré hlavy mnoha lidí začaly vymýšlet, jak této celosvětové sítě zneužít 

ve svůj prospěch. Není to nic neobvyklého, vždyť jakmile sněmovna schválí nějaký právní 

předpis či nařízení, už existují jedinci, kteří hledají všemožný způsob, jak tento předpis 

využít či obejít. Lidská povaha mnoha lidí je jednoduše taková. Pořád vymýšlet nové 

způsoby, jak se obohatit. Bylo tedy jasné, ba dokonce jisté, že s nástupem digitálního věku 

musí přijít nový druh protiprávního jednání lidí – počítačová kriminalita.  
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Když se řekne kriminalita konaná fyzickým způsobem a tím „online“ způsobem, 

mnoho lidí si řekne, že jde o dva naprosto odlišné způsoby konání zla. Ovšem pachatelé si 

v mnoha případech pouze páchání své „fyzické“ trestné činnosti zjednodušili využíváním 

informačních systémů. Proč by pachatelé chodili s kuklou a zbraní do banky a riskovali tím 

svůj život i životy dalších zúčastněných, když mohou v internetové kavárně u kafe vykrást 

banku na dálku, s často vyšším výdělkem a bez větších výčitek.  

K pomoci zpracování své diplomové práce autorka bude využívat různou a rozdílně 

starou literaturu i právní předpisy, zabývající se mnoha aspekty informačních systémů. 

Bude zde využívat také internetové zdroje, jelikož jsou na nich často k nalezení nejnovější 

informace. Ovšem i to, co někdo napíše o moderní informační technologii v tento moment, 

může být, a často i je, v další moment již zastaralé. To je internet, celosvětová síť, která 

nezná hranic, časových pásem a čas je zde nedostatkové zboží.  

V diplomové práci budou často zmiňovány pojmy počítačová kriminalita, 

kybernetická kriminalita, kriminalita páchaná na informačních technologiích. Přesto si 

autorka dovoluje poznamenat, že při používání těchto pojmů nebude odbíhat od tématu 

diplomové práce, jelikož valná většina deliktů páchaných na informačních technologiích je 

závislá nebo nějak spojena s internetem. Ovšem nebudeme v této diplomové práci zabíhat 

do technických detailů, jelikož těmi se zabývají spíše programátoři a studenti informatiky. 

Také pro zjednodušení, budeme v této diplomové práci používat i pro pachatele 

s finančním motivem pronikání do jiných počítačových systémů, pouze pojem hacker, 

i když v počítačovém světě se takovýto pachatel správně nazývá cracker. Rozdíl mezi 

těmito dvěma pachateli si vysvětlíme v první kapitole. 

Tato diplomová práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol.  

V kapitole první si vymezíme pojem internet, historii počítačové kriminality, 

důvody vzniku počítačové kriminality, motivace a znalosti pachatelů v internetovém 

prostředí, chování jedinců, které je k protiprávní činnosti vede, rozdělíme si protiprávní 

jednání uskutečněná s využitím počítače a protiprávní jednání uskutečněná proti počítači.  

V druhé kapitole si popíšeme ekonomické, technické a právní aspekty počítačové 

kriminality. V první části této kapitoly si přečteme o vybraných analýzách a studiích, které 

se zaměřují na ekonomický vliv počítačové kriminality na společnost. V druhé části této 

kapitoly rozebereme vliv internetu na rozvoj techniky a následné ovlivnění počítačové 

kriminality. V části právních aspektů si povíme o předpisech, kterými se řídí orgány 

při postihu počítačové kriminality, něco málo k trestnímu zákoníku, povíme si 

o rozhodném právu, které určuje řešení trestných činů páchaných prostřednictvím 
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internetu, a nakonec této části kapitoly si povíme o mezinárodní spolupráci v oblasti 

počítačové kriminality.  

Ve třetí kapitole zhodnotíme současnou situaci na poli internetové kriminality. 

Na počátku této kapitoly si povíme o centru pro koordinování boje proti počítačové 

kriminalitě a o nově připravovaném českém zákoně o kybernetické bezpečnosti. Poté si 

povíme o nebezpečích číhajících na sociální síti Facebook, který autorka shledává za velmi 

rizikový, co se týče škodlivého chování na internetu.  

Také si zde autorka dovolila zmínit činnost dvou skupin lidí, kteří bojují 

za svobodu informací a internetu celkově, Anonymous a Wikileaks. Na závěr obecné části 

autorka nastínila její předpoklad ohledně budoucího vývoje, co se týče oblasti internetové 

kriminality. 

V poslední části této kapitoly autorka provedla vlastní dotazníkový průzkum 

zaměřený na povědomí uživatelů o bezpečném chování na internetu. Na počátku tohoto 

průzkumu jsou stanoveny tři hypotézy, které se provedením dotazníkového šetření 

následně potvrdí či vyvrátí v části kapitoly nazvané vyhodnocení hypotéz. Na závěr této 

kapitoly autorka navrhne jistá doporučení na zlepšení dané situace zjištěné pomocí 

dotazníkového šetření. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit současnou situaci v oblasti 

počítačové a především internetové kriminality a pomocí průzkumu veřejného mínění 

zjistit, jestli se uživatelé na internetu chovají bezpečně a neumožňují svým lehkomyslným 

chováním snadnější páchání počítačové kriminality.  

V teoretické části byla použita především metoda analýzy, ale také metoda výkladu 

právních předpisů, přesněji metoda jazyková, při které byl podán přímý výklad právních 

norem a metoda logická v rámci rozboru výkladu jednotlivých typů škodlivého chování 

na internetu, v návaznosti na právní předpisy. V praktické části této práce byla použita 

metoda dotazování a následná analýza dat z dotazníkového šetření.  
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2 Typy nežádoucího a protiprávního chování na internetu 

Tato kapitola je věnována v úvodní části obecnému vymezení internetu, dále se zabývá 

historií a vznikem počítačové kriminality, motivací pachatelů a na závěr je zde rozebráno 

jednotlivé protiprávní jednání spojené s počítačem z obecného hlediska. 

 

2.1 Vymezení pojmu internet 

Pro téma diplomové práce je jistě nejdůležitějším pojmem pojem internet. Nejdříve si jej 

vysvětlíme. 

Internet je celosvětová počítačová síť propojující počítače a jejich sítě na všech 

kontinentech. Tyto sítě jsou mezi sebou vzájemně propojeny díky přenosového protokolu 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a komunikují mezi sebou 

na základě IP, kde se počítače označují číselnými adresami, tzv. IP adresami. Určitá IP 

adresa odpovídá určitému doménovému jménu. Každá síť a také každý počítač připojený 

k internetu má jedinečné doménové jméno. 

Než se zahájí komunikace mezi sítěmi, někdo musí zjistit, jaká IP adresa odpovídá 

zadanému doménovému jménu. K tomu slouží systém specializovaných počítačů, tzv. 

DNS (Domain Name System), které na žádost určeného doménového jména, zašlou 

odpověď s příslušnou číselnou adresou. 

Díky internetu můžeme využívat různé služby, jako například WWW (World Wide 

Web), což je prohlížení webových stránek, elektronickou poštu či FTP (File Transfer 

Protocol), což je protokol pro přenos souborů.
1
  

Prvním předchůdcem dnes známého internetu je ARPANET, který v roce 1969 

vyvinula výzkumná agentura ARPA, jelikož chtěla propojit tehdy obrovské sálové počítače 

kvůli jednodušším přesunům dat.
2
 V této době jsou zaznamenány počátky internetu. Za 

těch téměř 50 let však získalo toto propojení naprosto jiný význam. Letošním rokem jsme 

mohli 13. února oslavit 20. výročí oficiálního připojení tehdejšího Československa pevným 

datovým okruhem do infrastruktury internetu.
3
 Rychlost, se kterou se zvyšuje množství 

                                                 
1
 JIROVSKÝ, VÁCLAV a Oldřich KRULÍK. Základní definice, vztahující se k tématu kybernetických hrozeb 

[online]. MVCR [cit.25.3.2012]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/informacni/zakladni_info.pdf 
2
 ZPRAVODAJ ÚVT MU. BARTOŠEK, Miroslav. Krátce z historie internet [online]. roč. V, č. 3, s. 10-13 

1995 [cit. 21.3.2012]. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/22.html. ISSN 1212-0901 
3
 CESNET. GRUNTORÁD, Jan. CESNET na cestě od sítě národního výzkumu a vzdělávání k poskytování 

služeb komplexní e-infrastruktury [online]. 3/2011[cit. 8.4.2012]. Dostupné z: 

http://www.cesnet.cz/akce/2011/15-let/p/cesnet-gruntorad.pdf 
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uživatelů využívajících tuto síť, je obrovská. Jen když vezmeme v úvahu výsledky 

Českého statistického úřadu, kdy v roce 2005 existovalo 2,8 miliónů uživatel a o šest let 

později, tedy v roce 2011, tento počet stoupl na 5,8 miliónů uživatel internetu v České 

republice.
4
 Takový uživatelský nárůst nezaznamenalo v České republice téměř žádné 

odvětví. Internet se stal fenoménem dnešní doby a dá se využívat v mnoha směrech. Lidé 

zde obchodují, hledají nepřeberné množství informací, komunikují s jinými lidmi skrze 

sociální sítě. Počítač a s ním spojený internet tedy ovlivňuje náš každodenní chod života.  

Vezměme v úvahu třeba fungování naší fakulty. Studentům je například zadána 

semestrální práce. Kolik z nich by dnes dokázalo vyhledat potřebné informace sami 

v knížkách? I tyto knížky si většinou musí objednat přes katalogový systém knihovny 

přes internet. Dále můžeme zmínit například objednávání obědů, zápis známek 

do informačního systému naší fakulty, výplaty stipendií a jiné platby a spoustu dalšího. 

Autorka je toho názoru, že na internetu je dnes závislé téměř vše a nikdo si nejspíš 

nedovede ani představit, co by se dělo, kdyby náhle přestal být internet dostupný. 

 

2.2 Internet z právního hlediska 

Právně internet neexistuje a to proto, že práv nemůže ani nabývat, ani se právně zavazovat. 

Internet tedy nemá právní subjektivitu. Není ani hmotným předmětem, tedy věcí, jak je 

stanoveno v právních normách, ale není ani čistě nehmotným statkem, tedy právem nebo 

jinou majetkovou hodnotou, např. informací. Není ani objektivní právní skutečností, 

nezávislou na lidském chování, ale je to informační a komunikační systém, který je složen 

jak ze subjektů, tak z objektů právních vztahů. Subjekty práva jsou účastníci právních 

vztahů, tedy fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci. Objekty práva jsou 

věci, ovšem nereálné, tedy virtuální, jelikož se nejedná o věci ve faktickém ani právním 

slova smyslu, poté nehmotné objekty a chování, resp. výsledky určitého chování.  

Smejkal (2001) tvrdí, že právně nejpřesnější je, když se internet chápe jako 

přenosové médium, umožňující využívání určitých služeb.
5
  

 

                                                 
4
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. MANA, Martin.  Informační společnost v číslech 2012: Jednotlivci 

[online]. CSU 3/2012 [cit. 25.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/C7002D34E2/$File/970512_C.pdf 
5
 Smejkal, Vladimír, právo informačních a telekomunikačních systémů, Praha: C.H.Beck, 2001, 1.vyd, 

str. 403-405.  ISBN-80-7179-552-6. 
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2.3 Historie 

Je podle autorčina názoru důležité alespoň se zmínit o historii počítačové kriminality, 

abychom pochopili průběh rozvoje informačních technologií a přizpůsobování se pachatelů 

tomuto rozvoji. Jak se můžeme na každém kroku doslechnout – zločinci jsou vždy o krok 

napřed.  

Nejvíce se autorce zamlouvají etapy vývoje počítačové kriminality od autorů 

Viktora Porady a Romana Raka
6
, poněvadž se v tomto popisu historického vývoje 

zaměřují především na Československo a později Českou republiku. Tito autoři vývoj 

počítačové kriminality rozdělují na tři zásadní období. Období technologického procitnutí, 

fascinace technologiemi a nakonec období masového konzumování technologií, která jsou 

takto rozdělena díky významným posunům v páchání trestné činnosti v oblasti 

informačních technologií. 

 

2.3.1 Technologické procitnutí (první polovina 90. let 20. století) 

Počítače a na nich páchána kriminalita se vyskytovala již dříve, ovšem jednalo se 

o minimální počet případů a většinou šlo o zneužití velkých sálových počítačů 

(mainframů) zaměstnanci daného podniku pro své osobní potřeby. Ovšem naše období 

začíná nástupem prvních personálních počítačů, které se k nám dostaly díky otevírání se 

Československa počítačovým technologiím západního světa. Problémem se stala vysoká 

cena prodávaného softwaru a určitý stupeň zaostalosti země, díky které uživatelé neměli 

zábrany nelegálně software kopírovat a dokonce to nepovažovali ani za společensky 

nevhodné. V tomto stádiu ovšem kopírování softwaru, tedy softwarové pirátství, sloužilo 

hlavně pro vlastní potřeby uživatelů a nebyl zde tedy motiv obohacení se.  

 

2.3.2 Fascinace technologiemi (druhá polovina 90. let 20. století) 

V tomto období se již personální počítače začínají využívat ve většině státních i nestátních 

institucí, nahrazují psací stroje a administrativní agendy institucí. Začíná se uvnitř 

organizací uplatňovat intranet.
7
 Ministerstva a státní instituce začínají namísto evidování 

občanů do papírových archívů vést informace o občanech v počítačích. Ovšem v této etapě 

je internet používán nejvíce organizacemi, protože pro občany je nejen cenově, ale také 

technologicky, nedostupný. Používá se operační systém Windows 95, který má ovšem 

                                                 
6
 PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a  

identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. 1. vyd. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. str. 

22-28.  ISBN 978-80-254-0797-4.  
7
 Propojené počítače, které mezi sebou komunikují v rámci jedné organizace. 
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spoustu bezpečnostních děr, kterých hackeři ihned využívají a nabourávají se 

do počítačových systémů daných institucí a získávají citlivá data o občanech a následně 

jim nic nebrání v jejich prodeji komerčním či jiným obchodním řetězcům. 

I v tomto období je pořád v kurzu softwarové pirátství, ovšem zde se již provozuje 

nikoli s úmyslem osobního potřeby, ale především za účelem zisku. Kromě nelegálního 

kopírování softwaru zde probíhala nelegální tvorba audio a video kopií nosičů autorských 

děl. 

 

2.3.3 Masové konzumování technologií (počátek 21. století) 

Internet je v tomto období každodenně využíván také domácnostmi a více jak 50 % 

domácností už pravidelně využívá personálních počítačů. Začíná se v této etapě vývoje 

projevovat prohlubující se globalizace, kterou doprovází rozvoj informačních 

a telekomunikačních technologií. Fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, tyto 

všechna zařízení dospěly již do fáze naprosté kompatibility s počítači. Ovšem s rozvojem 

informačních technologií roste také počet uživatelů, kteří neumí s počítačem a internetem 

jako takovým zacházet bezpečně. Nejsou tzv. počítačově gramotní. Mnoho z nich si stále 

lehkovážně myslí, že nebezpečí nadále nehrozí jim, ale pouze státům či institucím. Dále si 

povíme, jakými způsoby mohou lidé s nekalými úmysly těchto lehkovážných uživatelů 

využít.  

Ovšem otevírají se zde možnosti pro velmi závažnou skupinu pachatelů jako 

nepřátel státu, a to kybernetické teroristy. Ty však blíže probírat nebudeme, jelikož 

by mohli tvořit samostatné téma, které by se do rozsahu této práce nevešlo. 

 

2.4 Vznik počítačové kriminality 

Důvody vzniku počítačové kriminality vycházejí z historického vývoje. Michal Matějka 

uvádí jako základní kriminogenní faktory následující: 

Legitimní snaha informatiků a programátorů odstranit chyby v systému 

s následným průnikem do něj a využitím výhodné situace. 

Důvěra uživatelů ve výstupy informačních technologií. Například, málokoho 

napadne kontrolovat správnost výpočtů ve firemním účetnictví, či kontrolovat nákupní 

doklad vydaný prodavačkou prostřednictvím počítačového systému v obchodě. Pachatel 

pak může ze systému odečítat ve svůj prospěch velmi malé částky, ze kterých dohromady 

mohou vzniknout velké sumy peněz. 
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Díky ohromnému objemu dat procházejících internetem, mají pachatelé volnost, 

jelikož nelze efektivně kontrolovat veškerá data. 

Velmi důležitým kriminogenním faktorem, je dle autorčina názoru, zjednodušení 

páchání trestných činů od obrazovky počítače namísto nasazování „vlastního života“. 

Je jistě jednodušší, a často i výnosnější, dostat se někomu cizímu do jeho účtu a vybrat mu 

z něj veškeré peníze, než tu samou osobu přepadnout na ulici. Kromě zjednodušení si práce 

s pácháním trestné činnosti zde jako důležitý aspekt autorka shledává také maximální 

anonymitu. Nemyslí tím pouze to, že pachatele je velmi složité vystopovat, ale také, 

že při takovémto činu, bude mít neporovnatelně menší výčitky, jelikož se s dotyčnou 

osobou nejenže nedostal do kontaktu, ale nemusí jí ani osobně znát. Pro poškozeného je 

zde nevýhoda, že takovýto útok může zjistit až po delší době a má malou šanci dopadení 

pachatele, ovšem výhodu autorka shledává v absenci fyzického násilí, ohrožení života, 

či větší psychické újmy. V tabulce č. 2.1 můžeme porovnat klasický a kybernetický zločin. 

 

Tabulka č. 2.1: Porovnání klasického a kybernetického zločinu 

  

Parametr Průměrné ozbrojené 

přepadení 

Průměrný kybernetický 

útok 

Riziko Riziko zranění Bez rizika fyzického zranění 

Zisk Průměrně 3-5000 USD Průměrně 50-500.000 USD 

Pravděpodobnost 

dopadení 

50-60% šance dopadení 10% šance dopadení 

Pravděpodobnost 

odsouzení 

95% šance odsouzení při 

dopadení 

15% dopadených soudně 

stíháno, z toho 50% 

odsouzeno 

Trest Průměrně 5-6 let, pokud 

pachatel nikoho nezabil 

Průměrně 2-4 roky 

 

Zdroj: CYBERSECURITY. POŽÁR, Josef. Některé aspekty kybernetické kriminality [online]. 

4/2011 [cit. 24. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.cybersecurity.cz/data/Pozar.pdf 

 

Nízké právní vědomí uživatelů osobních počítačů a nedokonalost legislativy také 

přispívají ke zvýšení sebevědomí pachatelů počítačové kriminality. Nejedná se však pouze 
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o nedokonalou legislativu, ale také o nízký počet expertů na vyšetřování trestných činů 

souvisejících s počítačovou sítí.  

 

2.5 Motivace a znalosti pachatelů v internetovém prostředí 

Je důležité znát motivace útočníků, neboť ty mají za následek páchání škodlivé činnosti 

na internetu. Jedním z mnoha způsobů, jak rozčlenit pachatele trestných činů, je 

dle útočníkovy motivace a jeho znalostí.  

Podle autorů Porady a Raka (2007), máme čtyři základní motivační kvadranty, 

kterými jsou pomsta, výstřednost, publicita a finanční zisk. Na obrázku č. 2.1 můžeme 

vidět, že tyto sektory jsou uspořádány tak, aby naproti sobě ležely impulsy motivace, které 

se vylučují, kdežto vedle sebe budou impulsy, které se mohou prolínat. V každém sektoru 

je umístěn druh pachatele a to podle jeho dovedností, kdy blíže ke středu kružnice leží 

méně zkušení útočníci, oproti tomu nejblíže k obvodu kružnice se nacházejí pachatelé 

s velkou mírou znalostí a dovedností.  

Seřadíme druhy pachatelů, jak je nazývají autoři Porada a Rak (2007), podle jejich 

znalostí, od těch méně zběhlých v daném prostředí, až po ty nejprofesionálnější. 

Nováčkovi v počítačovém prostředí se říká novic. Má omezené znalosti a 

zkušenosti a často je odkázán na jiné osoby. Ovšem jeho motivací je stát se uznávaným 

členem hackerské skupiny a je pro to ochoten udělat téměř cokoli. To jej činí vcelku 

nebezpečným i přes jeho omezené znalosti. Nejčastěji využívá hackerské nástroje dostupné 

na internetu, kdy je většinou jen zkouší a netuší, co mohou způsobit.  

O něco zkušenějším pachatelem, oproti novicovi, je kybernetický chuligán. Touží 

po popularitě u hackerské skupiny, ale také po zájmu médií. Rád také upoutává pozornost 

státních orgánů. Sám již vytváří vlastní návody pro hackery a programuje. 

Pachatel, nazvaný Poradou a Rakem (2007), malý zloděj, není na tom se znalostmi 

o moc lépe, než kybernetický chuligán, má je průměrné, ale na rozdíl od něj netouží 

po publicitě, ale prostředí internetu chápe jako možnost finančního obohacení. Zneužívá 

důvěry lidí a zaměřuje se především na bankovní sektor a elektronické obchodování, 

ze kterého těží nejvíce.  

Dalším článkem je vnitřní nepřítel, který je bývalým či součastným nespokojeným 

zaměstnancem. Jeho znalosti v informačním prostředí jsou na dobré úrovni. Jeho motivem 

je pomsta, pocit nespravedlnosti ze strany zaměstnavatele či pocit nedocenění. Jeho cílem 

tedy není žádná publicita. Většinou se nesnaží ani obohatit se, ale způsobit co největší 
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škody danému zaměstnavateli. Zneužívá buďto důvěry svého aktuálního zaměstnavatele či 

svých zkušeností z bývalého pracovního poměru.  

Vysoké odborné znalosti má pachatel, nazvaný stará garda. Ten zastává myšlenky 

prvních hackerů, že informace by měly být přístupny všem. Neuznává utajování informací 

zpracovávané státní správou ani autorská práva. Sám zpravidla neútočí, ale vytváří útočné 

programy a nabádá ostatní hackery k jejich využití.  

