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ABSTRAKT 
Práce se zabývá tématem počítačové trestné činnosti. V prvé řadě na příkladu provozu 

systému pro zpracování medicínských obrazových informací demonstruje některé 
vybrané aspekty této problematiky. Ukazuje, že je vždy nutné sledovat současný stav 
technických znalostí v dané době, ale i potřebu volit řešení v mezích právních pravidel v 
této oblasti. Dále práce představuje trestněprávní realitu jako komplexní systém. Jsou 
zkoumány vazby mezi jednotlivými částmi tohoto systému, a posuzovány případné 
nedostatky. Vyhodnoceny jsou právní nástroje a právní limity postupů, které lze proti 
počítačové kriminalitě využít. Předmětem zájmu je zde zejména problematika zajišťování 
důkazů dle českého trestního řádu. Práce předkládá návrh jak jednotlivé procesní právní 
instituty chápat a k jakým účelům a jakým způsobem je používat. Návazně jsou 
koncipovány správné procesní postupy i pro konkrétní vybrané praktické situace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Počítačová kriminalita, kyberkriminalita, právo, Úmluva o počítačové kriminalitě, 

hacking, detekce hrozeb, datový provoz, optické sítě, MeDiMed. 

 

 

 

ABSTRACT 
The thesis deals with the topic of computer crime. Foremost, it demonstrates on an 

example of the operation of a medical image information processing system some 
selected aspects of this issue. It shows that it is always necessary to monitor the current 
state of the technical knowledge at the time, but also the need of addressing the issue 
within the corresponding legal limits. The thesis presents criminal law reality as a 
complex system. The links between different parts of the system are examined, and 
possible shortcomings are considered. The legal instruments and legal limits of the 
procedures that can be used against cybercrime are evaluated. The thesis focuses 
especially on the issue of obtaining evidence under the Czech Criminal Procedure Code. 
It presents a proposal on how to understand individual procedural legal institutes and for 
what purposes and how to use them. Consequently it suggests legal procedures for 
specific selected practical situations. 

KEYWORDS 
Computer crime, cybercrime, law, Convention on Cybercrime, hacking, thread 

detection, data traffic, optical networks, MeDiMed.
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1 ÚVOD 
Spolu s rozvojem současné společnosti a jejího úzkého sepjetí s digitálním prostředím 

se stále více trestné i jinak problematické činnosti odehrává v něm, v tzv. kyberprostoru. 
Prakticky neustále dochází k celému spektru útoků proti počítačovým systémům, 
obsahujícím různá data, začasté velmi cenná a důležitá. Stejně tak jsou masově 
porušována práva duševního vlastnictví, kdy jejich digitální podoba umožňuje jejich 
podstatně snadnější kopírování a šíření než v dobách dřívějších. Různé podvodné aktivity 
nabývají nových podob a využívají relativní anonymity elektronického prostředí.  

Na tuto situaci musejí reagovat a vyvíjet se disciplíny, zabývající se zkoumáním a 
postihem závadných jednání. Stejně tak tento vývoj musejí reflektovat při své práci různé 
složky veřejné moci, jako jsou orgány činné v trestním řízení. Nasnadě je též spojení 
s aktivitami v oblasti legislativní, kdy tento vývoj může, ať již domněle či skutečně, 
vyžadovat úpravy různých norem, či i zavedení nových institutů k potírání protiprávní 
činnosti. V neposlední řadě je též nezbytná spolupráce mezinárodní, kdy počítačová 
kriminalita takříkajíc nezná hranic, a její potírání tak nemůže být izolovanou věcí jednoho 
státu. 

Práce samozřejmě nemůže pokrýt veškerou šíři dané problematiky. Zaměřuje se tak 
na vybrané technické a právní aspekty. Z technických aspektů byla vybrána problematika 
možného útoku na fyzickou vrstvu, ukazující možné slabé články stávajících řešení a 
nutnost chápat problematiku bezpečnosti komplexně. Dále byla vybrána problematika 
detekce hrozeb sledováním intenzity datového provozu. Ta přináší i takové aktuální 
otázky právní, jako je nutnost se vyrovnat například s problémem možného přístupu 
k citlivým údajům. Snahou je navrhnout možné řešení pomocí sledování logů, které 
umožní sledování provozu a odhalení narušitele s respektem k zákonům a nařízením 
v této oblasti. Záměrem je zde prací upozornit technickou veřejnost na to, že zabezpečení 
dat a ICT systémů není úkolem čistě technickým, ale je nutné vidět širší souvislosti, 
zejména je zapotřebí zajistit soulad technických řešení s platnou legislativou. 

Pod název práce by samozřejmě bylo možno zařadit, či s ním souvisí, řada podtémat, 
včetně například problematiky zákona o kybernetické bezpečnosti [1], oblasti 
kriminalistické, apod. Pro výběr právních aspektů ke zpracování byla rozhodující 
možnost využití pracovních zkušení autora s postihem trestné činnosti z pozice justice. 
Ambicí práce je pojmout téma právních aspektů boje s počítačovou trestnou činností 
komplexněji z pohledu práva trestního.   

Trestněprávní realita bude v práci představena jako systém utvářený na nejvyšší 
úrovni smlouvami mezinárodního práva a dále směrnicemi, nařízeními a dalšími formami 
práva evropského, a níže pak zákony a normami jednotlivých států, a následně, za 
asistence doktrinálního výkladu, dotvářený aplikační praxí soudů. V rámci této analýzy 
budou zkoumány vazby mezi jednotlivými částmi tohoto systému, a hodnoceny případné 
nedostatky.  

Práce se bude zabývat možným postupem silových složek státu proti počítačové 
kriminalitě. Ten vyžaduje v prvé řadě zakotvení samotné protiprávnosti závadných 
jednání, tedy zejména jejich trestní kvalifikovatelnost, což je problematika trestního 
právo hmotného. Dále pak těmto orgánům musí být vymezeny postupy k šetření této 
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činnosti, kdy jde o problematiku trestního práva procesního. Je záhodno, mimo jiné, 
vyhodnotit aplikovatelnost těchto institutů, zčásti vytvořených před současným rozvojem 
informačních a telekomunikačních technologií, v současnosti, v prostředí kriminality 
odehrávající se v elektronickém prostoru.  

V práci budou zkoumány a vyhodnoceny právní nástroje a právní limity postupů, 
které lze proti počítačové kriminalitě užít. Bude navrženo, jak správně jednotlivé právní 
instituty chápat a kdy který k jakému účelu využívat. V tom má být hlavní přínos této 
práce, když dosud této problematice nebyla věnována velká pozornost, panují začasté 
nejasnosti, jak orgány činné v trestním řízení mohou a mají v různých situacích 
postupovat, což by mohlo do budoucna vést například ke zmaření právní využitelnosti 
výsledků vyšetřování a prováděných úkonů. 

 

1.1 Cíle práce 
Cílem disertační práce je zpracovat téma právních aspektů boje proti počítačové 

trestné činnosti, a to následujícím způsobem: 

1. Vymezit pojem počítačové kriminality a její typy a postavit tak základy pro 
systematické zpracování tématu v dalších částech práce. 

2. Zvolit vhodný příklad provozu majícího technické i právní aspekty a na 
vybraných příkladech ukázat možné problémy, ale i návrh použitelného řešení 
možné obrany proti vybraným počítačovým útokům za současného zohlednění 
právních limitů pro její provádění. 

3. Provést analýzu zakotvení trestnosti počítačové kriminality v právním prostředí 
(hmotněprávní aspekty). V rámci těchto rozborů prezentovat komplexnost a 
vzájemnou provázanost tohoto právního rámce a jeho aplikaci v praxi, zjistit 
případné nedostatky v implementaci nadnárodních norem do českého práva a 
ověřit, zda právní úprava dostatečně pokrývá závadná jednání. 

4. Provést analýzu právního prostředí z hlediska norem upravujících procesní 
postup orgánů činných v trestním řízení, zejména pak právních limitů a problémů 
u právních institutů k zajištění důkazů, vyplývající z vlastností kyberprostoru 
(procesněprávní aspekty). V rámci toho: 

a. Navrhnout jak jednotlivé právní instituty chápat a k jakým účelům a 
jakým způsobem je používat. 

b. Navrhnout správné procesní postupy pro vybrané situace. 
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2 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

2.1 Pojem počítačová kriminalita a výrazy související 
Dříve než se budeme moci hlouběji ponořit do problematiky této práce, je na místě se 

pozastavit nad některými základními pojmy, respektive nad tím, co vlastně jejím tématem 
rozumíme. 

Jak je zřejmé z názvu práce, bude se zabývat počítačovou trestnou činností neboli 
počítačovou kriminalitou. Trestnou činností zde budeme rozumět, v souladu s běžným 
chápáním tohoto pojmu, protiprávní činnost označenou za trestnou normami trestního 
práva vykazující znaky v nich uvedené. Složitější je však situace s adjektivem 
„počítačový“, totiž s tím, zda užívat jej či výraz jiný, a jak jej vlastně chápat. 

V praxi se lze setkat s vícero pojmenováními kriminální činnosti spojené 
s informačními technologiemi. Vedle poměrně zažitého a dříve jednoznačně 
převažujícího pojmu „počítačová kriminalita“ lze narazit například na kriminalita 
informačních a komunikačních technologií („kriminalita ICT“) či kriminalitu 
rozvinutých technologií (anglicky „high-tech crime“). Zvláště často se začíná užívat 
výraz „kyberkriminalita“.  

Autor Kolouch považuje pojem „počítačová kriminalita“ za méně vhodný a již 
překonaný s tím, že může evokovat, že tato kriminalita je spojena jen s klasickými 
stolními počítači, zatímco předmětná kriminalita souvisí i řadou dalších druhů 
technických zařízení [2 s. 32]. Završnik je nicméně toho názoru [3 s. 3], že termín 
kyberkriminalita je nepříliš vypovídající a vysvětluje, že tento pojem „vychází z řeckého 
kybernetes (Kibernitis), tj. kormidelník, vůdce, pilot, a má stejný kořen jako pojmy vláda, 
vedení. Slovník slovinského spisovného jazyka definuje kybernetiku jako vědu, která 
zkoumá podobnosti mezi činností strojů a živou přírodou. Lexikon výpočetní techniky a 
informatiky definuje kybernetiku (cybernetics) jako vědu, která zkoumá chování a způsob 
řízení komplikovaných systémů, jako jsou například těla živočichů nebo stroje. Snaží se 
při tom jednotnou matematickou teorií popsat různé systémy bez ohledu na jejich 
hmotnou povahu (mechanickou, chemickou, elektronickou…)“.  

Tento slovní základ byl přetaven spisovatelem Williamem Gibsonem ve výraz 
kyberprostor (cyberspace), užitý jím poprvé v jeho vědecko-fantastické povídce Burning 
Chrome vyšlé v červenci roku 1982 v časopisu Omni a znovu pak v jeho známějším 
románu z roku 1984 Neuromancer. V románu se o kyberprostoru dozvídáme, že je to 
„Sdílená halucinace každý den pociťovaná miliardami oprávněných operátorů všech 
národů, dětmi, které se učí základům matematiky... Grafická reprezentace dat 
abstrahovaných z bank všech počítačů lidského systému. Nedomyslitelná komplexnost. 
Linie světla seřazené v neprostoru mysli, shluky a souhvězdí dat.“[4 s. 53] Uvedený 
román pojem kyberprostor popularizoval natolik, že se posléze začal používat jako 
odborný termín pro „prostor“ elektronických zařízení a sítí, v němž jsou ukládána data a 
v němž probíhá on-line komunikace.  

Vzhledem k uvedenému lze mít vážné pochybnosti, zda rozšiřující se užívání výrazu 
kyberkriminalita není spíše výrazem pouhé jeho větší líbivosti, než nějaké větší přesnosti 
oproti tradičnější „počítačové kriminalitě“, zejména pak uvážíme-li, že pojem počítač lze 
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snadno jistě chápat mnohem extenzivněji, než jen jako stolní počítač. Nepopiratelnou 
praktickou výhodou „kyberkriminality“ nicméně je, že jde o výraz jednoslovný. 

V praxi se všechny výše uvedené výrazy používají zřejmě často jako synonyma. Dle 
například Kuchty [5 s. 7] však počítačová kriminalita a kyberkriminalita synonymy 
nejsou, neboť kybernetická kriminalita se odvozuje „od pojmu kybernetický prostor, jímž 
se rozumí systém tvořený tisíci propojených počítačů, severů, routerů, přepínačů, 
optických kabelů, umožňující této infrastruktuře její funkci. Jde o sběrný pojem pro 
všechno od internetu a světové sítě až po imaginární prostor, který v něm existuje, 
skutečný a současně fiktivní prostor, kde probíhá emailová diskuse a chaty.“ Kuchta tak 
dospívá k závěru, že počítačová kriminalita se může odehrávat i mimo kyberprostor, 
zatímco kybernetická nikoliv, a je tedy podmnožinou kriminality počítačové. 

