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1 Úvod 
 

Internetová síť je fenoménem dnešní doby a většina civilizované společnosti si život 

bez tohoto komunikačního prostředku už prakticky nedovede představit. Díky internetu 

můžeme být v reálném čase v kontaktu s osobou na druhém konci světa, prohlížet si oblíbená 

videa, sdružovat se na sociálních sítích či platit své účty pomocí elektronického bankovnictví. 

Spolu s vývojem samotného internetu se ovšem objevují stále nové hrozby a kriminální 

činnosti, při kterých pachatelé zneužívají moderních informačních technologií. Uživatelé si 

často neuvědomují všechna rizika, která je ohrožují při běžném surfování po síti. Jelikož se 

internetové připojení postupně dostává do chudších částí světa a počet uživatelů rapidně 

stoupá, problémy související s internetovým pirátstvím budou stále větší a bez účinných 

protiopatření bude boj proti kyberkriminalitě neefektivní.  

 Cílem této bakalářské práce je definovat jednotlivé druhy internetové kriminality, 

analyzovat její vývoj, právní úpravu, související důsledky a najít možnosti řešení tohoto 

globálního problému. 

 Práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole bude popsána samotná historie 

internetového pirátství od legendární hackerské skupiny Legie zkázy po současně mediálně 

známé Anonymous. Dále budou uvedeny charakteristiky nejznámějších druhů  

internetového pirátství.  

 Druhá kapitola bude zaměřena na legislativu, autorské právo, vyšetřování 

kybernetického deliktu a problémy vyplývající z odlišnosti právních systému jednotlivých 

států. Informační technologie se velmi rychle vyvíjí a právní předpisy upravující tuto 

problematiku se nestačí dostatečně rychle měnit. Internetové pirátství je z důvodu omezené 

působnosti složité postihnout bez mezinárodních smluv a dohod. V této části bude popsána 

kontroverzní dohoda ACTA a spolupráce v rámci Evropské unie a USA.   

 Poslední kapitola bude věnována právním důsledkům, které mohou vzniknout 

pachateli internetového zločinu v České republice. Dále budou popsány negativní ekonomické 

důsledky softwarového pirátství a porušování autorského práva. V této části budou uvedeny 

výsledky průzkumu zaměřeného na znalosti a názory mladé generace v oblasti internetového 

pirátství a budou nastíněny možnosti řešení tohoto problému.   
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2 Historie a druhy internetové kriminality 
 

Vývoj internetové kriminality souvisí s vývojem samotného internetu. Počátky 

internetové sítě mají kořeny v dobách Studené války, kdy mezi sebou soupeřily dvě největší 

světové mocnosti – USA a SSSR. Američané si uvědomili, že potřebují velení, které by se 

nedalo zničit jediným cíleným útokem. Začalo se tedy s realizací plánu sítě, která by 

spojovala nejdůležitější armádní počítače, ale zároveň neměla centrální řídící stanoviště. Nově 

vytvořená síť dostala jméno ARPANET a byla spuštěna 29. října 1969. Tvořili ji čtyři uzly, 

které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA, a spravoval ji Pentagon. 

Postupně ji začali využívat vědci a časem lidé zjistili, že ARPANET se dá využít pro 

elektronickou komunikaci pomocí e-mailů. [35] 

Pod pojmem internet si většina lidí představí World Wide Web (WWW) neboli 

celosvětovou pavučinu tvořenou miliony stránek s nejrůznějším obsahem. Za zakladatele 

protokolu www je považován Tim Barners-Lee z Evropské laboratoře pro výzkum částic 

(CERN) ve Švýcarsku. V listopadu 1990 Barners-Lee se svými spolupracovníky předvedli 

světu prototyp WWW serveru, jenž pojmenovali httpd a 6. srpna 1991 spustili na adrese 

http://info.cern.ch první webové stránky. Počet připojených počítačů následně rapidně rostl a 

v roce 1995 se odhadovalo připojení již 20 milionů uživatelů z celého světa. Téhož roku 

vzniká obchod s knihami Amazon.com a internetová aukce Ebay.com. V září 1998 zakládají 

v Kalifornii Sergey Brin a Larry Page Google, v současnosti jeden z největších gigantů na 

internetu. Internetová populace dosahuje 180 miliónů. Přelomovou službu v oblasti volání 

přinesl v srpnu 2003 program Skype. O pár měsíců později spustil student Mark Zuckerberg 

sociální síť Facebook. Stránka byla prvotně určená pouze pro studenty Harvardské univerzity, 

ale s obrovským úspěchem se brzy rozšířila na další školy a později byla definitivně otevřena 

pro širokou veřejnost.  V roce 2005 přichází další obrovský fenomén – Youtube. Server 

zaměřený na sdílení video souborů se velmi rychle stává jednou z nejoblíbenějších stránek a 

v listopadu 2006 jej kupuje společnost Google za 1,65 miliardy dolarů. V tomto období 

internet přeskakuje hranici jedné miliardy uživatelů. [32], [38] 

V současnosti se počet obyvatel připojených na internet pohybuje nad hranicí dvou 

miliard, což představuje více než 30 procent světové populace. S příchodem chytrých telefonů 

dochází k rychlému rozmachu mobilního internetu. Velmi výrazný posun zaznamenáváme 

v oblasti televizní zábavy. Mnoho stanic nabízí stále více svých pořadů k přehrání 

v internetových archívech nebo přímo živé sledování svých programů ve vysokém rozlišení. 
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Podle nejrůznějším studií a odhadů dosáhne internetová populace v roce 2025 více jak 5,5 

miliard uživatelů. S touto představou je spojené nevyhnutelné rozšíření do oblastí třetího 

světa, kde je jeho využití dnes mizivé. Současné statistiky internetové populace jsou uvedeny 

v příloze č. 1. [22], [37]  

 

2.1 Vývoj internetové kriminality 
 

V 80. letech došlo k syntéze počítače a telefonní linky, čímž se začal rozšiřovat 

předchůdce dnešního internetu v podobě systému BBS (Bulletin Board System). Tyto servery 

byly většinou vybaveny pouze textovým rozhraním a připojovalo se na ně pomocí speciálního 

čísla.  K rozšíření BBS přispělo uvedení filmu War Games, který přišel do kin v roce 1983. 

Mladý hacker se zde napojí na aplikaci nabízející jeho oblíbené válečné hry. Nepozná ovšem, 

že se jedná o skutečný vojenský program a málem rozpoutá třetí světovou válku. V listopadu 

1985 poprvé vyšel časopis Phrack, kde byly zveřejňovány návody, jak obejít různé systémy, 

jak získat čísla cizích kreditních karet a články o dalších nekalých aktivitách. Kvůli svému 

zaměření byl tento magazín hned od začátku trnem v oku státním orgánům. [29] 

 

2.1.1 Legie zkázy 

 

Z tohoto spojení počítače a telefonu do systému BBS vzešla hackerská legenda 

Legion of Doom (Legie zkázy). Tato skupina neměla žádné stálé členy ani vlastní hierarchii. 

Své články šířili po BBS v podobě tzv. LoD Technical Journal. Důležitým datem v éře této 

skupiny je 13. červen 1989, kdy došlo k tzv. Floridskému skandálu. Tohoto dne byly všechny 

příchozí hovory určené pro kancelář kurátora Palm Beach Coutry v Delray Beach 

přesměrovávány na pornografickou horkou linku vzdálenou stovky kilometrů. Telefonní 

operátor v oblasti, společnost BellSouth, okamžitě začal s rozsáhlým vyšetřováním. Vážnost 

situace si uvědomila i policie, protože tento zdánlivě nevinný žert mohl ohrozit i mnohem 

důležitější telefonní ústředny, například systém tísňového volání. [29] 

Pachatelem byl hacker známý pod přezdívkou „Fry-guy“ (Smažák). Jeho dopadení 

mělo pro policii velký přínos, protože ho přemluvila svědčit proti Legii zkázy. Ta byla 

s přispěním jeho výpovědi rozprášena a proti několika jejím členům byla podána obžaloba. 

Policie se tímto odhodlala k systémové akci, která vygradovala známou operací Sundevil 

v roce 1990. Zaměřila se prioritně na online podvody s kreditními kartami a závadný obsah na 

BBS. Výsledek byl rozporuplný. Policie zabavila 42 počítačových serverů, což však byl 
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pouze zlomek těch, na kterých byla podle odhadů provozována nelegální činnost. Tato 

skutečnost naváděla k závěru, že motivem celé operace bylo v první řadě odstrašit ostatní. 

Objevily se otázky ochrany svobody projevu a občanských práv na síti. Za tímto účelem byla 

založena Electronic Frontier Foundation (EFF), která brání kyberprostor před nepřiměřenou 

integrací státních orgánů. [29] 

 

2.1.2 Velká trojka 

 

Na přelomu 80. a 90. let se do historie internetového pirátství výrazným písmem 

zapsali Kevin Mitnick, Robert Morris a Kevin Poulsen. Kevin Mitnick se proslavil hlavně 

svým útokem z roku 1988 na počítače firmy Digital Equipment. Jako vůbec první hacker se 

objevil mezi nejhledanějšími zločinci v FBI Most Wanted. Druhý jmenovaný, vysokoškolský 

student z Cornellovy univerzity Robert Morris, poslal v témže roce do světa virus 

InternetWorm a upozornil tak na nový způsob průniku do systému. Oba dva byli dopadeni a 

odsouzeni. Mitnick strávil rok ve vězení a Robert Morris musel zaplatit pokutu 10 000 dolarů 

a vykonat veřejně prospěšné práce. [29] 

Životopis třetího z nich, Kevina Poulsena známého pod přezdívkou  Dark Dante, je 

rovněž zajímavý. Sklony k hackingu se u něj objevovaly již v pubertě, kdy byl také poprvé 

chycen policií. Zkušenost se zákonem ho ovšem neodradila a v roce 1991 se naboural do 

telefonní ústředny kalifornské rozhlasové stanice s cílem podvodně zvítězit v posluchačské 

soutěži a vyhrát automobil Porsche. Trest byl docela tvrdý. Poulsen si odseděl čtyři roky ve 

vězení, musel zaplatit pokutu 58 000 dolarů a dostal tři roky zákazu činnosti na počítači. [29] 

 

2.1.3 Případ Citibank 

 

Od počátku 90. let začínají osmibitové počítače rychle ustupovat technologii PC a 

dochází k masovému rozšíření systému Microsoft Windows. Internet se komercializuje a roste 

užívání grafického prostředí WWW. Mění se typický profil internetového podvodníka. 

Počítačové nadšence střídají profesionální zločinci, jejichž prvotním cílem je dosažení co 

největšího zisku. Akce organizovaných skupin se specializují na podvody s kreditními 

kartami a útoky proti bankám a ostatním finančním institucím. V roce 1999 provedl ruský 

matematik Vladimír Levin se svou skupinou hackerů útok na americkou finanční instituci 

Citibank. Z účtů jejich klientů odcizili bezmála 10 miliónů dolarů. Tento případ především 

ukázal světu, jakým směrem se bude internetová kriminalita vyvíjet v budoucnu. [29] 
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2.1.4 I love you a Melissa 

 

S rychlým rozšířením internetu do domácností i firem rapidně rostla hrozba 

počítačových virů. Tyto škodlivé programy mohou zasáhnout milióny počítačů na celém světě 

a způsobit výpadky celých sítí. Významným distribučním kanálem se stává elektronická 

pošta. Právě prostřednictvím e-mailu se v březnu 1999 během několika hodin rozšířil první 

světoznámý vir Melissa. Napadal pouze počítače se systémem Microsoft Windows a 

poštovním klientem Microsoft Outlook, což ovšem byla nejvíce rozšířená kombinace. Melissa 

neměla destruktivní charakter, nemazala data na disku, pouze se sama dokázala rozesílat 

prvním 50 lidem v kontaktech napadeného počítače. Jeho lavinový způsob šíření způsobil 

přetížení a výpadky vládních, vojenských i komerčních sítí po celém světě a podle odhadů 

způsobil škody za zhruba 80 milionů dolarů. Vytvořil jej David L. Smith, který byl po velkém 

internetovém pátrání zatčen FBI a odsouzen na 20 měsíců nepodmíněně. [12] 

Dalším virem, který obletěl internetový svět, byl virus I Love You. Jeho šíření začalo 

v květnu 2000 na Filipínách, dále zasáhl Hong-Kong, poté Evropu a nakonec se dostal do 

Spojených států.  V součtu infikoval zhruba 10% všech počítačů připojených k síti. Škodlivý 

e-mail se maskoval za milostný vzkaz a jako příloha byl připojen otevíratelný soubor. Po 

spuštění škodlivého kódu se vir automaticky rozeslal na všechny kontakty v adresáři 

Microsoft Outlook, upravoval registry a odstraňoval systémové soubory. Kvůli obrovskému 

množství rozeslaných zpráv kolabovaly e-mailové servery. Červ zasáhl i důležité vládní 

instituce jako Pentagon, CIA nebo britský parlament. Rozsah a následky infekce byly tak 

rozsáhlé, že tento virus je označován jako nejničivější v historii. [11] 

 

2.1.5 Napster 

 

Program Napster pro stahování hudby na internetu vytvořil americký student Shawn 

Fanning v červnu 1999. Službu pojmenoval podle stylu svého účesu. Jednalo se o přelomovou 

aplikaci, jelikož obsah byl sdílený pomocí sítí peer-to-peer (P2P), tedy přímo mezi 

jednotlivými uživateli bez nutnosti využít mezičlánku v podobě serveru. V době své největší 

slávy se v reálném čase prostřednictvím Napsteru sdílely až stovky terabajtů dat mezi 

desítkami miliónů uživatelů. Po svém masivním rozšíření v USA byla na program v roce 1999 

podána žaloba americkou organizací RIAA zastupující nahrávací společnosti. Soud nařídil 

blokovat skladby chráněné autorskými právy a tímto došlo k razantnímu snížení obsahu, což 
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samozřejmě vedlo k odlivu uživatelů, kteří se přesunuli na podobné, prozatím nepostihnuté 

sítě. [29] 

Přestože okamžitě po pádu Napsteru došlo ke spuštění nových a vylepšených sítí, 

podařilo se nahrávacím společnostem intenzitu sdílení hudby na internetu omezit. Nové sítě si 

navzájem konkurovaly a uživatelská komunita byla značně roztříštěná. Na úpadku Napsteru 

se také podílelo spuštění obchodu s hudbou iTunes Store od společnosti Apple v roce 2003. 