Nestandardní osobou v kybernetickém prostoru, je informační válečník. Ten je 

speciálně vycvičen k vysoké psychické odolnosti a má odborné technické znalosti daného 

prostředí. Jeho činností je vést v počítačovém prostředí útoky či před nimi chránit, a to 

s cílem přerušit či poškodit data nebo informační systémy určitých rozhodovacích procesů. 

Motivem je vlastenectví nebo sympatizování s určitou náboženskou či sociální skupinou.  

Předposledním pachatelem je autor virů. Ten má velmi odborné znalosti a jeho 

viry
8
 ve světě působí svým chováním miliónové až miliardové škody. Jeho motivací opět 

není finanční obohacení, ale velmi často překračování doposud neobjevených možných 

hranic v napadání vytvořených softwarů.  

Posledním článek je profesionální kriminálník, který je na vrcholu, díky svým 

vysoce nadprůměrným odborným znalostem a kontrolovanému chování, díky své 

psychické odolnosti. Jeho motivem je vždy jen finanční prospěch. Snaží se vždy jednat 

bezpečně, proto se vyhýbá konfrontaci se státními organizacemi. Často je najímán 

organizovaným zločinem.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Parazitující soubor, který se připojí k určitým programům nebo systémovým oblastem, které 

pozmění. Muže se nekontrolovatelně rozšiřovat, nebo po svém spuštění zahájit destrukční proceduru. 
9
 PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a 

identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. 1. vyd. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. str. 

119-121. ISBN 978-80-254-0797-4.  



14 

 

 

 

Obrázek č. 2.1: Základní taxonomie pachatelů kybernetické kriminality v závislosti na 

motivaci a úrovní znalostí a dovedností útočníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a komunikačními 

technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. str. 118. ISBN 978-80-

254-0797-4. 

 

2.6 Nežádoucí aktivity na internetu 

Některé kriminální činy jsou plně závislé na internetu, pro jiné je internet součástí 

obsáhlejší trestné činnosti.   

Než se dostaneme k typům protiprávního chování na internetu, kdy se jedná 

o konkrétní činy, určíme chování jedinců, které k těmto trestným činům vede. 

Internet umožňuje přístup k datům či informačním systémům, třeba ze dvou konců 

světa. Proto je změněno sociální chování jeho uživatelů. Podle Porady a Raka (2007)
10

 

                                                 
10

 PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi 

a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. 1. vyd. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. 

str. 31-32. ISBN 978-80-254-0797-4.  
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existuje skupina hrozeb, která se vyskytuje více, ovšem s menšími následnými škodami a 

označují se za radiaci. Mají vliv na internet zvnějšku a mohou či nemusejí být úmyslné. 

Jsou motivovány především poznáním nového, co do vzniku internetu nebylo možné. Patří 

zde experimentování, vandalismus a částečně i hackerství, respektive jeho část, nazvaná 

autory Poradou a Rakem, bílé klobouky. Do druhé skupiny řadíme chování, které se 

nevyskytuje často, ovšem nese s sebou dalekosáhlejší následky, většinou ekonomického 

rázu. Zde patří těžší způsob hackerství, tzv. černé klobouky, kybernetická kriminalita a 

informační válka. 

Experimentováním můžeme nazvat přirozenou lidskou zvědavost a zkoušení 

nového, které přinášejí nové technologie a objevují se díky nim i negativní možnosti, 

kterých lidé využívají. 

Vandalismus značí ničení práce jiných lidí, určitých hodnot, jako důsledek 

nespokojenosti se stavem ve společnosti, či s čímkoliv v pachatelově životě. 

Hackerství označuje úmysl průniku přes kybernetický prostor do soukromí jiných 

lidí, organizací apod. Jak jsme se dočetli výše, lze ho rozdělit do dvou skupin: 

Podle autorů Porady a Raka (2007) existuje skupina hackerů, nazvaná bílé 

klobouky, kteří se ještě jako poslední aktivita, dají zařadit do radiace. Tato skupina hackerů 

se pouze snaží najít bezpečnostní díru v systému, kterou však následně oznámí počítačové 

komunitě, bez úmyslu komukoli škodit. Konají tak ve snaze překonat sami sebe, či danou 

technologii.  

Oproti tomu, hackerská skupina nazvaná černé klobouky, pronikají do systému 

s cílem obohatit se, či někoho poškodit. Tato skupina již způsobuje značné škody.  

Do kybernetické kriminality zahrneme nelegální aktivity, které budou popsány 

níže, v části této kapitoly nazvané: protiprávní jednání s využitím počítače a protiprávní 

jednání uskutečněná proti počítači.  

Zvláštní částí této činnosti jsou však útoky zevnitř, což znamená páchání trestné 

činnosti zaměstnancem dané organizace, který zneužije toho, že zná systém fungování 

jejího vnitřního prostředí, nejčastěji vnitropodnikových procesů a informačních 

technologií.  

Poslední skupinou aktivit je informační válka, kterou vedou většinou nadnárodní 

společnosti či státy, s cílem získat absolutní informační převahu nad protivníkem. U této 

skupiny je však prozatím minimální pravděpodobnost výskytu. 

Nežádoucí a protiprávní chování s využitím informačních a komunikačních 

technologií se může, například dle autora Matějky (2002), rozdělit do dvou skupin. V první 
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skupině je počítač cílem útoku trestného činu a ve druhé je trestný čin páchán s využitím 

počítače. Matějka dále rozděluje jednání pachatelů na tradiční a nová, kdy tradiční nejsou 

novými trestnými činy, ale již dlouho páchané, ovšem v tomto případě pomocí výpočetní 

techniky. Dle autorčina názoru je takovéto rozdělení diskutabilní, jelikož až na výjimky, 

vždy je na jedné straně pachatel využívající počítač k páchání nelegálních činů a na druhé 

straně je potencionální poškozený, který aby se stal obětí, musí také nějakým způsobem 

využívat počítačové technologie, ať už ke své práci, či k domácímu užití.    

Samozřejmě existují jednání, kdy jde o spáchání trestného činu spojeného sice 

s počítačem, ale je vyžadována pachatelova přítomnost na místě činu, například jako 

krádež či loupež. Ovšem těmito druhy nelegálních jednání se zabývat nebudeme, protože 

nepatří do zvoleného tématu. Nebudeme si ani taxativně vyjmenovávat všechny typy 

nežádoucího a trestního chování, i když je určitou měrou spojeno s používáním 

informačních systémů, pokud se k jejich páchání nevyužívá alespoň částečně internet. 

 

2.7 Protiprávní jednání uskutečněná s využitím počítače 

Příchod nových technologií znamená posun ke zjednodušení páchání nelegální činnosti na 

internetu, a to ať už se jedná o „klasickou“ trestnou činnost, nebo nově umožněnou, díky 

propojení celosvětové sítě, internetu.  

 

Pyramida 

Povaha lidí se utváří od narození. Každý člověk má určité vlastnosti, ale jen málo 

z nich odolá pokušení vydělat si peníze bez práce. Proto už léta existují finanční hry, tzv. 

pyramidy, neboli letadla, založená na jedinečném principu. Jde o hierarchickou strukturu 

ve tvaru pyramidy, kdy se noví členové připojí k dané struktuře pod členy, kteří se 

k pyramidě přidali dříve. Tito členové však musí zaplatit určitý poplatek. Je často nazván 

jako manipulační, za členství, občas se jedná o slíbený startovací balíček, který má ovšem 

mnohonásobně menší hodnotu, než daný poplatek. Podstatou je tedy získat nové členy, 

kteří do tohoto systému přinesou další vklady. Tyto vklady mají být podle pravidel 

přerozdělovány ve prospěch hráčů na vyšších pozicích a motivovat tak „mladší“ členy, 

shánět nové účastníky, kteří peníze přinesou částečně těm na vyšších pozicích, kteří 

přivedli je a částečně připadnou zase jim. Poměr takto přerozdělovaných peněz je ovšem 

případ od případu různý. Většinou si pořadatel s několika málo dalšími členy, například 

jeho příbuznými, nechá většinu peněz, které do hry přinesou nově příchozí. Tato struktura 
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je stejně předem odsouzena k zániku, a to z důvodu, že počet účastníků se exponenciálně 

zvyšuje s množstvím nových účastníků a sehnat nové členy je po několika krocích téměř 

nemožné.
11

 Například kdyby každý z účastníků přivedl šest nových členů, již na třinácté 

pozici pyramidy by bylo členů více, než má naše země. (viz. příloha č. 4) 

Právně se bude tento čin kvalifikovat podle § 213c, provozování nepoctivých her a 

sázek, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za který může být pořadatel odsouzen 

k odnětí svobody až na dvě léta, či déle, v případě většího získaného prospěchu či 

způsobené škody.  

 

Zpronevěra 

Je trestný čin, ke kterému dochází poměrně často. Zaměstnanec organizace, který 

má přístup k firemním aktivům, této situace využije a rádoby nenápadně odcizí část příjmů 

či majetek společnosti, s pomocí počítače. Často se jedná například o firemního účetního 

nebo manažera, kteří spáchají trestný čin zpronevěry i tak, že zahrnou do nákladů firmy 

zboží či služby, které společnost neobdržela.  

Tento trestný čin bude posuzován podle § 206 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, kdy způsob či délka trestu jsou odstupňované podle výše škody a stavu, 

za jakého se dopustil pachatel trestného činu. V souvislosti s tímto, může být kromě zákazu 

činnosti, peněžitého trestu, propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty, pachatel odsouzen 

na šest měsíců až 10 let. 

 

Pomluva 

Tento protiprávní delikt spáchá ten, kdo úmyslně vloží na internet nepravdivý údaj 

o jiné osobě a tato informace je způsobilá oběť poškodit v osobním, či profesním životě. 

Takto většinou činí někdo buďto z legrace, nebo v horším případě se takovýmto způsobem 

poškozenému mstí. Často to koná tak, že fotomontáží upraví fotografie oběti a společně 

s údaji o ní, je vloží na erotické stránky. Poškozený je pak obtěžován a zesměšněn.  

Tento trestný čin pomluvy naplňuje skutkovou podstatu § 184 zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, za nějž lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta, jelikož 

pachatel tak koná prostřednictvím sdělovacího prostředku, konkrétně počítačovou sítí.
12
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Vydírání 

Nejspíše každý z nás v běžném životě zažil někdy pocit být vydíraným či 

vyděračem. Většinou se jednalo o citové vydírání, které může být konáno necíleně, ale 

podvědomě se člověk snaží dosáhnout svého. Často je marné ubránit se podlehnutí 

vyděračovi. Stejně tak elektronické vydírání funguje na principu, kdy vyděrač něco chce a 

vydíraný mu to musí dát pod pohrůžkou, že mu určitým způsobem uškodí.  

V tomto případě elektronického vydírání můžeme mluvit o elektronickém 

výpalném, kdy majitelé různých systémů, připojených k internetu, jsou pachateli 

zastrašováni, pod pohrůžkou zničení či zneužití dat.
13

 Může jít o pouhou zkoušku pevných 

nervů a při nepřistoupení na podmínky vyděrače se nestane nic, ale mnoho vydíraných 

raději zaplatí, jelikož žádný ze systémů není 100% zabezpečený.  

Tento trestný čin se řídí podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

který říká, že peněžitým trestem, či na šest měsíců až čtyři roky, bude potrestán odnětím 

svobody ten, kdo jiného nutí, aby něco konal, opominul či trpěl, pod pohrůžkou násilí nebo 

jiné těžké újmy. Do této těžké újmy zařadíme v našem případě pohrůžku zneužití či zničení 

systémových dat v počítači vydíraného. Přísněji je posuzovaný trestný čin vydírání, pokud 

je spáchán určitými, v trestním zákoníku vyjmenovanými, způsoby a s danými následky.
14

  

 

Šíření pornografie 

V této části můžeme vidět další velký problém spojující internet a nevhodné 

chování. Dokud neexistoval přístup k internetu, existovaly pouze erotické časopisy, které 

se prodávaly někde v tmavých zákoutích města a později se legální verze pornografie 

dostaly do videopůjčoven. Ovšem pořád bylo půjčování těchto kazet pod kontrolou. Dnes 

je ve většině zemí přísný zákaz zpřístupnění pornografických materiálů osobám mladším 

osmnácti let. Jak ale tomuto přístupu mladistvým zabránit? Jsou státy, které mají absolutní 

zákaz šíření jakýchkoliv pornografických materiálů v médiích, tedy i na internetu. Těmito 

státy jsou například Čína, Egypt, Indonésie, Ukrajina a další, jak si můžeme prohlédnout 

v příloze č. 8. Tady není o čem hovořit. Ovšem ve většině státech světa je alespoň ta 

decentnější část pornografie legální. Pak nastává problém, jak zabránit nezletilému dítěti, 
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ve vstupu na pornografickou stránku. Čeští zákonodárci to vyřešili tak, že pokud má 

provozovatel takovýchto stránek před vstupem na ně označení, že tyto stránky nejsou 

vhodné pro osoby mladších osmnácti let, tím pádem předpokládají, že na ně nejspíš 

opravdu mladiství nepůjdou a jejich provozování je potom legální. Také v České republice 

není trestné vyrábět a šířit pornografické materiály, pokud se v nich nevyskytují činnosti 

ponižující důstojnost, styky s dětmi a zvířaty či jiné patologické sexuální praktiky. 

Tím pádem se řadíme mezi země s pornografickou regulací, ovšem nijak razantní.
15

  

Pornografie je v české legislativě upravena zákony § 191 až § 193 zákona č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, pojmenované šíření pornografie, výroba a jiné nakládání 

s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. U trestného činu šíření 

pornografie, zákon uvádí trestnost zejména při distribuci a prodeji jakékoliv 

pornografického díla, které znázorňuje pohlavní styk se zvířetem či neúctu k člověku, 

případně zpřístupnění pornografického díla dítěti.  

U dalších dvou trestných činů se jedná o trestný čin, v případě prvním, při 

propagování pornografie s dítětem, v případě druhém při zneužití dítěte pro pornografické 

dílo.
16

 Dle autorčina názoru jsou tyto protiprávní jednání stíhána velmi mírně, jelikož 

například u trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie je minimální trestní sazba, 

při neprokázání účasti v organizované skupině či úmyslu získat určitý stupeň prospěchu, 

stanovena na pouhý jeden rok odnětí svobody. Přitom jakékoli zneužití dítěte je podle 

autorčina názoru jedním z nejhorších činů, které mohou být spáchány.  

 

Projevy extremismu 

Lidé patřící do extremistických skupin, jako například neonacisté, anarchisté, 

náboženské sekty či komunisté, projevují své vyznání a názory různými způsoby. Ovšem 

při velkém počtu členů, nebyla komunikace mezi nimi a domluva schůzek, kde by se dalo 

projevy extremismu hlásat, před vznikem možnosti připojení na internet, tak snadná. 

Například na internetových stránkách inpeg.ecn.cz, což je iniciativa proti ekonomické 

globalizaci, která v roce 2000 vedla kampaň proti mezinárodnímu měnovému fondu a 

světové bance, jejichž zasedání se konalo 26. - 27. 9. 2000 v Praze, nalezneme informace 

o negativech tohoto zasedání a email, díky kterému se především extremistické skupiny 

mohou připojit k boji proti tomuto zasedání. Masových protestů proti této ekonomické 
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globalizaci se podle organizátorů akce zúčastnilo 11 tisíc radikálních odpůrců a to nejen 

z České republiky a Slovenska, ale také z Řecka, Španělska, Itálie a Německa.
17

  Takové 

vysoké množství účastníků, ke všemu z různých zemí, svědčí o efektivním využití 

komunikačního prostředku, k domluvě těchto masových protestů. Těžko by se v dobách 

před internetem, který v principu nemá hranice, domluvili lidé z různých částí Evropy, 

na způsobu organizace a účasti na takovýchto protestech.  

Z hlediska české právní úpravy, je otázka projevů extremismu řešena opět 

v trestním zákoníku, konkrétně pod třemi možnými trestnými činy. Je-li naplněna skutková 

podstata veřejného hanobení jednotlivce či skupiny kvůli jejímu jazyku, rase či etnické 

skupině, politickému přesvědčení, vyznání či hanobí-li někdo některý národ, dopouští se 

trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Za takovýto trestný čin může být pachatel odsouzen 

k odnětí svobody až na dvě léta, popřípadě na tři léta, koná-li tak prostřednictvím 

komunikačního média či společně s více osobami.  

Pachatel se může v případě těchto extremistických projevů dopustit také trestného 

činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

podle § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Tento čin je trestán podobně jako 

předcházejícího delikt, pouze se nejedná o hanobení, ale o podněcování jiných, k nenávisti 

vůči národu, rase, etnické skupině, náboženství či omezování práv a svobod jejich 

příslušníků. 

Třetím možným protiprávním deliktem může být podle § 403 zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a 

svobod člověka. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo založí, podporuje či propaguje, 

hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá zášť vůči určité skupině osob 

a  může být potrestán až na pět let. V případech, kdy se takovéhoto deliktu dopustí 

například pomocí komunikačních médií, může být odsouzen až k deseti létům odnětí 

svobody.
18

  

Naše právní struktura, tedy kontinentální právo, má právní řády postaveny 

na systému, že postačí verbální delikty, aby byla naplněna skutková podstata. Oproti tomu 

angloamerická právní kultura trestá pouze skutky, tedy nepostačí slovní vyjádření 
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k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Opět vyvstává problém stížnosti v zemi 

s přísnějšími předpisy, na server umístěný v zemi s volnějšími právními předpisy.
19

  

 

Hoaxy 

Také se dají nazvat například poplašné zprávy, varující před neexistujícími 

nebezpečími. Může se také jednat o šíření různých historek a vyvolávání paniky 

prostřednictvím internetu. Společným bodem bývá výzva k dalšímu rozeslání. 

Nejčastějším typem poplašných zpráv je varování před smyšlenými viry a různými útoky 

na počítač. Také bývají rozesílány emaily s varováním před jinými nebezpečími z reálného 

života lidí, například infikované jehly na sedadlech, ovšem nezakládající se na pravdivém 

zdroji. Tato nepravda je podložena například doktorem Zábranským z národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, který popírá, že by se někde 

vyskytl tento jev a vysvětluje, proč ani není takto infikované jehly možné účinně nastražit. 

Záhadou autorce zůstává, jak mohla komerční televize Nova, očividně bez podložených 

důkazů, odvysílat reportáž varující na tyto případy.
20

 Podle autorčina názoru, by měla být 

tato reportáž klasifikována podle § 357 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jako 

trestný čin šíření poplašné zprávy. 

Také se nejspíše každý z nás setkal s prosbou o pomoc, ať už se jednalo o záchranu 

dítěte, zvířete, stavby či místa. Ovšem ve většině případů se jednalo o podfuk, s cílem si 

z lidí buďto udělat srandu nebo od nich získat peníze.  

Právně jsou tyto hoaxy kvalifikovány jako šíření poplašné zprávy podle § 357 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kdy se trestného činu dopustí ten, kdo úmyslně 

způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva tím, že rozšiřuje 

poplašnou zprávu, která je nepravdivá. Tresty jsou od zákazu činnosti, až po odnětí 

svobody na 8 let, například při způsobení škody velkého rozsahu.  

 

Spamming 

Jistě mnoha z nás domů poštou přišlo nějaké nevyžádané obchodní sdělení či 

reklamní leták. Kde jen mohli lidé z marketingu dané společnosti přijít na naši adresu 

domů? Jednoduše. S velkou pravděpodobností ji odkoupili od někoho, kdo je pro občany 

důvěryhodný či očividně bezvýznamný. Stačilo například někdy vyplnit nějaký dotazník, 
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či účastnit se dobrovolně soutěže a informace o nás jsou na světě a dostupné komukoli, kdo 

umí hledat a zaplatit. Na podobném principu funguje rozesílání spamů na internetu.  Tento 

pojem v oblasti informačních technologií znamená zasílání nevyžádané elektronické pošty 

a to obvykle s propagačním obsahem. Jedná se o přímý marketing, kdy ti, co rozesílají 

spamy, získávají údaje o potencionálních zákaznících různým způsobem, například 

na internetových portálech, jako jsou diskusní fóra či registrační systémy pro různé služby 

zdarma, kde zákazník povinně vyplňuje své osobní údaje.
21

 

Spam nejenže obtěžuje, ale může představovat potencionální hrozbu pro příjemce. 

Faktory, které souvisejí s existencí spamu, jsou ztráta času uživatele, často i ztráta jeho 

financí a představuje velkou zátěž pro server elektronické pošty. Spam může obsahovat 

také další hrozby, jako je crimeware či spyware (pojmy vysvětleny v příloze č. 1). Často se 

projevují tak, že při spuštění, automaticky rozešlou nevyžádanou zprávu na všechny 

emailové adresy, které se nacházejí v daném počítači uživatele či v celém informačním 

systému. Daný uživatel, či organizace, se pak stávají nedobrovolnými rozesílateli spamu.
22

  

Podle analýzy Cisco 2011 Annual Security Report, byl do roku 2009 zaznamenán 

nárůst objemu rozesílaných spamů, ovšem od roku 2010 se tento trend změnil. V roce 2011 

byla zaznamenána klesající tendence oproti roku 2010 z 379 na 124 miliard nevyžádaných 

zpráv denně. Světové příjmy pachatelů z počítačové kriminality páchané formou spamů, 

klesly z 1,1 miliardy amerických dolarů, na téměř polovinu, oproti roku 2010. Tento 

pokles, který je od roku 2007 nevídaný, je důsledkem toho, že se útočníkům více začínají 

vyplácet cílené útoky na uživatele internetu a především zaměstnance ve společnostech, 

než takovéto málokdy úspěšné obtěžování masovým množstvím propagačních zpráv. 