K vlastnímu obsahu pojmu počítačová kriminalita lze uvést, že „může mít podobu 
různých činů a odlišných jednání; spojuje ji to, že je umožněna a vyvolána existencí a 
fungováním výpočetní techniky“[6]. Nabízí se tedy takováto definice: Počítačová 
kriminalita je trestná činnost, které má souvislost s informačními a komunikačními 
technologiemi a jejich specifickými vlastnostmi. Požadavek na tuto sepjatost s ICT může 
být chápána různě intenzivně. Pro účely této práce se jeví vhodným se zaměřit především 
na počítačovou kriminalitu v užším pojetí, za kterou lze považovat jen trestnou činnost, 
kde výpočetní technika zcela zásadním způsobem vytváří její charakter.  

Pokud bychom věc posuzovali z pohledu mezinárodněprávního zakotvení, pak pod 
počítačovou kriminalitu by bylo na místě řadit zejména jednání, na která dopadá Úmluva 
o počítačové kriminalitě [7]. 

 

2.2 Druhy počítačové kriminality 
Počítačová kriminalita zahrnuje velké množství různorodých závadných jednání. 

Nějaká jejich obecně uznávaná a vyčerpávající taxonomie zřejmě neexistuje. Někteří 
autoři monografií o počítačové kriminalitě (např. Kolouch) se ani o žádnou systematizaci 
nepokoušejí.  

Za obecněji přijímané (srovnej např. [8]) lze snad označit dělení počítačových 
trestných činů na takové kde: 

a) počítač je předmětem útoku – zde je útok zaměřen přímo proti počítači, respektive 
prvku ICT, a jeho obsahu, 

b) počítač není předmětem útoku – počítač zde slouží toliko jako nástroj k páchání 
trestné činnosti. 

 

Jiný pokus o dělení počítačové kriminality, který lze z existující literatury k tématu 
nabídnou (srovnej monografie Završnika [3 s. 16]), spočívá zejména v rozdělení druhé z 
uvedených kategorie do dvou. Trestnou činností je zde: 

a) počítačová kriminalita směřující proti integritě informačního systému a dat 

b) počítačová kriminalita spojená s obsahem – myšleno např. nedovolenou 
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pornografií, či neoprávněně šířenými autorskými díly, 
c) počítačová kriminalita kde počítač je nástrojem k páchání tradiční kriminality - 

typicky různým podvodům. 

2.2.1 Mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely 
Pro ujasnění si okruhů jednání, spadajících pod počítačovou kriminalitu, není bez 

zajímavosti se seznámit též s obsahem Mezinárodní klasifikace trestných činů pro 
statistické účely, kterou vypracoval Úřad OSN pro drogy a kriminalitu [9]. Ta zahrnuje 
jednak přímo kategorii „0903 Činy proti počítačovým systémům“, jednak v několika 
dalších kategoriích pak výslovně pracuje s pojmy jako „softwarové pirátství“, apod.  

Jde o její části viz Tabulka 10 (Zařazena v přílohách. Zkráceno a vybraný text týkající 
se počítačové kriminality mimo kategorii 0903 zvýrazněn červeně.). 

Za zmínku z této mezinárodní klasifikace stojí mimochodem i některé v ní uvedené 
definice pojmů, užívané shodně i Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu [10]: 

Počítačové údaje - znamenají minimálně jakékoli zachycení skutečností, informací 
nebo pojmů ve formě vhodné ke zpracování počítačovým systémem. 

Počítačový systém - představuje minimálně přístroj nebo propojené přístroje, 
provádějící podle počítačového programu automatické zpracování počítačových 
údajů/informací/logických/aritmetických a ukládacích funkcí, včetně počítačových údajů 
uložených/zpracovaných/vyhledaných/přenesených počítačovým systémem, který 
zahrnuje jakýkoliv komunikační prostředek nebo zařízení a internet. 

Počítačový program - jako minimum znamená pokyny ve strojově čitelné formě, které 
počítačovému systému umožňují zpracovat počítačové údaje/informace/vykonat určitou 
funkci/operaci a které mohou být provedeny počítačovým systémem. 

2.2.2 Návrh možného dělení počítačové trestné činnosti 
Autor této práce si dovoluje navrhnout následující rozšířenou typologii (Obrázek 1): 

I. počítač je předmětem útoku – Pod tuto kategorii nutno řadit veškeré průniky do 
informačních a komunikačních systémů, prolamování jejich ochrany (ať již 
jakoukoliv metodou) a na to navazující zásahy do dat v něm uložených. To 
zahrnuje i odposlech komunikačního provozu. Dále jednání, kterým sice nedojde 
k proniknutí „dovnitř“ systému, nicméně je vyřazen z provozu, či jeho funkčnost 
je omezena, například díky známým DOS, respektive DDOS útokům. Jednání 
pachatelů může spočívat i v neoprávněném využívání napadených počítačů, a to i 
dlouhodobě, kdy kupříkladu napadený počítač se stane součástí botnetu (sítě 
ovládaných počítačů, využitelné například k dalším útokům). Škodlivé programy 
jako jsou viry, červy, trojské koně, atd. mají charakter nástrojů k páchání 
takovýchto průniků a způsobování škod, a spadají tedy, a to i již jejich tvorba, pod 
tuto kategorii. 

II. počítač je jen nástrojem útoku 
A. závadný obsah – Tato kategorie typicky využívá schopnost informačních a 

komunikačních technologií neuvěřitelnou rychlostí šířit informace mezi 
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obrovský, prakticky až neomezený, počet osob. Podstatou protiprávní činnosti 
je zde šíření určitých materiálů v elektronické podobě, které je závadné buď 
proto, že se jedná o materiál společensky škodlivý (dětská pornografie, 
rasistické projevy), nebo naopak o materiál nějak právně chráněný (autorské 
dílo, utajované informace) a tato ochrana je jeho šířením porušována. 

B. závadné služby – Zde se jedná o provoz některých protiprávních služeb, 
jakou jsou webové stránky nabízející nepovoleně on-line hazard, či černý trh 
se zakázanými produkty (známým je tržiště Silk Road, užívané k rozsáhlému 
obchodování s drogami). Dále pak sem budou patřit stránky snažící se 
různými matoucími informacemi a jinými triky nalákat uživatele k objednání 
služeb, nejlépe za sdělení platebních údajů potřebných ke strhávání peněz z 
jejich kreditních karet, s následným účtování nepřiměřených částek, se 
kterými nikdy neměl v úmyslu souhlasit. 

C. závadná komunikace – Zde se jedná o různé podvodné zprávy, nabízející 
například pod smyšlenou historkou vyplacení velké částky peněz za podmínky 
předchozího poskytnutí malé částky peněz na výlohy transakce. Patří sem i 
phishing, tedy snaha vylákat smyšleným sdělením zadání určitých údajů, které 
pak pachatel hodlá zneužít (rozdíl oproti jednáním v kategorii B spočívá 
v tom, že zde vylákání údajů není spojeno s žádnou, byť málo hodnotnou, 
službou). Dále jde o různé formy pronásledování, obtěžování, vyhrožování a 
vydírání, odehrávajícího se například na sociálních sítích. Známé jsou též 
případy oslovování dětí za účelem vylákání intimních fotografií či dokonce 
sexuálních schůzek. Zatímco u kategorie A bylo podstatou jednání šíření 
nějakého obsahu, zpravidla mezi masu osob, a to zpravidla k tíži někoho 
jiného (držitele práv apod.), než komu je šířeno (popřípadě sice k tíži příjemce 
obsahu, ale při celkovém neindividuálním cílení na masu), zde bývá snaha 
ovlivnit či jinak zasáhnout jednotlivce (poškozeným bývá většinou 
individuální adresát) a naopak spíše získat něco od něj. 

Je zřejmé, že mezi těmito kategoriemi bude určitá prostupnost a návaznost. 
Kupříkladu pomocí phishingu (jednání pod II.C) může pachatel získat přístupové údaje, 
které následně využije k neoprávněnému vstupu do počítačového systému (jednání v 
kategorii I.). Jednání v prvé kategorii bude přitom typicky možné považovat za 
počítačovou kriminalitu, zatímco u dalších kategorií může být někdy otázkou, zda užití 
výpočetní techniky hraje takovou roli, aby o počítačové kriminalitě vůbec mohla být řeč. 
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typy počítačové

kriminality

I. počítač je
předmětem útoku

II. počítač je jen
nástrojem útoku

- neoprávněný přístup k počítači
a jeho obsahu; neoprávněné 
změny a jiné poškozování tohoto 
obsahu (hacking, cracking, 
špionáž)

- útoky na funkčnost počítačového 
systému (včetně DOS útoků)

- neoprávněné využívání 
počítačového systému 
(včetně botnetů)

- tvorba a užití škodlivého kódu 
k útokům proti počítači (jakou jsou 
viry, červy, trojské koně) 

A) Závadný obsah
    (zejména jeho digitální šíření)

- autorsky chráněných děl
(tzv. softwarové pirátství), např.
p2p sítěmi, či webovými odkazy

- nedovolené pornografie

- utajovaných informací

- nenávistného obsahu, např.
propagace terorismu

- poplašných zpráv

B) Závadné služby 
    (zejména jejich provoz)

a) nedovolené
- nedovolený on-line hazard

- prodej nedovolených předmětů,
např. on-line tržiště zbraní, drog

b) podvodné
- služby podvádějící zákazníky, 
např. účtující skryté poplatky

C) Závadná komunikace
směřovaná k jednotlivcům

- různá podvodná sdělení, např. 
tzv. nigerijské dopisy, phishing

- pronásledování, obtěžování, 
vyhrožování, vydírání

- nedovolená sexuální komunikace
s nezletilými

Obrázek 1 - Typy počítačové kriminality 
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3 VYBRANÉ TECHNICKÉ ASPEKTY 
Další část práce se bude věnovat některým vybraným technickým aspektům 

počítačové trestné činnosti. Výběr konkrétní problematiky byl ovlivněn tématy 
výzkumných činností, na kterých se autor v akademickém prostředí co do technických a 
právních aspektů možných útoků podílel. Půjde tak o útoky na komponenty počítačového 
systému za účelem získání neoprávněného přístupu k v něm zpracovávaným datům, 
respektive jejich detekci. Jedná se o útoky spadající pod výše vymezenou kategorii I 
počítačové trestné činnosti, u které je počítač předmětem útoku.  

Počítačové zpracování dat využívá celou škálu hardwarových a softwarových prvků 
počínaje samotnými počítači, přes komunikační vedení a aktivní síťové prvky, které tyto 
počítače propojují, až po aplikační software a uživatele, kteří s nimi pracují. Útočník, 
který hodlá neoprávněně získat přístup ke zpracovávaným datům, může napadnout 
kterýkoli z prvků podílejících se na jejich zpracování. Jednotlivé komponenty 
počítačového systému poskytují různé technické či jiné příležitosti k napadení, ale i 
možnosti detekce případného útoku a obrany proti němu. Společnost se samozřejmě brání 
proti útokům na počítačové systému pro zpracování dat i pomocí legislativy a trestání 
útočníků. Technické a legislativní aspekty boje s počítačovou kriminalitou jsou 
provázány. 

Z pohledu bezpečnosti uvažujme následující strukturu systému ke zpracování dat: 

1. Komunikační vedení 
2. Aktivní síťové prvky 
3. Počítačový hardware, operační systém a základní softwarové vybavení 
4. Aplikační software 
5. Uživatel 

Samozřejmě v rámci práce by se nebylo možno věnovat veškerým možným útokům 
proti těmto komponentům. My se zaměříme se za prvé na takový aspekt systému, u 
kterého běžný uživatel očekává větší míru bezpečnosti, než může odpovídat technické 
realitě. Vybrán byl případ útoku na komunikační vedení, který je (viz zjištění 
v následující části práce) obzvlášť v případě použití optických vláken mnohem snadnější 
a současně i mnohem obtížněji detekovatelný, než se všeobecně usuzuje.  

Za druhé byla vybrána problematika vztahující se k možnému útoku proti uživateli. 
Uživatel bývá zpravidla nejslabším článkem zabezpečení systému. Je možné si představit 
řadu situací, kdy dojde ke zneužití dat buďto samotným uživatelem, nebo k prozrazení 
přihlašovacích údajů uživatele. Jejich získání se může útočníkovi podařit například 
metodami sociálního inženýrství, nebo prostým uhodnutím nepříliš silného hesla. Pro 
detekci úniku dat na této úrovni by bylo možné použít velmi podrobné a finančně náročné 
sledování aktivit všech uživatelů, nebo využít matematické metody pro odhalení 
neobvyklého chování uživatele. Nad těmi se tato práce rovněž pozastaví. 
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3.1 Útok na fyzickou vrstvu 
Tato část práce se věnuje výzkumu, které autor prováděl stran technických a právních 

aspektů možných útoků na fyzickou vrstvu síťové architektury. 