Napster byl v roce 2008 odkoupen společností Best Buy za 121 miliónů dolarů a proměnil se 

na legální internetový hudební obchod. K poslední výrazné změně došlo v prosinci 2011, kdy 

se firma spojila s podobně zaměřeným serverem Rhapsody. [23] 

 

2.1.6 Případ Skljarov 

 

Ruský programátor Dmitrij Skljarov, pracující pro společnost ElcomSoft, vytvořil 

v roce 2001 algoritmus, který dotázal prolomit softwarovou ochranu elektronických knih a 

převádět je na nechráněný formát PDF. Je zde ovšem nutné zdůraznit, že Skljarov na tomto 

programu pracoval ve své rodné zemi přímo pro svou firmu, což podle ruských zákonů nebylo 

nic nelegálního. Dokonce se prodával na internetových stránkách firmy ElcomSoft za 99 

dolarů. [29] 

V červnu 2001 odcestoval Dmitrij do USA na konferenci DefCon v Las Vegas, kde 

prezentoval svůj program. Po prezentaci byl zatčen americkou FBI a obviněn z šíření 

produktu porušujícího tamější autorský zákon. Žalobu na Skljarova podala společnost Adobe, 

která chráněný formát pro elektronické knihy vyvinula. Ihned po zatčení se po celém světě 

zdvihla vlna protestů a objevily se výzvy k bojkotování firmy Adobe a neúčasti zahraničních 

programátorů na konferencích ve Spojených státech. Za jeho osobu se postavila i americká 

organizace EFF (Electronic Frontier Foundation). [29] 

Společnost Adobe se takové velké nevole zalekla a od stíhání upustila. Skljarov byl 

po 21 dnech propuštěn na kauci, ale nesměl opustit území USA. Strávil tak ve Spojených 

státech nedobrovolně skoro 6 měsíců, dokud federální soud žalobu nestáhl. Dmitrij se mohl se 

svou rodinou v prosinci 2001 vrátit zpět do Ruska, musel ovšem být nadále k dispozici jako 

svědek proti svému bývalému zaměstnavateli. Rozhodující soudní proces se konal v prosinci 

2002 a porota rozhodla, že ElcomSoft úmyslně neporušil legislativu USA. [25] 

  



11 
 

2.1.7 Situace po 11. září 

 

Teroristické útoky na Světové obchodní centrum, na Pentagon a pád letadla 

společnosti United Airlines v Pensylvánii z 11. září 2001 výrazně ovlivnily také svět 

informačních technologií. Bezprostředně po těchto událostech se objevily názory volající po 

zpřísnění současných předpisů v oblasti komunikace na elektronických sítích. Vládní úřady a 

federální agentury v USA začaly ze svých webových stránek okamžitě odstraňovat citlivé 

informace, které mohly být užitečné pro teroristy. [29] 

Pro milióny lidí se web stal kanálem k získání důležitých zpráv, komunikaci 

prostřednictvím e-mailu a nástrojem vyjádření soustrasti. Do popředí se dostává nový 

fenomén – tzv. blogová žurnalistika. Tento nový typ psaní článků se objevuje nejenom mezi 

profesionálními novináři, ale ve velké míře ho začínají využívat i amatéři k publikování svých 

názorů, vedení deníku či prezentaci své osoby. Internet se rapidně rozšiřuje mezi veřejnost a 

elektronické podvody se stávají pro hackerskou komunitu stále více lákavé. [29] 

 

2.1.8 Garry McKinnon 

 

Britský hacker Gary McKinnon v letech 2001-2002 pronikl do sítí americké armády, 

Pentagonu a NASA, kde hledal důkaz o existenci UFO. Podle svých vlastních slov se pouze 

snažil získat informace o existenci mimozemské civilizace, ovšem vládní úřady USA to 

viděly jinak. Byl obžalován z průniku do armádního počítače, kde získal práva administrátora 

a poté vymazal důležité systémové soubory a zašifroval hesla pro přístup. Tímto vyřadil 

z provozu americkou armádní síť v oblasti kolem Washingtonu na 24 hodin. K tomuto 

hackerskému útoku došlo krátce po událostech z 11. září, což výrazně navýšilo  

jeho závažnost. [21] 

Úřady Velké Británie byly ochotny propustit Garyho bez trestu, s tím ale 

nesouhlasily Spojené státy, jejichž počítače byly napadeny. Požadovaly vydání McKinnona 

do USA, kde mu hrozil trest 70 let vězení. Britský soud jej propustil na kauci s tím, že se 

musel pravidelně hlásit na policejní stanici a byl mu udělen zákaz užívání internetu. V roce 

2006 úřady rozhodly o jeho vydání do Spojených států, ovšem právníci využili všech 

opravných prostředků a spor se dostal až před Evropský soud pro lidská práva. Ten v srpnu 

2008 rozhodl, že proti dřívějším rozhodnutím nijak nezasáhne. Začátkem roku 2009 

McKinnonovi právníci vybojovali nové přezkoumání případu, založené na lékařském 

posudku Garyho zdravotního stavu. Byl mu diagnostikován Aspergerův syndrom, druh 
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autismu, který se projevuje nedokonalým rozvinutím sociálních vazeb. Na základě tohoto 

nálezu bylo soudu sděleno, že by bylo nelidské a kruté, kdyby byl odloučen od své rodiny, 

domova a lékařské péče. V roce 2009 složil zpěvák David Gilmour píseň Chicago určenou 

pro podporu McKinnona a k protestům proti vydání se připojili i další známé osobnosti. Na 

sociální síti Facebook má skupina žádající jeho nevydání do Spojených států bez mála 600 

tisíc fanoušků. Tato kauza zůstává po deseti letech stále nevyřešena. [17], [21] 

 

2.1.9 Anonymous 

 

Toto anonymní, hierarchicky nezávislé, hackerské hnutí vzniklo již v roce 2003, ale 

do podvědomí široké veřejnosti se začalo dostávat teprve nedávno. Informace o Anonymous 

začaly pronikat do médií v roce 2010 v souvislosti s jejich podporou serveru WikiLeaks. Se 

světem komunikují prostřednictvím video vzkazů a jejich image se zakládá na masce 

anarchisty Guilda Fawkese, který se v 17. století pokusil vyhodit do vzduchu britský 

parlament. Podobu masky vytvořil komiksový tvůrce Alan Moore ve svém díle V jako 

Vendeta, jenž bylo v roce 2006 adaptováno do stejnojmenného filmu s Hugo Weavingem 

v hlavní roli. Média a mladší generace je díky této originální prezentaci milují. Upozorňují na 

sebe především útoky na stránky institucí, jež se podílejí na cenzuře internetu. Svými 

prohlášeními a spontánními výzvami k protestům dávají jasné poselství o nutnosti 

svobodného šíření informací na síti. [8] 

Mezi jejich nejznámější počiny patří tzv. Operace odplata proti společnostem Visa, 

Mastercard a Amazon nebo nahrání obrovského množství pornografie na server Youtube.com 

kvůli mazání hudebních videí. Prsty mají údajně také v revolucích v Egyptě a Tunisku ze 

začátku roku 2011. V lednu 2012 provedla skupina řadu úspěšných útoků proti serverům FBI, 

Bílého domu nebo filmovému studiu Universal v reakci na uzavření populárního warez 

serveru Megaupload. Média tyto události komentovala s ironickým nadhledem titulky typu: 

„FBI vypnuli pirátský server, hackeři vypnuli FBI“. [7], [8] 
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2.2 Druhy internetové kriminality 
 

2.2.1 Hacking 

 

Hacking je definován jako úmyslné prolomení či obejití bezpečnostní ochrany. 

Hacker je osoba, jež se snaží o detailní pochopení podstaty systému a hledá jeho limity. 

S vývojem informačních technologií na scénu přicházejí také první počítačoví hackeři. 

Z počátku se jednalo o čisté nadšence s detailními programátorskými znalostmi, kteří chtěli 

pouze přijít na chyby zabezpečení a získat si slávu nabouráním složitého systému. Tito 

průkopníci hackingu významně přispěli k rozvoji internetu a svobodného softwaru. Postupem 

času se ale začínají objevovat zločinci, kteří se pomocí hackingu snaží získat majetkový 

prospěch. [29] 

 

Typologie hackerů: [29] 

 

• Wannabes (Začátečníci) 

Začátečníci, kteří nemají skoro žádné zkušenosti s nabouráváním systémů a 

fungováním technologií. Vyznačují se tím, že spouštějí cizí hackerské programy 

bez toho, aby znali jejich funkce.  

 

• White Hats (Bílé klobouky) 

Jedná se o tzv. „hodné hackery“, kteří při průniku do systému nezpůsobí žádné 

škody, pouze zkoumají jeho zabezpečení a zranitelnost. 

 

• Grey Hats (Šedé klobouky) 

Jsou hackeři pohybující se na pomezí mezi černou a bílou zónou. Například 

zveřejňují bezpečnostní díry na internetu s cílem upozornit na problém a 

dosáhnout větší úrovně zabezpečení. Může se také jednat o jedince, kteří při 

zjištění chyby systému upozorní administrátora a nabídnou mu opravu za 

peněžitou odměnu.  

 

• Black Hats (Černé klobouky) 

Hackeři se zločineckými motivy a cílem získání materiálního prospěchu.  
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• Elite  

Špička a největší legendy v hackerském světě. Do této skupiny řadíme 

nejlegendárnější hackery typu Kevina Mitvicka nebo Garryho McKinnona.  

 

Mezi formu hackingu patří také tzv. násilnický hacking. Ten je charakterizován 

přímým vyhrožováním osobě s přístupovými právy, nejčastěji administrátorovi serveru, která 

je nucena sdělit hesla nebo dokonce osobně provést průlom podle pokynů útočníka. Tímto 

způsobem lze relativně jednoduše získat citlivá data organizace. Dá se tedy konstatovat, že 

velké nebezpečí nehrozí společnosti pouze od anonymních hackerů, ale také od osob, které 

mají v rámci systému administrátorská práva. [29] 

 

2.2.2 Warez 

 

Termín warez označuje autorská díla, se kterými je jednáno nelegálně v rozporu 

s autorským právem. Většina warezových skupin své „produkty“ nabízí zdarma, přičemž 

model financování je založen zejména na internetové reklamě ve spolupráci 

s pornografickými servery. Pirátský kolektiv motivuje zisk respektu konkurenčních skupin 

v případě kvalitních výsledků. Není přitom raritou, když se jim podaří získat film nebo 

program ještě před oficiálním vydáním. Ve většině vyspělých zemí je tvorba a sdílení warezu 

nelegální, ale zejména v chudších státech je tato činnost přehlížena či zcela ignorována. [29]  

Skupiny, šířící tento nelegální materiál, se vyznačují vysokou mírou specializace a 

dělby práce. V každé skupině bývá několik zkušených crackerů, kteří odstraňují ochranu proti 

kopírování nebo vytváří pirátské verze hudebních alb a filmů. Pokud jsou úspěšní, předají 

výsledek členům věnujícím se propagaci. Ti ho následně nahrávají na webová úložiště, často 

v zaheslovaných komprimovaných formátech, čímž snižují riziko odhalení a následného 

smazání od správců serveru. [29] 

Další velmi oblíbenou cestou k distribuci warezu je sdílení přes tzv. torrenty 

prostřednictvím peer-to-peer (P2P) sítí. Hlavní výhoda P2P sítí je v tom, že s rostoucím 

množstvím stahujících uživatelů se přenosová rychlost souboru zvyšuje, což je opak šíření 

přes model klient-server.  Z tohoto důvodu se torrenty využívají zejména u horkých novinek, 

kde je nápor stahujících uživatelů nejvyšší. Webová úložiště se poté více hodí k nahrávání 

staršího materiálu. 
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2.2.3 Spamming 

 

Internetový spam je definován jako nevyžádané propagační sdělení, které se masově 

šíří po síti. Název pochází z amerických masových konzerv SPAM a vznikl jako zkratka z 

anglických slov spiced ham – kořeněná šunka. Lančmít SPAM se objevil ve scénce od 

recesistické skupiny Monthy Python, která se odehrávala v kavárně, a kde veškerý sortiment 

obsahoval právě tuto surovinu. Dalším používaným označením je zkratka UCE (Unsolicited 

Commercial Email). Cílové e-mailové adresy získávají speciální marketingové firmy 

z nejrůznějších komunitních fór nebo od provozovatelů bezplatných služeb s nutností 

registrace. Kvalitně vytvořená databáze adres je na černém trhu velmi ceněným artiklem. [1] 

Spamování má kořeny již v začátcích samotné elektronické pošty. Za první 

internetový spam je označován e-mail, který se objevil 1. května 1978 na síti ARPANET. 

Vytvořil jej zaměstnanec americké společnosti Digital Equipment Corporation a propagoval 

v něm firemní produkty. Masově se spamy začaly šířit v 90. letech minulého století. V březnu 

1994 zaslala právnická firma Cantor & Siegel nevyžádanou zprávu s názvem Green Card 

Lottery, která nabízela právnickou pomoc imigrantům při shánění pracovního povolení do 

USA. Tento spam zahltil okolo 6 000 diskusních skupin na USENETu. Podle samotných 

tvůrců tohoto spamu si pomocí něj vydělali okolo 100 tisíc dolarů. [33] 

Časem se spamy začínají objevovat také na internetových diskuzích, při užívání 

instantních messengerů typu ICQ, v mobilních telefonech nebo při hraní internetových her. 