Dalším důvodem tohoto poklesu, díky úzké spolupráci orgánů činných v trestním řízení a 

bezpečnostních organizací na celém světě, je ukončení nebo značné omezení činnosti těch 

největších producentů spamu.
23

  

Na internetových stránkách Security World jsou také informace, že z České 

republiky pocházelo v roce 2011, oproti roku 2010, o 88 % spamů méně.
24
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Co se týče právní klasifikace, spam lze hodnotit nejčastěji podle čtyř různých 

právních předpisů. Začneme tím nejmírnějším deliktem, podle kterého aktér nespáchá 

trestný čin, ale přestupek. „Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících zákonů, uvádí, že se právnická nebo podnikající fyzická 

osoba dopustí správního deliktu tím, že zašle nevyžádanou zprávu bez souhlasu účastníka 

nebo použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám 

bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty“. V tomto samém případě, ale pouze 

u fyzických osob, se pachatel dopouští obyčejného přestupku.
25

 V zákoně o elektronických 

komunikacích lze najít více částí, které mohou souviset s problémem spamu. Ovšem záleží 

na daném rozhodujícím orgánu, podle kterého ustanovení se bude věc řídit. 

Dále se podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 

může právnická nebo fyzická osoba dopustit protiprávního jednání tím, že využije získané 

informace o elektronickém kontaktu zákazníka k šíření obchodního sdělení, které si 

příjemce nepřeje dostávat, nebo pokud nemá jednoduchou cestou možnost odmítnout 

souhlas s využitím jeho adresy k zasílání obchodních sdělení.
26

  

Dalším možným souvisejícím ustanovením, které se zaobírá posuzováním 

protiprávnosti rozesíláním nevyžádaných zpráv, je § 178 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, nazván neoprávněné nakládání s osobními údaji, který se týká v odstavci prvním 

informací shromážděných v souvislosti s výkonem státní správy či v průběhu trestního 

řízení, v odstavci druhém jen porušením mlčenlivosti v souvislosti zpřístupnění dat o jiném 

získané, díky výkonu povolání, zaměstnání či funkce. V obou těchto případech je trestná i 

nedbalost a v případě šíření zpráv veřejně přístupnou počítačovou sítí, je možný trest 

odnětí svobody až na pět let. Ovšem vzhledem k úzké specifikaci skutkových podstat, 

za jakých je možno posuzovat trestnost činu podle tohoto paragrafu, postačí, aby byla data 

získána od kohokoliv jiného, než od stanovených případů a již se čin nebude moci 

posuzovat dle tohoto ustanovení.
27

  

Posledním právním předpisem, který řeší nevyžádanou poštu, je zákon o regulaci 

reklamy. Porušením jeho ustanovení se delikvent nedopouští trestného činu, nýbrž 

přestupku. Toto ustanovení zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům 

adresáta nebo jej obtěžuje v tom smyslu, že je mu adresována i přesto, že tento adresát 

                                                 
25

 § 118 písmeno i, n ; § 120 písmeno g zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
26

 § 7 zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti 
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 § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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výslovně uvedl, že si tuto nevyžádanou reklamu nepřeje dostávat.
28

 Za tento přestupek 

bude uložena pokuta v maximální výši dva milióny korun.
29

 

 

Porušování autorských práv 

 Tento protiprávní delikt je sice jedním z nejčastějších, ale právě díky množství lidí, 

které takto konají, je velmi špatně postihnutelný. Autorské právo nechrání nápady, 

myšlenky nebo ideje, ale pouze jejich vyjádření v konkrétní vnímatelné podobě.  

Vůbec nejčastějším trestným činem, spojovaným s počítačem a autorskými právy, 

je nelegální užívání software. Co se týče neoprávněného užívání software domácími 

uživateli, děje se tak především díky vysoké ceně kvalitních software, oproti nízkým 

příjmům obyvatel. Tito uživatelé nemají větší obavy ze zjištění tohoto trestného činu, 

jelikož počet drobných uživatelů pro nekomerční účely je mnohem větší, než množství 

podnikatelských subjektů. Dále dle § 30 odst. 1, zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je 

použití autorského díla bez souhlasu jeho autora prakticky dovoleno a nejedná se tedy ani 

o trestný čin, pokud z něj uživatel nemá hospodářský či obchodní prospěch. Proto se počet 

uživatelů nelegálního software v domácnostech zvyšuje, díky motivaci ušetřit peníze a 

snadnému přístupu k němu, kdežto nelegálních softwarů určených pro komerční účely stále 

klesá, z obavy následného stíhání a budoucích problémů. Používání nelegálního software 

může podnik totiž i zničit, nejen díky následným pokutám, ale především díky ztrátě 

důvěryhodnosti u zákazníků. Nelegální software mají také často za následek výpadky 

počítačových systémů a díky tomu i velkou pravděpodobnost ztráty dat.
30

 

Na internetu je nejčastějším porušováním autorských práv, používání cizích 

obrázků. Ovšem při vytváření www stránky autor často ani nepomyslí, že použitím cizího 

obrázku či fotografie porušuje autorské právo. Většina amatérských webových stránek tedy 

obsahuje části, které porušují něčí autorská práva. Ovšem oprávněné osoby, pokud se tento 

fakt vůbec dovědí, nad tím pravděpodobně jen přivřou oči a nebudou se tím dále zabývat, 

pokud nenastane situace, kdy tento oprávněný získá dojem, že tímto jeho osoba nějakým 

způsobem utrpí. Nejčastějším případem je situace, kdy narušitel autorského práva nabízí 

na svých webových stránkách zdarma nebo za úplatek dotyčnému například film 

                                                 
28

 § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy 
29

 § 8a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy 
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 CIO BUSINESS WORLD. PR článek. Nelegální software může firmu i zničit [online]. 12/2010  

[cit. 10.3.2012]. Dostupné z: http://businessworld.cz/it-strategie/nelegalni-software-muze-firmu-i-znicit-6957 



25 

 

ke stažení, ovšem oprávněný nabude dojmu, že třetí strana by měla zaplatit za stažení a 

shlédnutí tohoto filmu jí.
31

  

Ovšem když se podíváme na porušování autorských práv z obecného hlediska, 

těžko si vzpomeneme na někoho, kdo by někdy v životě autorská práva neporušil. 

Už v počátcích rozmachu internetu, bylo v České republice typickým porušením 

autorských práv, tzv. „vypalování“ her a různých programů. V dnešní době je velký 

rozmach ve stahování filmů, které se na internet dostanou rychleji, než se vůbec jejich 

premiéra promítá v kině. Internet v tomto boji většinou vítězí, ať se výrobci filmů snaží 

tomuto jakkoli zabránit. 

 Co se týče právní úpravy, při narušení autorských práv se oprávněný obrací na 

§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kde stát nabízí ochranu autorských děl a 

autorský zákon dále podrobně specifikuje práva autorů na možnosti využívání jejich děl. 
32

 

Podrobněji se zde porušováním autorských práv a jejich postihem nebudeme 

zabývat, jelikož tato problematika by přesáhla rozsah této práce.   

 

Hacking 

Lidé páchající hacking sami sebe většinou uvádí jako uživatele, kteří jsou velmi 

dobře vybavení technologickými vlastnostmi, získané povětšinou samostudiem. Rádi 

hledají skryté problémy a bezpečnostní nedostatky v informačních systémech. Média je 

ovšem prezentují jako zloděje, kteří se nabourávají do informačních systémů a zneužívají 

svého postavení ve světě počítačů. Hacking je ale v pravém slova smyslu vyžívání se 

v chybách systémů a napravováním jejich chyb. Podle policejní definice, v knize Václava 

Jírovského, je hacker osoba, která proniká do chráněných systémů a hledá metody, jak je 

vylepšit. Cílem je prokázat své kvality, aniž by chtěli získat informace v nich obsažené. 

Zábavou je překonání oné bariéry a to bez nároku veřejného uznání. Hackeři mají svou 

vlastní komunitu, kde sdělují své úspěchy, tím jsou uznáni a pak jsou spokojeni. Aktivně 

se podílejí na sdílení technických a programátorských triků a počítačových zdrojových 

kódů. Motivem tedy nejsou peníze, jak většina médií prezentuje, ale zvědavost a následný 

obdiv ostatních zručných hackerů. Někteří z nich problémy v systémech sdělují dokonce 

programátorům a radí jim, jak chyby v systémech napravit. Existují i podnikatelé, které si 

najímají hackery, aby cíleně vnikali do jejich systémů a zjišťovali tak v nich bezpečnostní 
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 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 1. vyd. Praha: Linde, 2001. str. 20. ISBN 80-7201-295-9.  
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některých zákonů 



26 

 

nedostatky. Lidé, kteří zneužívají hackerských metod, se nazývají crackeři a motivem je již 

finanční zisk.
 33

  

Mezi nejoblíbenější hackerský nástroj patří trojské koně. Jsou to malé, volně 

stažitelné programy, většinou ve formě hry. Tento program kromě svých obvyklých funkcí 

plní ještě neviditelné funkce. Tato skrytá část může mazat soubory, modifikovat data, 

formátovat disk či monitorovat činnost cílového počítače. Často tento trojský kůň ukládá 

zadaná hesla a odesílá je útočníkovi po internetu. Někteří trojští koně jsou nastaveni tak, 

že zjistí, které internetové stránky jsou nejčastěji navštěvovány a pak uživatele obtěžují 

posíláním reklam. Dokonce se vyskytlo i pár případů, kdy trojský kůň v podobě hudebního 

přehrávače zjišťoval, jaký software uživatel používá a tuto informaci zasílal výrobcům 

těchto softwarů.
34

  

Při tomto relativně „bezpečném“ chování se hackeři dopouští trestného činu 

neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a hrozí jim při nezneužití získaných dat maximální 

potrestání odnětí svobody na jeden rok, jinak zákazem činnosti či propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Dle autorčina názoru je při zveřejnění získaných informací, o chybě 

systému dané hackerské komunitě, možné tento čin posuzovat podle § 231 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 

k počítačovému systému a jiných takových dat, ovšem s trestem odnětí svobody 

za normální situace také na jeden rok. Musí se zde jednat ovšem o pouhý průnik 

do systému s nezištným úmyslem. 

 

Cracking 

Je v bezprostředním spojení s hackingem a warezem. Jedná se o prolamování 

ochrany systémů a to nejen za účelem porušování autorských práv, ale také za účelem 

neoprávněných průniků do cílových systémů. Nejčastěji se jedná o password cracking, 

při kterém se narušitel snaží heslo buďto uhodnout nebo pomocí složitých algoritmů 

ze zakódovaného řetězce uloženého v systémovém souboru s hesly, na něj přijít.
35

 

Motivem člověka provozující cracking je vždy vlastní prospěch, většinou finanční povahy. 
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 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. str. 51. ISBN 80-
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Právním předpisem, který řeší problematiku crackingu, je nejčastěji, stejně jako 

v případě warezu, § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a v něm obsažené 

ustanovení porušení autorského práv a práv souvisejících s právem autorským. Druhou 

možností právního postihu jsou paragrafy 230 až 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku. 

 

Warez 

Jedním z nejčastějších prohřešků většiny lidí je stahování hudby, videí a různých 

filmů z internetu. Když se k těmto činnostem přidá softwarové pirátství, dohromady tvoří 

moderní počítačové pirátství, tedy warez.  

Warez se provozuje ve skupinách specialistů, kdy někteří pracují na prolamování 

ochrany proti kopírování, na tzv. crackingu a další na propagaci sebe sama a svých 

produktů. Někteří tyto své produkty nabízejí za úplatu, jiní je nabízejí zdarma. Tito jsou 

financováni především z reklam jiných webových stránek na jejich, a také jsou často 

propojeni s porno průmyslem. 

V dnešní době již jsou časté především stránky, které nabízejí kódy k obejití 

ochrany proti kopírování. Ty pomohou ke stáhnutí originálního CD nabízeného přímo 

na internetových stránkách u oficiálních prodejců či ke spuštění plné verze demo verze 

CD, které jsou nějakým způsobem omezeny.
36

  

Právní pohled na problematiku warezu je jednoznačný. Podle zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, se jedná o porušení autorských práv, práv souvisejících 

s právem autorským a práv k databázi. Trest může být peněžní povahy, propadnutí věci či 

odnětí svobody v krajních situacích až na osm let, obvykle však na dva roky.
37

  

 

Sniffing 

Jedná se o nelegální odposlouchávání komunikace na síti. Ovšem většinou tato 

činnost pokračuje především zachycováním zasílaných dat od uživatelů a jejich následné 

zneužívání. Nejčastěji se jedná o monitorování přístupových jmen a hesel pro následný 

průnik do systému, zachycování souborů posílaných po internetu či obsah posílaných 

emailů.
38
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419-2.  
37
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Právní kvalifikace, týkající se trestného činu sniffingu, tedy neoprávněného 

monitorování komunikace na síti, je možná podle § 182 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, porušení tajemství dopravovaných zpráv a to v případě, kdy pachateli není 

prokázáno vyzrazení získaných dat třetí straně, jinak se orgány činné v trestním řízení řídí 

§ 183 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, porušení tajemství listin a jiných 

dokumentů uchovávaných v soukromí. Tresty jsou v obou případech rozděleny dle rozsahu 

škody, prospěchu, stavu, za jakého tak pachatel konal. V případě trestného činu dle § 182 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, může být pachatel odsouzen až na 10 let odnětí 

svobody, ve druhém případě až na 8 let. 

 

Cybersquatting 

Pod tímto pojmem můžeme rozumět nelegální registrování domény s názvem 

nějakého velkého podniku, značky či ochranné známky. V počátcích rozšiřování internetu, 

kdy bylo blokování těchto domén legální, hrálo velkou roli, kdo předběhne danou 

společnost v registraci známého názvu domény a dále bude požadovat nemalé výkupné 

za prodej této domény. Ovšem v dnešní době již tento problém není aktuální, neboť většina 

podnikatelů již na internetovou síť vstoupili.  

Dnes cybersquatteři využívají nedokonalosti psaní lidí na klávesnici. To znamená, 

že lidé při zadávání adres do vyhledávače dělají překlepy, například vypouštějí či zaměňují 

některá písmenka, či zapomínají na tečky. Proto si cybersquatteři registrují velmi podobné 

názvy domén známých společností, většinou vytvoří podobné webové stránky, jako má 

oficiální podnikatel a nabízejí podobné produkty. Cílem ale není vydělat na prodeji těchto 

podobných produktů, nýbrž profitovat na reklamách jiných podnikatelů na dané doméně. 

Jelikož oficiální společnost by požadovala mnohem větší obnosy za možnost umístění 

reklamy na jejich často navštěvujících stránkách, tato „náhradní“ firma, která díky 

překlepům uživatelů internetu při zadávání názvu dané domény, má také velkou 

návštěvnost, požaduje za umístění a kliknutí na danou reklamu nepatrné peníze, které 

ovšem při velké návštěvnosti mohou činit velký zisk.
 39

  

  Co se týče právního postihu doménového pirátství, zde se můžeme řídit více 

právními předpisy. Například, dle § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

se pachatel dopustí porušení práv k obchodní firmě, dle § 47 či §48 téhož právního 

předpisu, se může jednat o nebezpečí vyvolání záměny či parazitování na pověsti. 
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Dle § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se pachatel může dopustit 

porušení práv k ochranné známce. Ve všech těchto případech se jedná o tresty mírnější, 

jako jsou odstranění závadného stavu, zdržení se takovéhoto jednání, vydání 

bezdůvodného obohacení či přiměřené zadostiučinění, možno i v podobě peněz.  

V určitých případech se soudy mohou řídit § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, s názvem porušení práv k ochranné známce a jiným označením, při kterém může 

být pachatel krom jiného, potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Stejný právní předpis 

obsahuje ustanovení § 248, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, 

podle kterého může být pachatel potrestán kromě jiného odnětím svobody až na 3 léta.   

 

2.8 Protiprávní jednání uskutečněná proti počítači 

 

Průmyslová špionáž  

Tento čin, kterým podnikatel proniká a zneužívá dat konkurence, byl známý již 

před vznikem internetu a počítačů obecně. Ovšem v tehdejší době byli podnikatelé nuceni 

podplácet zaměstnance konkurenční firmy či sami se vloupat do firmy, aby potřebné údaje 

zjistili. Nyní si ovšem většina podnikatelů ukládá ve svém počítačovém systému důležité 

informace o svém fungování, nejčastěji se jedná o tajné obchodní strategie a tím je značně 

pro konkurenci ulehčená práce zjišťování těchto informací. Jsou dvě varianty, jak provádět 

průmyslovou špionáž. Buďto ze vzdáleného počítače, tedy nabouráním se do systému 

konkurence, který se nazývá útok zvenčí, nebo samotnými zaměstnanci firmy a předáním 

informací konkurenci. Tento druhý způsob může být spojen se sociálním inženýrstvím, 

které znamená manipulaci s lidmi za účelem získání informací. Sami zaměstnanci tedy 

ani nemusejí chtít informace o svém zaměstnavateli prozradit, ale nemají na vybranou. 

Na druhou stranu, někteří zaměstnanci mohou tyto informace prodávat konkurenčním 

podnikům za peníze a profitovat tak na výhodě znalosti chodu a systému daného podniku. 

Co se týče právní úpravy průmyslové špionáže, může se jednat o trestný čin 

podle § 230 až §232 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

 

Zpronevěra 

 Opět tento čin je starší než počítače samy. Jedná se o přisvojení si svěřené věci 

nebo majetkové hodnoty. Dnes k ní většinou k ní dochází ve finančních institucích, kdy 

zaměstnanec zneužije finančních prostředků společnosti k vlastnímu obohacení.  



30 

 

 Kdo takto koná, dopouští se trestného činu zpronevěry podle § 206 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a může být v těžších případech odsouzen až na deset let 

odnětí svobody. 

 

Krádež identity 

U tohoto trestného činu se pachatel dopouští podvodného jednání, kdy se vydává 

za druhého člověka, s cílem získat finanční prostředky, důležité informace nebo jiné 

výhody. 

Oběť tohoto činu může přijít nejen o peníze na svém účtu, ale i zodpovídat za nezaplacené 

výdaje, za různé škody, dokonce i nést důsledky mnoha trestných činů, které sice spáchala 

cizí osoba, ale jménem dané oběti.  

Citlivými údaji jsou nejen jméno a příjmení, rodné číslo, číslo osobních dokladů, 

hesla, přístupové data, ale veškeré údaje, podle kterých lze určit danou osobu. Například 

to mohou být bezpečnostní kódy kreditních karet, PIN kódy, adresa bydliště, detaily 

o úvěrech, hypotékách, rodinné či pracovní poměry apod.
40

   

Z pohledu práva se u tohoto činu jedná o dvoustupňový trestný čin. V prvním 

stupni pachatel musí získat identitu oběti a to odcizením elektronických dat. Provádí to 

nejčastěji neoprávněným kopírováním dat, tzv. skimmingem
41

, lstivým vylákáním údajů, 

tzv. phishingem či pharmingem, nebo hackingem, tedy nedovoleným vniknutím do cizího 

počítače, o kterých si povíme níže. Ve druhém stupni pachatel je zde podmínka reálného 

zneužití neoprávněně nabyté nové identity.
42

  

Z právního hlediska se může jednat o skutkové podstaty hned několika trestných 

činů. Buďto se jedná o klasický podvod podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, například v případě phishingu či pharmingu, nebo o trestný čin neoprávněný 

přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, v případě hackingu. Může se také jednat o porušení tajemství 

doručovaných zpráv podle § 182 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, nebo o trestný 

čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 

takových dat podle § 231 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Také může jít 

v neposlední řadě o poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a 
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 POLICIE ČR. Autor neuveden. Ztráta identity [online]. PČR [cit. 21.3.2012]. Dostupné z:  
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zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku. 

 

Phishing  

Podobně jako u sniffingu se jedná o podvodné získávání citlivých údajů uživatele, 

ovšem ne monitorováním internetu, ale rozesíláním emailových zpráv, které na první 

pohled vypadají jako oficiální žádosti banky či podobné společnosti. Většinou v tomto 

emailu daná instituce žádá, aby uživatel zadal jeho údaje na odkazované stránce pod 

zdůvodněním různých technických problémů, inovace stránek, testování spokojenosti 

apod. Tato odkazovaná stránka často vypadá podobně jako stránka oficiální instituce a 

důvěřivý uživatel zde opravdu zadá své přihlašovací údaje a útočníci ihned mohou vykrást 

peníze z jeho účtu.
43

  

Phishing naplňuje skutkovou podstatu podvodu, podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku. Za tento trestný čin jsou odstupňovány tresty podle výše škody. 

Způsobí-li pachatel škodu velkého rozsahu, může být odsouzen až na 10 let odnětí 

svobody.  

 

Pharming 

Dá se říct, že pharming je modernějším nástupcem phishingu. Je založen 

na podobném principu oklamání uživatele a zneužití jeho vstupních údajů, většinou kvůli 

jeho přístupovým údajům k bankovnímu účtu, ovšem je mnohem složitěji odhalitelný. 

Využívá se k jeho konání přepsání jména serveru banky na podvrženou IP adresu. Uživatel 

internetového bankovnictví tedy do vyhledávače napíše adresu požadované banky, 

například www.netbanka.cz, což je oficiální internetová adresa dané banky, ovšem 

pachatelům se již podařilo přesměrovat IP adresu banky na imaginární banku. Ta vypadá 

k nerozeznání od stránky banky oficiální, uživatel zadá požadované přihlašovací údaje a 

v tu chvíli je mají k dispozici útočníci.  

I v tomto případě se bude jednat o protiprávní čin podvodu, podle § 209 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

  

V této kapitole jsme rozebrali především internet a trestné činy či přestupky, které 

se díky jeho používání, páchají. Zjistili jsme, že s rozvojem technologií, narůstá počet 
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možností pro páchání protiprávního jednání prostřednictvím internetu, tradiční, především 

fyzické trestné činy se dostávají do pozadí a pachatelé se začínají vydávat jednodušší, 

méně náročnou cestou, s využitím informačních a komunikačních technologií. 
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3 Ekonomické, technické a právní aspekty počítačové 

kriminality 

Tato kapitola je věnována počítačové kriminalitě z hlediska jejich ekonomických příčin a 

důsledků páchání počítačové kriminality, technických důvodů, které vedou k umožnění 

páchání počítačové kriminality a v neposlední řadě právních aspektů, které jsou nezbytné 

k posouzení každého trestného činu i přestupku spáchaného v prostředí počítačů.  