Přes síťové kabely se denně přenáší nepředstavitelné množství dat, včetně těch 
citlivých. Pokud je kabeláž ve veřejně přístupném prostoru, je nutno zabývat se možnými 
riziky. Je namístě podniknout vhodná bezpečnostní opatření, například aby fyzický 
přístup ke kabeláži podléhal kontrole, implementovat nástroje detekující vniknutí k ní, 
jakož i utajovat detaily o tom, jakým způsobem je síť vedena. Pro získání přístupu a 
odposlouchávání datového provozu stačí jinak útočníkovi připojit k přenosové cestě 
optický dělič. Tato problematika je předmětem zájmu i v rámci regionální infrastruktury 
MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) sloužící nemocnicím v 
Brně a okolí zejména k přenosu a zpracování medicínských obrazů. Právě bezpečnostní 
potřeby systému MeDiMed (dokumentovaném např. v [11] [12] [13]) byly předmětem 
již zmíněné autorovy práce. 

V počátcích provozu této rozsáhlé sítě zdravotnických zařízení byla představa, že 
provoz na vyčleněných vláknech a tím striktní oddělení této sítě na fyzické úrovni bude 
zajišťovat téměř stoprocentní ochranu proti odposlechu. V souvislosti s technologickým 
vývojem se tato představa zvolna měnila. Postupně docházelo k poznání, že odposlech 
provozu na optických vláknech je možný, ale cenová hladina nákupu zařízení 
umožňujících odposlech je natolik vysoká, že pro potencionálního útočníka nemá nákup 
těchto sofistikovaných zařízení smysl. S poklesem cen těchto zařízení dochází k dalšímu 
posunu názoru na touto problematiku. Na tomto příkladu je možné demonstrovat, že 
obecně uznávané podmínky v době vzniku řešení nemusí být platné trvale a je nutné se 
neustále předmětnou problematikou zabývat. 

3.1.1 Technologie pro odposlouchávání u optických sítí 
Hlavní výhodou fyzického odposlechu je možnost dlouhodobého odchytávání dat. Je-

li jednou nainstalován odposlechový bod, může poskytnout kopii všech přenesených dat 
až do doby, než bude nalezen a odstraněn. Hlavní nevýhodou naopak je, že útočník není 
schopen získat přístup k údajům, které si zvolí, ale pouze těm, která jsou přenášena přes 
daný bod sítě. Útočník samozřejmě musí plně pochopit používaný komunikační protokol 
a potřebuje dostatek výpočetního výkonu pro opětovné sestavení dat z komunikačních 
paketů a rámců.  

Získání přístupu k datům přenášeným přes optickou linku je jednodušší, než by se 
mohlo zdát. Klíčovým prvkem je běžný dělič optických vláken (jeho příklad viz Obrázek 
2). 
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Jestliže je vybaven správným typem vlákna a pláště, bude obtížné odlišit jej od 
patchcordu, pokud je umístěn do stojanu s optickými vlákny. Přitom je možné jej opatřit 
za méně než 15 USD. 

 

Stejnou komponentu běžně používají týmy reakce na bezpečnostní incidenty pro 
analýzu síťového provozu. Technologie používané bezpečnostními monitorovacími týmy 

pro získávání vzorků síťového provozu pro analýzu (Obrázek 3) a technologie používané 
útočníky pro odposlechy síťového provozu (Obrázek 4, Obrázek 5) jsou téměř stejné. 

 

Obrázek 3 - Typické zapojení TAPu pro monitoring síťového provozu 

Obrázek 2 - Optický rozdělovač 
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Obrázek 5 - Obousměrný odposlech TAP připojení 

Obrázek 4 - Neoprávněný odposlech TAP připojení 
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3.1.2 Technologie pro detekci odposlechu a způsob jejich testování 
Jak bude vidno z dalšího, technické možnosti pro detekci děličů v optických vláknech 

jsou omezené a nadto neumožňují rozlišit důvod přítomnosti děliče. Pokud budeme 
uvažovat o možnostech detekce s využitím zařízení a technik běžně používaných v 
nasazení a provozu telekomunikační sítě, první zřejmou možností je optické sledování 
výkonu a druhou využití OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer).  

Vytvořili jsme jednoduchý testovací scénář založený na jednoduchém vysílači a 
přijímači používajícím SFP (Small form-factor pluggable transceiver) modul s vlnovou 
délkou 1550 nm, optickými vlákny používanými jako součást fyzické síťové 
infrastruktury v počítačovém centru a instalovaným děličem optických vláken v lince 
místo patchcordu. Gigabitový ethernetový provoz byl úspěšně odposloucháván a čten 
simulovaným odposlouchávacím děličem. Provedli jsme sadu měření pro analýzu šancí 
na detekci děliče jak optickým sledováním výkonu, tak měřením OTDR. Přitom jsme 
použili tři scénáře umístění děliče, jak je znázorněno na obrázcích (Obrázek 4, Obrázek 
5 a Obrázek 6; scénář posledního obrázku má význam pouze pro měření OTDR).  

Obrázek 6 - Odposlech TAP s ochranou proti OTDR detekci 
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3.1.3 Detekce odposlechu optickým sledováním výkonu 
Optický dělič přináší do vedení optických vláken dodatečnou ztrátu výkonu. Vznik 

ztráty je dán konektory a spojovacím poměrem vloženého děliče. Zjištěná ztráta v případě 
přímé linky, použití jednoho děliče a použití dvou děličů je v následující tabulce: 

Tabulka 1 - Útlum z děliče 

varianta útlum (db) zvýšení útlumu (db) 

přímá linka (pouze patchcord) 21,8 – 

jednoduchý dělič (Obrázek 4) 22,3 0,5 

dva propojené děliče (Obrázek 5) 22,7 0,9 
 

Je zjevné, že přírůstek útlumu není velký.  

 
Dále jsme analyzovali přesnost optického monitorování výkonu některých běžně 

používaných SFP modulů. Měřili jsme gigabitové ethernetové moduly používané pro 
odposlech provozu v našem experimentu, vícerychlostní SFP moduly 100 Mbps až 
2,4Gbps a deseti-gigabitový ethernetový SPF+ modul, všechny vysílající na přesné 
vlnové délce při 100 GHz mřížce DWDM (hustý vlnový multiplex).  

Výstup měřeného SPF byl (kvůli rozsahu optického měřiče výkonu) zeslaben pevným 
10 dB útlumem. Pro získání přesného měření jsme nejprve analyzovali spojovací poměr 
děliče použitého v tomto nastavení. Spojovací poměr děliče (A: B) byl 49,2:50,8. 
Výsledky jsou shrnuty následující tabulce. Ve všech případech probíhalo měření po dobu 
20 minut s časovým zpoždění 10 vteřin. To postačovalo k zaznamenání nestability 
výsledků měření SFP modulu. 

 

Tabulka 2 - Přesnost optického monitorování výkonu SFP modulů 

gigabit ethernet SFP  TX - DUT RX - DUT 
 min 2,45 dBm -13,90 dBm 

 max 2,45 dBm -12,72 dBm 
 průměr 2,45 dBm -13,32 dBm 
 sm. odch. 0 dBm 0,22 dBm     

 
vícerychlostní SFP  TX - DUT RX - DUT 
 min 1,91 dBm -13,3 dBm 

 max 1,96 dBm -13,21 dBm 
 průměr 1,93 dBm -13,26 dBm 
 sm. odch. 0,01 dBm 0,02 dBm     

 
10-gigabit SFP+  TX - DUT RX - DUT 
 min 1,43 dBm -14,88 dBm 

 max 1,49 dBm -14,01 dBm 
 průměr 1,45 dBm -14,41 dBm 
 sm. odch. 0,02 dBm 0,18 dBm 



 23 

 
 

Z výše popsaného měření je vidět, že běžně používané optické měření výkonu 
nabízené optickými moduly SFP není dostatečně přesné k tomu, aby spolehlivě 
detekovalo snížení výkonu způsobené vložením odposlechového vybavení. Jedinou 
výjimkou je vícerychlostní SFP. 

Nadto je třeba podotknout, že útlum linky optických vláken se v čase mění v důsledku 
změny mechanického napětí způsobeného vnějšími vlivy, jako jsou změny teploty. 
Dlouhodobé zkušenosti na Ústavu výpočetní techniky jsou takové, že denní odchylka 40 
km dlouhého optického útlumu je asi 0,6 dB. 

3.1.4 Detekce odposlechu OTDR 
Využití OTDR je dalším způsobem u kterého se nabízí využitelnost k detekci 

odposlechových bodů na optické lince. Pro dosažení co nejlepšího rozlišení jsme použili 
nejmenší možnou dobu trvání pulsu, kterou OTDR nabízí. Měření bylo prováděno na 
třech běžně používaných vlnových délkách: 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. Výsledky 
byly téměř stejné. Pro zlepšení čitelnosti grafů a tabulek jsme pro účely další diskuse vyšli 
z měření 1550 nm. Použita byla nejkratší doba trvání pulsu (5 ns), která odpovídá délce 
pulsu 1 m. Délka použitého předřadného vlákna byla 500 m s dobou průměrování 30 s. 

Testování linek optických vláken bylo simulováno na několika zasmyčkovaných 
kabelech mezi místnostmi počítačového centra. K dispozici byly dva kabely s délkou 20 
a 30 m. Několik linek z těchto kabelů bylo propojeno buď patchkabely zakončenými 
konektory APC E2000 (to pokud jsme zamýšleli, aby byl konektor téměř neviditelný) 

nebo s konektory PC/APC (to pokud jsme zamýšleli, aby byl konektor silně viditelný na 
reflektogramu). 

První segment má 64 m pouze s konektory APC a simuluje optickou trasu od zdroje 
dat.  

Graf 1 - Referenční měření odposlouchávané linky 
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Druhý segment simuluje pokračování linky od bodu odposlechu směrem k předmětu 
útoku; tato linka má celkovou délku 232 m a PC konektory po 64 m, další 50 m a 25 m s 
5 dB útlumem.  

Třetí segment 5-6 simuluje cestu od děliče optických vláken do aktivního 
odposlechového zařízení; tato linka obsahuje 3 propojení na bázi PC pro lepší viditelnost 
pro OTDR. 

Referenční měření ODTR na prvém a druhém segmentu propojených jednoduchým 2 
m patchcablem viz Graf 1. 

Referenční měření třetího segmentu viz Graf 2. 

Měření OTDR bylo provedeno, jak je vidět na následujících grafech, co do čtyř 
možných způsobů odposlechu:  

A) s jednoduchým optickým děličem,  

B) s jednoduchým optickým děličem s cirkulátorem užitým jako izolátor,  

C) s dvěma optickými děliči spojenými v opačných směrech k dosažení odposlechu 
nezávislého na směru,  

D) s dvěma optickými děliči s optickým cirkulátorem. 

 

 

 

Graf 2 - Referenční měření trasy od děliče k aktivnímu 
prvku odposlechu 
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Graf 3 - Odposlech A s jednoduchým optickým děličem 

Graf 4 - Odposlech B s jednoduchým optickým děličem s 
cirkulátorem užitým jako izolátor 

Graf 5 - Odposlech C s 2 optickými děliči spojenými v opačných 
směrech k dosažení odposlechu nezávislého na směru 
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Je patrné, že i při přímém použití děliče a absenci skrývání odposlechové 
komunikační linky za izolátorem, respektive cirkulátorem, není snadné si všimnout místa 
odposlechu. V případě využití izolátoru nebo cirkulátoru je dělič pro běžně používané 
měření téměř neviditelný. 

 
Možno konstatovat, že k provádění odposlechu lze užít komponenty, které mohou 

sloužit k legitimnímu monitorování datového provozu, a které jako takové lze běžně 
zakoupit, a to s minimálními náklady. Odposlouchávání je tak díky tomu snazší a levnější, 
než by se mohlo zdát. Jak vidno z našich měření, možnost detekce odposlechu je naproti 
tomu obtížná, ba (alespoň tedy s vybavením které jsme užili), téměř nemožná, neboť 
komponenty užité k odposlechu se chovají příliš podobně prvkům sítě v ní obsaženým 
legitimně. Lze tak jen doporučit data komunikovaná sítí chránit šifrováním. 

 

3.2 Detekce hrozeb sledováním intenzity datového provozu 
Další část práce se věnuje zkoumání, které autor prováděl v brněnské akademické 

sféře stran možné detekce narušení bezpečnosti pomocí sledování logů o komunikaci. 

3.2.1 Chráněná medicínská data a systémy k jejich přenosu 
Úvodem této části se krátce pozastavíme obecněji nad daty, k jejichž ochraně bylo 

bádání prováděno, a technologiemi, pomocí kterých jsou jejich přenosy jihomoravském 
regionu prováděny. Brno má k dispozici pokročilou akademickou optickou počítačovou 
síť, jenž vznikla jako společný projekt Masarykovy univerzity a Vysokého učení 
technického v Brně. Tato síť umožnila ÚVT účastnit se projektů na uchování obrazových 
medicínských dat.  

Graf 6 - Odposlech D s 2 optickými děliči s optickým cirkulátorem 
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Zdrojem těchto dat jsou typicky digitální modality, jako je výpočetní tomografie 
(CT), mamograf (MG), magnetická rezonance (MRI), rentgen (RTG), atd. Tyto modality 
vytvářejí data o velkém objemu v desítkách MB až GB.  