Podle průzkumu antivirové společnosti Symantec tvořila nevyžádaná pošta v březnu 2010 

neuvěřitelných 90,7 % veškeré e-mailové korespondence. [28] 

 

2.2.4 Phishing 

 

Phishing je druh internetového podvodu, který se používá při elektronické 

komunikaci k získávání citlivých osobních údajů, zejména hesel k internetovému 

bankovnictví nebo kódů ke kreditním kartám. Nemusí se přitom jednat pouze o bankovní 

účty, útočníci se často snaží získat přístup k ostatním finančním institucím manipulujícím 

s penězi, například k portálu PayPal nebo k aukčnímu serveru  eBay. Principem phishingu je 

e-mailová zpráva, která na první pohled vypadá, jako by byla odeslána přímo z uživatelovy 

banky a snaží se napadeného přesvědčit, aby pokračoval kliknutím na uvedený odkaz. Pokud 

neopatrný jedinec výzvy uposlechne, dostane se na internetovou stránku, která je takřka 

identická s oficiální a často napodobuje přihlašovací okno internetového bankovnictví. Naivní 
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uživatel zde zadá svůj login a heslo, čímž tyto údaje prozradí útočníkovi a ten je poté využije 

k vykradení účtu. [1] 

 

Základní charakteristika phishingové zprávy:[20] 

• Pomocí zfalšování odesílací adresy a grafické podoby e-mailu se útočník snaží, 

aby zpráva vypadala přesvědčivě, jakoby ji odesílala samotná finanční instituce. 

• Náplň zprávy většinou vyzývá k aktualizaci přihlašovacích údajů, zúčastnění se 

klientského výzkumu spokojenosti nebo oznamuje zablokování karty či účtu. 

• Základním znakem je internetový odkaz, který napadeného přesměruje na 

podvodné stránky vypadající velmi podobně jako stránky originální. 

 

2.2.5 Šíření pornografie a extrémismu 

 

Jednou z nejvíce viditelných aktivit na internetu je bezesporu šíření pornografie. 

Možnost vystavovat pornografické fotografie a videa na celosvětové globální síti využívá 

mnoho internetových společností, které dosahují obrovských výdělků. V období před 

nástupem internetu se pornografie šířila prostřednictvím časopisů jako Hustler či Penthause  

a sexuálních videopůjčoven. Rychlý rozmach internetové sítě způsobil revoluci 

v pornografickém průmyslu. V současnosti není žádný problém najít během chvíle volně 

přístupné servery s nepřebernou zásobou pornografického materiálu. Pro jedince, kteří se 

nespokojí s kvalitou fotek a videa na neplacených stránkách existují různé typy prémiových 

placených domén se scénkami ve vysokém rozlišení. Důležité je zdůraznit, že v české právní 

úpravě je trestné pouze šíření dětské pornografie a pornografie ponižující lidskou  

důstojnost (zoofilie, nekrofilie, koprofilie atd.). [29] 

Internet je také vhodným prostředkem ke zveřejňování rasistických, xenofobních  

a extrémistických názorů. Míst, kde se setkávají anarchisté, neonacisté, členové náboženských 

sekt a rasisticky smýšlející jedinci nalezneme na síti velké množství. Na svých internetových 

stránkách sdílejí extrémistické myšlenky a komunikují prostřednictvím diskusních fór. 

Radikální islamistické náboženské skupiny využívají internet ke globálnímu šíření své víry  

a snaží se oslovit osamělé jedince, kteří nejsou schopni začlenit se do západní společnosti. 

Internetový prostor je pro ně ideální médium k šíření propagandy. Prostřednictvím internetu 

poté koordinují násilné akce po celém světě. [29] 
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2.2.6 Cybersquatting 

 

Cybersquatting, neboli doménové pirátství, spočívá v registraci internetových domén 

a následné spekulace s cílem získání zisku. Pojem je odvozen od slova squatting, které 

znamená neoprávněné využívání prostorů, především k účelu bydlení bez placení nájmu a 

ostatních poplatků.  Tento druh kriminality se objevoval nejvíce v době, kdy na internet 

vstupovaly velké firmy. Cybersquatter si doménu předplatil dříve, než samotná společnost a 

poté po ní požadoval astronomické částky za podstoupení lukrativní adresy. [24] 

Známým případem cybersquattingu v České republice je spor o doménu oskar.cz, za 

kterou požadovala firma Comfor po telefonickém operátorovi Oskar sumu 10 milionů korun. 

Jelikož se internetové adresy registrují na dobu určitou, musí si jejich vlastníci velmi dobře 

hlídat, aby je prodloužili včas. V opačném případě je doména volně k dispozici pro ostatní 

uživatele, čehož můžou využít nejrůznější spekulanti k její registraci na svou osobu a 

následnému vydírání původního vlastníka. [29] 

 

2.2.7 Google bomby 

 

Google bomba je druh internetového podvodu, který ovlivňuje algoritmy webových 

vyhledávačů s cílem vracet irelevantní výsledky. Často se tato technika používá při 

diskreditaci politiků a k satirickým účelům. Princip takového útoku je zakotven v samotné 

podstatě vyhledávání přes Google. Vyhledávací robot zohledňuje nejenom obsah stránky, ale 

také texty, kterými na stránky odkazují ostatní uživatelé internetu. Servery poté Google 

hodnotí pomocí konceptu PageRank, přičemž nejvyšší pozici ve vyhledávání mají stránky, na 

které odkazuje nejvíce webových míst. Tento postup je velmi účinný, bohužel ale poměrně 

snadno zneužitelný. [26] 

První Google bomba se objevila v roce 1999. Při napsání fráze „more evil then 

Satan“ (horší než Satan) vyhledávač na prvním místě nabídl odkaz na stránky firmy 

Microsoft. S velkou pravděpodobností šlo ovšem pouze o náhodu, nikoli o cílený útok. První 

opravdovou bombu vytvořil Adam Mathes v dubnu 2001. Mathes za pomocí blooggerů 

zajistil prioritní PageRank pro stránky svého kamaráda Andyho Pressmana při hledání spojení 

„talentless hack“ (netalentovaný pisálek). [36] 

Z důvodu velkého rozšíření podobných „žertíků“ přijala společnost Google 

v posledních letech řadu opatření, která výskyt těchto útoků do značné míry eliminuje. 
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V současnosti nám při zadání dříve fungujících bombových výrazů vyhledávač většinou 

nabídne pouze odkaz na stránky věnující se této problematice. [26] 

 

Příklady Google bomb:  

• Ministerstvo brutality – stránky Ministerstva vnitra ČR, 

• Namyšlenej buran – stránka Jiřího Paroubka na Úřadu vlády, 

• Zločinci a vrazi – stránky KSČM, 

• Buffone (šašek) – biografie Silvia Berlusconiho. 
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2.3 Dílčí závěr 
 

Internet je celosvětový fenomén a neustále se rozpíná. Počet jeho uživatelů rychle 

roste a připojení k této celosvětové síti je stále dostupnější i v zemích třetího světa. Dávno 

pryč jsou doby, kdy jsme na načtení webové stránky čekali dlouhé minuty. Dnešní rychlé 

kabelové a bezdrátové připojení nám umožňuje prohlížet internetový obsah prakticky bez 

jakýchkoli prodlev. Zatímco při připojení přes modem začátkem nového tisíciletí jsme museli 

čekat na stažení pár megabajtového videa několik minut, nyní si stejně velký soubor 

přehrajeme již po pár vteřinách.  

S rostoucím počtem uživatelů a využití internetu se stále více dostává do povědomí 

pojem kyberkriminalita. Počítač se již nevyužívá pouze ke klasickým nelegálním jednáním 

jako padělání peněz nebo vypalování pirátských CD. Počítačový zločin se nyní orientuje 

především na internetový prostor. Snadná dostupnost warez serverů v kombinaci s rychlým 

připojením umožňují prakticky komukoli, aby si s minimem potřebných znalostí během 

chvíle stáhnul nelegální kopii filmu (někdy dokonce ještě před jeho oficiální premiérou), 

hudebního alba, počítačové hry nebo programu. Jak bude uvedeno v následující kapitole, 

nedokonalá legislativa v této právní oblasti neumožňuje efektivně tyto trestné činnosti 

postihovat.  

Odpojením jednoho z největších serverů na sdílení souborů – Megaupload.com – 

úřady do jisté míry dosáhly požadovaného efektu. Na warez scéně se objevil strach a některé 

podobné servery, kde se sdílely nelegální kopie autorských děl, dokonce z vlastní iniciativy 

ukončili svou činnost. Samotnému majiteli Magauploadu, Američanovi Kimu Dotcomovi, 

byla zabavena značná část majetku a pokud bude vydán z Nového Zélandu do USA, hrozí mu 

trest odnětí svobody v délce několika desetiletí. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že 

zrušením jeho serveru přišli o svá data i poctiví uživatelé, kteří zde mohli mít zálohovány 

důležité soubory. Také je třeba si uvědomit, že podobných serverů jako je Megaupload jsou 

na internetu desítky a při zrušení kteréhokoli z nich rychle nastoupí server další.  
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3 Legislativa 
 

Právní předpisy a zákony se formulují po celou dobu existence lidstva jako uznávané 

normy chování a morálky společnosti. Jejich vývoj je dlouhodobá záležitost a v dnešním 

moderním světě nestačí rychlému nástupu informačních technologií a s nimi spojené 

internetové kriminalitě. Z tohoto důvodu neumíme přesně posuzovat počítačové delikty a 

nemáme k dispozici adekvátní prostředky k jejich potlačení. Dalším výrazným problémem je 

odlišnost právních systémů jednotlivých států, což vede k nejednotnosti při postihování 

ilegálních aktivit na internetu. Hovoříme o dvou základních typech práva – právo 

angloamerické a právo kontinentální. Základní rozdíly mezi těmito dvěma legislativními 

přístupy pramení z odlišného pohledu na právní terminologii a pojetí legality. Angloamerické 

právo je stále nově interpretováno a opírá se o přesvědčení, že zlo a dobro lze pokaždé 

rozpoznat a na základě toho rozhodovat o vině. Základním prvkem je zde ústava, systém 

precedentů a neustále přidávané doplňky. V kontinentálním světě naopak převládá víra 

v konzervatismus a morálně neutrální systém norem, které je složité měnit a jejichž 

interpretace je značně složitá. Evropské právo sice také vychází z ústavy, ale je doplněno 

systémem zákonů, vyhlášek a předpisů, které jsou schvalovány, měněny a vydávány 

zákonodárným orgánem daného státu. Nutno podotknout, že na současný stav ve světě 

internetu a informačních technologií není perfektně připravena žádná legislativa. [19], [24] 

Naše trestní právo úzce souvisí s dalšími právními oblastmi, především s ústavním 

právem, které se považuje za základní kámen českého legislativního systému. Ústavní právo 

obsahuje deklaraci základních práv a svobod a úzce souvisí s právem mezinárodním. Česká 

republika se zavázala k dodržování řady mezinárodních smluv, které jsou nyní součástí 

našeho právního systému. Mezinárodní smlouvy mají nad českými zákony nadřazený 

charakter. To znamená, že pokud nějaký český zákon stanoví něco jiného než mezinárodní 

smlouva, tak se vždy musí využít ustanovení smlouvy mezinárodní. Mezi další související 

obory trestního práva řadíme v prvé řadě samostatný vědní obor – kriminalistiku, která se 

zabývá procesem zkoumání, objasňování a využitím nalezených stop při soudním líčení. 

Detailně se na tyto postupy zaměříme později, v odstavci věnovaném metodám vyšetřování 

kybernetických deliktů. [19], [24] 

Jak již bylo naznačeno výše, pro oblast trestního práva je velice důležitá jeho 

působnost. Pod tímto pojmem se rozumí souhrn společenských vztahů, ve kterých se zákon 

uplatňuje. Rozlišujeme celkem tři klíčové typy působnosti zákona – časovou, místní a osobní. 
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Osobní působnost se vztahuje na samotné pachatele trestných činů, z této působnosti jsou 

vyčleněny určité osoby z důvodu jejich postavení.1

 

 Časová působnost nám ukládá povinnost 

posuzovat trestný čin podle zákona platného v době jeho spáchání. Nejproblematičtějším 

bodem působnosti trestního zákoníku pro oblast internetových zločinů je působnost místní. 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 trestního zákoníku se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán 

na jejím území. Je tedy velmi problematické stíhání pachatelů, kteří způsobili výpadky 

počítačové sítě firmě na území České republiky, ale přitom se nacházeli na území jiného státu, 

kde podobné jednání není trestné. Internetové pirátství je tedy složité postihnout bez účinných 

mezinárodních smluv a dohod. [19], [24] 

3.1 Česká právní úprava 
 

V České republice existuje několik zákonů, ze kterých se vychází při posuzovaní 

internetové kriminality. V následujícím textu bude uvedena jejich stručná charakteristika a 

podrobněji s nimi bude čtenář seznámen později. Mezi základní zákony upravující 

problematiku internetového pirátství v české legislativě patří: [24] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., je považován za základní právní předpis upravující soukromé 

právo na území České republiky. Společně s nařízením vlády č. 258/1985 Sb. jednoznačně 

určuje vlastnické právo a účastníky občanskoprávních vztahů – právnické a fyzické  

osoby. [41] 

 

Obchodní zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., ve své novelizované podobě upravuje oblast obchodního 

práva a představuje nejvýznamnější zvláštní předpis k občanskému zákoníku. Určuje 

postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i některé jiné vztahy související s 

podnikáním. Uplatnění tohoto zákona je zejména v případech, kdy ilegální internetové 

činnosti souvisí se smluvním nebo podobným vztahem, upraveným v tomto zákoně. [49] 

  

                                                 
1 Tzv. exempce – např. vynětí poslanců a senátorů z pravomoci trestních soudů 
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Zákon o elektronických komunikacích 

Zákon č. 127/2005 Sb., v podobě začleňující poslední novely upravuje na základě 

práva Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v 

oblasti elektronických komunikací. Z hlediska internetové kriminality postihuje aktivity 

související s nezákonným chováním subjektu v prostředí počítačové sítě. [46] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje práva a povinnosti při 

zpracování osobních údajů a stanovuje podmínky, za kterých dochází k předání osobních 

údajů do jiných států. Tento právní předpis se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních 

údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. Úzce souvisí s ochranou 

telekomunikačního tajemství. [44] 

 

Trestní zákoník 

Zákoník č. 40/2009 Sb., který od 1. ledna 2010 nahradil bývalý trestní zákon  

č. 140/1961 Sb., vymezuje společensky závadná jednání, definuje trestný čin, určuje 

podmínky trestní zodpovědnosti a tresty či sankce, které lze za spáchání uložit. [43] 

 

Zákon o regulaci reklamy 

Zákon č. 40/1995 Sb., ve své poslední úpravě definuje obecné požadavky na reklamu 

a její šíření včetně postihů za porušení povinností. Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, 

pokud adresáta obtěžuje anebo vede k výdajům adresáta. Pro účely emailové reklamy (spamu) 

je ustanoven § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Obchodní sdělení pomocí elektronických prostředků lze podle tohoto paragrafu šířit pouze ve 

vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. [42], [48] 

 

Zákony související s ochranou průmyslového vlastnictví 

Jedná se například o zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích nebo o zákon  

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. [40], [47], [50] 

 

Autorský zákon o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským 

Zákon č. 121/2000 Sb., ve svém posledním znění upravuje práva v oblasti duševního 

vlastnictví. Tato problematika bude detailněji vysvětlena v jedné z následujících kapitol. [45]  
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3.2 Mezinárodní právní spolupráce 
 

Z důvodu globálního charakteru internetu a ostatních počítačových sítí závisí boj 

proti kybernetickým zločinům na mezinárodní koordinaci a společných nadnárodních 

úmluvách. Stíhání pachatelů se uskutečňuje na základě mezinárodních dohod, zpravidla při 

splnění podmínky oboustranné trestnosti. Činnost mezinárodních organizací v oblasti potírání 

internetové kriminality se dostává do popředí dění. Po teroristických útocích z 11. září 2001 

na Spojené státy se aktivity zaměřené na monitorování počítačových sítí rapidně zvýšily. Byly 

podpořeny dříve nepříliš populární myšlenky na legální sledování činnosti podezřelých osob 

na datových sítích. Společnost si uvědomila důležitost situace a o problému kyberkriminality 

se začalo otevřeně diskutovat. Mezi aktuální priority v této oblasti patří zejména: [24], [30] 

- boj proti nelegálnímu a nechtěnému obsahu na internetu, 

- technologická spolupráce, 

- prevence ekonomických dopadů internetových incidentů, 

- ochrana důležité infrastruktury před kybernetickými zločiny. 