 

3.1 Ekonomické aspekty 

Analýza BSA 

BSA (Business Software Alliance), je protipirátská organizace, která se snaží 

potlačit využívání nelegálních aplikací v podnikovém prostředí. V České republice, 

v listopadu minulého roku, rozeslala 13 tisíc poštovních obsílek českým podnikatelům, 

u kterých má tato organizace podezření na nelegální užívání software. Míra softwarového 

pirátství v České republice se loni v různých sektorech pohybovala podle internetového 

článku pana Ryby od 30 do 50 procent.
44

 Podle výzkumu BSA má míra softwarového 

pirátství rostoucí tendenci v domácnostech, kdežto klesající tendenci ve firemním sektoru. 

Tedy můžeme předpokládat, že okolo 30 procent tvořil nelegálně používaný software 

ve firemním sektoru a až 50 procent v domácnostech.   

Celkově bylo v České republice, podle poslední analýzy BSA, nainstalováno 36 %, 

z celkového nainstalovaného softwaru, nelegálním způsobem. Celkový ušlý zisk, který 

tvoří tento nelegální software, je 3,7 miliard korun. Celosvětově hodnota nelegálního 

využívání softwaru činí 59 miliard amerických dolarů.
45

  

Co se týče průzkumu ve firemním sektoru, menší podnikatelé, maximálně vlastnící 

99 počítačů, se obávají především finančního postihu. Podnikatelé s větším počtem 

počítačů se obávají nejvíce poškození dobrého jména firmy, jména jejich manažerů a 

z poškození bezúhonnosti. 

Český podnikatel, za rok 2011, zaplatil pokutu v průměru 260 tisíc korun, za 

využívání nelegálního softwaru, jako kompenzace jeho výrobcům. Oproti roku 2010 se 

tato průměrná pokuta podnikatelům zvýšila o 4 procentní body. K tomu má podle zákona 
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poškozený výrobce softwaru nárok vyžadovat až dvojnásobek kupní ceny nelegálně 

užívaného softwaru a viník má také povinnost daný software od firmy koupit.
46

  

Klesající tendence softwarového pirátství u podnikatelů je dle autorčina názoru 

z důvodu, že podnikatelé více berou v potaz morální odpovědnost, jsou si více vědomy 

rizik postihů, ale je to dáno také tím, že společně s legálně užívaným softwarem získávají 

spoustu výhod, např. profesionální servis, poradenství, aktualizace či dokumentaci. 

Oproti jednotlivcům, podnikatelům hrozí častější kontroly, či riziko nahlášení 

podezření na užívání nelegálního softwaru, například nespokojeným zaměstnancem. 

Při zjištění užívání takovéhoto softwaru podnikatelům hrozí vysoké pokuty a hrazení výloh 

za soudní řízení a právní zastoupení. Tyto pokuty, dle zjištění letošní analýza BSA, se 

budou zvedat oproti loňskému roku v průměru o 10 %, tedy z 260 tisíce korun na 286 tisíc 

korun.
47

 

Rostoucí tendence u používání nelegálního softwaru u domácností je nejspíš 

z důvodu, že protipirátské organizace a policie se zaměřují spíše na užívání nelegálního 

software podnikateli a jednotlivcům proto postihy nehrozí v takové míře, jako 

podnikatelům.  

 

Studie společnosti Ponemon Institute 

Společnost Ponemon Institute
48

 provedla v srpnu loňského roku studii 

na reprezentativním vzorku padesáti větších společností z různých průmyslových odvětví, 

kdy každá tato společnost měla více než 700 zaměstnanců.  Při této studii společnost 

Ponemon Institute zjistila, že průměrné roční náklady instituce z daného vzorku 50 

organizací, činí 5,9 miliónů dolarů. Rozpětí těchto nákladů se pohybovalo 

od 1,5 až po 36,5 miliónů dolarů ročně, jak můžeme vidět v příloze č. 5. Tato průměrná 

částka narostla o 56 procent, oproti stejné studii provedené v roce 2010, kdy byla průměrně 

vyčíslena na 3,8 miliónů amerických dolarů. Tato informace signalizuje velmi rychlý 

nárůst počítačové kriminality, díky čím dál větší motivovanosti pachatelů a rychlému 

rozvoji informačních technologií. Tento vybraný vzorek podle studie zaznamenal 

72 úspěšných kybernetických útoků týdně, tedy každá společnost byla týdně napadena 
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minimálně jednou. Tato hodnota představuje 44procentní nárůst, oproti studii z roku 2010. 

Průměrný čas potřebný pro vyřešení počítačového útoku, byl stanoven na 18 dní, při 

průměrných nákladech přes 415 dolarů na každou účastnící se organizaci, a to během čtyř 

týdnů, kdy měla každá organizace kontrolovat své výdaje na tyto činnosti. Tyto průměrné 

náklady na vyřešení kybernetického útoku vzrostly o 67 procent oproti těm samým 

nákladům pro organizaci v roce 2010, tedy v tomto roce byly průměrné náklady 247 dolarů 

a na vyřešení kybernetického útoku postačilo v průměru 14 dnů. Více než 90 procent 

nákladů na kybernetické zločiny tvořil škodlivý kód
49

, útoky na web firmy a útoky typu 

odepření služby (útok DoS)
50

. Studie ukazuje, že nejnákladnějšími interními položkami 

firmy jsou detekce hrozeb a obnovení dat.  

Tato studie měla poukázat na nutnost organizace zabezpečit se proti kybernetickým 

útokům, jelikož ekonomické důsledky stoupají úměrně se zvyšující se sofistikovaností a 

frekvencí počítačových útoků. Ovšem aby firma neprodělala a mohla odhadnout výši 

investic do zabezpečení, musí nejdříve zjistit reálné náklady na odstranění následků 

kybernetických útoků, řekl Dr. Ponemon, zakladatel Ponemon Institute.
51

  

 Zakladatel společnosti Ponemon Institute správně zhodnotil, že velmi důležitým 

aspektem ušetření zbytečných výdajů za počítačovou kriminalitu je prevence, tedy 

dostatečné zabezpečení firmy proti možnému útoku zvnějšku. Přitom velké množství 

počítačových útoků je umožněno nejen díky slabému zabezpečení výpočetní techniky, ale 

také díky lehkovážnému chování zaměstnanců ve firmě. Proto by každý podnikatel měl 

školit své zaměstnance, jak se správně chovat, především v internetovém prostředí, aby 

například zaměstnanci nestáhli z infikovaných stránek nechtěně škodlivý kód a tím pak 

netrpěl celý podnik.    

 

Norton Cybercrime Report 2011 

V této celosvětové studii je zkoumaným vzorkem více než 12 tisíc dospělých osob 

pocházejících z 24 zemí světa. Takovýto vzorek již může ukázat velmi přesný stav 

počítačové kriminality. Podle této zprávy se obětí kybernetického zločinu stane každý den 

jeden milión osob. 14 dospělých osob se tedy stane obětí počítačových zločinců každou 
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vteřinu. Podle této studie jsou roční náklady spojené s počítačovou kriminalitou 

114 miliard dolarů a vyčíslená hodnota času ztraceného díky této počítačové kriminalitě je 

274 miliard dolarů. V konečném výsledku jsou roční náklady spojené s kybernetickou 

kriminalitou vyčísleny na 388 miliard dolarů, jak můžeme vidět na obrázku 

v příloze č. 6. Tato hodnota je tak vysoká, že předčila finanční prospěch ze světového 

černého trhu s marihuanou, kokainem a heroinem, který činí 288 miliard dolarů a 

přibližuje se hodnotě globálního obchodování s drogami. Podle výsledků studie se 69 % 

dotazovaných dospělých již někdy stalo obětí počítačových zločinců. Oproti průzkumu 

v roce 2010, došlo k 3procentnímu nárůstu. V roce 2010 se obětí kybernetického zločinu 

stalo 431 miliónů dospělých osob. 

Podle studie z roku 2011, zmíněné na oficiálních internetových stránkách 

zastoupení Evropské komise v České republice (dále jen stránky EK v ČR), dosahují 

celkové škody způsobené počítačovou trestnou činností 85 až 291 miliard eur.
52

   

Výsledky této zprávy společnosti Norton poukazují, jak rozsáhlý je kybernetický 

zločin na celém světě. Netýká se pouze společností, ale dotýká se také jednotlivců. 

Výsledky této zprávy, že došlo k 3procentnímu nárůstu kybernetických útoků, 

korespondují s provedeným výzkumem, zaznamenaným v poslední kapitole této 

diplomové práce. 

Dle autorčina názoru je zajímavé, že náklady spojené s počítačovou kriminalitou 

jsou poloviční, oproti v penězích vyčíslené hodnotě času, ztraceného díky této počítačové 

kriminalitě.   

Nyní srovnáme výsledek celkových ročních nákladů spojených s počítačovou 

kriminalitou zjištěných studií společnosti Norton a studie ze stejného roku, zmíněné 

na stránkách EK v ČR.  

Aby se výsledky těchto studií alespoň trochu rovnaly, při přepočtu daných kurzů 

($=19 Kč, €=25 Kč) na české koruny by škody způsobené počítačovou trestnou činností, 

dle studie zmíněné na stránkách EK v ČR, musely dosáhnout nejvyšší možné hranice, tedy 

291 miliard eur. V přepočtu by tato částka vycházela na 7,275 miliard Kč. Vyšší náklady 

na kybernetickou kriminalitu budou ovšem stále vycházet výsledkům společnosti Norton, 

které v přepočtu na české koruny vycházejí na 7,372 miliard Kč. Tyto údaje se ale musí 

brát s rezervou, jelikož žádná společnost nikdy nemůže prozkoumat názory a údaje 
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od všech uživatelů internetu na světě, ale vždy se jedná o jejich vybraný vzorek. Proto se 

tyto náklady také plně neshodují.  

 

Analýza společnosti Cisco 

Studie Cisco 2011 Annual Security Report, se zabývá vývojem používané strategie 

počítačových zločinců. Ti se dle této studie přestávají zabývat hromadnými útoky, 

tzv. spamy, ale stále více se zaměřují na cílené útoky. Cisco uvádí meziroční pokles spamu 

o více jak 80 procent, z 300 miliard na 40 miliard spamů za den. Takovýto pokles byl mezi 

červnem 2010 a 2011. Jedním z důvodů jsou čím dál kvalitnější bezpečnostní mechanismy, 

které hromadným útokům dokážou stále častěji zabraňovat. Tyto bezpečnostní produkty 

snáze obejdou cílenější útoky provedené v malém měřítku. Kromě tohoto aspektu je dalším 

důvodem soustředění se na cílené útoky, namísto hromadným zprávám, jejich výnosnost. 

V roce 2010 si rozesílatelé nevyžádaných a podvodných zpráv vydělali 1,1 miliard dolarů 

za měsíc, loni už se tato částka snížila na polovinu, tedy 500 miliard dolarů měsíčně. 

Přestože cílené útoky stojí zločince vyšší náklady než útoky hromadné, přinášejí jim 

mnohem větší zisky. Úspěšný cílený útok na jednu oběť by měla pachatelům vynést 

v průměru 80 tisíc dolarů. Již v roce 2010 způsobily tyto cílené útoky společnostem škody 

ve výši 1,29 miliard dolarů.  

Dalším novým trendem počítačových zločinců jsou tzv. spear-phishingové útoky, 

které jsou, podle internetového portálu chip.cz, personalizovanou obdobou klasického 

phishingu, tedy jsou to zvlášť cílené počítačové útoky. I přes větší finanční náročnost a 

malý objem rozesílaných emailů, přinášejí až desetkrát větší zisky, než hromadné útoky. 

Využívají metod sociálního inženýrství
53

, jsou sofistikovanější a vyžadují velmi pečlivou 

přípravu.
54

 Principem je zasílání emailů do firem v takové podobě, že ani zaměstnanci je 

nerozeznají od typického emailu, například od kolegy. Zprávy přicházejí ze známých 

adres, na konci je podpis vypadající jako originál a dokonce mají i stejnou hlavičku. 

Zaměstnanec, který nemá nejmenší ponětí, že se jedná o podvodnou zprávu, klikne 
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na odkaz či přílohu ve zprávě a tím dá pachateli možnost vstoupit do počítačové 

sítě firmy.
55

 

V tabulce 2.1 můžeme srovnat výnosnost cílených spear-phishingových útoků 

oproti hromadným phishingovým útokům. Z této tabulky bude patrné, jak se pachatelům 

vyplatí investovat do přípravy cílených útoků. 

Tabulka č. 3.1: Srovnání ekonomiky masových a cílených útoků 

Druh kampaně Hromadný phishingový 

útok 

Spear-phishingový 

útok 

Celkový počet odeslaných 

zpráv 

1.000.000 1.000 

Zablokováno 99 % 99 % 

Otevřeno 3 % 70 % 

Reakce 5 % 50 % 

Úspěšných útoků 50 % 50 % 

Počet obětí 8 2 

Hodnota jedné oběti 2.000 USD 80.000 USD 

Celková hodnota kampaně 16.000 USD 160.000 USD 

Celkové náklady na kampaň 2.000 USD 10.000 USD 

Celkový zisk z kampaně 14.000 USD 150.000 USD 

 

Zdroj: CISCO. RYVOLA, Petr. Spam je na ústupu, nejvíce vynáší cílené útoky [online]. 7/2011 

[cit. 25. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.cisco.com/web/CZ/about/news/2011/071911.html 

 

Tato analýza společnosti Cisco poukazuje na změnu v chování kybernetických 

zločinců, kteří změnili svůj způsob jednání při tvorbě zisku nelegálním způsobem. Tato 
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změna se projevila přechodem od méně výdělečných rozesílání spamů, přes hromadné 

zasílání phishingových zpráv, k mnohem více zaměřeným, časově náročnějším, ale 

výnosnějším, spear-phishingovým útokům, kde využívají především oklamání člověka 

díky sociálního inženýrství.   

 

Jeden ze způsobů cesty peněz ke zlodějům  

Šéfredaktor serveru lupa.cz, na konferenci v Praze s názvem Trendy v internetové 

bezpečnosti, přednášel o metodách okrádání na internetu. Jedním ze způsobů, jak se 

pachatelé obohacují, je využití prostředníka ke krytí svých identit. Tento šéfredaktor uvedl 

příklad, kdy ve státě Kentucky se do hlavního počítače, spravujícího státní pokladnu, 

dostal vir. Pachatelé pomocí něj získali přístupové hesla ke státnímu bankovnímu účtu a 

vyhledali si zde nevinné prostředníky, 25 žen. Těm pak prostřednictvím emailu poslali 

nabídku jednoduché brigády, při které si vydělají 200 dolarů. Ženy neodmítly a po splnění 

úkolu jim na jejich konto přišlo okolo desíti tisíc dolarů. Ženy poctivě tento omyl 

zaměstnavatelům, tedy pachatelům, oznámily a s omluvou byly požádány, aby na určitý 

účet na Ukrajině zaslaly přebytek peněz a ponechaly si slíbených 200 dolarů. Jelikož tuto 

částku ženy získaly téměř zadarmo, poctivě tak učinily a pachatelé si tímto přivydělali 

okolo 415 tisíc dolarů za jeden týden.
56

 

Ovšem za největší krádež dat na internetu vůbec je považováno odcizení informací 

ze 130 miliónů platebních karet Albertem Gonzalezem, který pracoval jako agent FBI. 

Tomuto muži se odcizení dat z tolika karet podařilo takovým způsobem, že díky 

internetovému připojení vniknul do platebního systému maloobchodních prodejců a dostal 

se k databázím asi 250 amerických firem, které měly záznamy o miliónech svých 

zákazníků. Postižené společnosti měly v záznamech údaje ze 130 miliónů kreditních karet 

a tímto činem způsobil škodu více než 200 miliónů dolarů. Za takovéto protiprávní chování 

jej americký soud odsoudil k dvaceti letům vězení.
57

 

 V tomto případě se můžeme přesvědčit, jak kybernetičtí útočníci využívají 

nevinných prostředníků, kterým obětují i několik stovek dolarů, aby se dostali k penězům, 

aniž by podezření padlo přímo na ně.  
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Dopad informační kriminality na ekonomické subjekty 

Podle výsledků výzkumných týmů sociologie a psychologie na Univerzitě Karlově 

v Praze, jsou častým následkem počítačové kriminality zejména pro bankovní ústavy a 

telekomunikační společnosti přímé finanční ztráty. Naopak u některých subjektů, jako jsou 

školy, takovýto dopad, podle výzkumu, výrazně nehrozí. Ovšem i zástupci bankovních 

ústavů zde zmiňovali, že finanční dopady prozatím provedených počítačových útoků 

nejsou tak výrazné, jako ztráta dobré pověsti, při které může dojít k velkému úbytku 

klientů. Proto tyto instituce často takovýto útok ani nenahlásí příslušným bezpečnostním 

složkám, pokouší se vypořádat se ztrátou dat či financí po svém, a proto umožňují následné 

pokračování pachatelů v jejich činnosti. Jako další dopad kybernetické kriminality instituce 

zmiňují nutnost zaplatit specializované firmě za její pomoc a zdlouhavost odstraňování 

škod. Kromě této časové náročnosti zástupci těchto institucí zmínili také velkou pracnost 

odstraňování kybernetického útoku.  

Pro srovnání můžeme zmínit i negativní dopady informační kriminality 

pro jednotlivé uživatele, kteří se především obávají finančních ztrát, ale také ztráty 

citlivých údajů či ztráty elektronické identity.
 58

  

 Výsledky průzkumu týmů na univerzitě Karlově v Praze dokazují, že pro bankovní 

ústavy a telekomunikační společnosti jsou přímé finanční ztráty sice častým následkem, ale 

ne tím nejdůležitějším. Nejvíce se tyto instituce obávají ztráty klientů, což může 

véstaž k bankrotu firmy.  

 

 Pokud zhodnotíme výše zmíněné studie, docházíme k závěru, že rostoucí tendencí 

mají pokuty za využívání nelegálního softwaru, průměrné roční náklady firem 

na odstraňování následků počítačové kriminality, dochází také k nárůstu počtu obětí 

kybernetických útoků celkově a nakonec dochází také k růstu počtu specializovaných 

spear-phishingových útoků, díky jejich výnosnosti. Klesající tendenci podle těchto studií 

zaznamenalo pouze množství rozeslaných spamů a hromadných phishingových útoků.   
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3.2 Technické aspekty  

Informační a komunikační technologie se vyvíjí rychlostí, jakou v minulosti žádné jiné 

odvětví.   

V počátcích rozmachu využití počítačové techniky byl výskyt počítačové 

kriminality v pravém slova smyslu, pokud nepočítáme krádeže dat uložených na disketách, 

později CD, či celých osobních počítačů, zanedbatelný. Zvyšující se množství 

kybernetické kriminality začalo až s nástupem internetu.  

V 60. letech minulého století, byla založena výzkumná americká agentura ARPA. 

Byla vytvořena Spojenými státy americkými, jako reakce na vypuštění Sputniku, první 

ruské družice, na oběžnou dráhu. Jedním z úkolů agentury ARPA bylo vybudovat 

propojení vládních a vojenských úřadů/institucí. Ovšem problémem bylo, že daná 

propojující síť nesměla mít centrální středisko, které by se stalo terčem nepřátelského 

útoku. Proto v 70. letech přišla společnost RAND
59

 s řešením. Nebude žádné centrální 

řízení sítě, ale více decentralizovaných síťových uzlů. Při napadení jedné části sítě se nic 

nestane a informace budou proudit jinou částí sítě. V roce 1969 vznikl předchůdce našeho 

internetu, první síť ARPANET. Ten sloužil pouze pro vládní a vojenské účely, tedy 

pro normálního civilního občana to byl nepředstavitelný a naprosto nedostupný systém. 

Později se začaly k této síti přidávat především univerzity. O pár let později se části, které 

měly vojenský podklad, od ARPANETu oddělily a staly se samostatnou částí nazvanou 

MILNET. ARPANET již začal být využíván pro civilní účely. K němu se začaly 

připojovat i jiné vznikající počítačové sítě, až se této celosvětově propojené síti začalo říkat 

Internet.
60

  

V počátcích rozvoje osobních počítačů a internetu, tedy v posledních letech 

20. století, již byl internet využíván více, ale většinou studenty a akademickými 

pracovníky. Stále tedy nebyla téměř žádná možnost a ani důvod dopouštět se činů 

podobných dnešní počítačové kriminalitě. Od začátku 21. století, lidé již měli možnost 

připojit se k internetu, alespoň v práci, internetových kavárnách, někdy i v domácnosti, 

tedy již začalo být pro pachatele výnosné začít se zabývat počítačovou kriminalitou. 

Ovšem pouze v omezené míře, jelikož uživatelé internetu byli ještě v tomto ohledu málo 

gramotní, i samotný internet neměl tolik vymožeností jako dnes. Bankovní ústavy ještě 
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neměly zavedeny internetové bankovnictví, jen málo uživatelů mělo svůj vlastní email či 

profil na sociální síti apod. 

Pro pachatele je nejjednodušší cesta páchání počítačové kriminality s využitím 

internetu díky množství připojených uživatelů. V prosinci loňského roku bylo 

dle informací zjištěných americkou statistickou agenturou více než 2 a čtvrt miliard 

uživatelů internetu z celkové populace 7 miliard lidí.
61

 To znamená, že více než třetina 

obyvatel využívá aktivně internet. Autorka usuzuje, že s přibývajícím počtem uživatelů 

výpočetní techniky a sítě internet úměrně bude stoupat počet lidí, kteří by chtěli využít 

těchto technologií na úkor ostatních, a tím pádem vzroste počítačová kriminalita.  