Pro zpracovávání, uchovávání, případně předávání obrazové dokumentace v 
elektronické formě se používá technologie PACS (Picture Archiving and 
Communications Systems). PACSy jsou buď samostatné systémy, nebo jsou součástí 
nemocničních informačních systémů (NIS/HIS). V nemocničním informačním systému 
jsou uložena pacientova data jako je diagnóza, provedená vyšetření, průběh léčby atd., 
obrazová dokumentace je pak v PACS systémech.  

Na schématu (Obrázek 7) je zachyceno běžné PACS řešení – dochází k propojení 
PACS serveru s nemocničním informačním systémem, dále jsou připojeny akviziční 
modality a diagnostické stanice. 

K přenosu obrazových dat PACS systémy užívají světový standard DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine), jenž popisuje formát dat a komunikaci v 
oblasti zpracování medicínských obrazových informací. 

Obrázek 7 - Schéma realizace PACS 
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V předmětném brněnské regionu je k dispozici infrastruktura vybudovaná v rámci 
projektu MeDiMed, v rámci které je implementován systém výměny medicínských 
obrazových informací ReDiMed, který kromě obrazových informací v obvyklém formátu 
DICOM umožňuje i další soubory v jiných formátech. Systém umožňuje vzdálený přístup 
k datům pacienta a vzdálenou diagnostiku bez ohledu na to, kde se nachází diagnostikující 
lékař i pacient. Tyto možnosti jsou využívány ve vědeckých projektech a slouží i pro 
výukové účely.  

Užíván je centrální způsob řešení umožňující připojeným subjektům řešit zpracování 
svých obrazových dat mimo svůj areál bez nutnosti budování vlastní infrastruktury a 
odborného personálu. Každý ze subjektů zařazený do systému má v centru svůj vlastní 
server a diskový prostor, kde se ukládají data z jednotlivých modalit. Sem se 
prostřednictvím svých pracovních stanic obrací zejména radiologové při vyšetřeních 
pacientů.  

 U sítě používané k takovýmto přenosům je samozřejmě nutné zajistit dostupnost i 
integritu dat, jejich zálohování, atd. Bezpečnost a spolehlivost vzhledem k charakteru dat 
musí být prioritou. To je u zdravotnických subjektů v metropoli zajišťováno již na fyzické 
vrstvě vyhrazenými vlákny mezi centrálním uzlem a jednotlivými zdravotnickými 
subjekty. Dále je pak užíváno šifrování. Každá nemocnice zapojená do systému je 
připojena přes svůj firewall, který běžně používá pro přístup k externím komunikačním 
infrastrukturám a internetu. Jednotlivé nemocnice jsou pak připojeny na externí firewall 
infrastruktury MeDiMed. Ten zajišťuje prvotní filtraci provozu a povoluje pouze 
komunikaci protokolem DICOM, který je základem PACS systémů.  

Pro zajištění spolehlivosti, aby výpadek jednoho zařízení nebo spojení neohrozil 

Obrázek 8 - Výměna dat systémem ReDiMed 
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dodávku služeb pro nemocnice, jsou všechny klíčové prvky zdvojeny. Centrální úložiště 
celého systému pro nemocnice se servery, kam se informace ukládají a zpracovávají, je 
zálohováno na další vzdálené lokalitě a mezi centrálním a záložním úložištěm jsou dvě 
dvojice vyčleněných optických vláken, procházejících vzájemně oddělenými trasami. 
Rovněž firewally a síťové uzlové prvky ve skutečnosti existují dvakrát, vždy jeden v 
primární a jeden v záložní lokalitě. 

K navýšení stávající úrovně bezpečnosti bylo uvažováno zavedení opatření jak bude 
rozebráno dále. 

3.2.2 Analýza logů komunikace nemocnice střední velikosti 
K detekci hrozeb byl navržen sběr logů s údaji o stahování medicínských dat ze 

systému se statistickým výpočtem obvyklého chování uživatelů, kdy je uvažováno, že 
změna zaznamenávaného chování by mohla ukázat na bezpečností problém. 
Z matematických nástrojů se pro analýzu datového provozu a logů událostí ukázaly 
účinné základní nástroje popisné statistiky. Vedle těchto nejjednodušších nástrojů byly 
využity i metody analýzy časových řad a metody spektrální analýzy pro vyhledávání 
periodických vzorů provozu. 

Pro analýzu byla zvolena nemocnice střední velikosti, jejíž přesná identita z důvodu 
ochany osobních údajů zde nebude uvedena. Za sledované období od května 2010 do 
května 2019 bylo z nemocnice odesláno více než 45 tisíc obrazových studií v celkovém 
objemu cca 3,5 TB. 

Podrobné údaje jsou k dispozici za poslední období, směrem do historie jsou data 
agregována, uchovávají se pouze kumulativní hodnoty počtu přenesených obrazových 
studií a objemu přenesených dat za celý den, měsíc a rok. Roční agregovaná data 
poskytují dostatek informací o trendu vývoje využívání služby výměny obrazových 
informací mezi nemocnicemi. Souhrnná data za jednotlivé roky jsou k dispozici 
v následující tabulce.    

Tabulka 3 - Množství přenesených dat, studií a cílových institucí ročně 

 

Pro odhad trendové funkce použijeme následující tabulky (Tabulka 4, Tabulka 5, 

rok objem dat (bajtů) počet studií komunikujících partnerů 
2019 (do května) 367 510 125 886 2456 75 
2018 760 314 299 040 6157 88 
2017 670 841 954 744 6128 83 
2016 600 361 199 238 5629 79 
2015 378 862 372 423 5153 78 
2014 331 659 574 849 5522 70 
2013 240 066 717 547 5480 78 
2012 177 225 814 360 4338 61 
2011 146 785 316 930 4028 61 
2010 (od května) 62 951 916 514 1771 39 



 30 

Tabulka 6), ve kterých jsou shrnuty první a druhé diference časové řady a koeficienty 
růstu. Pro výpočet nepoužíváme data roku 2019, který byl k datu zpracování tohoto textu 
teprve ve své první třetině. 

Tabulka 4 - Odhad dlouhodobého trendu nárůstu množství přenesených dat 

Rok 1. diference 2. diference koeficient růstu 
2018 89472344296 18991588790 1,133 
2017 70480755506 -151018071309 1,117 
2016 221498826815 174296029241 1,585 
2015 47202797574 -44390059728 1,142 
2014 91592857302 28751954115 1,382 
2013 62840903187 32400405757 1,355 
2012 30440497430 -53392902986 1,207 
2011 83833400416  2,332 

 

Tabulka 5 - Odhad dlouhodobého trendu nárůstu počtu přenesených studií 

 Rok 1. diference 2. diference koeficient růstu 
2018 29 -470   
2017 499 23 1,089 
2016 476 845 1,092 
2015 -369 -411 0,933 
2014 42 -1100 1,008 
2013 1142 832 1,263 
2012 310 -1947 1,077 
2011 2257   2,274 

  

Tabulka 6 - Odhad dlouhodobého trendu počtu komunikujících partnerů 

 Rok 1. diference 2. diference koeficient růstu 
2018 5 1 1,060 
2017 4 3 1,051 
2016 1 -7 1,013 
2015 8 16 1,114 
2014 -8 -25 0,897 
2013 17 17 1,279 
2012 0 -22 1,000 
2011 22  1,564 
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Odhad trendu časové řady ročních nárůstů objemu provozu použijeme pro korekci 
krátkodobé predikce chování časové řady. Za stejném období jako u celoročních úhrnů 
jsou k dispozici i úhrny a analýzy měsíční (Tabulka 11, Tabulka 12, Tabulka 13, Tabulka 
14 - zařazeny v přílohách).  

Z tabulek analýzy trendu není patrný jednoduchý model chování objemu přenesených 
dat a počtu přenesených studií. Může to být způsobeno vnějšími vlivy, např. zaváděním 
nových přístrojů, získáváním odborníků na analýzu medicínských dat, případně jejich 
migrací do soukromé sféry. Pro detekci případného úniku informací pomocí systému 
přenosu medicínských obrazových dat Redimed proto využijeme analýzu lokálního 
chování řady a vyrovnání pomocí klouzavých průměrů. 

K dispozici je počet odesílaných studií a tomu odpovídající objem přenášených dat 
kumulativně za jednotlivé dny, případně i za jednotlivé hodiny a to pro poslední cca rok 
provozu. Starší data jsou z důvodu úspory prostoru uchovávána pouze v podobě 
agregovaných dat za celý měsíc. Počet přenášených studií v rámci jednotlivých hodin 
není příliš velký a navíc v takto jemné granuralitě měření hraje významnou roli denní, 
respektive noční doba. Proto byly pro další analýzu použity denní součty přenesených 
studií a objemů dat. 

Pro odhad trendu vývoj použijeme tabulky prvních a druhých diferencí a koeficientů 
růstu dále. 

Z výše uvedených tabulek prvních a druhých diferencí a koeficientů růstu není patrný 
trend popsatelný jednoduchou matematickou funkcí, kterou by bylo možné přímo použít 
pro korekci odhadu očekávaných hodnot počtu přenesených studií a objemu přenesených 
dat za kratší časové úseky. 

Jako nejvhodnější se v praxi ukázalo použití počtu přenášených studií. Změna počtu 
komunikujících partnerů není statisticky významná a objem přenášených dat kolísá v 
závislosti na aktuálně nejvíce používaných typech modalit. Pro vyrovnání kolísání počtu 
přenesených byla použita metoda klouzavých průměrů. Vzhledem k přirozenému 
týdennímu pracovnímu cyklu je nejvhodnější použít klouzavý průměr za posledních 7 
dní. 

Počty přenesených studií v jednotlivých dnech společně s klouzavými průměry za tři, 
pět a sedm dní označené jako AVG3, AVG5 a AVG7 jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 
15 zařazená v přílohách). 

 

Pro identifikaci situací, kdy máme podezření na bezpečnostní problém v podobě 
neoprávněného přenosu medicínských obrazových dat použijeme průměr počtu 
odeslaných studií za posledních sedm dní (AVG7). Využijeme empiricky zjištěných 
vlastnosti této náhodné veličiny.  

Náhodná veličina AVG7 nemění radikálním způsobem svoji hodnotu v krátkém 
časovém úseku, zejména mezi po sobě jdoucími dny. V tabulce (Tabulka 15) je přehled 
základních parametrů klouzavých průměrů počtu odeslaných studií. Průměrné hodnoty 
počtu odeslaných studií a veličin AVG3, AVG5 a AVG7 jsou dle očekávání téměř 
identické. Liší se směrodatná odchylka a kvantilové statistiky. 
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Tabulka 7 - Vlastnosti klouzavých průměrů počtu přenesených studií 

  přenesených studií AVG3 AVG5 AVG7 
průměr 17,22 17,21 17,23 17,22 
směrodatná odchylka 11,68 7,41 4,9 3,78 
varianční koeficient 0,68 0,43 0,28 0,22 
minimun 1 1,33 1,6 4,57 
maximum 77 38 29,6 28 
rozpětí 76 36,67 28 23,43 
relative max-min 4,41 2,13 1,63 1,36 
Kvantil Q95 38 30 25,6 23,14 
Kvantil Q99 54 35,67 28,2 25,14 
  

Jako kriterium, podle kterého rozhodujeme zda vyvolat manuální intervenci a nechat 
bezpečnostního technika prověřit odesílané studie, připadně kritérium pro spuštění 
dalších procedur analýzu přenášených studií používáme hodnotu statistiky AVG7. Akci 
vyvoláme v případě, kdy se hodnota této statistiky významně odlišuje od hodnoty 
vypočtené v předchozím dnu a od průměrné hodnoty uvedené v tabulce 10.  

Byť nebylo ověřováno, že pracujeme s normálním rozdělením pravděpodobnosti, 
autor má za to, že lze vycházet z předpokladu, že z hlediska rozdělení pravděpodobnosti 
se jeho vlastnosti od normálního rozdělení přinejmenším nebudou zásadně lišit v tom 
směru, že lze vycházet z toho, že hodnoty vzdálené od průměru o více než dvojnásobek 
směrodatné odchylky se budou vyskytovat s pravděpodobností pod 5%, respektive v 
případě více než trojnásobku směrodatné odchylky s pravděpodobností menší než 0,3%. 
Za významnou odchylku tak považujeme nárůst o více než dvojnásobek směrodatné 
odchylky v situaci, kdy počty přenesených studií za uplynulé dva měsíce klesají a o více 
než trojnásobek směrodatné odchylky v situaci, kdy počty přenesených studií za uplynulé 
dva měsíce rostou. Jako kritérium pro spuštění tzv. "yellow alarmu", tj. upozornění na 
možnou bezpečnostní hrozbu používáme hodnotu kvantilu Q99. Pokud hodnota statistiky 
AVG7 tuto hodnotu překročí, generujeme upozornění, které by mělo zvýšit ostražitost 
obsluhy. 