 

3.2.1 Situace v EU a její spolupráce s USA 

 

V rámci Evropské unie byla vydána celá řada směrnic, doporučení, rozhodnutí  

a nařízení, které souvisí s problémem internetového pirátství. Klíčovým dokumentem je 

zejména Akční plán pro bezpečnější Internet (Safer Internet Action Plan) pro období v letech 

1999 – 2004 a na něj navazující Bezpečnější Internet plus (Safer Internet Plus) pro roky 2005-

2008 a v upravené verzi také pro období 2009 – 2013. Základní cíle těchto plánů jsou -  

zkvalitnit bezpečnost informační infrastruktury, povzbuzovat rozvoj „internetového 

průmyslu“, zvýšit veřejné povědomí o hrozbách v kybernetickém světě nebo snaha o vývoj 

systému na filtrování a indexování nebezpečného obsahu na síti. V oblasti boje proti 

kybernetickému terorismu je důležitý projekt Check for Web, který je součástí Evropské 

protiteroristické strategie, respektive Akčního plánu Evropské unie pro boj s terorismem. Zde 

je konstatováno, že je prakticky nemožné, aby každý jeden stát EU samostatně sledoval 

situaci a nelegální aktivity na internetu a proto je nutné, aby došlo ke spolupráci všech 

členských států. V listopadu 2010 proběhla akce s názvem Cyber Europe 2010 (Kybernetická 

Evropa 2010), kde odborníci na internetovou bezpečnost testovali reakce na simulaci 

celoevropského počítačového útoku. Smyslem tohoto cvičení bylo pomoci státům EU lépe 
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řešit počítačové incidenty a prověřit postupy a komunikační kanály v případě skutečného 

útoku. [5], [30] 

Mezi další instituce angažující se v této oblasti patří zejména Rada Evropy (Council 

of Europe), která začala řešit problematiku internetové kriminality již koncem osmdesátých 

let minulého století. Mezi její hlavní zásluhy patří ustanovení Komise expertů na zločin 

v kyberprostoru a její hlavní výsledek činnosti – Úmluva o kyberzločinu (Convention on 

Cybercrime). K dohodě mohou přistoupit také státy, které nejsou členy Rady Evropy. 

Signatářské země se zde zavazují kriminalizovat činnosti, které se dají definovat jako 

počítačové zločiny a přijmout normy, jenž by tyto nelegální aktivity umožnily postihovat. 

V úmluvě jsou dále řešeny otázky spolupráce jednotlivých států při vyšetřovaní, včetně 

způsobů vydávání podezřelých osob a předávání zjištěných informací. Ve výčtu organizací, 

které se snaží potírat internetový zločin, nemůžeme opomenout důležitou roli Interpolu, jako 

důležité mezinárodní policejní struktury.  Dále se na tuto problematiku soustředí Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and Cooperation in Europe), 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Econimic Cooperation 

and Development), Severoatlantická obranná aliance (NATO) a skupina osmi průmyslově 

nejvyspělejších států světa. [30] 

Evropská unie v oblasti ochrany internetového prostoru citelně zaostává za USA a 

tato propast se stále více prohlubuje. EU se snaží jít vlastní cestou, která klade větší důraz na 

ochranu lidských práv oproti legislativním postupům ve Spojených státech. Tento přístup 

značně snižuje efektivitu vzájemné spolupráce a má negativní vliv na ochotě federální vlády 

sdílet s Evropou klíčové technologie a informace. Situace se může vyostřit až v úplnou 

neochotu USA sdílet významné výsledky v této oblasti a tím pádem by se ještě více 

prohloubila technologická závislost Evropy na Spojených státech. Pro Českou republiku je 

takový scénář varováním do budoucna, aby své prostředky a aktivity v boji proti kyberzločinu 

nepoužívala pouze v kooperaci s Evropskou unií, ale snažila se o vlastní výzkum a spolupráci 

s ostatními zeměmi světa. [30] 

 

3.2.2 ACTA 

 

Obchodní dohoda proti padělatelství známá jako ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement) je mezinárodní úmluva, která vznikla za účelem vybudování mezistátního 

systému na ochranu duševního vlastnictví a autorských práv. Zbožím porušujícím autorská 

práva se rozumí jakékoli zboží, které je kopií pořízenou bez souhlasu právoplatného majitele 
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nebo majitelem práva řádně zplnomocněné osoby v zemi výroby a jež je přímo či nepřímo 

pořízeno z výrobku, jestliže by pořízení takové kopie představovalo porušení autorského 

práva nebo příbuzného práva podle právních předpisů země, v níž se uplatňují řízení. Do 

definice duševního vlastnictví ACTA zařazuje všechny kategorie, které jsou obsaženy v II. 

části oddílech 1 až 7 dohody TRIPS2

Předběžné rozhovory o ACTA začaly v roce 2006 mezi Spojenými státy, Evropskou 

unií, Švýcarskem, Kanadou a Japonskem. K jednání se následně připojili Austrálie, Mexiko, 

Jižní Korea, Nové Zéland, Maroko, Jordánsko, Singapur a Spojené arabské emiráty. Přestože 

vyjednávání probíhalo v utajení, předběžný text dohody se objevil na serveru WikiLeaks, 

čímž se ACTA prostřednictvím médií dostala do povědomí širší veřejnosti. V září 2009 se 

zjistilo, že Úřad pro obchodní zastoupení Spojených států, který se účastnil jednání, dal 

pracovní návrh dohody k dispozici vybraným korporacím prostřednictvím smluvních ujednání 

zakazujících zveřejnění. Bylo zjištěno, že tento úřad oslovil řadu velkých organizací 

zastupujících jednotlivé korporace filmového, softwarového a hudebního průmyslu. Mezi tyto 

organizace, které prostřednictvím svých názorů a připomínek měly vliv na konečnou podobu 

úmluvy, patřila mimo jiné Americká asociace filmového průmyslu (MPAA), Business 

Software Aliance (BSA) a Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA). Konečný text 

ACTA byl veřejnosti představen 15. listopadu 2010 a nastal složitý proces schvalování 

ratifikace smlouvy. [6], [14] 

. Jedná se o copyright, průmyslové vzory, patenty, 

topografie integrovaných obvodů, obchodní známky, zeměpisná označení a nezveřejněné 

informace. Jestliže ale některá signatářská země určitou kategorii neuznává, nemusí dané 

opatření vynucovat (článek 3, odstavec 2). Rozhodnutí rady o uzavření ACTA je k dispozici 

v příloze č. 4. [16] 

Dne 1. října 2011 podepsalo v Tokiu dohodu ACTA osm států – Austrálie, Kanada, 

Japonsko, Marocké království, Nový Zéland, Singapurská republika, Korejská republika a 

Spojené státy americké.  Další tři země, které je účastnily vyjednávacích jednání (Evropská 

unie, Švýcarská konfederace a Spojené státy mexické) vydaly společné prohlášení, že dohodu 

podepíšou, jakmile to bude možné. Koncem ledna 2012 podepsali v Japonsku dohodu 

zástupci 22 zemí Evropské unie, mezi kterými byla také velvyslankyně České republiky 

Kateřina Fialková. Přestože k ratifikaci byla zplnomocněna prezidentem Václavem Klausem a 

jednomyslným rozhodnutím vlády, k plné platnosti dojde až po ratifikaci parlamentem. Ze 

zemí EU odmítly podepsat Holandsko, Slovensko, Německo, Kypr a Estonsko. [14] 

                                                 
2 TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, spravovaná Světovou obchodní 
organizací 
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Proti dohodě ACTA výrazně protestuje nejenom již výše zmiňované hackerské hnutí 

Anonymous, ale také celá řada počítačových odborníků a politiků. Například hlavní zpravodaj 

pro ACTA v Evropském parlamentu Kader Arif složil svou funkci po lednové ratifikaci 22 

členských států EU. Tímto krokem se snažil upozornit na skutečnost, že dohoda byla 

projednávána v utajení a bez společenské diskuze. Podle europoslankyně Zuzany Roithové 

má schválená podoba ACTA množství nedostatků, které mohou způsobit potíže i slušným 

občanům a proto by se měla místo šikany obyčejných lidí zaměřit hlavně na boj proti velkému 

pirátství komerčního rozsahu. Kritici také poukazují na to, že ACTA výrazně zasahuje do 

důležitosti svobody projevu a staví toto základní demokratické právo pod úroveň práv 

autorských. [27], [34] 

 

3.3 Autorské právo 
 

Autorské právo3

V České republice je autorské právo definováno v autorském zákoně (zákon č. 

121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle $ 2 odst. 1 autorského zákona je předmět 

práva autorského definován takto: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo 

umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez 

ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“. V následujícím odstavci stejného paragrafu se 

dále dočteme: „Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je 

autorovým vlastním duševním výtvorem“. [45] 

 je specializované odvětví práva související s duševním vlastnictvím, 

které se zabývá vztahem mezi uživateli a tvůrci autorských děl. Autorské právo poskytuje 

tvůrcům právní ochranu a výlučná práva k jejich výtvorům po určitou omezenou dobu. Je 

třeba zdůraznit, že autorské právo se vztahuje pouze na konkrétní díla v objektivně 

vnímatelné podobě, které jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Neplatí tedy 

obecně rozšířená představa, že toto právo chrání myšlenky, nápady či ideje. V širším slova 

smyslu jsou chráněna také práva, která souvisejí s právem autorským. Jedná se o práva 

výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo televizního a rozhlasového 

vysílatele, právo nakladatele a práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu. Velmi důležitou 

roli hraje autorské právo především v problematice warezu. [45] 

                                                 
3 V angličtině označováno termínem Copyright 



27 
 

V rámci mezinárodního práva tvoří základ Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná 

úmluva o autorském právu podepsána roku 1952 v Ženevě. V roce 1967 byla na podporu 

ochrany duševního vlastnictví založena Světová organizace duševního vlastnictví (World 

Intellectual Property Organization, WIPO). Na skutečnost, že dílo je pod ochranou autorského 

zákona, často upozorňuje symbol © s následným rokem a jménem autora. Tato značka se 

využívá hlavně ve Spojených státech a ve většině jiných zemí má pouze informační charakter. 

V roce 1996 byl 23. duben (pravděpodobné datum úmrtí Williama Shakespeara) vyhlášen 

organizací UNESCO jako Den knihy a autorských práv. [31], [39] 

 

3.3.1 Obsah autorského práva 

 

Autorské zákony vznikaly na základě různých koncepcí. Práva autora dělíme do 

dvou skupin: práva majetková a práva osobnostní. Majetková práva garantují autorovi 

výhradní právo na nakládání s dílem, rozhodování o prodeji a o užívání díla. Ostatní osoby, 

které by chtěli dílo využívat, musí získat autorovo oprávnění. Toto tvrzení neplatí ve 

výjimečných případech uvedených v zákoně, o kterých bude řeč později. Do práv na užití díla 

řadíme (§ 12 odst. 4, AZ): [45] 

• Právo na rozmnožování díla, 

• Právo na rozšiřování, pronájem, půjčování a vystavování originálu nebo 

rozmnoženiny díla, 

• Právo na sdělování díla veřejnosti (právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, 

právo na provozování díla živě nebo ze záznamu). 

Kromě těchto základních majetkových autorských práv má autor také právo na 

odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla a právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. [45] 

Druhou skupinu autorského práva tvoří práva osobnostní, které přímo souvisejí 

s autorem, a samotný autor se jich nemůže vzdát. Tyto práva jsou nepřevoditelná na jiné 

osoby a trvají až do smrti autora, kdy dochází k jejich zániku. Do osobnostních autorských 

práv řadíme právo osobovat si autorství, právo rozhodovat o zveřejnění svého díla a právo na 

nedotknutelnost díla. Po autorově smrti si nikdo nesmí osobovat autorství cizího díla a 

využívat ho způsobem, který by snížil jeho hodnotu. [45] 
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3.3.2 Omezení autorských práv 

 

Jak již bylo zmíněno, autorské právo se dá uplatnit pouze na dílo vyjádřené 

v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Právo autorské nechrání 

samotný nápad, ideu, myšlenku či novou technologii. Pro účely ochrany nové technologie 

slouží patentové právo, které však s autorským právem přímo nesouvisí. Z důvodu rozporu 

s veřejným zájmem pod autorskoprávní ochranu nespadají určitá díla, která výslovně uvádí 

český autorský zákon. Jedná se o: [45] 

• Výtvory lidové kultury, není-li autor známý ani pod pseudonymem; využít takové 

dílo lze pouze způsobem, který nesníží jeho hodnotu, 

• Úřední díla, kde řadíme především zákony, právní předpisy, veřejně přístupné 

listiny, státní symboly a úřední dokumentaci. 