Pachatelé v dnešní době mají tedy oproti minulosti mnohem větší příležitosti 

ke kriminální činnosti jak na internetu, tak na informačních a komunikačních technologiích 

všeobecně. Pokrok v připojení na internet je tak velký, že uživatelé se mohou na internet 

připojit nejen přes osobní počítač, ale většina mobilních zařízení různé cenové kategorie 

dnes obsahuje funkce připojení se na internet.  

Co se týče tvorby bezpečnostních programů, softwarů a aplikací, je stále často 

slyšet o „nabourání se“, vymazání dat, zneužití záznamu apod. Je to tím, že vytvořit 

dokonalé bezpečnostní opatření v tak složitém systému, jako jsou informační technologie, 

je téměř nemožné. Nejjednodušším způsobem, jak předcházet zcizení dat, je odpojit se 

od internetu.  

Ekonomické aspekty hrají při zabezpečení firem velmi důležitou roli. Větší firmy 

často investují nemalé finanční prostředky do hardwarového zabezpečení, ale malé firmy 

se většinou rozhodnou investovat do zabezpečení počítačových sítí podstatně méně 

finančních prostředků a ušetřené prostředky využijí v jiných sférách svého podnikání. 

Převážně z těchto důvodů nebývají zabezpečeny tak dobře, jak by mohly být. Kvalitní 

technické zabezpečení totiž stojí velké peníze. V současné době se na slabším zabezpečení 

firemních počítačových sítí podepisuje jistě i finanční krize, jelikož představa vedení firem 

je taková, že investice do informačních technologií je jednorázová. Samozřejmě 

s rozvojem informační techniky je potřeba i novějších zabezpečovacích prostředků. 
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3.3 Právní aspekty 

 

3.3.1 Právní předpisy, kterými se řídí orgány při postihu počítačové kriminality 

I když si povíme o předpisech, kterými se lze řídit v oblasti informačních technologií, 

česká ani evropská legislativa není v tomto směru ucelena a má stále spoustu nedostatků, 

kterými se pachatelé způsobující přestupky a trestné činy informačního směru mohou hájit 

a následně se díky těmto nedostatkům dostat z obvinění. Oproti tomu legislativa 

amerických států má výhodu v tom, že se řídí precendenty
62

.  

České zákony, které se nejvíce využívají v informační a telekomunikační oblasti jsou: 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který 

definuje účastníky občanskoprávních vztahů, tedy fyzické a právnické osoby, proti kterým 

je kriminální činnost mířena a také ochranu osobnosti a nedotknutelnost vlastnictví. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterým se 

upravují obchodní závazkové vztahy a postavení podnikatelů. Tento zákon bude důležitý 

v případech, kdy se bude jednat o protiprávní aktivity zaměřené proti závazkovým 

vztahům, nebo budou určitým způsobem narušovat hospodářskou soutěž. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

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

autorským a o změně některých zákonů, ve kterém se z oblasti informačních technologií 

řeší především díla, ať už literární, umělecká či podobná, jelikož stačí, aby byla 

zaznamenána v jakékoliv vnímatelné podobě, i elektronicky. Za dílo se zde považuje také 

počítačový program či databáze. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje práva všech na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje 

odpovědnost poskytovatele služeb za obsah informací poskytovaných na internetu. 

Vymezuje informační povinnost při nákupu zboží přes internet, reguluje spamy a 

nevyžádaná obchodní sdělení. 

Dále do této problematiky mohou být také řazeny zákony jako 

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, 
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zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy.
63

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kterým se soudy řídí v případě prokázání 

trestní odpovědnosti pachatele.  

Do prosince roku 2009 byl účinný zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, který ovšem skutečně počítačovou kriminalitu začal 

postihovat až přijetím zákona č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, 

kdy byl do něj zařazen nový trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, 

známý jako první počítačový delikt.
64

  

Dnes už ovšem trestní zákon pozbyl platnosti a řídíme se zákonem č. 40/2009 Sb., 

trestním zákoníkem, který je v souladu s mezinárodními předpisy. Počítačová kriminalita 

je přímo v tomto dokumentu upravena v § 230 až 232 zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník.  

V našem trestním zákoníku jsou tyto počítačové trestné činy upraveny ve třech 

ustanoveních.  

Prvním ustanovením je § 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník., který 

upravuje neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Postihuje 

osoby, které překonají bezpečnostní opatření a tím neoprávněně získají přístup 

k počítačovému systému nebo k jeho části. Délka a druh potrestání závisí na způsobu 

využití zpřístupněných dat, motivu pachatele a velikostí způsobené škody.  

Druhým ustanovením je § 231 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník., který 

postihuje opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a 

jiných takových dat. Tento trestný čin je prakticky přípravou ke spáchání trestných činů 

uvedených v § 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Postačí zde, pokud si pachatel 

s úmyslem spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv či trestný čin 

neoprávněného přístupu k počítačovému systému, zpřístupní nebo přechovává počítačové 

heslo, přístupový kód, zařízení, postup nebo nástroj vytvořený k neoprávněnému přístupu 

k počítačovému systému nebo jeho části. Druh a délka trestu opět závisí velikosti 

prospěchu pro sebe či jiného a na způsobu vykonání tohoto činu jako jednotlivec či jako 

člen organizované skupiny. 
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Posledním ustanovením je § 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník., nazvaný 

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

počítače z nedbalosti. Tento trestný čin spáchá ten, kdo z hrubé nedbalosti poruší 

povinnost vyplývající ze zaměstnání, povolání či funkce a zničí, pozmění či poškodí data 

uložená v počítačovém systému či na nosiči informací. Také se tohoto trestného činu 

dopustí ten, kdo učiní zásah do technického či programového vybavení počítače a tím 

způsobí na cizím majetku minimálně značnou škodu. Oproti předchozím trestným činům 

ke spáchání tohoto činu není nutná způsobená značná škoda, ale postačí hrubá nedbalost, 

tudíž zde není nutný úmysl.
65

 

 

3.3.2 Určení rozhodného práva při řešení trestných činů páchaných prostřednictvím 

internetu 

Je důležité si předem určit, které právo bude pro posouzení právního problému rozhodné. 

Práva a povinnosti jsou subjektům již dlouhou dobu určena právními řády kontrolovanými 

jednotlivými státy. Ovšem ne vždy se právní problém týká pouze jediné země, proto 

zákonitě musely vzniknout právní vztahy s mezinárodním prvkem. Například účastníci 

právního vztahu mohou mít rozdílnou státní příslušnost, věc, o které se jedná, může být 

umístěna na rozdílném místě od dotčeného subjektu apod. Ovšem například u právního 

problému spojeného s internetem je obtížné určit rozhodné právo, jelikož určující kritéria, 

jako jsou pevně stanovené hranice států či místa pobytu jednotlivých osob, v prostředí 

internetu ztrácejí na svém významu. I když prakticky lze vždy vystopovat umístění určité 

informace v určitý okamžik, tak tento okamžik je velmi krátkodobý a tudíž pro právní 

efekt nepodstatný.
66

 

Jelikož je internet celosvětová síť, ideální situací by bylo sjednocení právních řádů 

všech států v postupu při jakémkoliv problému vzniklém v souvislosti s internetem. 

Problém však nastává už v řešení těchto problémů samotným jedním státem, například 

Českou republikou. Při „klasických“ trestných činech už máme vypracovány jisté metody a 

postupy, jak při vyšetřování a posuzování jednotlivých druhů trestných činů postupovat. 

Ale v souvislosti s internetem tato možnost „univerzálnosti“ odpadá, jelikož každý trestný 

čin nebo přestupek je spáchán individuálním způsobem a každý z nich může mít naprosto 

odlišné následky. Pokud někdo fyzicky vyloupí bankovní ústav, je relativně snadné tento 
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čin posuzovat díky očividné agresivnosti, sumě odcizených peněz, počtu ublížení 

na zdraví, při dopadení pachatele také jednodušší posoudit jeho zdravotní stav apod. 

Na rozdíl od předchozího příkladu, kdy se jednalo o fyzický trestný čin, kde je relativně 

snadné vyčíslit způsobenou škodu, v prostředí informačních technologií, při napadení 

firemního informačního systému, následkem čehož dojde k úniku citlivých dat o klientech 

této firmy, vzniká situace, kdy je nereálné tuto škodu objektivně vyčíslit. V praxi se 

hodnotí nejen finanční škoda, ale především firmě hrozí odchod mnoha klientů díky ztrátě 

dobrého jména a pochybnostech vhledem k bezpečnosti získaných údajů o zákaznících.  

Důležitým problémem u páchání trestných činů pomocí počítače a hlavně internetu 

je ten, že pachatel může být od napadeného počítače vzdálen stovky tisíc kilometrů. 

Podle práva kterého státu se bude tento trestný čin posuzovat? Při páchání a následném 

posuzování trestných činů spojených s internetem tedy vyvstává otázka místní působnosti. 

Při klasických fyzických trestných činech je relativně jednodušší posoudit, ve které zemi 

by se měl daný čin stíhat, jelikož je jednoznačné, kde byl spáchán či kde se pachatel 

nachází. Internet ale nezná hranic, proto se jedná o mnohem složitější záležitost. Je sice 

často možné, zjistit polohu pachatele v okamžik konání protiprávního jednání, ale 

v některých případech je to irelevantní a důležitější je posuzovat místo projevení následků 

takovéhoto činu a podle toho by se tímto měly zabývat orgány činné v trestním řízení dané 

země. Česká republika má v zákoně uvedenou možnost stíhat i pachatele, který se v době 

konání svého protiprávního jednání nachází mimo naší republiku, jak je uvedeno v zákoně 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který místní působnost dělí na několik zásad:
67

 

Zásada teritoriality říká, že se podle zákona České republiky bude soudit trestný 

čin spáchaný na jejím území. Takovýto trestný čin bude spáchán na území České republiky 

při splnění jedné ze dvou podmínek. Za prvé by se pachatel musel dopustit zcela nebo 

z části na tomto území protiprávního jednání, i když ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákonem mohlo nastat zcela nebo z části v cizině. Druhou možností je ohrožení zde zájmu 

chráněného trestním zákonem, či zde měl alespoň z části takovýto následek nastat, i když 

protiprávního jednání se pachatel dopustil v cizině. Ovšem prostředí internetu nezná 

hranic, je globální, tedy princip teritoriality prakticky ztrácí smysl, jelikož v kterémkoliv 

okamžiku se lze nacházet kdekoli na světě, aniž by musel uživatel internetu vědět, kde se 

nachází server, s nímž jeho počítač právě komunikuje. 
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Zásada personality dodává, že podle zákona České republiky se bude posuzovat i 

trestný čin spáchaný v cizině českým občanem nebo občanem bez státní příslušnosti, který 

má na našem území povolen trvalý pobyt. 

Zásada ochrany, která určuje, že se bude posuzovat trestnost činu podle zákona 

České republiky, se zaměřuje na spáchání protiprávního jednání v cizině proti osobám, ať 

už se jedná o občana České republiky nebo o osobu bez státní příslušnosti, která má na 

našem území povolen trvalý pobyt, ovšem podmínkou je, že čin bude posuzován jako 

trestný, nebo místo spáchání tohoto činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. 

Poslední zásadou je subsidiární zásada univerzality, díky které se bude posuzovat 

trestnost činu podle zákona České republiky, i když čin byl spáchán v cizině cizím státním 

příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky 

povolen trvalý pobyt. V prvním případě jsou pro takovéto jednání dvě podmínky. První 

podmínkou je, že čin je trestný podle našeho i podle zákona účinného na území, kde byl 

spáchán. Další podmínkou je dopadení pachatele na území České republiky a nevydání jej 

k trestnímu stíhání cizímu státu. Druhým případem bude, když bude čin spáchán ve 

prospěch právnické osoby se sídlem či organizační složkou na území České republiky 

anebo fyzické osoby, která je podnikatelem s místem podnikání, podnikem či organizační 

složkou na území České republiky. Dodatkem k této zásadě je, že trest nesmí být Českou 

republikou uložen přísnější, než jaký stanoví zákon státu, ve kterém byl čin spáchán. 

Vzhledem k tomu, že se zabýváme místní působností na internetu, je důležité brát 

ohled na to, že nejčastějšími případy protiprávního jednání na internetu jsou takové, 

že účinky trestného činu nastanou na území jiného státu, než se uskuteční samotný skutek. 

Za příklad může autorka uvést vykradení účtu amerického občana českým hackerem. 

V tomto případě je možné stíhat pachatele v obou zemích, ale zpravidla je to neefektivní a 

zdlouhavé, díky špatné komunikaci, rozdílných procesních postupech a legislativě. 

Je efektivnější vést trestní řízení pouze v jednom z dotčených států a často jej vedou 

orgány činné v trestním řízení té země, ve které přímo ke spáchání protiprávního jednání 

nedošlo, ale kde projevil efekt takovéhoto trestného jednání. V našem případě uvedeným 

výše by čin byl posuzován americkými orgány činnými v trestním řízení. Ovšem v praxi 

internetové kriminality dle Gřivny a Polčáka je běžnější, že trestnost činu posuzuje ta 

země, kde se pachatel aktuálně zdržuje. Autorka namítá, že v mnoha případech je fyzická 

lokalizace pachatele téměř nemožná, neboť pachatel může IP adresu svého počítače 

fingovat a nelze pak s jistotou říci, na území kterého státu se nachází. 
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3.3.3 Mezinárodní spolupráce v oblasti počítačové kriminality 

Díky tomu, že ne všechny prvky počítačové kriminality jsou spáchány na území pouze 

jednoho státu, orgány činné v trestním řízení jednotlivých států musí při vyšetřování 

spolupracovat. Formální spolupráce probíhá na základě vzájemné právní pomoci, např. 

přes Interpol
68

, neformální spoluprací si orgány států vyměňují potenciálně důležité 

informace. Ovšem pro snadný průběh mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním 

řízení je vůbec potřeba, aby orgány s touto spoluprací souhlasily. Formální spolupráce 

vyžaduje mezinárodní dohodu nebo jiný podobný nástroj. V případě vzájemné právní 

pomoci v oblasti počítačové kriminality je tato spolupráce mnohem důležitější, než 

u páchání tradiční kriminální činnosti, jelikož v oblasti počítačů se mohou potřebné důkazy 

rychle vytratit, pokud nejsou zajištěny v dostatečně krátkém čase. Bylo již v počátcích 

rozvoje informačních a komunikačních prostředků a především internetu, potřeba 

dosáhnout jisté kompatibility právních řádů různých států, aby byla zajištěna účinná 

mezinárodní spolupráce při vyšetřování počítačových trestných činů. Doposud, tedy 

jednalo-li se o spolupráci v mezinárodním měřítku, země měly většinou jen uzavřeny 

určité smlouvy, ve kterých se zavazovaly spolupracovat v trestním řízení.
69

 Následně byla 

vytvořena mezinárodně závazná úmluva, která v sobě nesla prvky nejen mezinárodní 

spolupráce, ale zahrnula i prvky procesního a hmotného práva. 

Dne 23. listopadu 2001 byla v Budapešti na Mezinárodní konferenci o počítačové 

kriminalitě, přijata v rámci činnosti Rady Evropy, Úmluva o kyberkriminalitě
70

. 

Ovšem tato Úmluva o kyberkriminalitě nedefinuje jednotně počítačovou kriminalitu, ale 

zavazuje smluvní státy k harmonizaci vnitrostátních trestných legislativ. 

Dle oficiální Úmluvy o kyberkriminalitě se počítačové trestné činy dělí 

na následující:
71

 

Hlava 1) Trestné činy proti důvěrnosti, integritě a přístupnosti počítačových dat a systémů 

Článek 2) Neoprávněný přístup 

Článek 3) Nelegální odposlouchávání 

Článek 4) Zásah do dat 
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Článek 5) Zasahování do informačních systémů 

Článek 6) Zneužití zařízení 

Hlava 2) Trestné činy související s počítačem 

Článek 7) Padělání počítačových dat 

Článek 8) Podvod souvisejících s počítačovými daty 

Hlava 3) Trestné činy související s obsahem 

Článek 9) Trestné činy související s dětskou pornografií 

Hlava 4) Trestné činy související s porušením autorského práva a práv s ním souvisejících 

Článek 10) Trestné činy související s porušením autorského práva a práv s ním 

souvisejících 

V článku 11 se řeší odpovědnost osob, které úmyslně napomáhají páchat trestné 

činy uváděné v článcích 2 až 10 a také uvádí, že i pokus o některý z trestných činů, 

upravených v souladu s články 3 až 5 a 7 až 9 odstavce 1 písmene a) a c), by měl být 

do vnitrostátního práva zaveden jako trestný čin. Smluvní strany si však mohou vyhradit, 

že tento pokus o některý z trestných činů nebudou uvádět do svého vnitrostátního práva 

jako kriminální delikt.   

Česká republika tuto Úmluvu o kybernetické kriminalitě podepsala roku 2005, 

ovšem doposud ji neratifikovala, stejně jako téměř polovina dalších členů Rady Evropy
72

.  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, z této Úmluvy o kybernetické kriminalitě 

vychází pouze pojmově, nikoli, že by se jí řídil.  

 

V této kapitole jsme probrali ekonomické, technické a právní aspekty počítačové 

kriminality. V části popisu ekonomických aspektů počítačové kriminality autorka popsala 

různé nedávné studie a analýzy, dle kterých jsme zjistili ekonomické následky páchání 

počítačové kriminality. V technických aspektech jsme shrnuli vývoj internetu a technické 

umožnění páchání kyberkriminality. V části probírání právních aspektů autorka shrnula 

právní předpisy, kterými se řídí orgány při postihu počítačové kriminality, poté určení 

rozhodného práva při řešení trestných činů páchaných prostřednictvím internetu a zásady 

místní působnosti trestního zákoníku. Také jsme si pověděli, která země dle autorů Gřivny 

a Polčáka posuzuje v praxi trestnost činu. Nakonec zde autorka také zařadila rozdělení 

počítačových trestných činů dle Úmluvy o kyberkriminalitě.  

 

                                                 
72

 Rada Evropy je mezivládní organizace, kterou dne 5. května 1949 založilo 10 evropských států. V 

současné době má 47 členů a 6 zemí má status pozorovatele. 
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4 Zhodnocení současné situace 

V první části této kapitoly se dočteme o novém návrhu EU pro boj s kybernetickou 

kriminalitou, dále bude nastíněn nový český připravovaný zákon o kybernetické 

bezpečnosti, také se zde dočteme o škodlivých chováních na sociální síti Facebooku. 

Autorka si dovolila zmínit se také o činnosti dvou skupin internetových nadšenců,  

Anonymous a Wikileaks. V závěru této části kapitoly se autorka pokusila nastínit svůj 

pohled na budoucí vývoj internetové kriminality.  

V druhé části této kapitoly bude proveden stěžejní průzkum pro dosažení cíle 

diplomové práce, zaměřený na povědomí uživatelů o bezpečném chování na internetu. 

Poté budou vyhodnoceny stanovené hypotézy a na závěr této části kapitoly budou 

navrhnuty doporučení na zlepšení zjištěné situace. 

 

4.1 Další boj EU proti počítačové kriminalitě 

První evropský větší zjevný zájem o počítačovou kriminalitu vznikl na popud Rady 

Evropy podepsáním Úmluvy o kybernetické kriminalitě, která vstoupila v platnost roku 

2004. 

Druhým větším připravovaným zákrokem proti počítačové kriminalitě, je Evropskou unií 

navrhované Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (dále jen Centrum). Centrum 

by mělo začít podle plánu fungovat v roce 2013 v Haagu, jako součást evropské policejní 

agentury Europolu.
73

 Evropská unie dne 28. března 2012 probírala založení tohoto Centra, 

kde by se kromě jiného řešila především dětská pornografie, zneužívání platebních karet a 

krádeže identit. Centrum by mělo školit národní experty, udržovat online databázi 

kybernetických zločinců a počítačových trestných činů a poskytovat podporu 

pro vyšetřování a stíhání členským státům.
74

 Dále bude toto Centrum varovat členské země 

před závažnými hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti a bude tyto členské státy také 

upozorňovat na mezery v zabezpečení internetu. Bude poskytovat podporu vyšetřovatelům 

a odhalovat zločinecké sítě. Centrum by mělo využívat informace nejen z policejních 
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zdrojů, ale také z veřejného sektoru, průmyslových odvětví a akademické obce a následně 

je poskytovat vyšetřovatelům, soudcům a žalobcům.
75

  

 

4.2 Připravovaný nový český zákon o kybernetické bezpečnosti 

Dne 19. října 2011, vláda České republiky, přijala usnesení č. 781, o ustanovení 

Národního bezpečnostního úřadu. Tímto usnesením vlády bylo Národním bezpečnostním 

úřadem také uloženo vybudovat do konce roku 2015 plně funkční Národní centrum 

kybernetické bezpečnosti.  

Primárním cílem zákona o kybernetické bezpečnosti je zvýšení bezpečnosti 

kybernetického prostoru, zavést do praxe soubor oprávnění a povinností a v neposlední 

řadě nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým 

sektorem, za účelem vyšší efektivity při řešení kybernetických bezpečnostních událostí.  

Ve věcném záměru není podstatou postihnutí a eliminace veškerých rizik 

dotýkajících se všech uživatelů kybernetického prostoru, ale pouze ochránit tu část 

infrastruktury, která je pro fungování státu významná a její narušení by vedlo k ohrožení 

zájmu České republiky.  

Nová právní úprava bude obecně dopadat na poskytovatele služeb elektronických 

komunikací a subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací, správce systémů kritické 

komunikační a informační infrastruktury a správce informačních systémů veřejné správy.  

Zákon těmto subjektům stanoví nové typy povinností, především aplikaci opatření 

ke hlášení kybernetických bezpečnostních událostí a opatření k zabezpečení informačních 

a komunikačních systémů. Zákon těmto veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům 

poskytne dostatečný čas k implementaci těchto opatření.  