 

3.3 Právní aspekty odposlouchávání a monitorování sítě 
Problematika bezpečnosti sítě je bezpochyby komplexní. Výše byly demonstrovány 

některé problémy souvisejících s představami o bezpečnosti sítě a některými technickými 
úskalími možných řešení. Kromě technických aspektů je ale nutné zároveň sledovat a 
znát zákony a nařízení, která se vyvíjejí a platí pro danou problematiku. Je nezbytné 
zajistit, aby například sledování provozu na síti bylo v souladu s právními normami, a 
technické řešení musí být navrženo tak, aby se případní řešitelé tohoto problému se sami 
nedostali do rozporu se zákonem, poněvadž by se svým řešením například dostali 
k informacím, u kterých se tak stát nesmí, a to byť třebas řeší problém s domnělým 
narušitelem bezpečnosti provozu na síti. Tím se dostáváme k právním aspektům řešení a 
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je bezpodmínečně nutné, aby autoři případného technického řešení byli s touto oblastí 
dokonale v souladu. Neznalost právních aspektů při řešení tohoto problému by mohla pro 
provozovatele počítačových sítí a dalších systémů být fatální a eskalovat v jejich právní 
odpovědnost. 

3.3.1 Odpovědnost za selhání při prevenci a ochraně před útoky 
Byť se tato práce zaměřuje především na jiné právní aspekty, je pro úplnost vhodné 

se zmínit, že právně komplikovaná a riziková je pozice provozovatele počítačového 
systému i z hlediska povinností v některých případech konat z pohledu občanského 
práva. Provozování počítačové sítě a dalších IT systémů a služeb je spojeno s právní 
odpovědností. 

Z pohledu české právní úpravy lze upozornit jednak na obecnou prevenční povinnosti 
dle § 2900 občanského zákoníku [14], dle které „vyžadují-li to okolnosti případu nebo 
zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“. Provozovatel 
bude mít typicky také závazky smluvní vůči svým klientům, za jejich nedodržení může 
být zodpovědný, pokud dojde k narušení jím poskytovaných služeb. 

K předejití odpovědnosti by provozovatelé měli činit přiměřená ochranná opatření. 
Ve vztahu ke smluvní odpovědnosti je pak na místě věnovat pozornost jejímu nastavení 
ve smlouvách [15]. 

Pochopitelně že obrana proti všem možným druhům útoků by znamenala obrovské 
náklady. Proto je na místě provádět hodnocení a řízení rizik. Předejít všem rizikům může 
být nemožné či nereálné, ale je třeba řešit přiměřeně alespoň předvídatelná rizika. Mezi 
taková předvídatelná rizika se nabízí zahrnout i útoky na fyzickou síťovou vrstvu když, 
jak jsme ukázali výše, útoky na ni může útočník provést s dostupným a nijak zvláště 
drahým vybavením. Kolik úsilí by mělo být vynaloženo na prevenci toho kterého typu 
útoku pak závisí na hodnocení pravděpodobnosti jeho provedení a na nákladech 
spojených s rizikem jeho úspěchu ve srovnání s náklady na obranu před ním. 

3.3.2 Ochrana osobních údajů 
Riziko odpovědnosti za nepředejití počítačovému útoku je reálné a mělo by být 

zváženo. Ruku v ruce s tím však musíme zvážit zákonnost případných protiopatření. Jak 
je dobře známo, nakládání s osobními údaji je, zejména v EU, velmi přísně regulováno, 
a zejména po zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů [16] může být 
závadné zacházení s osobními údaji trestáno mimořádně vysokými sankcemi. 

Další otázkou tedy je: Zahrnují naše protiopatření (např. proti odposlechu sítě) 
zpracování osobních údajů? Abychom na ni odpověděli, měli bychom nejprve zvážit, co 
se za osobní údaje považuje. Evropské právo definuje osobní údaje jako veškeré 
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Osoba 
je považována za identifikovatelnou pokud ji lze identifikovat, zejména pak odkazem na 
určitý identifikátor (např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, sítový 
identifikátor apod.), nebo odkaz na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  
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Pokud hovoříme o takových technikách jako je detekce odposlechu OTDR 
(diskutovaná výše v kapitole o útocích na fyzickou vrstvu), jejíž výsledky nám 
neposkytují nic jiného než údaje o fyzickém stavu vlákna, žádné osobní údaje vytvářeny 
ani jinak zpracovávány nejsou. O jinou situaci však šlo, kdybychom obsah dat, která 
protékají optickým vláknem, sledovali. Tato proudící data mohou být všemožného druhu. 
Velká část přenášeného obsahu může být šifrována, ale zbytek může představovat pro 
subjekt monitorující síť dosažitelné osobní údaje, ve vztahu ke kterým nelze právní 
aspekty pominout.  

Vedle samotného obsahu zpráv, je zde také problém právní povahy s jejich přenosem 
spjatých IP adres. IP adresy jsou v rámci monitorování zjevně předmětem zájmu. Otázka, 
zda IP adresy mají charakter osobních údajů, byla předmětem sporů. V evropském 
kontextu nutno zmínit rozsudek Evropské soudního dvora ve věci Breyer [17]. Ten bývá 
někdy zjednodušován tak, že IP adresa je nutno za osobní údaje považovat [18]. To co 
však soud řekl je, že IP adresy samy o sobě osobními údaji nejsou, neboť neodhalují 
totožnost fyzické osoby, která je majitelem počítače, ze kterého byla navštívena 
internetová stránka, ani totožnost jiné osoby, která mohla tento počítač používat. Měly by 
být ovšem považovány za osobní údaje, pokud je monitorující subjekt může je 
zkombinovat s dalšími daty a má tak způsob jak subjekt údajů identifikovat. Soud 
takovou možnost přitom vyložil značně široce, neboť za stav kdy je možno subjekt údajů 
identifikovat (a tedy půjde o osobní údaje), považuje i takovou situaci, kdy takové 
dodatečné údaje nejsou k dispozici předmětnému subjektu přímo, ale může je nějakým 
způsobem získat od jiného subjektu. 

Subjekt, který by prováděl monitorování, bude ve vztahu k IP adresám přinejmenším 
schopen je přiřadit k těm konkrétním počítačům, které se nacházejí v jeho vlastní síti, a 
zřejmě bude mít možnost identifikovat osoby tyto počítače užívající. Nutno tak uzavřít, 
že monitorování počítačové sítě zpravidla bude z právního pohledu zahrnovat zpracování 
osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů v prostoru EU znamená, že musejí být dodržována 
pravidla dle GDPR. To v prvé řadě znamená, že takové zpracování je zákonné pouze je 
tak činěno pro jeden z důvodů legality uvedených v článku 6 GDPR. Je otázkou, který z 
těchto důvodů by mohl být užit v námi diskutovaných souvislostech. Dalo by se 
argumentovat, že zpracování osobních údajů může být považováno za nezbytné pro 
dodržení obecné právní povinnosti provozovatele IT infrastruktury předcházet škodám, 
což je v tomto kontextu předcházet útokům proveditelných jejich zneužitím. Právní 
povinnosti navádějící obdobným směrem lze pak nalézt i jinde (viz čl. 4 odst. 1 směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích [19]). To by napovídalo závěru o 
použitelnosti důvodu legality dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Nicméně z bodu 49 
preambule k GDPR se zdá, že důvodem který by měl být považován za nejvhodnější 
k pokrytí diskutovaného monitorování datového provozu bude ten definovaný v odst. 1 
písm. f). Podle uvedeného bodu zpracování osobních údajů „pro zajištění bezpečnosti 
sítě a informací, to jest schopnosti sítě nebo informačního systému odolávat na dané 
úrovni spolehlivosti, náhodným událostem nebo protiprávnímu či zlovolnému jednání 
ohrožujícímu dostupnost, pravost, správnost a důvěrnost uložených či předávaných 
osobních údajů a bezpečnost souvisejících služeb poskytovaných či přístupných 
prostřednictvím těchto sítí a systémů, které provádějí orgány veřejné moci, skupiny pro 
reakci na počítačové hrozby (CERT), skupiny pro reakci na incidenty v oblasti počítačové 
bezpečnosti (CSIRT), poskytovatelé elektronických komunikačních sítí a služeb a 
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poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb, představuje oprávněný zájem 
dotčeného správce údajů. Oprávněný zájem by například mohl spočívat v zabránění 
neoprávněnému přístupu k sítím elektronických komunikací a šíření škodlivých kódů a 
zamezení útokům, jejichž důsledkem je odepření služby, a škodám na počítačových 
systémech a systémech elektronických komunikací“. 

Lze tak uzavřít, že obrana proti útokům, která by zahrnovala monitorování sítě, 
obecně může zahrnovat zpracování osobních údajů. Tento závěr by se měl stát ještě 
zřejmějším, pokud bude schváleno navrhované nařízení o soukromí a elektronických 
komunikacích, jakožto lex specialis k GDPR [20], jenž má zakotvit, že poskytovatelé 
veřejně dostupných služeb a sítí elektronických komunikací (na soukromé nařízení nemá 
dopadat) mohou zpracovávat data elektronických komunikací, pokud je to nezbytné pro 
zachování nebo obnovení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací nebo pro 
odhalení technických závad a/nebo chyb v přenosu elektronických komunikací 
(navrhovaný čl. 6 odst. 2 písm. b) [21]. 

Samozřejmě závěr, že zpracování osobních údajů je obecně možné, představuje pouze 
prvotní podmínku nakládání s nimi. Další pravidla dle GDPR musejí být respektována, 
jako například že tak může být činěno jen v přiměřeném a nezbytném rozsahu, či že 
zpracovávané údaje musejí být chráněny. 

3.3.3 Trestnost útoku na počítačovou síť 
V případě útoku na fyzickou vrstvu může mít charakter trestné činnosti již samo 

fyzické proniknutí do místa, odkud útočník chce útok provést. Především však se 
problematika výše diskutovaných hrozeb týká neoprávněného přístupu k počítačovému 
systému a přenášeným zprávám. Je nasnadě, že takové jednání může v českém právním 
prostředí snadno naplnit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného přístupu k 
počítačovému systému a nosiči informací dle § 230 a trestného činu porušování tajemství 
dopravovaných zpráv dle § 182 trestního zákoníku. K postižitelnosti pachatelů dle těchto 
ustanovení z pohledu trestního práva hmotného viz dále oddíl 4.3.1. 
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4 HMOTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY 

4.1 Mezinárodní právo (hmotné) 
V podstatě jedinou významnou mezinárodní smlouvou, která se komplexněji věnuje 

oblasti počítačové kriminality je Úmluva o počítačové kriminalitě (někdy, v rozporu 
s jejím oficiálním překladem vyhlášeným ve Sbírce mezinárodních smluv, chybně 
uváděná jako „Úmluva o kyberkriminalitě“) [7]. Kromě toho sice existuje ještě například 
Arabská úmluva o boji proti trestným činům v oblasti informačních technologií 
 sjednaná v Káhiře na půdě Ligy (تامولعملا ةينقت مئارج ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا)
arabských států dne 21. 12. 2010 [22], jelikož však jsou jejím členem jen arabské státy, 
její význam je podstatně menší. 

Úmluva obsahuje ustanovení týkající se hmotného i procesního práva. Co do 
hmotněprávní části předepisuje ve svých níže uvedených oddílech, aby státy zavedly 
trestnost následujícího: 

- (oddíl 1 ) Trestné činy proti důvěrnosti, integritě a použitelnosti počítač. dat a systémů 

o (čl. 2) Nezákonný přístup – úmyslný neoprávněný přístup k počítačovému systému. 
(Strana Úmluvy může podmínit trestnost porušením bezpečnostních opatření, 
úmyslem získat počítačová data nebo jiným nečestným úmyslem, nebo vztahem činu 
k počítačovému systému, který je spojen s jiným počítačovým systémem. Česká 
republika využila prvou z těchto variant.) 

o (čl. 3) Nezákonný odposlech – úmyslný, neoprávněný, technickými prostředky 
provedený odposlech neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového 
systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z 
počítačového systému přenášejícího taková počítačová data. (Strana Úmluvy může 
podmínit trestnost nečestným úmyslem, nebo vztahem činu k počítačovému systému, 
který je spojen s jiným počítačovým systémem.) 

o (čl. 4) Zasahování do dat - úmyslné neoprávněné poškození, vymazání, snížení 
kvality, pozměnění nebo potlačení počítačových dat. (Strana si může vyhradit právo 
stanovit, že bude považovat jednání za trestné, jen pokud způsobí závažnou škodu.) 

o (čl. 5) Zasahování do systému - úmyslné neoprávněné závažné omezení funkčnosti 
počítačového systému vkládáním, přenášením, poškozením, vymazáním, snížením 
kvality, pozměněním nebo potlačením počítačových dat. Dle důvodové zprávy 
k Úmluvě má přenášení dat pokrývat i DOS útoky [23]. 

o (čl. 6) Zneužívání zařízení – Zde jde o postih úmyslné a neoprávněné tvorby, držby 
a zpřístupňování, pokud je tak činěno se záměrem, že jich bude užito ke spáchání činů 
dle čl. 2-5, následujícího: (i) programů a jiných zařízení uzpůsobených zejména k 
páchání činů dle čl. 2-5 a (ii) přístupových kódů a podobných dat, pomocí nichž lze 
získat přístup do počítačového systému. (Strana si může vyhradit právo nepoužít tento 
čl. za podmínky, že výhrada se nebude týkat zpřístupnění předmětů pod bodem ii). 
Zajímavé je, že Úmluva zde výslovně zdůrazňuje, že nezavádí trestnost, pokud je 
s těmito nástroji nakládáno z jiných důvodů, jako je tomu při oprávněném zkoušení 
nebo ochraně počítačového systému. 
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- (oddíl 2) Trestné činy související s počítačem 

o (čl. 7) Počítačové padělání – Trestáno má být úmyslné zasahování do počítačových 
dat, které povede k jejich nepravosti, a to s úmyslem, aby tato data byla považována 
za pravá nebo bylo podle nich pro právní účely jednáno tak, jako by pravá byla. 
(Strana může stanovit, že k založení trestní odpovědnosti je nezbytný úmysl podvést 
nebo podobný nečestný úmysl.) 

o (čl. 8) Počítačový podvod – Trestáno má být úmyslné způsobení ztráty na majetku 
jinému, činěné zásahem do počítačových dat nebo do fungování počítačového 
systému, s podvodným nebo nečestným úmyslem neoprávněně získat pro sebe nebo 
pro jiného majetkový prospěch. 