K porušení autorského práva rovněž nedochází při citacích, kdy se výňatky ze 

zveřejněných děl využívají v odůvodněné míře se současným uvedením jména autora, názvu 

díla a pramenu. Tento způsob se využívá především při psaní bakalářských a diplomových 

prací či v odborných přednáškách. Do autorského práva také nezasahuje osoba, která malbou, 

kresbou, grafikou, fotografií nebo filmem zaznamená dílo, které je trvale umístěné na 

veřejném prostranství. Následné šíření a rozmnožování takového záznamu rovněž není 

trestné. V odůvodněné míře se dílo smí využívat pro úřední a zpravodajské účely, náboženské 

obřady, školní představení a ve veřejně přístupných knihovnách a archívech. [45] 

Zvláštní postavení v autorském zákoně má užití díla pro osobní potřebu fyzické 

osoby, jehož účelem není hospodářský nebo obchodní prospěch. Toto ustanovení ovšem 

neplatí pro užití elektronické databáze a počítačového programu. V ostatních případech 

osobního využití smí kdokoli zhotovit záznam, napodobeninu nebo rozmnoženinu díl, ale 

nesmí je dále šířit. Je zakázáno zhotovit napodobeninu architektonické stavby a záznam 

audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo přenosu. [45] 

Za účelem kompenzace autorů poskytuje autorský zákon právoplatným tvůrcům 

paušální platby, které vybírají kolektivní správci a ti vybrané prostředky rozdělují autorům. 

Jedná se o organizace, kterým každý výrobce či dovozce prázdných digitálních nosičů a 

každý výrobce či dovozce přístrojů pro rozmnožování zvukových, filmových a tištěných 

záznamů platí určené poplatky. V praxi je pak součástí ceny každého prázdného média, 

kopírky, vypalovačky či rekordéru drobná částka ve výši několika procent celkové ceny. 
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V České republice existuje v současnosti několik kolektivních správců, kteří se zaměřují na 

své specifické oblasti. Mezi nejvýznamnější patří: [4] 

 

• Občanské sdružení DILIA, zaměřující se na ochranu literárních, divadelních a 

audiovizuálních děl. 

• Ochranný svaz autorský – s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební 

produkce. 

• Ochranná organizace autorská – sdružuje autory výtvarných a architektonických 

děl a jejich dědice, které organizace zastupuje při hromadné správě práv. Podobná 

organizace v oblasti prodeje výtvarných děl se nazývá GESTOR. 

• Nezávislá společnost INTERGRAM, prezentující se jako občanské sdružení 

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. 

 

3.3.3 Vznik a trvání autorských práv 

 

Právo autora k dílu vzniká automaticky v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě. Důležité je zdůraznit, že autorské právo není pevně vázáno 

s konkrétním předmětem, pomocí kterého je dílo vyjádřeno. Pokud tedy dojde k zničení 

takového předmětu, autorská práva nezanikají. Podobný princip platí také pro nabytí 

vlastnických práv k předmětu, kdy nový vlastník nenabývá autorská práva k dílu a nemůže ho 

ani užít, pokud se s autorem předem nedomluvil. Zároveň vlastník či jiný uživatel věci, pokud 

se s autorem nedomluvil jinak, nemusí tuto věc chránit či udržovat. Autorské právo získá 

automaticky oprávněný autor, tedy fyzická osoba, která dané dílo vytvořila. V případech 

spoluautorství si mohou autorská práva nárokovat všichni autoři společně a nerozdílně. [45] 

Majetková práva k autorskému dílu trvají ve většině zemí světa (včetně ČR) po dobu 

autorova života a následných 70 let po jeho úmrtí. Pokud dílo vytvořilo více autorů, tak se 

ochranná sedmdesátiletá lhůta počítá od smrti posledního spoluautora. V případě anonymních 

a pseudonymních děl s neznámým autorem trvají majetková práva 70 let od prvního 

zveřejnění. Délka trvání majetkových autorských práv se počítá od prvního dne následujícího 

roku po roce, ve kterém vznikla rozhodná událost. Osobnostní autorská práva trvají do smrti 

autora. [45] 
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3.4 Vyšetřování kybernetického deliktu 
 

Internetová kriminalita se svým charakterem odlišuje od ostatních trestních činů, 

proto existují speciální metody, pomocí kterých se kybernetické delikty vyšetřují. Digitální 

stopy jsou mnohdy neviditelné, dynamické a jejich životnost je nestálá a krátká. Důkazní 

materiály nelze zajistit obvyklými postupy, jako při vyšetřování klasického místa činu a škody 

způsobené kybernetickou kriminalitou se obtížně vyčíslují. Velkým problémem jsou také díry 

a nedostatky v zákonech, které byly popsány dříve. Samotná otázka vyšetřování internetového 

trestného činu je značně specifická. Osobě, která vede vyšetřování, je do cesty kladena řada 

překážek a zábran. Při odhalování útoku a zjišťování informací se vyšetřovatel může velmi 

snadno dostat do pozice, kdy se překročí hranice telekomunikačního zákona a zákona na 

ochranu osobnosti a tyto skutečnosti mohou být později použity proti němu. Nejdůležitějším 

bodem každého vyšetřování je určení technologického rámce. Je zejména důležité používat 

všechny dostupné materiály s předpokladem, že mohou být později využity jako podklad pro 

podání obvinění a odsouzení pachatele. Kvalita těchto materiálů musí být v souladu 

s požadavky kladenými zákonem o trestním řízení soudním a zároveň je nutné si uvědomit, že 

každý odborník na počítačovou bezpečnost přizvaný žalující stranou vystupuje pouze jako 

soukromá osoba a nemá proti ostatním účastníkům žádná speciální práva. [24] 

V průběhu vývoje internetového zločinu paralelně vznikala také celá řada metodik a 

postupů, jak kybernetické trestné činy vyšetřovat. Základem je vždy formální proces 

vyšetřování, který se liší podle povahy činu a osobnosti vyšetřujícího. Málokdo se orientuje 

ve všech technologických oblastech na špičkové úrovni, a proto se vyšetřování těchto 

informačních deliktů stává týmovou prací. Vyšetřovací tým se snaží zaměřit na tyto  

základní cíle: [24] 

 

1. Nalézt způsob, jakým hacker pronikl do systému. 

2. Analyzovat získané informace a rozhodnout o začlenění orgánů činných 

v trestním řízení. 

3. Nalézt místo činu, odkud útočník proniká do systému a jeho motiv. 

4. Získat co nejvíce důkazů o průniku a shromáždit údaje, umožňující snížit počet 

podezřelých osob. 

5. Vyčíslit náklady na vyšetřování a výši škody. 

 



31 
 

V rámci vyšetřování se považuje za nejdůležitější nalézt místo činu a provést 

rozhodnutí o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Pokud se vedení poškozené 

společnosti rozhodne pokračovat bez přizvání policie, musí si uvědomit všechna související 

rizika a velmi důkladně se připravit na vysvětlování důkazních materiálů. Jak bylo zmíněno 

výše, může dokonce dojít k obvinění samotných osob, které poškozené společnosti dodaly 

cenné informace a porušily přitom zákon na ochranu osobnosti nebo telekomunikační zákon. 

Samotné zjišťování místa činu je velmi složitý proces, založený na metodě trasování, kdy se 

sledují záznamy o provozu systému – tzv. logy. Zpětné trasování k pachateli je často 

nejobtížnější část vyšetřování, jelikož zkušení hackeři používají metody k zakrytí svých 

digitálních stop. K provedení útoku nepoužívají svůj počítač, ale mezilehlé systémy. Do 

mezilehlých systémů můžeme zařadit špatně zabezpečené univerzitní sítě, jejichž počítače 

umožňují snadné proniknutí do systému a jejich využití k nelegální aktivitě. Po realizaci 

průniku se hacker snaží odstranit všechny záznamy o své aktivitě na všech mezilehlých 

počítačích a obvykle používá několik možností maskování. [24] 

 Rapidní rozvoj informačních technologií žádá po vyšetřovacím týmu dostatek 

aktuálních znalostí a informací, které mohou posloužit v rychlé orientaci v dané problematice 

a současných trendech. Publikace, zabývající se oblastí kybernetické kriminality, jsou po 

krátkém čase zastaralé. Z tohoto důvodu existuje celá řada internetových serverů, kde mohou 

členové vyšetřovacího týmu sledovat současný vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Mezi nejoblíbenější stránky patří: [24] 

 

• Institut SANS (Systém Administration, Networking and Security Institute), 

dostupný na stránkách www.sans.org. Na tomto portálu nalezneme seznam 

incidentů po celém světě a aktuální bezpečnostní informace. 

• Asociace HTCIA (Hight Technology Crime Investigation Association), přístupná 

na adrese www.htcia.org, která svým členům poskytuje vzdělání a spolupráci 

v prevenci a vyšetřování. 

• MIS Training Institute, jejichž stránky jsou dostupné na www.misti.com a 

zaměřují se na bezpečnostní audit systémů. 

• Dále zde můžeme zařadit například stránky organizace Computer Security 

Institute na adrese www.gosci.com nebo český server www.cybersecurity.cz. 
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3.5 Dílčí závěr 
 

Kyberprostor je velmi dynamický a neustále se rozšiřuje. Na tyto rychlé změny 

nedokáže legislativa pružně a adekvátně reagovat. Současné pojetí právní ochrany proti 

internetovému pirátství je v mnoha zemích značně zastaralé. Právní spory související 

s počítačovou kriminalitou v České republice jsou dlouhé, drahé a valná většina soudců nezná 

problematiku, o které rozhodují. Z tohoto důvodu se v těchto procesech jeví jako mnohem 

lepší alternativa využít rozhodčího řízení, kdy si rozhodce zvolí samotní aktéři. Je v zájmu 

obou stran vybrat kvalifikovaného odborníka, který rozumí internetové a právní problematice. 

Samotné řízení je jednostupňové, bez možnosti se odvolat k vyššímu stupni. To má za 

následek výrazné zkrácení rozhodčího procesu, trvá v průměru zhruba šest měsíců oproti 

několika letům strávených při klasickém soudním řízení. V případě nesouhlasu jedné nebo 

obou stran s rozhodnutím rozhodce může dojít k zrušení rozhodnutí. Při takové situace si 

strany zvolí rozhodce nového.  

 Jedinou možnou cestou ke globálnímu boji proti kyberzločinu je spolupráce států na 

nadnárodní úrovni a snaha o sladění právních norem. V poslední době se v médiích často 

probírá dohoda proti padělatelství známá pod zkratkou ACTA. Samotný koncept této úmluvy 

není špatný, ACTA je ovšem málo podrobná, vágní a tím pádem snadno zneužitelná. Není zde 

určená míra a tak se nám může stát, že jednoho dne budeme obviněni a pokutování, pokud 

nám policie najde v notebooku pár ilegálně stažených písniček. ACTA by se měla zaměřit na 

pirátství velkého rozsahu, především warez servery a sdílení nelegálního obsahu v řádech 

terabajtů, které způsobuje autorům obrovské škody v porovnání se zanedbatelnými ztrátami, 

jenž jim přivodí běžní uživatelé internetu. 

V České republice je předmětem kritiky postavení kolektivních správců autorských 

práv, hlavně jejich právo vybírat poplatky za prázdné digitální nosiče a přístroje umožňující 

rozmnožování. Pirátská komunita často argumentuje tvrzením, že za vypálený film či hudební 

album již každý zaplatí poplatkem při zakoupení prázdného nosiče. Jedna skupina lidí zastává 

koncepci autorského práva jako prostředku k podpoře tvorbě nových děl, druhá skupina 

považuje autorská práva za přežitek, který narušuje tržní prostředí.  
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4 Právní a ekonomické důsledky a možnosti řešení 
 

Každý druh kriminality má negativní dopad na společnost. Výjimkou samozřejmě 

není ani kriminalita na internetu. V této kapitole bude zaměřeno na možný právní postih 

internetového pirátství a s tím související ekonomické důsledky a finanční ztráty autorů. 

Z důvodu rozsahu této bakalářské práce a nejednotnosti právní úpravy v jednotlivých zemích 

světa budou popsány výhradně právní důsledky v České republice. V části věnované 

ekonomickým důsledkům budou uvedeny státy s nejvyšší a naopak nejnižší mírou 

softwarového pirátství, ekonomické benefity při jeho snížení nebo analýza provozu na 

internetu. Všechny informace a statistiky jsou čerpány ze studií renomovaných společností a 

odborníku v oblasti internetového pirátství.  

Druhou část této kapitoly tvoří průzkum zaměřený na znalosti a povědomí mladé 

generace v oblasti internetové kriminality a nastínění možností řešení a boje proti 

internetovému pirátství. Výzkum tvoří celkem 13 otázek, ke každé otázce je uveden graf nebo 

tabulka s výsledky a stručný komentář.  

 

4.1 Právní důsledky 
 

Trestným činem je podle nového trestního zákoníku takové jednání, které je zákonem za 

trestný čin označeno, bez ohledu na společenskou nebezpečnost daného činu. Trestné činy 

dělíme na přečiny (sazba odnětí svobody nepřevyšuje 5 let) a zločiny (sazba vyšší než 5 let). 

 
 např. hacking, phishing, dětská pornografie, extremismus, warez 

 
Správní delikt je protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně, za které ukládá 

správní úřad trest stanovený normou správního práva. Správní delikty spadají pod veřejné 

právo.   

 za typický správní delikt v oblasti kyberkriminality je považován spam 

Soukromoprávní delikt spadá do oblasti soukromého práva, které je charakteristické 

rovností účastníků. U soukromoprávního deliktu vzniká odpovědnostní vztah mezi 

delikventem a subjektem, kterému protiprávní jednání delikventa uškodilo.  