Ústředním orgánem státní správy, na úseku kybernetické bezpečnosti, se stal 

Nejvyšší bezpečnostní úřad. Organizační řešení potřeby vyhodnocování informací 

o kybernetické bezpečnostní situaci České republiky, bude postaveno na dvou 

dohledových pracovištích, tj. národní dohledové pracoviště a ústřední dohledové 

pracoviště.
76

  V tomto ohledu, dle názoru českých odborníků, bude slabina české 

kybernetické bezpečnosti, navržené v připravovaném zákoně, jelikož při kybernetickém 
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útoku se nejdříve musí mezi sebou dohodnout o postupu tři výše zmíněné úřady a to reakci 

na dané ohrožení zásadně zpomalí.
77

 

Společnost AutoCont 20.3.2012 zveřejnila statistiku, že počítačová kriminalita se 

v České republice umístila na čtvrtém místě mezi trestnými hospodářskými činy. 

Na prvních třech místech se umístila majetková zpronevěra, účetní podvody a korupce a 

uplácení. Expert na IT bezpečnost Milan Chromý z AutoContu uvedl, že málokdo si 

uvědomuje vysokou společenskou nebezpečnost počítačové kriminality a především tresty 

jsou v České republice za takovéto protiprávní jednání příliš nízké.
78

  

 

4.3 Nebezpečí trendu zvaného Facebook 

„Co na srdci, to na facebooku“.
79

  

Fenoménem dnešní doby v oblasti mezilidských vztahů a internetové komunikace, 

především u mladších lidí, je ze všech sociálních sítí, především Facebook. Ten 

reprezentuje, dle výsledků Českého statistického úřadu, dominantní sociální síť. Založen 

byl v roce 2004 Markem Zuckenbergem, jako informační a komunikační aplikace, sloužící 

studentům amerického Harvardu. Začal být populární a rozšířil se i do jiných vysokých 

škol, až se nakonec rozšířil i mimo Spojené státy americké. Momentálně má přes půl 

miliónů uživatelů na celém světě. Jen v České republice je nyní využíván více než třemi a 

půl milióny uživateli, podle výsledků Českého statistického úřadu, který vyhodnocuje 

nashromážděná data ze zemí Evropské unie a zemí OECD.
80

    

Velmi častou otázkou při seznámení dvou lidí bývá: „Máš Facebook“? Ano, tato 

sociální síť je v poslední době často probíraným tématem. Ať už se jedná o debaty ohledně 

bezpečnosti na něj uložených informací, jeho finančně zajištěnému zakladateli či akciích, 

tak především se o něm mluví, jelikož velmi zasahuje do běžného života téměř každého 

mladého člověka.  
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Tato sociální síť již není jen prostým komunikačním prostředkem jeho uživatelů, 

ale slouží ve velké míře přes cílené působení reklamních nabídek až k páchání nelegální 

činnosti.  

Například můžeme vzít v úvahu vytváření podvodných skupin facebookovských 

komunit. Pokud někdo vytvoří stránku pro fanoušky, uživatelům se může líbit a stanou se 

její součástí. To nejspíš shledáváme v pořádku. Ovšem jsou tu i lidé, kteří vytvoří skupinu, 

která slibuje při účasti uživatelů různé služby či výhry. Spousta naivních zákazníků 

Facebooku se při vidině nějaké výhry či služby zdarma, okamžitě stane fanouškem, tím 

pádem tvůrce takovéto skupiny získává do ruky mocnou zbraň, se kterou může naložit 

dle libosti. Fanouškům této skupiny se na jejich hlavní stránce zobrazuje vše, co napsali 

nejen jejich přátelé, ale také tvůrci této skupiny. Proto při velkém množství fanoušků tvůrci 

mohou tuto skupinu snadno zpeněžit tím, že ji nabídnou k prodeji například marketingové 

společnosti, která bude využívat zobrazování jejích reklam na profilu všech fanoušků. 

Velkou výhodou tohoto marketingového tahu je v tom, že díky Facebooku lze zaměřit 

reklamu na požadovanou cílovou skupinu lidí.   

Dále existují lidé, kteří na Facebooku sbírají data o jeho uživatelích. Provádí se to 

tak, že tito sběratelé dat vytvoří na Facebooku nějakou aplikaci, například s názvem 

„zjisti, jaké auto se k tobě nejvíc hodí“. Než se uživateli spustí (občas ani nespustí) tato 

aplikace, je upozorněn na to, že tato aplikace může získávat informace z jeho profilu, fotky 

a také informace o uživatelových přátelích a jiný obsah potřebný k fungování této aplikace. 

Bez povolení tohoto získávání informací od uživatele aplikaci nelze spustit. 

Po odsouhlasení jsou všechna uživatelova data, jaká na facebook vložil, zpřístupněna 

tvůrcům této aplikace. Následně je tato aplikace zaslána všem uživatelovým přátelům se 

vzkazem, ať si ji také spustí. Nevýhodou totiž je, že uvedení e-mailu je základní 

podmínkou pro zavedení účtu na facebooku. Tyto získané citlivé údaje poté mohou 

posloužit například k šíření nevyžádaných zpráv, které mají velkou šanci na úspěch, neboť 

pachatel využije odcizení uživatelových informací na facebooku a například jej osloví 

jménem, přezdívkou, přiloží jeho fotografii, vydává se za některého z přátel apod. Tyto 

zprávy pak působí důvěryhodně. 

Na internetu lze nalézt agentury, které se zabývají zprostředkování reklamy firmám 

přímo na portále facebook. Všechny jsou ale založeny na podobném principu. Mají 

k dispozici různé aplikace, díky kterým získávají přístup k uživatelovým datům a také 

fanoušky mnoha stránek, kterým se zobrazí daná reklama na jejich hlavní stránce. Otázkou 

je, zdali to lze považovat za etické chování, když tito uživatelé se nestali fanoušky 
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z důvodu, aby byli marketingově oslovováni. Každopádně, protiprávní tato situace zatím 

není, tedy jedná se o pouhé využití lehkovážnosti uživatelů.  

Také se v poslední často vyskytují viry šířené díky této sociální sítě. Nejčastější 

podoba je šíření prostřednictvím zábavných videí, které po kliknutí přesměrují na určitou 

stránku, na které přehrání tohoto videa vyžaduje aktualizaci přehrávače, díky níž si uživatel 

nainstaluje vir do svého počítače. Viry jsou často tak sofistikované, že určitým způsobem 

vyřadí z provozu antivir, často i firewall a uživatel není nijak chráněn.
81

  

Velkým rizikem sociálních sítí obecně, je snadná krádež identity. Existuje více 

způsobů, jak se někdo cizí může vydávat za někoho jiného. Díky portálu facebook lze 

buďto založit profil cizí osobě nebo se dostat do jeho stávajícího profilu a vydávat se 

za něj. Lze takovéhoto chování velmi snadno zneužít a dotyčné osobě, za kterou se 

pachatel vydává, hodně znepříjemnit život.  

Sama autorka této diplomové práce má zkušenosti s prvním výše zmíněným 

případem krádeže identity na facebooku. Dlouhou dobu byla proti tomu, založit si na 

facebooku profil, ovšem někdo cizí byl rychlejší a profil jí založil. Začal oslovovat její 

známé a přátelé, až za ní jednoho dne přišla blízká kamarádka a řekla, že věděla, že se 

autorka podřídí většině a profil založí. Bylo to překvapení, jelikož autorka facebook nikdy 

předtím nenavštívila. Přes kamarádčin účet se podívala na podvržený profil a zjistila, že 

opravdu je tento účet založen pod jejím jménem, se správným místem bydliště, dokonce 

s její fotografií a již téměř šesti desítkami přátel, které opravdu znala. Jediný chybný údaj 

byl ve špatném měsíci narození. Štěstí bylo v tom, že i když si s pár autorčinými přáteli 

falešný autor profilu psal, neměla tato komunikace povahu zesměšňění či pomlouvání. 

Přesto je nepříjemné, když se za vás někdo vydává. Autorka se obrátila na zákaznické 

centrum Facebooku prostřednictvím nahlášení dané osoby, bohužel nic se nedělo. 

Nenapadlo ji nic lepšího, než si vytvořit vlastní profil a všem přátelům, kteří považovali 

odcizený profil za regulérní, povědět, že se jedná o podvrh a ať si danou osobu vymažou 

z přátel.   

Dalším problémem facebooku je nesmazatelnost údajů a fotografií jednou zde 

vložených. Tyto data jsou totiž klasickou cestou nesmazatelná, pouze je lze zneviditelnit 

a facebook nadále archivuje nejen data vložená úmyslně uživatelem, ale taky jeho chování 

a pohyb na tomto portále. V prosinci roku 2011 byla irským Úřadem na ochranu osobních 

údajů provedena kontrola v oblasti soukromí a dat na základě několika stížností jednoho 
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rakouského studenta práv. Tento úřad zjistil, že se tento portál nedopustil porušení zákona, 

nicméně doporučil jistá nápravná opatření, která překontroluje v měsíci červnu 2012. 

Mezi tyto doporučení patří maximálně dvouleté období uchovávání informací ohledně 

klikání na reklamy, vymazání veškerých dat nasbíraných facebookem při pominutí důvodu, 

pro který byla nasbírána či čtyřiceti denní lhůta pro smazání účtu uživatele, přeje-li si to.
82

   

Facebook se až pod tlakem veřejnosti podvolil k tomu, že na žádost ověřeného 

pozůstalého mohou být smazány profily také zesnulých uživatelů. S tím souvisí další, 

v poslední době diskutované téma, práva na zapomnění Evropská unie. Ta chce revizí 

směrnice, z roku 1995 o právu na ochranu osobních údajů, zkvalitnit a urychlit mazání dat 

o uživateli u různých internetových služeb.
83

 Ovšem jedna věc je informace o uživatelích 

smazat, ale druhá, že často dochází k pouhému zneviditelnění těchto informací, ale tyto 

internetové služby stále informace uchovávají. 

 

4.5 Anonymous a Wikileaks 

V této práci si autorka nemůže dovolit nezmínit činnost WikiLeaks a Anonymous, 

jejichž chování je v poslední době velmi diskutovaným tématem, alespoň co se týče světa 

internetu. Nelze říci, že tyto skupiny páchají přímo něco škodlivého na internetu, jak by 

zapadalo do názvu této diplomové práce. Záleží na názoru každého, v jakém světle činnost 

těchto skupin vidí. O co usilují? 

Anonymous je skupina lidí z celého světa, které spojuje především myšlenka 

svobodného a otevřeného internetu. Právě díky této svobodě, lidé, kteří stále častěji 

na internetu tráví čas, mohou komunikovat a sdílet mezi sebou informace. Uživatelé 

internetu si mohou myslet, že internet je médium, které nelze omezovat a ovlivňovat. Opak 

je však pravdou. Jen když vezmeme v úvahu internet, jako prostředek domlouvání 

demonstrací, na projev nesouhlasu s vládou. Vláda v tomto ohledu pak chce samozřejmě 

internet více kontrolovat. Některé země už cenzurují internet ve velkém, jiné se na to 

chystají přes dohody a smlouvy. Můžeme vzít v úvahu například nedávnou aféru, kterou se 

stala demonstrace proti podepsání smlouvy ACTA, která má v jádru věci bojovat proti 

internetovému pirátství, za dodržování autorských práv, ovšem tato dohoda by omezila 
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svobodu slova na internetu všech lidí, i když ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že 

pro obyčejné uživatele internetu by se nic nezměnilo. Když lidé vyjdou do ulic 

demonstrovat za nějakou věc, často si jich nikdo ani nevšimne. Hackerské útoky 

Anonymous na ústřední organizace bojující za cenzuru internetu, se dají považovat 

za demonstrace z reálného světa a díky přímému útoku na danou organizaci, proti které 

bojují, jsou povšimnuti a mediálně zvýrazněni. Jejich boj za svobodu slova na internetu, 

opravdu za celý svět, dosvědčuje například incident ze začátku dubna 2012, kdy skupina 

Anonymous oznámila, že na protest proti kontrole vlastních občanů vládou, napadla okolo 

pěti set webových stránek v Číně.
84

  

Evropská unie, v rámci snahy o anonymnější internet, schválila již v roce 2002 

Směrnici o soukromí a elektronických komunikacích
85

, která však byla změněna směrnicí 

2009/136/ES a do vnitrostátních právních předpisů členských států měla být tato směrnice 

zaimplementována do 25. května 2011.
86

 Směrnice se kromě jiného zabývá připomínáním 

důvěrného charakteru sdělení přenášených pomocí veřejné elektronické komunikační sítě, 

zejména zdůrazňuje zákaz odposlechu a uchovávání sdělení osobami jinými 

než pověřenými.  Tuto směrnici, internetový portál justit.cz, nazval tzv. „sušenkovým 

zákonem“,
87

 a to díky tomu, že směrnice kromě jiného vyžaduje, aby uživatelé dávali 

výslovný souhlas k použití tzv. cookies
88

 na svých počítačích. Problém je s tím, že 

na spoustě webech toto cookies zajišťuje podstatu jejich fungování, tedy bez tohoto 

cookies není schopna spousta webů ani fungovat, jako příklad můžeme uvést systémy 

pro měření návštěvnosti, reklamní systémy apod. V praxi by to znamenalo, že při vstupu 

uživatele na každý jednotlivý web, který je v jurisdikci EU, by byl uživatel dotázán, zda 

s použitím tohoto cookies uživatel výslovně souhlasí, nebo odmítá použití cookies. 

Samotná Evropská unie prozatím nemá vypracovaný plán, jak by se tato část změněné 
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směrnice z roku 2002 mohla realizovat v praxi, díky tomu bylo vyžadování a kontrola 

tohoto nařízení odložena o rok.
89

  

Autorka jen musí poznamenat, že každý uživatel, již dlouho, pokud chce vypnout 

cookies, může tak učinit prostřednictvím svého prohlížeče. Tato část směrnice, týkající se 

ukládání informací na koncovém zařízení uživatele a stálé potvrzování souhlasu s použitím 

cookies, je tedy nejen těžko realizovatelné, ale také zbytečné.    

Wikileaks je nezisková organizace, která prostřednictvím svého portálu, usiluje 

o zveřejňování utajených vládních dokumentů. Vláda se již snažila zabránit fungování 

tohoto portálu, ovšem Wikileaks zveřejnilo dokumenty pomocí světových médií. Největší 

indiskrétností, co se týče historie světové diplomacie, je odhalení více jak čtvrt miliónů 

tajných amerických depeší, právě touto organizací Wikileaks. Tyto depeše obsahují 

důvěrnou komunikaci 274 zastupitelských úřadů USA po celém světě. Přes 15 tisíc jich je 

klasifikováno jako přísně tajné.
90

 Mezi těmito depešemi se nachází i hlášení americké 

ambasády v Praze.  

Dokumenty nejsou nijak cenzurovány, proto je zde možnost, že někteří lidé mohou přijít 

nějakým způsobem k úhoně díky uveřejnění jejich jmen. Ovšem zveřejnění těchto 

dokumentů nepřineslo tolik zděšení, jelikož se jednalo spíše o jednodušší politickou 

komunikaci, jako dřívější zveřejnění tajných amerických dokumentů z anonymních zdrojů 

o válce v Iráku a Afghánistánu. Jedná se především o hrůzné informace o zabíjení 

nevinných civilistů a mučení vězňů. 

Wikileaks v únoru letošního roku zveřejnili prvních 200 z 5 miliónů e-mailů 

společnosti Stratfor, které v prosinci loňského roku odcizila skupina Anonymous. Stratfor 

je americká analyticko-výzvědná soukromá firma, která samu sebe charakterizuje jako 

"poskytovatele strategických informací o globálních podnikatelských, ekonomických, 

bezpečnostních a geopolitických záležitostech", jak napsal portál blisty.cz. Podle serveru 

Wikileaks tyto e-maily obsahují informace o vazbách mezi vládou a soukromou agenturou 

Stratfor i komentáře k samotným Wikileaks.
91

 Podle vedoucího společnosti Stratfor, tyto 
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materiály obsahují pouze běžnou korespondenci zaměstnanců a žádné tajné informace.
92

 

Ovšem začátkem dubna letošního roku vyšla najevo informace, která popírá oficiální 

zprávu amerických úřadů, kteří tvrdí, že tělo Usámy bin Ládina bylo v květnu 2010, těsně 

po jeho zabití, vhozeno do Arabského moře. Podle serveru Wikileaks, který se v tomto 

prohlášení odvolává na řadu tajných zpráv Stratforu, bylo tělo tohoto teroristy převezeno 

na základnu v americkém státě Delaware.
93

 

 

4.6 Předpověď budoucího vývoje v oblasti internetové kriminality  

V této části kapitoly si povíme o autorkou předpovídaném budoucím vývoji internetové 

kriminality.    

Podle autorčina názoru, mladá generace s internetem vyrůstá. Je pro ně proto 

přirozené pohybovat se ve virtuálním světě a zde se i snažit překračovat hranice. 

Proto autorka předpovídá, že v blízké době budou mladí lidé nejen sami se snažit 

zdokonalit v počítačových programech a překonat sebe sama, tedy stát se klasickými 

hackery, ale organizovaný zločin bude těchto nadaných, většinou vysokoškolsky 

vzdělaných studentů, využívat a bude se je snažit uplácet a vychovávat, ať se nadále 

vzdělávají ve fungování sítě a programů jako takových. Jakmile budou dostatečně vzdělaní 

v tomto oboru, tak je zaměstnají ve své „firmě“ a budou pro ně páchat nelegální zločiny, 

nové počítačové delikty a přinášet jim co největší zisk. Tyto mladé lidi bude přitahovat 

vidina vysokého výdělku, při minimálním riziku odhalení, při páchání nelegální činnosti 

ve virtuálním světě. Budou chtít být uznávanými alespoň v hackerské komunitě, i když to 

bude za nelegální činnost ve virtuálním světě.  

Organizovaný zločin bude najímat i zkušené hackery, aby mohl vydírat organizace, 

kvůli možnému napadení jejich síťového zabezpečení. Také je možnost, že organizovaný 

zločin bude s těmito společnostmi uzavírat dohody o jejich ochraně před jakýmkoliv 

nebezpečím zvnějšku. Firmy za tuto ochranu zaplatí, jelikož menší delikventi si pak 

rozmyslí například vloupání do firmy, o které ví, že je chráněná organizovaným zločinem. 

Firmy budou nejspíše ve větší míře napadány interními útoky, tedy zevnitř 

od zaměstnanců, jelikož konkurence bude v jistých oborech čím dál větší a zaměstnanci 

nejsou vždy vůči firmě loajální, pokud jej firma neohodnotí tak, jak by si zaměstnanec 
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představoval. Proto firmy budou hledat slabší články konkurenčních firem a snažit se 

uplatit ty zaměstnance, kteří jsou ochotni a schopni získat přístup k chráněným systémům a 

budou úplatní. Následně jim tito zaměstnanci pomohou získat interní data či jiné hodnotné 

údaje.  

Hrozí mnohem častější krádeže identit, které budou pravděpodobně zcizovány 

na sociálních sítích. Tyto sociální sítě již sice nezažijí takový boom, jako donedávna, bude 

se objevovat stále více odpůrců těchto komunikačních portálů, ovšem dodnes si získaly 

tolik přívrženců a bohužel i závislých lidí, že se stanou rájem nejen pro marketing firem, 

ale především pro kybernetické kriminálníky. 

Pachatelé podle autorčina mínění pomalu opustí získávání vstupních údajů pomocí 

phishingu, jelikož už je to metoda vcelku známá, ale budou se soustředit na mnohem 

složitěji odhalitelný způsob, pharming.  

Bankovní ústavy, díky výše zmíněnému problému, nejspíše přijdou na bezpečnější 

způsob zabezpečení proti pharmingu a kriminálníci se začnou více soustředit na přístup 

k elektronickým peněženkám či stále málo zabezpečené placení pomocí čísla kreditních 

karet.  

S růstem využívání tzv. chytrých telefonů
94

 se pachatelé více zaměří na prozatím 

méně chráněnou oblast mobilního bankovnictví.  

Firmy, které neprosperují, jak by chtěly, budou čím dál častěji obchodovat 

s citlivými údaji jejich zákazníků.  

Vzhledem ke snaze omezování svobody internetu bude zvýšené množství politicky 

motivovaných útoků. 

Díky relativně vysokým ziskům a jednoduchosti, na znalosti fungování internetu, se 

nejspíše zvýší množství fiktivních prodejů zboží a služeb prostřednictvím internetových 

obchodů a aukcí. 

Nastane problém v případě výskytu naprosto nových počítačových trestných činů, 

díky zásady stanovené v Listině základních práv a svobod České republiky, která zní 

„ nullum crimen, nulla poena sine lege“, tedy jen zákon stanoví, v jaké situaci se jedná 

o trestný čin a jaký trest lze za jeho spáchání uložit.
95

 Může se tedy při výskytu nových 

trestných činů stát, že jejich skutkové podstaty nedostatečně pokryjí již vyskytující se 
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společensky nebezpečnou činnost, kterou poté nebude možné sankcionovat. Zločinci jsou 

sice limitováni stavem vyvinuté techniky, ovšem touha po moci a penězích v dnešní době 

nezná mezí, proto je zde obava z nových nápadů kybernetických zločinců, nejspíše 

na místě. 

 

4.7 Průzkum zaměřený na povědomí uživatelů o bezpečném chování na 

internetu 

V této části diplomové práce autorka popisuje primární výzkum zaměřený na zhodnocení 

bezpečného chování uživatelů na internetu. K získání potřebných informací byla zvolena 

metoda dotazování, konkrétně technika elektronického dotazníkového šetření.  

K realizaci tohoto průzkumu autorka využila služeb googlu, konkrétně jeho emailové 

aplikace formulář, pomocí kterého lze realizovat dotazníkové šetření. Respondenti jej 

vyplňují online a výsledky se okamžitě ukážou ve formuláři zadavatele. Respondenti 

odpovídali na 20 přesně definovaných uzavřených otázek. U většiny z nich byla použita 

metoda otázek s právě jednou odpovědí, u tří otázek mohlo být zaškrtnuto i více odpovědí. 