- (oddíl 3) Trestné činy související s obsahem 

o (čl. 9) Trestné činy související s dětskou pornografií – Úmluva v každém případě 
požaduje trestnost výroby dětské pornografie za účelem její distribuce 
prostřednictvím počítačového systému a její přenos a zpřístupňování jeho 
prostřednictvím. Trestné má být i opatřování dětské pornografie prostřednictvím 
počítačového systému a její uchovávání v něm či na médiu, ledaže smluvní strana 
učiní výhradu. Určitou variabilitu pro smluvní strany Úmluva nabízí i stran definice 
dětské pornografie. Vždy je za ni považován pornografický materiál, který vizuálně 
znázorňuje osobu, která se účastní sexuálně jednoznačného chování, jenž (a) je 
nezletilá. Pokud strana neučiní výhradu, pak k naplnění definice postačí, pokud se 
takto znázorňovaná osoba (b) zdá být nezletilou, nebo se jedná o (c) realistické 
zobrazení představující nezletilou osobu. Nezletilými se přitom rozumí všechny 
osoby mladší 18 let, ledaže strana stanoví nižší věkovou hranici, která ale nesmí být 
nižší než 16 let. 

- (oddíl 4) - Trestné činy týkající se porušení autorského práva a práv souvisejících s 
právem autorským 

o (čl. 10) Trestné činy týkající se porušení autorského práva a práv souvisejících s 
právem autorským – Je požadováno trestání porušení práv duševního vlastnictví 
chráněným mezinárodními smlouvami, s výjimkou osobnostních práv, pokud jsou 
tyto činy spáchány záměrně, v komerčním měřítku a prostřednictvím počítačového 
systému. 

 

K Úmluvě dále existuje a Českou republikou byl ratifikován dodatkový protokol o 
kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím 
počítačových systémů [24]. Úprava se týká zejména postihu šíření rasistického a 
xenofobního materiálu skrze počítačový systém (čl. 3), jakož i jeho prostřednictvím 
činěných rasisticky a xenofobně motivovaná výhrůžek (čl. 4), urážek (čl. 5) a popírání, 
hrubého zlehčování, schvalování nebo ospravedlňování genocidy nebo zločinů proti 
lidskosti (čl. 7). Možno podotknout, že na trestání nenávistných projevů nepanuje ve světě 
obecná politická shoda, neboť se střetává se svobodou projevu; evropské právní prostředí 
se v tomto směru přiklání spíše ke trestání, zatímco v USA převládá přístup liberálnější. 

Z uvedeného je zřejmé, že Úmluva se jeví svými čl. 2-6 vcelku obsáhle pokrývat činy 
v prvé části práce definované kategorie I. (kde počítač je předmětem útoku). Naopak u 
kategorie II. (kde počítač je jen nástrojem útoku), jsou zahrnuty pouze 3 skupiny týkající 
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se závadného obsahu (čl. 9-10 Úmluvy a nenávistný obsah podle dodatkového protokolu), 
kterými není vyčerpána ani celá podkategorie jednání II.A. Čl. 7-8 Úmluvy pak obsahují 
úpravu, která se z pohledu této práce jeví spíše jen méně významnou a zásadněji již její 
dopad nerozšiřují. 

 

Problematiky počítačové kriminality se dotýkají i jiné mezinárodní smlouvy, v rámci 
této práce si však již nezaslouží takovou pozornost jako Úmluva o počítačové kriminalitě, 
neboť jejich úprava již není natolik komplexní a jejich význam bývá nižší i menším 
počtem států, které je ratifikovaly.  

Takovou smlouvou je Úmluva č. 59/2016 Sb.m.s. o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání [25], která mimo jiné zavazuje k trestnosti (čl. 
20) vědomého získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím komunikačních a 
informačních technologií a (čl. 23) svádění dětí za sexuálními účely, kterým rozumí návrh 
dospělé osoby dítěti, které nedosáhlo věku pod který je zakázána účast na sexuálních 
praktikách s dítětem, činěný prostřednictvím komunikačních a informačních technologií, 
k setkání za účelem spáchání trestného činu čl. 18 odst. 1 písm. a) (účast na sexuálních 
praktikách s dítětem, které podle vnitrostátních předpisů nedosáhlo zákonem stanoveného 
věku pro sexuální praktiky) nebo čl. 20 odst. 1 písm. a) předmětné úmluvy (výroba dětské 
pornografie). 

 

4.2 Právo Evropské unie (hmotné) 
Žádná ucelená právní úprava ve vztahu k počítačové kriminalitě v evropském právu 

neexistuje. Je zde však vícero úprav dílčích, které se tématu týkají. Lze zmínit: 

- Rámcové rozhodnutí č. 2001/413/SVV o potírání podvodů a padělání 
bezhotovostních platebních prostředků [26]. Po členských státech Unie mimo jiné 
požaduje, aby uzákonily jako trestné:  

o (čl. 3) úmyslné jednání spočívající v uskutečnění převodu peněz či peněžní hodnoty 
nebo podnět k jejich převodu, kterým jiné osobě způsobí protiprávní majetkovou 
ztrátu, s úmyslem zajistit neoprávněný ekonomický prospěch pachateli nebo třetí 
osobě“ a to „neoprávněným zadáním, pozměněním, vymazáním nebo potlačením 
počítačových údajů, zejména identifikačních údajů, nebo“ nebo „neoprávněným 
zásahem do počítačového programu či systému“. 

o (čl. 4) nakládání (tvorba, držení atd.) s počítačovými programy, jejichž účelem je 
spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3. 

Toto rámcové rozhodnutí tedy pokrývá některé případy počítačové kriminality 
v kategorii I., byť jen omezeně ve spojitosti s odcizováním finančních hodnot. 

 

- Směrnice č. 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového 
rozhodnutí Rady 2005/222/SVV [27]. Po členských státech Unie mimo požaduje, 
aby, alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ, uzákonily jako trestné: 
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o (čl. 3) Neoprávněný přístup k informačním systémům - je-li spáchán úmyslně a 
je-li tím porušeno bezpečnostního opatření. 

o (čl. 4) Neoprávněné zasahování do informačních systémů - úmyslné a neoprávněné 
závažné narušení nebo přerušení fungování informačního systému vložením 
počítačových údajů či jejich přenosem, poškozením, vymazáním, znehodnocením, 
pozměněním, potlačením nebo znepřístupněním. 

o (čl. 5) Neoprávněné zasahování do údajů - úmyslné a neoprávněné vymazání, 
poškození, znehodnocení, pozměnění nebo potlačení počítačových údajů v 
informačním systému, nebo jejich znepřístupnění. 

o (čl. 6) Neoprávněné sledování údajů - úmyslné a neoprávněné sledování 
neveřejných přenosů počítačových údajů do, z nebo uvnitř informačního systému 
prováděné technickými prostředky, včetně elektromagnetického záření z 
informačního systému nesoucího takové počítačové údaje. 

o (čl. 7) Nástroje použité k páchání trestných činů - úmyslná výroba, prodej, opatření 
si k užití, dovoz, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění některého z následujících 
nástrojů, jsou-li provedeny neoprávněně a se záměrem použít je pro účely spáchání 
některého z trestných činů uvedených v čl. 3 až 6: 

a) počítačového programu, který byl vytvořen nebo přizpůsoben prvotně pro 
účely spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 až 6; 

b) počítačového hesla, přístupového kódu nebo obdobných údajů, které 
umožňují přístup k celému informačnímu systému nebo k jeho části. 

Úprava v této směrnici je otevřeně inspirována Úmluvou o počítačové kriminalitě, 
nedá se ovšem označit na srovnatelně komplexní, když se věnuje toliko problematice 
útoků na informační systémy. 

 

Závadnému obsahu stran dětské pornografie se věnuje směrnice č. 2011/93/EU o boji 
proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV [28]. Tato 
mimo jiné zakotvuje povinnost trestnosti:  

o (čl. 5) držení a šíření dětské pornografie; úprava je zde do jisté míry podobná 
s úpravou v Úmluvě o počítačové kriminalitě, byť s určitými odlišnostmi, kdy 
například neumožňuje členským státům považovat za hranici věku méně než 18 let.  

o (čl. 6) navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům – tento čin je naplněn 
navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný čin 
uvedený v čl. 3 odst. 4 (účast na sexuálních praktikách s dítětem, které nedosáhlo věku 
pohlavní dospělost) a čl. 5 odst. 6 (výroba dětské pornografie) a učiní-li po tomto 
návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání. Zde se jedná o úpravu nad rámec 
Úmluvy o počítačové kriminalitě, která na místo toho vychází zřejmě z Úmluvy o 
ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. České znění 
směrnice je zde poněkud zavádějící, kdy vyznívá, jako by cílem pachatele muselo být 
spáchání sexuálních praktik s dítětem a zároveň i výroby dětské pornografie, ač 
myšleno bylo zřejmě spáchání kteréhokoliv z nich (anglická varianta směrnice 
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výslovně hovoří o „any of the offences“). 

 

Evropské právo obsahuje i řadu dalších předpisů, které určitým způsobem 
s problematikou počítačové kriminality souvisejí. Jejich obsah je ovšem spíše méně 
konkrétní a v našich souvislostech relevantní, kdy kupříkladu existuje několik směrnic 
k ochraně práv duševního vlastnictví, které však nestanoví přímo nutnost trestnosti 
určitých jednání, ale jen obecněji nutnost je přesně nespecifikovanými nástroji chránit. 

 

4.3 Česká hmotněprávní úprava 

4.3.1 Hlavní skutkové podstaty postihující činy proti počítači 
České trestní právo se počalo zaměřovat na postih trestné činnosti kde předmětem 

útoku je počítač od počátku 90. let 20. století, kdy od 1. 1. 1992 se stal součástí tehdejšího 
trestního zákona § 257a upravující trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči 
informací. Jak je zřejmé ze statistik Policie České republiky [29], které jsou veřejnosti 
k dispozici počínaje za rok 2000, takováto trestná činnosti je orgány veřejné moci šetřena 
stále častěji (Graf 7). 

 

Graf 7 - Statistika Pol. ČR k činům dle § 257a tr. zákona a § 230-232 tr. zákoníku 

 

Jádrem současné české hmotněprávní úpravy je § 230 trestního zákoníku [30] 
stanovující jako trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči 
informací. Zakotveny jsou dvě základní skutkové podstaty. Podle prvé z nich obsažené 
v odst. 1 se ho dopustí ten, kdo:  

překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému 
nebo k jeho části.  
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Touto skutkovou podstatou je chráněna důvěrnost počítačových dat a počítačového 
systému. Teprve sekundárně jsou chráněny integrita a dostupnost počítačových dat 
a systémů [31]. 

Naproti tomu druhou skutkovou podstatu dle odst. 2 naplní ten kdo:  

získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a 
a) „neoprávněně užije data“ v nich uložená, 
b) taková data „neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich 
kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými“, 
c) taková data „padělá nebo pozmění a to tak, aby byla považována za pravá nebo podle 
nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá“, nebo 
d) „neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní 
jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického 
zařízení pro zpracování dat“. 

Stručněji by se dala tato skutková podstata shrnout, že postihuje přístup k 
počítačovému systému nebo nosiči informací následovaný neoprávněným užitím, 
poškozením či vložením dat, či jejich paděláním (u něj zákon nezakotvuje protiprávnost 
výslovně), nebo i jiným zásahem do počítačového systému, pokud je neoprávněný. Touto 
skutkovou podstatou (oproti skutkové podstatě dle odst. 1) jsou primárně chráněny 
integrita a dostupnost počítačových dat a systémů. Rozdíl oproti skutkové podstatě 
v prvém odstavci je zde i v tom, že přístup samotný může být i oprávněný [32]. 