 

 např. cybersquatting a warez  
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Problematiku hackingu řeší § 230 TZ č. 40/2009 Sb., neoprávněný přístup 

k počítačovému systému a § 231 TZ č.40/2009 Sb., opatření a přechovávání přístupového 

zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných dat. Hacker, který překoná bezpečnostní 

opatření daného systému a získá k němu přístup, může být poslán do vězení až na jeden rok, 

dále potrestán zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Maximální možný trest, jaký lze za 

hacking udělit, je odnětí svobody na tři až osm let, pokud pachatel způsobí škodu velkého 

rozsahu4

Šíření pornografie je trestné pokud se jedná o pornografii dětskou, 

sadomasochistickou, pornografii se zvířaty nebo pornografii znázorňující nejrůznějšími 

způsoby neúctu ke člověku. České právo upravuje problematiku zabývající se šíření nelegální 

pornografie v § 191 trestního zákoníku. Nejnižší sazba odnětí svobody je jeden rok, zákaz 

činnosti nebo propadnutí věci. Až na pět let do vězení může být poslán pachatel, který šíří 

pornografii v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu nebo je členem mezinárodní 

organizované skupiny.  [43] 

. Pokud hacker prolomí heslo od systému, které následně prodá, zpřístupní nebo 

přechovává, může být rovněž potrestán odnětím svobody až na jeden rok a v případě získání 

prospěchu velkého rozsahu až na pět let. Za trestné se nepovažují činnosti hackerů, kteří mají 

souhlas poškozeného a odhalují slabiny systému z důvodu následného vylepšení  

zabezpečení. [43]  

Šířením extremismu se pachatelé mohou dopustit hned několika trestných činů 

uvedených v trestním zákoníku. Jedná se především o následující trestné činy: § 403 založení, 

podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 404 projev 

sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, § 352 násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci, § 355 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a § 

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

Jednotlivé sazby odnětí svobody jsou uvedeny v příslušných paragrafech. Nejvyšší trest 

odnětí svobody až na 10 let lze uložit pachateli za založení, podporu a propagaci 

extrémistického hnutí na internetu. [43] 

V případech phishingu a podvodných stránek internetového bankovnictví lze 

pachatele potrestat podle § 209 Podvod TZ, pokud způsobí na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou5

                                                 
4 Škoda velkého rozsahu je škoda dosahující částky nejméně 5 000 000 Kč 

. Trestným činem se tedy phishing stává ve chvíli, kdy dojde k převodu finančních 

prostředků z nabouraného bankovního účtu na účet pachatele.  Lze uložit trest odnětí svobody 

až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pokud 

5 Škoda nikoli nepatrná je škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč 
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pachatel způsobí škodu velkého rozsahu, může být odsouzen až na 10 let. Samotná příprava 

podvodu je ovšem také trestná a to jako příprava podvodu podle § 209 odst. 6 trestního 

zákoníku. [43] 

 

Rozesílání nevyžádané pošta, takzvané spamování, v trestním zákoníku upraveno 

není. Nejedná se tedy o trestný čin a pachatel nemůže být trestně stíhán. V těchto případech se 

postupuje podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Podle 

tohoto zákona lze šířit obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků pouze ve vztahu 

k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas6

 

. Pachateli sice nemůže být udělen trest 

odnětí svobody, na druhou stranu lze udělit pokutu až do výše 100 tisíc korun pro fyzické 

osoby a právnickým osobám až do výše 10 milionů korun. Zásadní změnu přinesla poslední 

novelizace tohoto zákona účinná od 1. ledna 2012. Sankce lze nyní udělit za nelegální 

rozesílání obchodních sdělení, které je hromadné nebo opakované. [48] 

Spory o registraci domén spadají do oblasti soukromého práva. Cybersquatting je 

identifikován jako porušení práva z autorské známky, případně nekalosoutěžní jednání. 

V trestním zákoníku existují pro obě tyto nelegální aktivity ekvivalenty v podobě § 248, 

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a v § 268, porušení práv k ochranné 

známce a jiným označením. Tresty jsou zde odstupňovány podle pachatele či výše škody. 

V praxi se ale případy související se spekulacemi o internetové domény zabývá především 

právo soukromé, kde se rozhoduje v občanskoprávním řízení. [43] 

Velmi diskutovaným tématem v posledních letech je právní postih a legislativa 

usměrňující problematiku warezu. Osoby, které poskytují autorsky chráněné dílo třetím 

osobám bez souhlasu jeho tvůrce nebo právoplatného držitele autorských práv k tomu dílu se 

dopouští neoprávněného zásahu do autorského práva a práv souvisejících s právem 

autorským. Měli by si tedy být vědomi nepříznivých důsledků, které z takovéto nelegální 

činnosti vyplývají. Tímto jednáním vzniká občanskoprávní i trestní nebo správní 

odpovědnost. Poškozené osoby mohou především žádat, aby se pachatel protiprávního 

nakládání s jejich dílem zdržel a napravil závadný stav. Dále mohou podle § 40 odst. 4 AZ 

požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku odměny, která by byla za 

získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. Poškozený také 

může po pachateli požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. 

                                                 
6 Mimo výjimek popsaných v § 7 ods.3 
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Na základě § 270 trestního zákoníku může být pachatel odsouzen k zaplacení peněžité pokuty 

nebo propadnutí věci a odnětím svobody až na dva roky. V případě, kdy odsouzený získal 

prospěch velkého rozsahu, může se trest odnětí svobody vyšplhat až na osm let. [43], [45] 

Složitější situace nastává u uživatelů, kteří aktivně neposkytují autorsky chráněný 

obsah třetím osobám, ale pouze stahují takový materiál na veřejně přístupných serverech. 

V těchto případech je velmi důležité určit, o jaké autorské dílo se jedná. Pokud si uživatel na 

internetu stáhne film nebo hudbu pro svou osobní potřebu a tyto soubory dále nešíří, 

neporušuje autorský zákon. Jiná situace nastává při stáhnutí počítačového programu nebo hry, 

kde neplatí ustanovení o užití pro osobní potřebu a vždy je nutná potřebná licence. Detailněji 

bude tato problematika popsána v následujícím odstavci. U pasivních uživatelů záleží také na 

způsobu, jakým se ke kopiím autorských děl dostávají. Pokud soubor stahují pomocí tzv. 

uploadovacích serverů7, nemusí se obávat žádného postihu. Naopak při využívání P2P sítí8

Speciální postavení mezi ostatními autorskými díly mají počítačové programy a hry. 

Jejich právní pojetí se liší od ostatních autorských děl. Počítačové programy a hry jsou podle 

§ 65 odst. 1 AZ chráněny jako díla literární. Nejdůležitějším ustanovením je zde § 30 odst. 3 

AZ, jenž nedovoluje využít počítačový program pro osobní potřebu. Využívaní počítačových 

programů se pak řídí na základě licenčního ujednání, které poskytne oprávněný vlastník 

autorských práv a umožňuje vytyčit přesné podmínky užívání. Programy s volnou licencí 

mohou být uživateli využívány, šířeny a upravovány v jakékoli podobě. U ostatních programů 

je jejich využívání, šíření a úprava omezena. Do této kategorie řadíme především placený 

software, což jsou programy s běžnou úplatnou licencí nebo tzv. shareware, který je obvykle 

poskytován zdarma na určitou dobu, ale po vypršení této lhůty je nutné program  

zakoupit. [45] 

 je 

stahovaný obsah současně poskytován ostatním uživatelům a hrozí tak riziko příslušných 

právních následků.  

 

V současné době neexistuje v české legislativě žádná definice pojmu Google bomba 

ani postih za její vytvoření. Teoreticky by se tato činnost dala postihovat pomocí trestního 

zákoníku v § 206 pomluva, jednalo by se tedy o trestný čin hrubě narušující občanské soužití. 

Vytvoření Google bomby lze ovšem do této skupiny zařadit jen velmi těžko. Navíc samotné 

vypátrání pachatele je prakticky nemožné. [43] 

  

                                                 
7 Např. rapidshare.com, megaupload.com, ulozto.cz 
8 Např. Bittorrent, Napster, DirectConnect (Dc++) 
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4.2 Ekonomické důsledky  
 

Ekonomické důsledky jednotlivých druhů internetové kriminality není možné úplně 

přesně vyčíslit. Mnohé nelegální aktivity nejsou odhaleny nebo nahlášeny. U hackingu, 

spamování, phishingu nebo při podvodech s internetovým bankovnictvím závisí finanční 

ztráty vždy na konkrétním provedeném případu. Ačkoli je šíření závadné pornografie nebo 

extremistických názoru velmi vážné, žádné viditelné ekonomické ztráty zde nevznikají. 

Nejviditelnější dopad na ekonomiku má internetové pirátství související s autorským 

obsahem, ke kterému také existuje celá řada odborných statistik.  

Podrobná studie společnosti Envisional publikována v lednu 2011 odhalila, že téměř 

24% celosvětového provozu na internetu tvoří nelegální obsah. Z toho v 11,4% případů 

dochází k šíření pomocí torrentů. Z analýzy 10 000 nejstahovanějších torrentů vyplynulo, 

 že 35.8% tvoří pornografie, 35.2% filmy, 14.5% televizní pořady, 6.7% počítačové hry, 4.2% 

software, 2.9% hudba a 0.2% elektronické knihy. Vše nelegálně a v rozporu s autorským 

právem. Při vyčlenění pornografie byl nelegální obsah zastoupen v neuvěřitelných 99.24% 

případů. Podobná situace byla zjištěna u filehostingových serverů. Envisional náhodně vybral 

z 2000 serverů vzorek souborů a ukázalo se, že více než 90% obsahu chrání  

autorské právo. [13] 

Přední americká organizace v boji proti softwarovému pirátství - BSA (Business 

Software Alliance) ve svých každoročních reportech zveřejňuje údaje o využívání nelegálních 

počítačových programů a z toho plynoucí ekonomické důsledky. Poslední zveřejněná studie 

vychází z údajů dostupných v roce 2010. Výzkum prováděla společnost BSA ve spolupráci 

s firmou IDC, což je jedna z nejuznávanějších firem v oblasti marketingového výzkumu ve 

světě informačních technologií. Studie probíhala ve 116 zemích a regionech světa. [3] 

Na základě tohoto průzkumu se komerční celosvětová hodnota softwarového 

pirátství v roce 2010 odhadovala na zhruba 58,8 miliard dolarů. Tato hodnota je téměř 

dvojnásobek oproti situaci v roce 2003, což jenom potvrzuje rapidní rozvoj softwarového 

pirátství. V polovině ze zúčastněných zemí přesáhla míra softwarového pirátství 62%. 

Zajímavé bylo rovněž zjištění situace ve státech s rozvíjející se ekonomikou.9

                                                 
9 Všechny zúčastněné státy mimo Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Singapuru, Slovenska, 
Taiwanu, Spojených států a států Západní Evropy 

 Na rozvíjejících 

trzích se prodala více než polovina světové produkce počítačů. Na druhou stranu příjmy 

z placených softwarových licencí zde nedosáhly ani 20% z celosvětových příjmů 

celosvětových. V rozvojových zemích je totiž v praxi zcela běžné, že si jednotlivec nebo 
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firma zakoupí jednu legální kopii počítačového programu a nainstaluje ji na více počítačů. 

Více než polovina těchto lidí si dokonce mylně myslí, že takové jednání je v souladu se 

zákonem. Země s nejvyšším a naopak nejnižší mírou softwarového pirátství zobrazuje tabulka 

4.1. [3] 

 
Tabulka 4.1 – Nejvyšší a nejnižší míra SW pirátství v roce 2010 

 

 
Zdroj: [3] 

 

Další studie společností BSA a IDC se zabývala ekonomickými benefity při snížení míry 

softwarové kriminality. Bylo zjištěno, že celosvětové snížení míry pirátství u počítačových 

programů o 10 procentních bodů – 2.5 procentního bodu ročně po dobu čtyř let – přinese 142 

miliard dolarů do ekonomiky, téměř 500 tisíc nových pracovních míst v IT a okolo 32 miliard 

dolarů v podobě daňových příjmů. Pro představu je uveden graf 4.1. [2] 

 
Graf 4.1 – Ekonomické benefity při snížení míry globálního softwarového  

pirátství (dříve vs, později) 
 

 
Zdroj: [2] 
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V ČR byla hodnota nelegálního softwaru v roce 2010 odhadována na 195 milionů 

dolarů a míra pirátství na 36%. Při snížení míry pirátství v naší zemi o 10 procentních bodů 

by vzniklo více než tisíc nových pracovních příležitostí v oboru informačních technologií. 

Pokud by se daného snížení dosáhlo do čtyř let, došlo by ke zvýšení HDP České republiky o 

zhruba 650 milionů dolarů, což po přepočtu představuje částku okolo 12 miliard korun. [2] 

 

Podle studie týmu z University v Minnesotě existuje přímá souvislost mezi filmovým 

pirátstvím a ztrátami tržeb v kinech. Od uvedení programu BitTorrent pracujícím na základě 

sdílení souborů metodou P2P se filmy staly snadno dostupné prakticky ihned po uvedení 

v kinech. Hollywoodské trháky se po premiéře v amerických kinech často dostávají do 

ostatních zemí se značným časovým odstupem. Fanoušci jsou tedy nuceni v některých 

případech čekat i několik měsíců, než se jejich vyhlížený film dostane do místního kina. Tato 

skutečnost je základním impulsem k tomu, aby si pořídili jeho nelegální kopii stažením 

z internetu. Je tedy jasné, že čím později filmová studia uvedou svůj hit do mezinárodní 

distribuce, tím větší ztráty jim mohou vzniknout. Studie došla k závěru, že tato špatná politika 

uvádění filmů na ostatní trhy a následná dostupnost pirátských kopií na torrentech snižuje 

příjmy z projekce v kinech zhruba o 7%. [10] 
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4.3 Průzkum zaměřený na znalosti a názory v oblasti internetového pirátství 
 

4.3.1 Cíl průzkumu 

 

Primárním cílem průzkumu k této bakalářské práci bylo zjistit povědomí a názory 

mladé generace na nebezpečné hrozby na internetu, jejich postoje k porušování autorského 

zákona v kyberprostoru a do jaké míry využívají jednotlivých bezpečnostních opatření na 

svém počítači. Pomocí ostatních otázek se zjišťovalo, jak často mladí lidé využívají internet, 

jestli si dokážou představit dnešní svět bez tohoto fenoménu, a jak velké množství 

nevyžádané elektronické pošty dostávají do své e-mailové schránky. 