U takovéto otázky měli respondenti jasně napsáno, že se jedná o otázku s více možnými 

odpověďmi.  

Dotazovanými respondenty byli především studenti na VŠB-TUO, Ekonomické 

fakultě, ale také přátelé a známí z autorčina okolí. Dotazníkové šetření bylo provedeno 

v měsíci březnu 2012. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 643 respondentů.  

Po vyhodnocení získaných údajů bude navrženo doporučení pro bezpečnější 

chování uživatelů informačních technologií.  

Vzhledem negativně postaveným hypotézám a k relativně velkému počtu 

respondentů, můžeme i menší procento odpovídajících na otázky, považovat za důležité a 

někdy i jako stěžejní, pro potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. 

Podoba dotazníku je v příloze č. 2. 

Před zahájením průzkumu byly stanoveny 3 hypotézy, které budou následně provedením 

dotazníkového šetření potvrzeny nebo vyvráceny. Autorka předpokládá, že: 

Hypotéza č. 1: povědomí uživatelů o rizicích na internetu je malé. 

Hypotéza č. 2: velká část počítačové kriminality je umožněna díky lehkovážnosti 

a nerespektování základního bezpečného chování uživatelů internetu. 

Hypotéza č. 3: v nejbližší době můžeme očekávat nárůst počítačové kriminality. 
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4.7.1  Interpretace výsledků výzkumu 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 643 respondentů. Autorka respondentům 

nekladla všeobecné typy otázek, jako pohlaví, věk, dosažené vzdělání, ani místo bydliště 

respondentů, jelikož pro splnění účelu tohoto průzkumu, nejsou tyto genderové otázky 

důležité. Namísto nich autorka zjišťovala pro cíl průzkumu důležitější informace 

od respondentů, jako je četnost využívání internetu a jejich nejčastější aktivity.  

 

Otázka č. 1: Jak často využíváte internet? 

Na tuto otázku, týkající se doby strávené na internetu, většina, tedy 61 % ze všech 

tázaných respondentů odpověděla, že denně na internetu stráví více než 3 hodiny. Další 

možnost odpovědi, tedy že denně stráví na internetu 1 až 3 hodiny, si vybralo celkem 

36 % respondentů. Zanedbatelné 2 % respondentů, tj. 10, odpovědělo, že na internetu 

stráví denně méně než hodinu a pouze 5 z dotázaných stráví na internetu méně než jeden 

den. Z tohoto zjištění vyplývá, že převážná část uživatelů internetu jsou velmi aktivní. 

 

Otázka č. 2: Zaškrtněte Vaše nejčastější aktivity na internetu: 

U další otázky, co na internetu respondenti nejčastěji dělají, mohli tázaní označit 

více možných odpovědí. Více než 80 % z dotázaných využívá internet ke komunikaci 

s přáteli, používání sociálních sítí, ke studiu a k zjišťování aktuálních informací v různých 

článcích. Další nejčastější odpovědí byl poslech hudby či sledování videa pomocí 

internetu, kdy tuto činnost provádí 71 % respondentů a 54 % ze všech dotázaných sleduje 

filmy. Dalšími činnostmi, které provádí více než 30 % respondentů, jsou nakupování či 

prodej v internetových obchodech a hledání pracovních možností. Pouze 17 % 

z dotázaných hraje na internetu online hry a 15 % navštěvuje erotické stránky. Další 

v dotazníku nabídnuté činnosti jsou využívány méně než 10 % ze všech respondentů. 

42 respondentů, tedy 7 %, programuje či vytváří www stránky, 37 jich internet využívá 

k podnikání, 23 čte a přispívá do soukromých blogů, 15 se seznamuje s cizími lidmi. Pouze 

12 respondentů na internetu obchoduje s akciemi či komoditami a nejméně respondentů, 

tedy 7, komunikuje s cizími lidmi pomocí chatovacích místností.  

 

Otázka č. 3: Věnujete zvýšenou pozornost zabezpečení svého počítače? 

Na otázku, zda dotazovaní věnují pozornost zabezpečení svého počítače, 

překvapivě většina, tedy 43 % odpovědělo, že zabezpečení počítače věnují pouze trochu 

pozornosti. 32 % respondentů velice pozorně sleduje zabezpečení počítače. 12 % 
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z respondentů odpovědělo, že spíše si pozor na zabezpečení nedává a stejný procentuální 

počet odpověděl, že se o zabezpečení jeho počítače stará jiná osoba. 2 % z dotazovaných 

se počítač nesnaží zabezpečit nijak a pouze dva respondenti neví, zda nějakou pozornost 

zabezpečení věnují.    

 

Otázka č. 4: Využíváte aktivně tyto bezpečnostní prvky v počítači? Označte, které 

ano. 

Další otázka, s více možnými odpověďmi, je věnována specifikaci aktivně 

používaných bezpečnostních prvků v počítači respondentů. Celých 96 % respondentů má 

nainstalovaný antivirový program.
96

 Z tohoto vyplývá, že většina uživatelů se chrání 

alespoň před možnými viry v počítači. Otázkou však zůstává, zda-li je tento antivirový 

program plně funkční, aktualizovaný a v maximální možné míře chrání operační systém. 

Dalším často využívaným bezpečnostním prvkem v počítačích respondentů je firewall.
97

 

Tento program využívá 73 % z dotázaných. Více než polovina respondentů, přesněji 57 %, 

má v počítači také aktualizace operačního systému
98

 a softwaru.
99

 Poslední v dotazníku 

nabídnutou možností bezpečnostního prvku počítače, byl antispamový program
100

, který 

aktivně využívá 32 % respondentů. Všechny tyto pojmy byly považovány za neznámé 

7 respondenty. 

 

Otázka č. 5: Setkali jste se někdy s počítačovým virem ve vašem počítači? 

Pátou otázkou bylo, zda se respondenti již někdy setkali ve svém počítači s virem. 

58 %, tedy celých 376 z dotázaných, se s virem ve svém počítači setkali více než jednou. 

Jelikož by obyčejný člověk bez antivirového programu ani nepoznal, že je jeho počítač 

nějakým virem nakažen, můžeme takto odpovídající respondenty přiřadit mezi ty, 

co antivirový program používají a aktualizují jej.   

                                                 
96

 Tento program slouží k celkovému zabezpečení počítače před škodlivými soubory a daty. Ať už se jedná o 

kontrolu nad  příchozími soubory z internetu, tak umí prohlédnout celý počítač, zda se v něm nenachází 

nějaký již stažený škodlivý soubor.  
97

 Firewall by měl mít každý počítač připojený k internetu, jelikož tvoří pomyslnou zeď mezi počítačem a 

internetem. Umožňuje rozhodnout se, zda povolíme nějakému programu přístup k internetu, či nikoliv. 

Firewall také umí upozornit, pokud se bez uživatelova vědomí spouští nějaký program. 
98

 V operačních systémech jsou často nacházeny bezpečnostní problémy, před kterými není počítač ochráněn. 

Proto jsou nutné aktualizace systému. Nemá-li operační systém vlastní mechanismus upozorňování na 

aktualizace, musí se tyto aktualizace vyhledávat na internetu ručně. 
99

 Aby nemohlo být zneužito programátorských chyb, které jsou v softwaru provedeny, proto jejich výrobci 

vydávají bezpečnostní aktualizace, jakmile zjistí jakoukoli zranitelnost tohoto softwaru.  
100

 Integrovaná ochrana proti spamu, která funguje na principu, kdy příchozí poštu, která je detekována jako 

nežádoucí, automaticky tento program přesouvá do složky zvlášť vytvořené pro tyto hromadné zprávy 

(většinou se tato složka nazývá automaticky spam nebo nevyžádaná pošta). Tímto způsobem jsou tyto spamy 

filtrovány od ostatních e-mailů. 
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148, tedy 24 % dotázaných uvedlo, že se s virem ve svém počítači setkalo pouze jedenkrát 

a 103 dotázaných nikdy. 16 respondentů odpovědělo, že viry v počítači nerozpoznají. Tito 

pravděpodobně patří do zbylých 3 % z předešlé otázky, kteří antivirový program nevlastní, 

mají jej slabý nebo neaktualizovaný, protože jinak by věděli, že na viry v počítači je 

upozorňuje právě tento program.  

 

Otázka č. 6: Využíváte pro větší bezpečnost tzv. „ platební peněženky“ na internetu 

(např. PayPal, PaySec, AlertPay ...)? 

Další otázkou bylo, zda dotázaní při platbách na internetu využívají tzv. platebních 

peněženek.
101

 Pouhých 21 % odpovědělo, že tento platební nástroj využívá. 66 % 

respondentů platební peněženky nevyužívá a 13 % ze všech dotázaných neví, k čemu jsou 

tyto platební nástroje využívány.  

 

Otázka č. 7: Využili jste někdy internetového bankovnictví na neznámých či 

veřejných místech (např. ve škole, internetové kavárně, na cizím počítači ...)? 

Velmi důležitou otázkou pro potvrzení stanovené hypotézy byla sedmá otázka, kde 

respondenti měli reagovat na využívání internetového bankovnictví jinde, než na svém 

domácím počítači. 50 % ze všech dotázaných odpovědělo, že nikdy takto neučinili, jelikož 

by to bylo riskantní. Ovšem celých 33 % řeklo, že sice tak nikdy neučinili, ale udělali by 

to, kdyby bylo potřeba. 12 % respondentů se tohoto riskantního chování nebojí a myslí si, 

že pokud si všímají, zda je u zadávání vstupních údajů nikdo nevidí a následně se odhlásí 

z internetového bankovnictví, tak se nic nemůže stát. Pouhých 5 % dotázaných sice 

využilo internetového bankovnictví na neznámých místech, ale jistí se bezpečnostními 

opatřeními proti možnému záznamu jimi zadávaných vstupních hesel.   

 

Otázka č. 8: Kontrolujete výpisy z bankovních účtů, zda nedošlo k podvodnému 

jednání? 

Na otázku ohledně kontroly výpisů z bankovních účtů kvůli možnosti spáchaného 

podvodu 64 % respondentů tyto výpisy kontroluje pouze občas a neobává se spáchání 

možného podvodu.  

                                                 
101

 Internetový platební systém, při kterém se převedou peníze z bankovního účtu na tuto elektronickou 

peněženku. Peníze se z bankovního účtu převádějí podobně, jako při dobíjení kreditu u telefonní karty 

mobilního operátora. Dají se s ní platit bezpečně a rychle veškeré nákupy, pokud společnosti prodávající 

zboží či služby tento druh platebního nástroje podporují. Jsou určeny k bezpečným platbám především 

menších částek na internetu.  
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26 % tázaných se takovéhoto podvodu obává, proto výpisy z účtů kontroluje pořádně. 

Celých 10 %, tedy 66 respondentů výpisy z bankovního účtu nekontroluje vůbec, jsou si 

jisti, že u nich se podvodného jednání nikdo nemůže dopustit.  

 

Otázka č. 9: Už jste někdy koupili něco na internetu? Pokud ano, než začnete 

obchodovat či nakupovat s nějakou internetovou společností, zjistíte si nejdříve o ní 

informace (např. zápis v obchodním rejstříku, sídlo, recenze, existence kamenné 

prodejny...)? 

Další otázkou bylo, zda si respondenti před nákupem zboží či služby na internetu 

nejdříve zjistí o dané internetové společnosti důležité informace, jako je zápis v obchodním 

rejstříku, zda má společnost sídlo, jestli existuje kamenná prodejna, či názory dalších 

nakupujících na tuto společnost. 44 % odpovídajících nevyhledává žádné informace o dané 

společnosti, jelikož na internetu nakupují pouze u prověřených prodejců. 29 % respondentů 

si při každém nákupu na novém internetovém portálu nejdříve vyhledá informace 

o prodávající společnosti. 20 % tázaných jsou si svými nákupy jisti, proto i při nakupování 

u různých společností žádné informace nepotřebují vědět. 7 %, respektive 

43 odpovídajících na internetu nenakupuje z různých důvodů vůbec. 

 

Otázka č. 10: Při nákupu zboží na internetu a udávání svého jména, čtete obchodní 

podmínky a věnujete zvýšenou pozornost prohlášení o nakládání s vašimi osobními 

údaji? 

Desátou otázkou tohoto průzkumu bylo, zda při nákupech na internetu dotazovaní 

čtou obchodní podmínky a všímají si prohlášení o nakládání s osobními údaji. 43% 

ze všech respondentů obchodní podmínky nečte, jelikož jsou příliš dlouhé, ale alespoň si 

povšimnou prohlášení o nakládání s osobními údaji, jelikož jej musí stvrdit. 30 % tázaných 

si všímají prohlášení o nakládání s osobními údaji vždy, ovšem obchodní podmínky 

z důvodu jejich délky nečtou. 15 % respondentů nevěnuje pozornost ani jednomu z těchto 

pro sebe bezpečnostních aspektů nákupu. 12 % věnuje zvýšenou pozornost tomuto 

prohlášení o nakládání s osobními údaji a pročítají celé obchodní podmínky.  

 

Otázka č. 11: Pokud Vám přijde hromadná korespondence, tak: 

Další otázka byla zaměřena na reagování respondentů na příchozí hromadnou 

korespondenci. 39 % jich tuto zprávu vymaže, jakmile zjistí, že se o hromadnou 

korespondenci jedná. Celých 30 % dotázaných si tuto hromadnou korespondenci přečte, 
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jelikož v ní může být něco zajímavého. 26 % tázaných tuto zprávu smaže jako spam, aby 

jim nadále ze stejné adresy pošta chodit nemohla. 5 % respondentů odpovědělo, že 

hromadná korespondence jim nikdy nepřišla a jeden dotázaný odpověděl, že na hromadnou 

korespondenci reaguje zpětnou odpovědí nebo častým obtěžováním odesílatele.  

 

Otázka č. 12: Přeposíláte řetězové e-maily (typicky pošli to 10 známým a potká tě  

štěstí ...)? 

65 %, tedy většina dotázaných řetězové e-maily nikdy neposílá. 29 % respondentů 

nemůže říci na 100%, že je neposílá, proto označili, že řetězové e-maily nerozesílají téměř 

nikdy. 5 % respondentů tyto e-maily občas přeposílá svým známým a pouze 4 dotázaní 

řetězové e-maily přeposílají vždy.  

 

Otázka č. 13: Využíváte sociální sítě? Pokud ano, jste si vědomi toho, že jakékoliv 

informace, které o sobě na sociální síti napíšete, či fotografie, které zde vložíte, jsou 

snadno zjistitelné a zneužitelné téměř kýmkoliv? 

Tato otázka se jako jediná týkala sociálních sítí, konkrétně jejich zabezpečení proti 

úniku vložených informací. Jednalo se o to, zda respondenti znají riziko zneužití zde 

vložených údajů. 73 % respondentů si dává při vkládání informací či fotografií na sociální 

sítě velký pozor, jelikož znají nebo tuší riziko možnosti zneužití těchto údajů. 12 % také ví, 

že jsou tyto informace zneužitelné, ale mají pocit, že se jich takové nebezpeční netýká. 

8 % z dotázaných si nemyslí, že se může někdo dostat k jejich informacím, pokud je zadají 

příkaz „zobrazovat jen přátelům“ či jiné příkazy, kdy by měly být veškeré údaje soukromé. 

7 % respondentů sociální sítě nevyužívá. 

 

Otázka č. 14: Z jakých typů znaků máte složená Vaše přístupová hesla? 

Následující dvě otázky se týkají používání hesel. Čtrnáctá otázka byla zaměřena 

na složení přístupových hesel. Celých 46 % respondentů má svá přístupová hesla složena 

z malých písmen a číslic. Přístupová hesla složena z číslic, malých i velkých písmen, 

používá 33 % dotázaných. Pouze z malých písmen má hesla složeno 13 % respondentů, 

pouze z číslic 5 %, 2 % tázaných má svá přístupová hesla složena z kombinace malých a 

velkých písmen a 1 % využívá kombinace velkých písmen a číslic. Pouze jediný 

respondent odpověděl, že používá jako svá přístupová hesla pouze velká písmena.  
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Otázka č. 15: Kolik různých hesel používáte k zabezpečení přístupu k internetovým 

službám? 

Další otázka byla zaměřena na různorodost používání hesel. Nejčastější odpovědí, 

kterou zvolilo 35 % respondentů, bylo používání jedinečného hesla pro elektronické 

bankovnictví, další specifické heslo pro přístup k emailovým službám a stejné heslo 

pro všechny ostatní služby. 30 % z dotázaných volí hesla používaná k internetovým 

službám náhodně. Další odpověď, že používají jedinečné přístupové heslo 

k elektronickému bankovnictví a společné heslo pro všechny ostatní služby na internetu, 

zvolilo 14 % z dotázaných. 13 % využívá různý počet přístupových hesel, ale důležité je, 

že tyto hesla pravidelně mění. 8 %, tedy 52 respondentů uvedlo, že používá jedno heslo 

pro přístupy ke všem internetovým službám.   

 

Otázka č. 16: Máte představu, jakým způsobem se provádí phishing? Tedy jak se 

pachatel může dostat do vašeho bankovního účtu? 

Šestnáctá otázka měla za úkol zjistit obeznámenost uživatelů internetu se základní 

počítačovou hrozbou, jako je phishing. Téměř polovina respondentů, přesně 49 %, neví, 

jak se může pachatel dostat prostřednictvím internetu do jejich účtu. 32 % odpovědělo, že 

způsob fungování phishingu tuší a 19 % odpovídajících zná princip phishingu, proto si 

na něj dávají pozor.  

 

Otázka č. 17:Sdělili jste někdy někomu Vaše přístupové heslo prostřednictvím 

internetu (aplikace Skype, Icq, komunikace na sociální síti ...)? 

Další otázka, týkající se bezpečného chování na internetu, zněla, zda dotázaní 

někdy prostřednictvím internetových aplikací sdělili jinému některé ze svých přístupových 

hesel. 54 % respondentů takto neučinilo a jsou si jisti, že se tak nikdy nestane. 25 % 

dotázaných již své přístupové heslo díky internetu sdělilo, avšak bylo to v nutném případě. 

Prozatím takto neučinilo 19 % respondentů, ale kdyby bylo potřeba, neměli by zábrany, 

heslo takto sdělit. Pouze 2 %, přesněji 10 respondentů, takto již učinilo a nevidí v tom 

žádné rizikové chování.    

 

Otázka č. 18:Vyberte z těchto pojmů ty, o kterých víte, co znamenají: 

Osmnáctá otázka byla zaměřena na povědomí uživatelů internetu o často 

používaných počítačových pojmech, spojených se škodlivým jednáním na internetu. 



67 

 

Respondenti měli z 8 pojmů označit ty, o kterých vědí, co znamenají. Očekávaným 

výsledkem je, že 98 % respondentů zná pojem spam. Z dalších pojmů už žádný nebyl 

označen více než polovinou dotázaných. 43 % respondentů označilo, že ví, co znamená 

phishing, což částečně koresponduje s odpověďmi na šestnáctou otázku. Stejný 

procentuální počet respondentů ví, co znamená pojem cracking. Pojem hoax zná 37 % 

respondentů, warez 29 %, keylogging 18 %, sociální inženýrství 16 % a nakonec nejméně 

dotázaných, 13 %, zná pojem cybersquatting.  

 

Otázka č. 19:Stali jste se již někdy obětí počítačového zločinu? 

Předposlední, spíše statistickou otázkou bylo, zda se odpovídající v minulosti stali 

oběťmi počítačového zločinu. 71 % respondentů odpovědělo ne, 24 % že neví a 5 %, 

přesně 33 ze všech dotázaných, se již obětí počítačového zločinu stalo.  

 

Otázka č. 20:Myslíte si, že se v příštím roce stanete spíše obětí počítačové kriminality 

nebo tradičního (fyzicky spáchaného) zločinu? 

Poslední otázka byla zaměřena na názor respondentů, zda mají pocit, že s větší 

pravděpodobností se stanou v příštím roce obětí počítačového nebo tradičního zločinu. 

Celých 48 %, tj. 307 respondentů označilo, že se nestanou obětí ani jednoho z těchto 

zločinů. 27 % si myslí, že se mohou stát obětí spíše počítačové kriminality. 17 % 

respondentů má naopak pocit, že se mohou stát obětí spíše tradičního zločinu. Odpověď, že 

se s velkou pravděpodobností stanou oběťmi obou zločinů, označilo 8 %, tedy 

52 dotázaných.  

 

4.7.2 Vyhodnocení hypotéz 

Tento dotazník byl vytvořen pro všeobecný přehled chování uživatelů internetu a zjištění 

vlivu jejich lehkovážného chování a následné předpokládané zvyšování počítačové 

kriminality. Některé otázky v dotazníku mají pouze informativní charakter, jiné 

korespondují s hypotézami a potvrzují je. V souvislosti s cílem dotazníkového šetření byly 

stanoveny tyto hypotézy: 

V hypotéze č. 1 autorka odhadovala, že povědomí uživatelů o rizicích na internetu 

je malé. Tento odhad se potvrdil, především díky odpovědí na otázku číslo šest, kdy téměř 

80 % respondentů buďto tento platební nástroj nevyužívá, nebo netuší, co je, či k čemu 

slouží. Platební peněženky přitom poskytují při platebních transakcích mnohem větší 

bezpečí, jak oproti přímým bankovním platbám, tak oproti placení pomocí platebních 
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karet. Bankovní převody mohou být nejen drahé, ale především se do své elektronické 

banky musíte přihlásit a zde je již riziko monitorování zadávání hesla. U placení pomocí 

platebních karet existuje ještě vyšší riziko zjištění zadávání velmi citlivých informací. 