Další odstavce § 230 pak stanovují přísnější, kvalifikované, skutkové podstaty 
dopadající na situace, kdy vedle spáchání skutkových podstat dle odst. 1 nebo 2 dojde 
zároveň k naplnění znaků jako je 

- jednání v úmyslu způsobit škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému 
neoprávněný prospěch 

- jednání v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného 
technického zařízení pro zpracování dat 

- spáchání činu jako člen organizované skupiny 
- nejvyšší odstavce jsou pak naplněny od určité výše škody apod. 

K užitým pojmům lze, s přihlédnutím k názorům komentářové literatury a nepříliš 
početné judikatury uvést následující: 

Překonání bezpečnostních opatření – Jedná se o překonání každého opatření, jehož 
cílem je zabránit volnému přístupu (např. heslo, firewall). Konkrétní úroveň zabezpečení 
nelze považovat za rozhodující; postačí, že pachatel musí překonat nějakou překážku, 
která signalizuje, že si uživatel nepřeje, aby někdo nepovolaný do systému vstupoval, a 
přináší pachateli nutnost zvýšeného úsilí, aby do systému vstoupil. 

Neoprávněnost - Zřejmě neuznávanější právní komentář k trestnímu zákoníku 
vydavatelství C. H. Beck kupodivu pojem neoprávněnosti přístupu u tohoto trestného 
činu zcela pomíjí [31]. Druhý komentář od vydavatelství Wolters Kluwer pak jen stručně 
vyslovuje názor, že neoprávněným přístupem se „rozumí přístup, který není povolen 
majitelem systému či jiným držitelem práv k systému nebo k jeho části nebo který není 
povolen vnitrostátními právními předpisy“ [33]. Přinejmenším ve vztahu k právním 
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předpisům by však zřejmě bylo přesnější hovořit namísto toho o přístupu, který je jimi 
zakázán, neboť obecně platí, že co není osobám státem zakázáno, je jím dovoleno. 

Stran neoprávněného užití dat dle odst. 2 pak prvý z komentářů uvádí, že jím „bude 
takové užití, které je v rozporu s právní normou (…) nebo je činěno v rozporu se 
stanoveným účelem, popř. bez vědomí či souhlasu oprávněné osoby“, druhý komentář 
vysvětluje, že neoprávněné užití dat „zpravidla spočívá v užití cizích dat bez vědomí a 
svolení oprávněné osoby s tím, že neoprávněnost takové manipulace s daty plyne dále z 
porušení právních norem“ (přičemž stran těchto norem odkazuje na ochranu podoby a 
soukromí v § 84 až 87 a ochranu obchodního tajemství v § 504 a 2985 občanského 
zákoníku a na ochranu práva autorského v § 40 a násl. autorského zákona).  

Oproti takto lakonickým výkladům je otázka, co lze považovat za oprávněný přístup, 
například v americkém a britském právu, jejichž legislativa užívá obdobný výraz, 
předmětem rozsáhlých diskuzí (např. stran toho, zda je neoprávněným přístup osoby, 
která k systému obecně oprávněný přístup jakožto zaměstnanec má, ale v daném případě 
je ke svému zaměstnavateli neloajální a tento přístup zneužívá) [34] [35] [36] [37] [38].  

Česká judikatura naznačuje, že zneužití přístupu oprávněným uživatelem bude 
v České republice považováno typicky za neoprávněné užití dat podle § 230 odst. 2 písm. 
a). Tak tomu bylo v případu exportu databáze zákazníků a obchodních případů 
zaměstnankyní, které končila a přecházela ke konkurence [32], případu policisty 
získávajícího údaje z policejních databází pro mimoprofesní účely [39], či případu čtení 
a zneužití intimních e-mailů za pomocí hesla, které pachateli poškozená sdělila za jiným 
účelem [40]. 

Získání přístupu – Rozumí se jím takové jednání, které „umožní pachateli volnou 
dispozici s počítačovým systémem nebo nosičem informací a využití jeho informačního 
obsahu“ [31] [41] [42]. Při takovémto chápání pojmu získání přístupu je ovšem obtížně 
představitelné pod něj řadit útoky proti počítači, které nezahrnují získání dispozice s ním, 
jako je jeho zahlcení z vnějšku. 

Kromě již výše uvedené policejní statistiky je k § 230 trestního zákoníku k dispozici 
statistika státních zastupitelství a soudů [43] (Graf 8, Graf 9): 

 

Graf 8 - Statistika státních zastupitelství k činům dle § 230 trestního zákoníku 
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Graf 9 - Statistika soudů k činům dle § 230 trestního zákoníku 

 

Jinou skutkovou podstatou chránící před útoky proti počítači dále může být trestný 
čin dle § 182 trestního zákoníku porušení tajemství dopravovaných zpráv. Relevantní 
jsou zejména varianty dle jeho odst. 1 písm. b), c), které, naplní ten, kdo:  

úmyslně poruší tajemství  
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, 
který zprávu přijímá, nebo 

c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho 
rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího 
taková počítačová data, 

Zkráceněji by se zřejmě dalo říci, že je trestné úmyslné porušení tajemství (b) 
elektronických zpráv přiřaditelných konkrétní osobě a (c) neveřejného přenosu 
počítačových dat. Porušení tajemství je jakékoli neoprávněné narušení posílané zprávy 
nebo neveřejného přenosu počítačových dat se snahou zjistit jejich obsah; podmínkou 
trestnosti není, aby tento obsah musel být někomu dalšímu sdělen [31]. Složitějším na 
posouzení může někdy být, kdy je porušení tajemství oprávněné; k jisté míře sledování 
může být oprávněn například zaměstnavatel při kontrole činnosti zaměstnance [srovnej 
44]. V tomto směru bude nutno vycházet zejména z bližšího studia netrestních norem, 
např. zákoníku práce.  

Další otázkou pak je, jak široce chápat neveřejný přenos počítačových dat. Je zde 
chráněno pouze tajemství vlastního věcného obsahu, kvůli kterému přenos probíhá, nebo 
i doprovodná technická výměna dat a údaje o probíhajícím datovém provozu? Žádný ze 
zdrojů užitých v této práci se k této otázce nevyjadřuje. Nezdá se ani zcela jednoznačné, 
jaký výklad by zde byl vhodnější. Pokud zvolíme výklad úzký, snižujeme právní ochranu 
určitých dat. Pokud naopak široký, znamenalo by to značné rozšíření trestní represe, navíc 
s rizikem dopadu i na některé neškodná, ba i prospěšná jednání, jako sledování datového 
provozu z důvodu technického výzkumu činěného k ochraně před protiprávní činností. 
Vhodnou interpretací by zřejmě mohlo být vztáhnout ochranu na ty „vedlejší“ údaje, z 
nichž by bylo možno, byť i zprostředkovaně, zjišťovat informace týkající se osobní sféry 
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lidí, totiž na obdobnou množinu údajů, jaká při zajišťování důkazů orgány činnými 
v trestním řízení vyžaduje předchozí soudní rozhodnutí. 

 

V § 231 je pak upraven související trestný čin opatření a přechovávání 
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. Toho 
se, zjednodušeně řečeno, dopustí ten, kdo: 

v úmyslu spáchat některý z trestných činů dle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo § 230 nakládá 
(vyrobí, přechovává, atd.) s následujícím: 

 a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 
elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo 

 b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný 
prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, 

Jde tedy o trestnost výroby, přechovávání a šíření prostředků (a) uzpůsobených 
k získání neoprávněného přístupu, nebo takových (b) pomocí nichž lze přístup k 
počítačovému systému získat (ať již třebas byly původně určeny k přístupu 
oprávněnému), pokud je tak činěno s úmyslem spáchání neoprávněného přístupu. 

Ze statistik státních zastupitelství a soudů je vidno, že tento trestný čin je jimi řešen 
jen vzácně (Graf 10, Graf 11): 

 

Graf 10 - Statistika státních zastupitelství k činům dle § 231 trestního zákoníku 
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Graf 11 - Statistika soudů k činům dle § 231 trestního zákoníku 

 

Z právě provedeného rozboru je zřejmé, že český zákonodárce v novém trestním 
zákoníku zvolil poměrně přísnou variantu, kdy (oproti například znění § 257a dříve 
platného trestního zákona a variantám povoleným Úmluvou o počítačové kriminalitě, 
respektive možnosti nepostihovat méně závažné případy ve smyslu směrnice o útocích na 
informační systémy) jako trestné hodnotí již jednání zahrnující pouhé získání 
neoprávněného přístupu překonáním bezpečnostních opatření, aniž by muselo být 
spojeno s nějakou škodou či jiným dalším závadným jednáním pachatele (to zdůraznila i 
judikatura [45]). 

Výše popsané skutkové podstaty postihují většinu jednání, jejichž trestnost požaduje 
čl. 2-6 Úmluvy o počítačové kriminalitě, respektive těch, spadajících v systematice výše 
pod jednání postihující útoky proti počítači. Významněji absentuje pouze trestnost útoků 
proti počítači, u kterých nedochází, či nemusí dojít, k získání přístupu, jako jsou útoky 
typ DOS (komentář vydavatelství C. H. Beck k § 230 trestnímu zákoníku tento typ útoků 
zmiňuje, činí tak však zjevně chybně, když získání přístupu je požadováno oběma 
zakotvenými variantami jeho spáchání). V tomto směru se česká právní úprava nedrží 
systematiky Úmluvy o počítačové kriminalitě ani směrnice o útocích na informační 
systémy. DOS útoky by nicméně zřejmě bylo v současnosti možné trestat jako, byť 
z hlediska trestních sazeb méně přísný, trestný čin poškození cizí věci dle § 228 trestního 
zákoníku (dopustí se jej ten, „kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a 
způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou“). Auto práce se domnívá, že by 
bylo vhodné v tomto směru právní úpravu změnit, neboť zřejmě není důvodu, aby DOS 
útoky hodnotila mírněji. 

4.3.2 Hlavní skutkové podstaty postihující závadný obsah 
Počítačová kriminalita je natolik různorodá, že může naplňovat celou řadu dalších 

skutkových podstat, a není zde cílem pořídit jejich vyčerpávající výčet. Budou ale 
uvedeny alespoň ještě ty podstatnější. 
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U trestné činnosti spočívající v závadném obsahu nutno upozornit především na 
trestné činy: 

(§ 191) Šíření pornografie – Zde se trestnost týká jednak (odst. 1) šíření tzv. tvrdé 
pornografie (tou se rozumí taková, ve které „se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo 
které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem.“). Na rozdíl 
od dětské pornografie u těchto materiálů není trestné pouhé získání takového díla pro sebe 
a jeho uchovávání.  

Za druhé (odst. 2) je pak trestné šíření (jakékoliv) pornografie dětem, kdy trestného 
činu se dopustí ten, kdo „pornografické dílo (a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje 
dítěti, nebo (b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje“. 
Zde se nabízí otázka, zda internetové stránky s pornografickým obsahem neobsahující 
žádná opatření ověřující věk uživatele nejsou místem dětem přístupným, a nedochází tak 
k masovému naplňování tohoto trestného činu; v praxi nicméně zjevně takovéto jednání 
stíháno není. 

(§ 192) Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií – Dopustí kdo (odst. 1) 
přechovává „pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež 
se jeví být dítětem“, dále kdo (odst. 2) „prostřednictvím informační nebo komunikační 
technologie získá přístup k dětské pornografii“, nebo kdo (odst. 3) šíří dílo uvedené 
v odst. 1, či z něj kořistí.  

Předmětné ustanovení se nejeví být zpracováno zcela kvalitně. Rozdílnost označení 
díla v odst. 1 a 3 oproti odst. 2 je totiž zřejmě pouhou legislativní neobratností. Sporné 
pak může být, zda znění skutkových podstat v tomto paragrafu lze vykládat natolik 
extenzivně, že pokrývá i realistické zobrazení představující nezletilou osobu. V každém 
případě jelikož v tomto směru Česká republika vůči Úmluvě o počítačové kriminalitě 
neučinila výhradu, tuto trestnost by k naplnění závazků vzniklých její ratifikací zakotvit 
měla. Kořistěním se rozumí jakýkoli způsob získávání majetkového prospěchu 
z takovéhoto díla, tedy například vědomé úplatné poskytnutí prostoru na internetovém 
serveru k jeho umístění. 

 

  (§ 270) Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a 
práv k databázi – Dopustí se jej ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do 
zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově 
obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi.  

Oprávněnost zásahu bude nutno hodnotit primárně podle norem autorského práva. 
Vhodno upozornit, že ne každé nakládání s autorským dílem proti přání jeho autora je 
neoprávněné, kdy například u počítačových programů je právo nositele autorských práv 
na jeho rozšiřování vyčerpáno prvním uvedením softwarového produktu (jeho kopie) na 
trh Evropské unie a program tak může být jeho nabyvatelem (za podmínky že jej přestane 
sám používat) dále legálně převeden na jinou osobu, byť by to třebas přiložené licenční 
podmínky zakazovaly [viz 46 a tam citovaná rozhodnutí Evropského soudního dvora]. 