Průzkum byl zaměřen na mladou generaci do 35 let. Tato věková segmentace byla 

zvolena proto, že se jedná o skupinu lidí, která je s problematikou internetového pirátství 

nejvíce propojena. Z hlediska budoucího boje a vývoje kybernetové kriminality bude záležet 

především na nich, jakým způsobem se tento nebezpečný fenomén bude vyvíjet.  

 

4.3.2 Sestavení otázek 

 

Při sestavování jednotlivých otázek se volně vycházelo z metody ABC, která dělí 

dotazník do tří skupin. Jedná se o otázky zaměřené na znalosti, dále hodnotící otázky a 

segmentační otázky. Pomocí postojových otázek se zjišťovalo povědomí a informovanost 

respondenta. Hodnotící otázky byly využity k získání postojů respondenta k dané 

problematice a poslední skupina otázek, segmentační otázky, sloužila k zjištění pohlaví a 

věku respondentů. [18] 

Po sestavení dotazníku byla provedena pilotáž, aby se předešlo možnému 

neporozumění otázek ze strany respondentů. Dotazník byl odeslán deseti lidem a na základě 

jejich připomínek byly provedeny drobné opravy a korekce.  

 

4.3.3 Metodologie sběru dat 

 

Při sběru dat byla využita moderní metoda CAWI - Computer Aided Web 

Interviewing, které se zakládá na šíření dotazníku pomocí internetu. CAWI dotazník je 

zobrazován jako internetová stránka a respondent jej tak může vyplnit na jakémkoli místě 

s připojením k síti. Odpovědi respondentů se automaticky odesílají na vzdálený server, kde 
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mohou být průběžně kontrolovány. V případě chyb lze velmi rychle provést opravu. Velkou 

výhodnou je nízká finanční náročnost a rychlost získání odpovědí. [9] 

K získání dat byla využita služba společnosti Google nazvaná Google Docs. Jedná se 

o alternativu k podobné české službě Vyplnto.cz. Hlavním důvodem k upřednostnění Google 

Docs před Vyplnto.cz byla otázka zveřejnění výsledků. Při vytvoření dotazníku na serveru 

Vyplnto.cz může výsledky vidět a následně využít prakticky kdokoli. Jelikož výsledky mají 

být využity výhradně pro tuto bakalářskou práci, byla zvolena služba od Googlu. Zde jsou 

odpovědi na jednotlivé otázky viditelné pouze autorovi průzkumu. K analýze výsledků a 

vytvoření grafů a tabulek byl využit program Microsoft Excel 2007. 

Dotazník byl šířen přes sociální síť Facebook a pomocí elektronické pošty. Tímto 

způsobem bylo zajištěno získání vhodných respondentů v požadované věkové kategorii. 

Odpovědi respondentů starších 35 let byly na konci průzkumu odstraněny a v konečných 

výsledcích se neobjevují. Celkově byly získány odpovědi od 185 respondentů z požadované 

věkové kategorie. Průzkum byl proveden v období od 6. 4. 2012 do 22. 4. 2012. Celý 

dotazník je uveden v příloze č. 3. 

 

  



42 
 

4.3.4 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

 

1. otázka - Jak často využíváte internet?  

Drtivá většina respondentů (98%) využívá internet téměř každý den. Pouze tři lidé 

(2% z celkového počtu), kteří vyplnili dotazník, jsou na internetu jenom 3-5x týdně. Ani jeden 

odpovídající neoznačil možnosti s menší frekvencí využívání. Výsledky jsou znázorněny 

v grafu 4.2. 

 
Graf 4.2 – Frekvence využívání internetu 

 

 
Zdroj: vlastní úprava 

 
2. otázka - Dovedete si představit dnešní svět bez internetu? 

Z grafu 4.3 vyplývá, že majoritní část respondentů (89%) si nedovede představit 

současný život bez internetu. Přestože všichni respondenti využívají internet minimálně 3x 

týdně (viz 1.otázka), tak 11% z nich by si svět bez internetu dokázalo představit.  

 
Graf 4.3 – Představa života bez internetu 

 
Zdroj: vlastní úprava  
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3. otázka - Které z těchto pojmů z oblasti internetové kriminality znáte? 

Na základě výzkumu se ukázalo, že všeobecně známé jsou pojmy vir, hacker a spam, 

které zná více než 90% respondentů. Velké povědomí (76%) je také o torrentech a skupině 

Anonymous. Ostatní uvedené pojmy již nejsou mezi mladou generací příliš známé. Situace je 

znázorněna v grafu 4.4. 

 
Graf 4.4 – Znalost pojmů v oblasti kyberkriminality 

 

 
Zdroj: vlastní úprava 

 

4. otázka – Ohodnoťte nebezpečnost následujících druhů internetové kriminality. 

U této otázky měli uživatelé přiřadit stupeň nebezpečnosti k uvedeným druhům 

internetové kriminality. Nebezpečnost všech dotazovaných druhů internetové kriminality je 

znázorněna v tabulce 4.2. 

 
Tabulka 4.2 – Nebezpečnost jednotlivých druhů internetové kriminality 

 

 
(1 – minimálně nebezpečné; 2 – málo nebezpečné; 3 – středně nebezpečné; 4 – hodně nebezpečné; 5 - extrémně 

nebezpečné) 

Zdroj: vlastní úprava  
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5. otázka - Z jakých znaků se skládá Vaše heslo k uživatelským účtům na internetu? 

Z tabulky 4.3 je vidět, že většina respondentů (80%) má své heslo složeno 

z kombinace písmen a čísel, což představuje solidní zabezpečení uživatelského účtu. Zhruba u 

pětiny odpovídajících tvoří heslo pouze čísla nebo písmena. Takové heslo je velmi slabé a pro 

zkušené hackery velice snadno překonatelné. V příloze č. 2 je uveden přibližný čas, potřebný 

k prolomení různě silných hesel.  

Tabulka 4.3 – Kombinace písmen a čísel u hesla 
 

 
Zdroj: vlastní úprava 

6. otázka - Které z následujících bezpečnostních opatření využíváte na svém počítači? 

Z grafu 4.5 je vidět, že téměř všichni respondenti (95%) mají na svém počítači 

nainstalovaný antivirový program a firewall využívají zhruba tři čtvrtiny dotázaných. 

Bezpečnostní opatření v podobě pravidelných aktualizací operačního systému a zaheslování 

uživatelského účtu používá pouze zhruba polovina respondentů.  

 
Graf 4.5 – Využití jednotlivých bezpečnostních opatření na počítači 

 
Zdroj: vlastní úprava  
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7. otázka - Přibližně jak velké množství nevyžádané pošty dostáváte? 

Pomocí této otázky se zjišťovalo přibližné množství spamu, který mladí lidé 

dostávají do své nejpoužívanější emailové schránky. Z tabulky 4.4 vyplývá, že většina 

dotázaných (81%) se vešla do rozmezí 1-50 spamů za měsíc. Více jak 50 spamů chodí do 

schránky 17% dotázaných. Na druhou stranu 3% respondentů uvedli, že jim žádná 

nevyžádaná pošta nechodí.  

 
Tabulka 4.4 – Množství nevyžádané pošty 

 

 
Zdroj: vlastní úprava 

 

8. otázka - Souhlasíte s vyšší kontrolou internetu a výraznějším bojem proti nelegálním 

kopiím autorských děl (filmy, mp3, počítačové programy...)? 

S vyšší kontrolou internetu a výraznějším bojem proti nelegálnímu autorskému 

obsahu souhlasí 21% dotázaných. Většina (79%) je proti vyšší cenzuře internetu. Rozložení 

odpovědí znázorňuje graf 4.6. 

 

Graf 4.6 – Názory na vyšší kontrolu internetu a výraznější boj proti pirátství 

 
Zdroj: vlastní úprava 
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9. otázka - Stáhnul(a) jste si někdy z internetu nelegální kopii autorského díla? 

Z grafu 4.7 vyplývá, že naprostá většina respondentů (91%) má zkušenost se 

stahováním nelegálních autorských děl. Pouze 16 lidí ze 185 dotázaných uvedlo, že si nikdy 

nelegální autorské dílo nestáhli.  Tato otázka byla dělící. Pokud respondent odpověděl „Ne“, 

tak neodpovídal na otázky číslo 10 a 11. U následujících dvou otázek bylo tedy celkem 169 

respondentů. 

Graf 4.7 – Stahování nelegálních kopií autorských děl 

 
Zdroj: vlastní úprava 

 

10. otázka - Máte obavy z možné pokuty nebo jiného postihu?  

Obavu z možného postihu za nelegální stahování cítí zhruba čtvrtina dotázaných. 

Zbývající tři čtvrtiny respondentů nemají žádné obavy z možného postihu. Výsledky jsou 

vidět v grafu 4.8. 

Graf 4.8 – Obavy z možného postihu nebo pokuty 

 
Zdroj: vlastní úprava 
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11. otázka - Ze kterých níže uvedených zdrojů získáváte nelegální kopie autorských děl? 

U této otázky respondenti vybírali minimálně jeden zdroj, ze kterého stahují nebo 

stahovali nelegální obsah. Jako nejvíce využívaný zdroj dotázaní označili filehostingové 

servery (86%). Zhruba polovina respondentů získává ilegální kopie od přátel či rodiny a 41% 

využívá torrenty. Výsledky jsou znázorněny v grafu 4.9. 

 
Graf 4.9 – Zdroje pro stahování nelegálních autorských děl 

 
Zdroj: vlastní úprava 

 

12. otázka - Jaký je váš věk?  

Bylo stanoveno celkem 6 věkových kategorií, do kterých se mohli odpovídající 

zařadit. Při analýze výsledků se využívaly pouze odpovědi respondentů v požadované 

kategorii do 35 let. Z grafu 4.10 je vidět, že největší skupinu tvořili lidé ve věku 19-25 let.  

 

Graf 4.10 – Věk respondentů 

 
Zdroj: vlastní úprava 
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13. otázka - Jaké je Vaše pohlaví?  

Z grafu 4.11 vyplývá, že dotazník vyplnilo více žen než mužů. Ženy představují 

celkem 58% a muži 42% ze všech respondentů.  

 
Graf 4.11 – Pohlaví respondentů 

 
 

Zdroj: vlastní úprava 

 

4.3.5 Shrnutí výsledků 

 

Provedený průzkum ukázal, že internet využívá mladá generace prakticky každý den 

a jen málo kdo si dokáže život bez něj představit. Za největší hrozby na internetu považují 

extrémistické servery, stránky s dětskou pornografií a phishing, tedy podvodné stránky 

internetového bankovnictví. Jako málo nebezpečné respondenti označovali nevyžádanou 

poštu a sdílení nelegálních kopií autorských děl. Drtivá většina odpovídajících využívá 

antivirový program a velká část respondentů má své heslo složeno z kombinace čísel a 

písmen. Informovanost mladé generace v základních věcech počítačové bezpečnosti je tedy 

na docela slušné úrovni. Otázky cílící na problematiku warezu a souvisejících autorských práv 

ukazují, že mladí lidé stahování nelegálního autorského obsahu praktikují ve velké míře a 

příliš se nebojí možného postihu.  
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4.4 Možnosti řešení 
 

Kyberkriminalita je problém, na který se nedá v současnosti uplatnit žádné 

jednoznačné řešení. Úplného konce hackerů, spamu, virů nebo warezu se svět s vysokou 

pravděpodobností nikdy nedočká. Existuje ovšem celá řada cest ke zmírnění internetové 

kriminality. Laické veřejnosti je třeba vysvětlit nebezpečí hrozící z využívání nelegálních 

programů a operačního systému a motivovat ji k zakoupení placeného softwaru. Důležitý 

faktor především u mladých lidí je cena, která by měla být více solidární a v rámci finančních 

možností jednotlivce, který daný program využívá. Existuje celá řada organizací, které se 

snaží bojovat proti internetovému pirátství v souvislosti s nelegálními kopiemi autorských děl, 

které by měly své aktivity cílit i do ostatních zemí světa a spolupracovat s místními trestnými 

orgány. Velkým problémem je sladění legislativy na nadnárodní úrovni. Jelikož kyberprostor 

nezná žádné státní hranice, je třeba harmonizovat právní úpravu jednotlivých států světa a tím 

usnadnit práci vyšetřovacím orgánům.  

 

4.4.1 Informovanost a motivace veřejnosti 

 

Většina lidí se neuvědomuje nebezpečí, které plyne z využívání nelegálního 

softwaru. Pokud si člověk stáhne z internetu nelegální kopii počítačového programu nebo hry, 

tak riskuje nakažení svého počítače virem nebo různými ostatními škodlivými programy. Již 

samotné prohlížení stránek s warezovým obsahem je vysoce nebezpečné a na podobných 

serverech je značná pravděpodobnost virové infekce. Nejnebezpečnější jsou servery nabízející 

tzv. cracky, což jsou programy nebo návody, které umožňují obejít softwarovou  

ochranu programu.  

Celosvětově jsou vysoce rozšířeny nelegální kopie nejvyužívanějšího operačního 

systému Windows. Pokud má uživatel takovýto systém nainstalován na svém počítači, často 

se stává, že se mu po nějaké době začne objevovat hláška upozorňující na pirátskou kopii. 

V takovém případě dojde k zablokování bezpečnostních aktualizací a tím pádem je počítač 

mnohem méně zabezpečený proti útokům z internetu.  

Ve společnosti by měla vzniknout veřejná diskuze na toto téma, kde by odborníci 

vysvětlovali nebezpečí plynoucí z pirátských programů a motivovali společnost k používání 

legálního softwaru, především operačního systému. Mnoho tvůrců zejména menších 

programů volí zajímavou cestu dotačního systému. Jejich dílo je nabízeno volně ke stažení i 
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užívání, a pokud se uživateli zalíbí, má možnost programátory ocenit finanční odměnou dle 

svého vlastního uvážení.  