Nejbezpečnější variantou placení přes internet je díky tomuto virtuálnímu platebnímu 

ústavu, který zprostředkovává platby, aniž by po internetu putovaly citlivé údaje, jako je 

číslo platební karty či bankovního konta. K tomu všemu platba probíhá velmi rychle.  

Další dvě otázky, korespondující s potvrzením autorčiny hypotézy, se týkaly 

nákupu na internetu. U deváté otázky, celých 20 % respondentů, při nákupu u různých 

společností, nevyhledává o ní žádné informace a myslí si, že takové informace nejsou 

pro ně důležité a nepotřebují je znát. U otázky číslo deset bylo zarážející, že z celkového 

počtu 643 respondentů pouhých 80 si vždy všímá prohlášení o nakládání s osobními údaji 

a čtou celé obchodní podmínky. Zbytek respondentů, tedy 563, si většinou povšimnou 

prohlášení o nakládání s osobními údaji, ale obchodní podmínky nečtou. Tito uživatelé si 

neuvědomují možnost rizika podvodného internetového obchodu, ani riziko zneužití jejich 

osobních údajů, ani další možné aspekty nevěnování pozornosti obchodním podmínkám 

prodávajícího internetového obchodu.   

Další otázka vypovídající o nevědomosti respondentů o nebezpečnosti internetu se 

týká využívání sociálních sítí. 20 % respondentů tvrdí, že buďto vědí, že informace 

vloženy na sociální síť jsou jednoduše zneužitelné, ale mají pocit, že takové riziko se jich 

netýká, nebo si dokonce myslí, že při určitém příkazu v této sociální síti tyto informace a 

fotografie nejsou dostupné nepovolaným osobám. I přes relativně nízký procentuální počet 

takto odpovídajících je toto zjištění alarmující, jelikož sociální sítě jsou v dnešní době 

velmi nebezpečným místem na internetu. Šestnáctá otázka je zaměřena na obeznámenost 

uživatelů internetu s jedním velmi nebezpečným, vysoce se vyskytujícím, nelegálním 

jednáním, a to s phishingem. Nejde o neznalost tohoto cizího, i když hojně používaného 

pojmu, ale bylo v dotazníku také vysvětleno, že se jedná o vloupání se do uživatelova účtu. 

Naprostá většina respondentů nemá představu, jak se může pachatel dostat do jejich 

bankovního účtu. Ze všech respondentů, pouhých 19 % zná princip, jakým se zloději 

dostávají do bankovních účtů, a proto si na tento způsob protiprávní chování dávají pozor. 

Varujícím procentem je téměř polovina respondentů, kteří vůbec nevědí, jakým způsobem 

se phishing provádí, proto mohou jednoduše uvěřit uměle vytvořené zprávě z banky a dát 

pachatelům k dispozici celý svůj bankovní účet.  

V hypotéze č. 2 autorka odhadovala, že velká část počítačové kriminality je 

umožněna díky lehkovážnosti a nerespektování základního bezpečného chování 
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na internetu. Tento odhad se také potvrdil, když vezmeme v úvahu například odpověď 

na otázku číslo osm, která se týká kontroly bankovních výpisů kvůli možnému 

podvodnému jednání. Většina respondentů se neobává možnosti spáchání bankovního 

podvodu prostřednictvím internetu. Proto kdyby se někdo vloupal do jejich účtu a zaměřil 

se na způsob okrádání po malých částkách, tito uživatelé by to ani nezaregistrovali a 

pachatelé by si na jejich úkor mohli polepšit o spoustu peněz.  

Další otázkou, podporující stanovenou hypotézu, byla otázka číslo sedm, která měla 

zjistit, zda se respondenti obávají využívání internetového bankovnictví na jiném, 

než domácím počítači. Důležitým faktem je, že dohromady téměř polovina respondentů, 

buď takto učinila s úmyslem dávat si pozor, ať je nikdo nevidí u zadávání vstupních údajů, 

nebo sice takto neučinila, ale neměli by zábrany využít cizí počítač pro bankovní transakce 

v případě potřeby. Takovéto chování je velmi rizikové a je množství způsobů, jak se díky 

lehkovážnosti dostat k uživatelovu účtu. V daném počítači může být například program, 

zachycující stisky kláves, co pár vteřin fotící obrazovku počítače apod.  

Další otázka částečně podporující stanovenou hypotézu je pod číslem čtrnáct 

a je zaměřena na složení typů znaků přístupových hesel respondentů. Podporující 

stanovenou hypotézu pouze „částečně“ proto, že autorka očekávala ještě horší stav 

přístupových hesel respondentů. Nejbezpečnější kombinace symbolů v přístupových 

heslech je jistě používání jak malých, tak velkých písmen a číslic. Takto složená hesla má 

úctyhodných 32 % dotázaných. Velký počet respondentů používá kombinaci malých 

písmen a číslic, což je taky pro bezpečnost relativně pozitivní zpráva. Ovšem celých 18 % 

respondentů používá pouze jeden typ znaků. K tomu všemu je faktem, že i kombinované 

znaky mají nízkou míru bezpečnosti, pokud znamenají všeobecné slova a čísla, 

např. jméno a datum narození apod. 

Poslední hypotézu potvrzující otázkou je patnáctá, která je zaměřena na četnost 

používání přístupových hesel. Celých 52 respondentů riskuje tak, že používá jedno heslo 

pro všechny přístupy k internetovým službám, včetně elektronického bankovnictví. Přesto, 

že tento počet tvoří pouhých 8 % z celku, je to veliké číslo. Jen si vezměme, že tento 

průzkum má nějakou vypovídací hodnotu vzhledem k celé ČR. Když bychom vzali 

v úvahu klienty využívající elektronického bankovnictví jen od čtyř bankovních ústavů 

v ČR, tento počet by mohl být okolo 5 miliónů. Pokud by 8 % z 5 miliónů klientů neměli 

alespoň jedinečné heslo pro přístup do tohoto elektronického bankovnictví, 400 tisíc 

uživatelů internetového bankovnictví by mohlo přijít během chvilky o veškeré své finance, 

jelikož hesla do ostatních služeb jsou velmi často zjistitelná.   
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V pořadí třetí stanovenou hypotézou bylo, že v nejbližší době můžeme očekávat 

nárůst počítačové kriminality. Tento odhad se také potvrdil a to především díky potvrzené 

hypotéze číslo dva. Spousta druhů počítačové kriminality by nebyla umožněna, nebo 

přinejmenším tak usnadněna, kdyby lidé dbali základních bezpečnostních pokynů chování 

na internetu. Tyto pokyny nelze taxativně vyjmenovat, není přesně daná šablona, kterou by 

se mělo dodržovat, ale u tohoto bezpečného chování na internetu se klade váha především 

na lidský rozum. Ten ovšem především v prostředí informačních technologií často 

nefunguje, jelikož lidé v momentě, kdy na internetu provádějí určité činnosti, žijí v danou 

chvíli virtuálním životem a často se cítí neohroženě. Je to tím, že internet je pro většinu 

vyspělé části lidské populace, nepostradatelnou částí života a běžného denního chodu. 

Kromě používání lidského rozumu je důležitým aspektem, že uživatelé přistupují 

k chování na internetu laxně a lehkovážně. Je to způsobeno nízkým povědomím o rizicích 

vyskytujících se používáním internetu. Uživatelé, i lidské bytosti obecně, do doby, 

než sami poznají nebezpečné situace, či přímo nezažijí napadení sebe sama, nemají 

tendence chovat se zodpovědně. 

Když se podíváme na poslední dvacátou otázku, pouhých 26 % respondentů si 

myslí, že se stanou obětí spíše počítačové kriminality než fyzicky spáchaného zločinu. Ale 

vezměme v úvahu, co se pachateli vyplatí více? Vezmeme-li v úvahu například finanční 

zločin, tedy krádež u tradičního činu, pachatel riskuje mnohem více, za často mnohem 

menší výdělek. Kdežto pokud se pokusí dostat oběti do jeho internetového bankovnictví, 

má nejen mnohem větší šanci získat větší množství peněz, ale fyzicky se nevystavuje 

riziku, šance na dopadení je mnohem menší, nemluvě o menších trestech díky častému 

nedostatku důkazů a v neposlední řadě pachatele netrápí svědomí, jelikož oběť ani často 

nezná.    

 

4.7.3 Návrhy a doporučení na zlepšení situace 

Média často mluví o nebezpečí hackerských útoků na různé veřejné instituce. 

Ovšem většinou, při výkladů daných situací, používají tyto média nesprávné pojmy a 

mylné informace, které si pak po svém přeberou uživatelé internetu z řad jejich posluchačů 

či diváků. Proto by autorka médiím při zveřejňování nastalých situací doporučila, aby byli 

specifičtější a důslednější, o daném tématu a situaci si opravdu zjistili veškeré možné 

informace a formulovali pojmy způsobem, jak se v daném oboru opravdu používají. 

Například média znázorňují hackery jako lidi, co jsou technicky velmi zdatní, ale 

zneužívají toho a snaží se o devastaci klidu informačních technologií a o neautorizované 



71 

 

vstupy do cizích počítačů a s tím často spojené krádeže dat. Přitom tímto média popisují 

v pravém slova smyslu crackery, kteří opravdu svého postavení zneužívají pro svůj vlastní 

prospěch. Hacker je programátor, kterého těší překonávat limity a řešit prozatím 

nevyřešené problémy kyberprostoru. Může se nabourat do cizího počítače, ale ohlásí to 

majiteli, jakým způsobem se k němu dostal, ať si na to dá pozor. Především nepáchá 

úmyslně škody.  

Například nedávná situace, kdy se hackeři, kteří patří k hackerské skupině zvané 

Anonymous, ohradili proti doposud relativně seriózně působícímu internetovému médiu, 

jako je časopis Reflex. Tento časopis publikoval články o této hackerské skupině, ale velmi 

neobjektivním způsobem, protože je hanil a přitom nepochopil cíle ani jejich ideály.
102

  

Média mají obrovský vliv na ovlivnění veřejného mínění. A pokud tyto média podávají 

nepravdivé informace, je to ke škodě především obyčejných lidí.  

Dotazníkového šetření, v této diplomové práci, se díky místům, kde byl dotazník 

umístěn, zúčastnili především studenti a mladí lidé. Především mladí uživatelé 

informačních technologií, kteří s internetem prakticky vyrůstají, by měli být zběhlí 

v nebezpečích přicházejících prostřednictvím internetu a chovat se co nejbezpečnějším 

způsobem. Z dotazníkového šetření bezpečné chování nevyplývá. Kdyby odpovídali starší 

občané, kteří nejspíš internet nepoužívají tak často a tak dlouho, jak by odpovědi 

vypadaly? Byla by situace ohledně bezpečného chování na internetu ještě horší?  

Kromě zobjektivnění zpráv podávaných médii, by autorka každopádně doporučila, 

aby především pomocí médií byla šířená osvěta o možné počítačové kriminalitě, neboť se 

hovoří či píše o internetových hrozbách v mnohem menší míře, než by bylo potřeba. 

Občané by měli být varování před aktuálními i novými potencionálními kybernetickými 

hrozbami. Jak z dotazníkového šetření vyplynulo, spousta uživatelů nemá tušení, kolik 

nebezpečí na internetu existuje, ani že svým chováním počítačovou kriminalitu nejen 

umožňují, ale také nevědomky podporují. Je tedy i v zájmu státu podporovat média 

v informování veřejnosti o různých internetových nebezpečích a nástrahách. Internet není 

jen součástí života omezené skupiny lidí, ale dotýká se každého průměrného občana.  

Dále by autorka doporučila zavést povinnou školní výchovu dětí v bezpečném 

chování na internetu již od základních škol. Spousta rodičů nemají aktivní snahu 

v seznámení dětí s internetovým prostředím, někdy ani nemohou, jelikož sami jsou 
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počítačově negramotní. Děti samotné, i jako spousta dospělých, nemají a ani nemohou mít 

dostatek rozumu a zkušeností, aby potencionální nebezpečí rozpoznali.  

Ne všichni rodiče také mají přehled, kolik času a jakými činnostmi děti dobu 

strávenou na internetu tráví. Dítě může vědět, že si nemá s nikým cizím psát, dávat mu 

jakékoliv osobní údaje apod. Ovšem děti jsou zvídavé, proto často vědomě zkoušejí, co vše 

je díky internetu realizovatelné a pak se mohou stát jednoduchým terčem pachatelů.  

Bylo by vhodné také zavést různá školení dospělých, ať už v rámci firem, nebo 

například v kulturních domech měst a poučit je, jaké hrozby na internetu jsou a jaké hrozí 

především jejich dětem. Většina lidí je od přírody lenivých, je tedy potřeba zajímavým 

způsobem tyto rodiče přimět na takovéto školení jít a podpořit je aktivně se začít zajímat 

o problematiku počítačové kriminality. 

Co se týče České republiky, autorka by doporučila zavést krizové centrum, na které 

se drobní uživatelé, i podniky mohou obrátit o pomoc při jakémkoliv kybernetickém útoku 

na jejich data či osobu a přitom by tato poradna byla především anonymní, jelikož většina 

podniků si nepřeje mít negativní reklamu.  

Česká policie na mnohých místech v naší republice totiž nemá podmínky pro řešení 

internetové kriminality. Dle článku MF Dnes z února 2012 například policisté v Bruntále 

mají kromě jiného řešit i kybernetické zločiny, ovšem sami nemají ani počítače připojené 

k internetu. V libereckém kriminálním oddělení, kde pracuje 80 zaměstnanců, mají 

připojení k internetu pouze dva počítače a to ke všemu s velmi pomalou přenosovou 

rychlostí.
103

  To policisty brzdí nejen při řešení počítačových útoků, ale také při obyčejné 

práci. Kybernetické zločiny sice řeší specialisté z odboru informační kriminality, na to 

vycvičeni a k tomu vybaveni, kteří se pokouší najít a zajistit virtuální stopy pachatele. 

Ovšem je jich tak málo, že se musejí spoléhat na práci kolegů v terénu, kteří se 

v počítačových technologiích nevyznají méně. Ovšem nemůžeme říci, že by se Policie ČR 

nesnažila svou situaci vylepšovat. Například v rámci projektu spolufinancovaného 

ze zdrojů EU v oblasti Vědy a výzkumu má v období 2010-2015 Policie ČR v plánu 

realizovat bezpečnostní výzkum s názvem Automatizace nástrojů sloužících k detekci 

kybernetické kriminality a zabezpečení adekvátní reakce na bezpečnostní incidenty 

v počítačové síti internet, na který má Policie ČR stanoven rozpočet 
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14 miliónů Kč.
104

 Z toho jde vidět, že i Policie České republiky má snahu vylepšovat stav 

jejich techniky v zabezpečování chodu internetu, díky rychlejšímu detekování pachatelů, 

kteří chtějí tomuto bezproblémovému chodu zabránit. 

Posledním doporučením, které se netýká obyčejných uživatelů internetu, nýbrž 

firem, je investování peněz a času do preventivního poznávání nově příchozích 

zaměstnanců. V dnešní době společnosti zaznamenávají velký únik informací, ať už se 

jedná o krádež informací o svých klientech či prozrazení tajné firemní strategie. To se ale 

často děje ne prostřednictvím externího útoku pachatelů, ale díky svým zaměstnancům, 

kteří jsou k tomuto chování nějak motivováni. Společnosti by díky tohoto preventivního 

poznávání nových zaměstnanců měli určitým způsobem prověřit jejich charakter a 

důvěryhodnost.   
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5 Závěr 

Informační technologie a s nimi související internet, se za posledních dvacet let 

stali součástí života jednotlivých uživatelů, firem, vládních institucí, státních správ. 

Využívají je téměř všechny infrastruktury světa, od zdravotnictví, přes stavebnictví, 

po školství. Proto jsou tyto informační a komunikační technologie nepostradatelnou částí 

fungování celkové ekonomiky. Je důležité udržovat tyto technologie i internet, který k nim 

jistě patří, v bezpečí, jinak by se mohlo zhroutit jako domeček z karet zavedené fungování 

všech infrastruktur. Problém je ten, že i když se obranné složky a orgány činné v trestním 

řízení snaží předejít problémům s pachateli, kteří chtějí zneužít vymoženosti internetu, 

většinou jsou tito delikventi o krok napřed a je těžké je s jejich znalostmi a inteligencí 

dopadnout v tak anonymním prostoru, jako je internet. A pokud je pachatel přece dopaden, 

tak často, alespoň v rámci judikatury České republiky, jej čeká několikatisícová pokuta 

od správního řízení. Naše republika není legislativně vybavena pro postih kybernetické 

kriminality například jako USA, kde pachatel za krádež dat může jít do vězení i na mnoho 

desetiletí. Je to samozřejmě ve velké míře dané technickou výbavou ochranných složek 

státu, která je u nás na mnohem nižší úrovni. Proto spousta pachatelů počítačové 

kriminality není usvědčena pro nedostatek důkazů. Důkazy ve virtuálním světě se mohou 

ztratit v mnohem kratší chvíli, než například pachové stopy apod., ve světě reálném. Proto 

je potřeba rychlého jednání specialistů a také policie, která ovšem u nás často nedisponuje 

ani základními technickými potřebami pro zajištění důkazů nelegálního jednání, většinou 

páchaného prostřednictvím internetu. 

Ovšem co je důležité, že spousta trestných činů páchaných na internetu by nebyla 

umožněna, nebo přinejmenším usnadněna, kdyby se uživatelé internetu chovali obezřetně 

a dávali si pozor, jaké citlivé informace kde napíší, či jakými přístupovými hesly zajistí své 

internetové služby. Vyplývá to především z provedeného průzkumu, který je součástí této 

diplomové práce a nalézá se v závěru třetí kapitoly. 

Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly.  

V první kapitole jsme vymezili pojem internet, historii počítačové kriminality 

a důvody jejího vzniku, motivace, znalosti a chování pachatelů a v závěru jsme si rozdělili 

protiprávní jednání uskutečněná s využitím počítače a protiprávní jednání uskutečněná 

proti počítači, abychom pronikli do problémů týkajících se počítačové a především 

internetové kriminality.  
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V druhé kapitole byly popsány ekonomické, technické a právní aspekty počítačové 

kriminality. Stručně zde byly uvedeny vybrané analýzy a studie s ekonomickým vlivem 

počítačové kriminality na veřejnost, dále vliv internetu na rozvoj techniky, která pak 

ovlivňuje počítačovou kriminalitu. V poslední části této kapitoly jsme si mohli přečíst 

o předpisech souvisejících s počítačovou kriminalitou, o novém připravovaném trestním 

zákoníku a také o mezinárodní spolupráci v oblasti počítačové kriminality.  

Třetí kapitola obsahovala především praktickou část této diplomové práce. 

Zde autorka hodnotila současnou situaci na poli internetové kriminality. Byly zde zmíněny 

plánované zákroky proti počítačové kriminalitě v podobě Evropského centra pro boj proti 

kyberkriminalitě a nově připravovaného českého zákona o kybernetické bezpečnosti. Poté 

se autorka zaměřila na sociální síť, která je dle jejího názoru velkým potencionálním 

rizikem v oblasti počítačové kriminality a také se zmínila o aktuálním dění okolo dvou 

internetových skupin, Anonymous a Wikileaks. V této kapitole byl také nastíněn autorčin 

předpoklad o budoucím vývoji internetové kriminality.  

Stěžejní částí, pro dosažení cílů, uvedených v úvodu této diplomové práce, je 

vlastní provedený dotazníkový průzkum, na závěr této třetí kapitoly.  

Prudký rozvoj internetu a každodenní výskyt škodlivého chování páchaného 

na internetu způsobilo, že uživatelé i firmy se musí stát obezřetnějšími, znát a dávat si 

pozor na nebezpečí číhající na internetu. Autorka zde ovšem dospěla k názoru, že 

dotazovaní uživatelé internetu nejenže mají jen velmi malý přehled o nebezpečích na 

internetu, ale především se zde chovají lehkovážně, jelikož občas neváhají sdělovat 

například přístupové hesla prostřednictvím internetových služeb, nepoužívají mnoho a 

dobře zabezpečených složitých hesel, bez ochrany použijí internetové bankovnictví 

na veřejných místech apod. Tohoto průzkumu se zúčastnili především jednotliví studenti a 

autorčini známí, ale takovéto lehkovážné jednání se netýká jen jednotlivých občanů, ale 

také firem a vládních institucí.  

Jako příklad bychom si mohli uvést nedávnou akci hackerské skupiny Anonymous, 

která v únoru 2012, pronikla do emailových serverů syrské vlády, včetně prezidenta. 

Kromě zveřejnění vládní komunikace tento útok přinesl informace také o primitivnosti 

zabezpečení těchto emailových schránek hesly. Z téměř osmdesáti emailových schránek 

hned skoro třicet z nich chránilo heslo 12345, pár z nich bylo ztíženo na heslo 123456. 

Z těchto důvodů, tedy z nedostatečné obeznámenosti uživatelů internetu a z jejich 

lehkovážného chování a ulehčování internetové kriminality autorka předpokládá, 

že v nejbližší době můžeme obecně očekávat nárůst počítačové kriminality. Jedině 
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používáním zdravého rozumu můžeme těmto podvodníkům a pachatelům s nemorálními 

úmysly stěžit práci a nebýt vystaveni zbytečnému nebezpečí. 

Závěrem by autorka ráda pověděla, že internet, přes nespočet kladů, může být 

nebezpečným prostředím, ovšem při opatrnosti jeho uživatelů, je velká pravděpodobnost, 

že tento prostor bude sloužit pro získávání informací, vyjadřování svých názorů a svobody 

žádoucího chování na internetu. Přes veškerá rizika, která internet přináší, by mnohem 

horší bylo, kdyby tuto svobodu slova a pohybu v tomto virtuálním světě, začal někdo 

násilně cenzurovat a lidem by již nezbyl ani kousek svobodného přístupu k informacím.  

Na tomto místě by se mohl zmínit citát otce zakladatele americké demokracie 

Benjamina Franclina: „Ti, kdož jsou ochotni prodat svobodu za krátkodobý pocit bezpečí, 

si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí.“ 
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