 

4.4.2 Organizace 

 

V boji proti internetovému pirátství se angažuje celá řada organizací. Mezí 

celosvětově nejznámější patří americká BSA (Bussiness Software Alliance), která bojuje proti 

využívání nelegálního softwaru a své zastoupení má také v České republice. Mezi její členy 

patří přední softwarové firmy světa. BSA vydává pravidelné reporty, statistky a analýzy 

z oblasti softwarového zločinu. V oblasti stahování hudby vystupuje americká asociace RIAA 

(Recording Industry Association of America). Tato organizace je známá častým podáváním 

žalob. Za jeden z nejvýznamnějších je považován spor proti Napsteru, který vyústil v jeho 

zastavení. Na poli filmovém je nejvíce vidět americká filmová asociace MPAA (Motion 

Picture Association of America), kterou tvoří největší Hollywoodská filmová studia. 

Problémem zde je především teritoriální působnost těchto organizací. Většina z nich se 

zaměřuje primárně na americký trh a z hlediska globálního přístupu k boji proti pirátství by 

měly rozšířit pole své působnosti.  

V České republice je nejvýrazněji vidět Česká protipirátská unie, která byla založena 

za účelem ochrany autorského práva a práv souvisejících s právem autorským 

k audiovizuálním dílům. V současné době se tato organizace zabývá prevencí a vzděláváním 

společnosti ve věcech ochrany autorských práv 

 

4.4.3 Cena 

 

Faktor ceny u autorských děl je obecně považován za nejvýznamnější motiv pro 

stahování nelegálních kopií. Mladí lidé, především studenti, nemají finanční prostředky 

k nakoupení legálního softwaru, jehož pořízení jde v některých případech do desítek tisíc 

korun. Jako řešení se zde nabízejí takzvané studentské licence, kdy si student zakoupí 

program, který potřebuje k plnění svých školních povinností, za mnohem přijatelnější cenu. 

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že povědomí studentů o této možnosti není příliš velké a 

mnoho jich o této alternativě vůbec neví. Velké softwarové firmy by se měly na tuto oblast 

více zaměřit. Pomocí studentských licencí mohou mladé lidi naučit legálnímu užívání 

softwaru a tím zvýšit své zisky v budoucnu. Existuje také celá řada neplacených alternativ 

k placeným programům s volnou licencí. 
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Druhá otázka nastává při stahování multimediálního obsahu jako hudba nebo filmy. 

Velký pokrok v boji proti této problematice byl zaznamenán po startu internetového obchodu 

s hudbou iTunes společnosti Apple a s tím souvisejícím úpadkem Napsteru. Apple se svým 

převratným MP3 přehrávačem iPod rychle stal celosvětovým fenoménem a pomocí iTunes 

umožnil svým zákazníkům nakupovat jednotlivé písničky. Odpadla tedy nutnost zakoupení 

celého alba, jak bylo v minulosti běžné. V současnosti existuje celá řada podobných 

internetových hudebních obchodů. V České republice byl před několika lety s velkým 

očekáváním spuštěn server ilegálně.cz, ovšem čeští uživatelé si k němu nenašli cestu a 

společnost skončila v konkurzu. Pirátství ve filmovém průmyslu do značné míry souvisí se 

špatnou distribuční strategií filmových studií a cenou vstupenek v kinech. Velká část 

především americké produkce se dostává do ostatních částí světa s velkým zpožděním za 

oficiální premiérou ve své domácí zemi. Mnoho lidí nechce čekat na premiéru ve svém kině a 

raději si film stáhnou nelegálně z internetu, mnohdy ve velmi dobré kvalitě. Cena vstupenek 

v našich kinech je rovněž vysoce nadsazená. Pokud si chce čtyřčlenná rodina zajít do kina na 

film, nechá jenom za vstupenky zhruba 600 korun. Pokud by vybraný film byl promítán ve 

formátu 3D, cena je ještě vyšší.  

V současné době klesá množství vypálených DVD nosičů. Zásadní zlom přišel 

v momentu, kdy se v trafikách začaly objevovat levná DVD v řádech několika desítek korun. 

Samotný formát DVD je postupně vytlačován novým formátem Blue-Ray, který nabízí 

mnohem vyšší kvalitu obrazu a zvuku. Ceny za filmové novinky ve formátu Blue-Ray se 

pohybují okolo 800 Kč, což je pro většinu lidí nepřijatelné. Samotný film ve formátu Blue-

Ray zabírá několik desítek gigabajtů. Kopie Blue-Ray disků se na warezových serverech 

samozřejmě vyskytují, ale z důvodu své velké velikosti a rychlosti připojení trvá jejich stažení 

velmi dlouho. Jakmile dojde ke zrychlení připojení, prodejci budou nuceni srazit cenu filmů 

v Blue-Ray formátu výrazně dolů.  

 

4.4.4 Nadnárodní spolupráce a sladění legislativy 

 

Harmonizace právních norem na nadnárodní úrovni je pravděpodobně největší 

problém při potírání internetového zločinu. O krok vpřed se snaží již výše zmiňovaná 

antipirátská dohoda ACTA, která je ovšem stále v procesu ratifikace a zůstane otevřena 

k podpisu účastníkům projednávání do 1. května 2013. Samotná dohoda se ovšem nevydává 

příliš vhodnou cestou a straší veřejnost nesmyslnými hrozbami v podobě kontrol obsahů 

flashových disků přímo na letišti. Dohoda a boj s internetovým pirátstvím by se měl zaměřit 
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především na velké poskytovatele warezu. Výrazným varováním pro pirátské servery bylo 

jednoznačně odstavení serveru Megaupload.com a zatčení jeho majitele Kima Dotcoma 

v lednu 2012.  

Evropská unie plánuje vytvořit nový kontrolní subjekt, který by upozorňoval na nové 

hrozby v oblasti kyberkriminality a pomáhal vyšetřovacím týmům v pátrání po pachatelích. 

Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě by mělo členské země EU varovat před 

závažnými hrozbami, upozorňovat na chyby v zabezpečení internetu a odhalovat zločinecké 

skupiny. Razantní postup proti pachatelům internetové trestné činnosti by měl přispět ke 

zvýšení důvěry lidí k internetovému bankovnictví, elektronickým rezervačním systémům a 

ušetřit milióny eur. Celoevropské středisko má vzniknout v Haagu jako součást Evropské 

policejní agentury Europol. [15] 
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4.5 Dílčí závěr 
 

Přestože ekonomické důsledky internetové kriminality není možné přesně určit, 

existuje celá řada průzkumů a studií, ve kterých lze nalézt celou řadu zajímavých statistik. 

Takovéto výzkumy provádí především asociace bojující proti sdílení warezu a odborníci 

z praxe. Alarmující je skutečnost, kterou ve svém výše zmíněném průzkumu zjistila 

společnost Envisional. Ve své studii uvádí, že téměř čtvrtinu provozu na internetu tvoří 

nelegální obsah. V polovině zemí, které se zapojily do výzkumu společnosti BSA, přesáhla 

míra využívání nelegálních programů 62%. V České republice se míra softwarového pirátství 

v roce 2010 odhadovala na 36% a hodnota nelegálních programů na 195 milionů dolarů.  

 Boj proti kyberkriminalitě je velmi obtížný a de facto nemůže dojít k jejímu 

úplnému vymýcení. Je třeba si uvědomit globální aspekt tohoto problému a přistupovat 

k němu na nadnárodní úrovni se snahou mezinárodní spolupráce a vzájemné pomoci. Důležitá 

je také osvěta a informovanost veřejnosti o internetových hrozbách a motivace mladé 

generace k využívání legálního softwaru, zejména operačního systému.  
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5 Závěr 
 

Internetová síť se neustále rozpíná a s rostoucím počtem uživatelů se internetové 

pirátství dostává stále více do povědomí celé společnosti. Informační technologie se využívají 

téměř ve všech odvětvích. Internetová kriminalita je v dnešní době velmi diskutovaným 

tématem u odborné i laické veřejnosti.  Počítač se již nepoužívá pouze k vypalování 

pirátských CD nebo padělání peněz. Nelegální aktivity s využitím počítače se v současnosti 

orientují především na internetový prostor. Základem této bakalářské práce bylo definovat 

jednotlivé druhy internetové kriminality, popsat její vývoj, právní úpravu, související 

důsledky a najít možnosti řešení tohoto globálního problému. Tento cíl byl postupně splněn 

v jednotlivých kapitolách, které jsou doplněny dílčími závěry. V první části byly vysvětleny 

nejznámější druhy internetového pirátství a byla uvedena jeho stručná historie, kde byly 

uvedeny nejznámější historické případy a kauzy z této oblasti.  

Na dynamické změny v kyberprostoru nedokáže legislativa pružně a dostatečně 

rychle reagovat. Tomuto problému se věnovala druhá kapitola, ve které bylo zaměřeno na 

českou právní úpravu a na mezinárodní spolupráci v boji proti kyberzločinu. Byla popsána 

spolupráce při harmonizaci právních předpisů v rámci Evropské unie a spolupráce EU se 

spojenými státy. Velká pozornost byla věnována ochraně autorských práv a s tím související 

protipirátské dohodě ACTA. Byla uvedena její základní charakteristika, proces ratifikace a 

kritické názory na tuto kontroverzní dohodu.  

Třetí kapitola byla věnována ekonomickým a právním důsledkům internetového 

pirátství a byly navrženy možnosti řešení tohoto problému. Ekonomické důsledky 

jednotlivých druhů internetové kriminality se nedají přesně určit, podrobnější statistiky lze 

nalézt akorát pro oblast warezu. Uvedené čísla vycházejí hlavně ze studií nejznámějších 

asociací, které bojují proti sdílení nelegálních kopií autorských děl. Je ovšem důležité 

zdůraznit, že pravdivost těchto údajů nemusí být úplně přesná. Z důvodů rozsahu práce byly 

uvedeny pouze právní důsledky hrozící pachateli kybernetického deliktu při spáchání činu na 

území ČR. Součástí třetí kapitoly byl také průzkum zaměřený na znalosti a názory mladé 

generace v oblasti internetového pirátství. 

Za zajímavý námět na budoucí diplomovou práci autor považuje detailní rozbor 

protipirátské dohody ACTA a související mezinárodní spolupráce při potírání kybernetických 

hrozeb.  
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Příloha č. 1 

 

Tabulka internetové populace 

 

 
Zdroj: [22] 

  



 

Příloha č. 2 

 

Odhady doby prolomení hesla 

 

 
Zdroj: [24] 

  



 

Příloha č. 3 

Dotazník k prováděnému průzkumu 

 
Dobrý den, jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia Ekonomické fakulty na VŠB-TU Ostrava. Chtěl bych 

Vás poprosit o anonymní zodpovězení následujících otázek. Výsledky z tohoto průzkumu využiji výhradně ve 

své bakalářské práci na téma "Internetové pirátství a jeho právní a ekonomické důsledky".  

Děkuji Jan Brhel 

 

1. Jak často využíváte internet?  

 Téměř každý den 

 3-5x týdně 

 Několikrát za měsíc 

 Nevyužívám internet 

2. Dovedete si představit dnešní svět bez internetu?  

 Ano 

 Ne 

3. Které z těchto pojmů z oblasti internetové kriminality znáte?  

 Vir 

 Spam 

 Warez 

 Hacker 

 Phishing 

 Google bomby 

 Cybersquat ting 

 Torrent 

 Anonymous 

 
4. Ohodnoťte na stupnici 1-5 nebezpečnost následujících druhů internetové kriminality.  
    (1 - nejméně nebezpečné; 5 - nejvíce nebezpečné) 

  
1 2 3 4 5 

 

Hacking 
 

     
 

Virová hrozba 
 

     
 

Nevyžádaná pošta 
 

     
 



 

  
1 2 3 4 5 

 

Sdílení nelegálních kopií 

autorských děl   
     

 

Podvodné stránky 

internetového 

bankovnictví 
 

     
 

Extrémistické a rasistické 

servery   
     

 

Stránky s dětskou 

pornografií  
     

 

5. Z jakých znaků se skládá Vaše heslo k uživatelským účtům na internetu?  

 Pouze z čísel 

 Pouze z malých písmen 

 Pouze z velkých písmen 

 Z malých a velkých písmen 

 Z čísel a malých písmen 

 Z čísel a velkých písmen 

 Z malých a velkých písmen a čísel 

 Nemám žádný uživatelský účet na internetu 

6. Které z následujících bezpečnostních opatření využíváte na svém počítači?  

 Antivirový program 

 Firewall 

 Zaheslování uživatelského účtu 

 Pravidelné aktualizace operačního systému 

 Ani jedno 

7. Přibližně jak velké množství nevyžádané pošty dostáváte?  

 Více jak 50 měsíčně 

 20-49 měsíčně 

 6-19 měsíčně 

 1-5 měsíčně 

 Žádná nevyžádaná pošta mi nechodí 



 

8. Souhlasíte s vyšší kontrolou internetu a větší boj proti nelegálním kopiím autorských děl (filmy, mp3, 

počítačové programy...)? 

 Ano 

 Ne 

9. Stáhnul(a) jste si někdy z internetu nelegální kopii autorského díla?  

 Ano 

 Ne 

10. Máte obavy z možné pokuty nebo jiného postihu?  

 Ano 

 Ne 

11. Ze kterých níže uvedených zdrojů získáváte nelegální kopie autorských děl?  

 Filehostingové servery (ulozto, rapidshare, filesonic...) 

 Torrenty 

 Kolejní síť (DC+) 

 Od přátel, známých, rodiny 

 Jiným způsobem 

12. Jaký je váš věk?  

 10-18 let 

 19-25 let 

 26-35 let 

 36-50 let 

 51-65 let 

 Více než 65 let 

13. Jaké je Vaše pohlaví?  

 Muž 

 Žena 
  



 

Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí rady o uzavření ACTA10

 

 

                                                 
10 Zdroj: EVROPSKA KOMISE. Rozhodnutí rady o uzavření ACTA [online]. 24.6.2011 [cit. 
2012-04-06]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUrsiServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:CS:PDF 
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