Zásahem do autorského práva se dle judikatury rozumí i určité typy pouhých 
internetových odkazů, pomocí kterých lze chráněný obsah stáhnout. V této souvislosti 
Nejvyšší soud rozlišuje mezi prostým odkazováním na tato díla, kterým někdo toliko 
informuje o jejich umístění někde v kyberprostoru. Takový prostý odkaz Nejvyšší soud 
nepovažuje za sdělování díla ve smyslu autorského zákona (Byť tím zřejmě není 
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zaručeno, že by nemohl být právně problematický z nějakých jiných hledisek). Naopak o 
zásah do autorského práva se jedná u odkazů, díky kterým má uživatel možnost (zpravidla 
jednoduchým úkonem - tzv. kliknutím ukazovacím zařízením na text odkazu) přejít přímo 
na obsah díla, tedy u odkazů využívajících metody vloženého kódu (tzv. embedded linků) 
k umožnění okamžitého přístupu [47] [48].  

Ani takové přímé odkazy ovšem nejsou zásahem do autorského práva, pokud jsou 
díla na odkazované stránce zveřejněna oprávněně (varianta 1), nebo sice jsou na ní 
zveřejněna neoprávněně, avšak jsou pro stejnou veřejnost oprávněně zveřejněna na 
internetové stránce jiné (varianta 2), nebo je odkazování prováděno nikoli za účelem 
dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze 
zveřejnění těchto děl (varianta 3). Naopak k zásahu dochází, je-li (varianta 4) na internet 
vložen odkaz na chráněné dílo, které nebylo oprávněně na internetu sděleno veřejnosti, 
osobou, která ví nebo mohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl a 
nemá k tomu souhlas vykonavatele majetkových práv autorských; byl-li přitom takový 
odkaz zveřejněn za účelem dosažení zisku, vědomost o protiprávní povaze zveřejnění díla 
je presumována [49 a též v něm citovaná rozhodnutí Evropského soudního dvora]. 

Spory může vyvolávat, kde se nachází hranice nepatrnosti zásahu. Za trestné by 
z tohoto hlediska mělo být bezpochyby považováno komerční masové šíření nelegálních 
kopií počítačových programů a filmů. Naproti tomu ojedinělé nelegální získání 
počítačového programu osobou pro její soukromé účely ještě trestný čin představovat 
nebude. Hranice mezi oběma těmito polohami jasně definována není. Dle Nejvyššího 
soudu je třeba „zohlednit všechny okolnosti konkrétního případu, především intenzitu 
zásahu, způsob provedení činu, jeho následky (závažnost zasažení osobních a 
majetkových práv autorů a jiných oprávněných subjektů), v případě déletrvajících a 
opakovaných zásahů i počet takových případů a délku doby porušování konkrétního 
chráněného práva. Bez významu není ani osoba pachatele, míra jeho zavinění, pohnutka 
či skutečnost, zda jde o první porušení takových zákonem chráněných práv nebo o 
recidivu.“ Za jen nepatrný zásah by bylo možno považovat ojedinělý nebo pouze málo 
významný zásah do některého chráněného práva, například ojedinělý neoprávněný 
prodej“. Nepatrnost zásahu přitom není vyloučena tím, že cena dotčených děl přesahuje 
částku 5.000 Kč; hodnota chráněných děl zde není zákonným znakem. Nepatrně závažné 
případy sice nejsou trestné, lze je ale trestat jako přestupek nebo jiný správní delikt podle 
§ 105a až § 105c autorského zákona. O nikoli nepatrný zásah „půjde v případech 
opakovaného, déletrvajícího či rozsáhlejšího nelegálního jednání pachatele, porušování 
více chráněných práv, nabízení (…) chráněných děl prostřednictvím inzerce, jejich 
početnější zpřístupňování prostřednictvím sítě Internet, pokračování v závadném jednání 
i přes upozornění ze strany autora nebo jiného nositele práv, některého správce práv či 
ochranné instituce, anebo dojde-li k tomu i přes uskutečněný dřívější postih pachatele za 
obdobný přestupek či jiný správní delikt nebo dokonce za obdobný trestný čin.“ [46] 

Těmito kritérii bude nutno hodnotit i sdílení autorskoprávně chráněných děl P2P 
sítěmi či jejich nahrávání na veřejná úložiště. Za dosahující hranice trestnosti bylo v praxi 
shledáno sdílení 381 hudebních skladem o velikosti 35,13 GB po dobu delší jednoho roku 
pomocí sítě Direct Connect, se kterým pachatel neustal ani poté, co byl k tomu vyzván 
organizací zastupující zájmy autorů [50]. Naopak nahrání jednoho filmu na veřejné 
úložiště a vložení odkazu k jeho stažení na diskuzní fórum bylo, byť zástupci autorů 
tvrdili způsobenou škodu přes 250.000 Kč, s přihlédnutím k tomu, že cílem dosavadně 
bezúhonného pachatele nebyl finanční profit či výrazné poškození oprávněných subjekty 

aspi://module='ASPI'&link='40/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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ochrany, nýbrž vyvolat diskusi k obsahu filmu, který již nebyl aktuálně promítán, 
shledáno beztrestným [51]. 

Obtížné v případě této trestné činnosti bývá také stanovení výše způsobené škody. 
Nejvyšší soud v každém případě odmítl [52], že by mohla být u děl nelegálně šířených na 
internetu počítána jako počet stažených kopií krát cena legálního fyzického nosiče, a 
v tomto směru přisvědčil argumentu obhajoby, že nelze rozumně předpokládat, že 
všichni, kdo sdíleli jím zpřístupněná díla, by si jinak koupili jejich legální nosiče. 
Následně judikoval, že škoda musí být odlišně určována pro účely posuzování naplnění 
znaků trestného činu, a odlišně pro rozhodování v adhezním řízení (tzn. pro stanovení 
odškodnění přiznávaného osobě poškozené trestným činem).  

V prvém případě je třeba vycházet čistě z norem trestních, což znamená, že škodou je 
pouze tzv. škoda skutečná a ušlý zisk poškozeného, který mu vznikl tím, že v důsledku 
protiprávního jednání pachatele nedošlo k takovému rozmnožení jeho majetkových 
hodnot, jež se dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh událostí. Pro závěr o ušlém 
zisku přitom dle Nejvyššího soudu nepostačuje pouhá pravděpodobnost zvýšení 
majetkového stavu v budoucnu, ale musí být najisto postaveno, že nebýt protiprávního 
jednání pachatele, tak by se jeho majetkový stav zvýšil. Vymezení ušlého zisku musí být 
podloženo existujícími nebo reálně dosažitelnými okolnostmi, ze kterých lze usuzovat, 
že protiprávní jednání pachatele skutečně zasáhlo do průběhu konkrétního děje vedoucího 
k určitému zisku. Stanovit výši ušlého zisku násobkem ceny nosiče obsahujícího 
rozmnoženinu díla, aniž by bylo podloženo, že počet prodaných legálních nosičů se snížil 
právě o tolik kusů, kolikrát si jich uživatelé stáhli, je tak z trestněprávního pohledu 
neakceptovatelné, protože ušlý zisk nemá hypotetickou povahu, ale zohledňuje to, čeho 
by poškození reálně dosáhli při pravidelném běhu událostí. Pro případ že by nebylo 
objektivně možné stanovit konkrétní ušlý zisk oprávněného nositele práv, Nejvyšší soud 
upozornil, že trestnou činnost tohoto charakteru lze postihovat skrze naplněnost jiných 
skutkových znaků tohoto trestného činu, jako je dopuštění se ho ve značném, respektive 
velkém rozsahu (§ 270 odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku). 

V druhém případě, při přiznávání finančních nároků poškozenému, lze naproti tomu 
rezignovat na objasnění toho, jaká byla konkrétní ztráta na zisku oprávněných nositelů v 
přímé souvislosti s jednáním osoby, která je porušila, a použít stanovení škody náhradním 
způsobem za užití § 40 odst. 4 autorského zákona [53]. Ten zakotvuje oprávnění nositelů 
autorských práv, aby se namísto náhrady skutečně ušlého zisku domáhali náhrady ušlého 
zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití díla v době 
neoprávněného nakládání s ním. 

Veřejně dostupné statistiky orgánů činných v trestním řízení jsou pro účely této práce 
jen omezeně vypovídající, neboť nerozlišují porušení autorským právo počítačovou 
kriminalitou či jinak. Obecněji se však dá říci, že počet šetřené trestné činnosti tohoto 
druhu v posledních letech již nestoupá (Graf 12). 
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Graf 12 - Statistika Policie ČR k činům dle § 152 tr. zákona, § 270 tr. zákoníku 

 

(§ 312e) Podpora a propagace terorismu - trestán dle něj má být mimo jiné ten (1) 
kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo takový 
spáchaný čin veřejně schvaluje nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, nebo (2 
b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání 
výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik pro 
účely spáchání takového činu, (2 c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající 
se téhož za účelem jeho spáchání, nebo (2 d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za 
spáchání takového činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému nebo pro 
jiného anebo na ně pořádá sbírku.  

Tímto ustanovením tak lze postihovat šíření závadného obsahu (např. některé 
magazíny náboženských radikálů) na webech a sociálních sítích vybízejícího 
k teroristickým trestným činům. 

(§ 356) Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod – Podněcování uvedené v názvu trestného činu je trestné, pokud je činěno 
veřejně. Ustanovení by v praxi mohlo být užito vůči různým veřejným nenávistným 
příspěvkům na internetu. 

(§ 403) Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a 
svobod člověka – Spáchá jej kdo „založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které 
prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, 
národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“. Jde o čin 
podobný předchozímu, avšak, zjednodušeně řečeno, nenávist zde není šířena přímo, ale 
je podporováno hnutí, které ji teprve šíří. 

 

(§ 357) Šíření poplašné zprávy – Dopustí se jej kdo (1) úmyslně způsobí nebezpečí 
vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje 
poplašnou zprávu, která je nepravdivá, nebo kdo (2) sdělí orgánu veřejné moci, právnické 
osobě, podnikající fyzické osobě, anebo hromadnému informačnímu prostředku 
nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného 
znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou 
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práci integrovaného záchranného systému. Poplašná zpráva je taková, která je podle 
svého obsahu způsobilá vyvolat obavy z nějakých, byť i neurčitých budoucích událostí, 
zasahujících nepříznivě do života obyvatel, např. stran ohrožení jejich životů, zdraví nebo 
majetku [31].  

V praxi bývá toto ustanovení využíváno především vůči pachatelům různých 
telefonátů o fiktivní bombě, nicméně teoreticky by zřejmě bylo možno zvažovat její užití 
i na šíření některých dezinformací na internetu. Drtivá většina dezinformačních sdělení 
nicméně trestná nebude, zejména když skutková podstata vyžaduje navázání zprávy k 
určitému místu. 

Je otázkou, v prvé řadě politickou, zda by s ohledem na aktuální výzvy ve světě 
neměla být zavedena šířeji pojatá trestnost úmyslného šíření nepravdivých informací, byť 
stále jen v případě těch nejzávažnějších forem, jakými jsou ty činěné veřejně, masově a 
narušující obecně chráněné hodnoty, např. výsledek voleb. Takový krok by však byl 
pochopitelně velmi kontroverzní s ohledem na střet se svobodou slova. 

4.3.3 Postih závadný služeb a závadné komunikace 
U trestné činnosti spočívající v závadných službách nutno upozornit například na 

trestné činy: 

(§ 209) Podvod – Podvodu se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede 
někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.  

Jde obecně o velmi často užívanou právní kvalifikaci. Zde by mohla být využita 
k postihu služeb, které uvádějí uživatele v omyl stran svých podmínek a ceny. (V případě 
kdy by se služba ani nepokoušela uvést uživatele v omyl o svých podmínkách, ale 
jednoduše jen pomocí zadaných údajů o platební kartě srazila neoprávněně peníze z účtu 
uživatele, jednalo by se zřejmě spíše o trestný čin krádeže dle § 205 – k němu též viz 
dále). 

(§ 213) Provozování nepoctivých her a sázek – trestáno je provozování hry nebo 
sázky, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům. Nepatří sem hry, 
při nichž výsledek skutečně závisí výlučně nebo převážně na náhodě (ty spadají pod 
hazardní hry). Ustanovení směřuje na vadnost pravidel, nikoliv na jejich podvodné 
nedodržování; u něj by mohlo jít o trestný čin podvodu [31]. 

(§ 252) Neoprávněné provozování hazardní hry – jde o provozování hazardních 
her v rozporu se státní regulací, v současnosti obsaženou v zákoně o hazardních hrách 
[54]. 

 

Pokud jde o postih provozování internetových služeb sloužících vědomě jako 
platformy pro trestnou činnost jejich uživatelů, jejich podřazení pro nějakou právní 
kvalifikaci je složitější otázkou.  Lze uvažovat o postihu za účastenství na s jejich užitím 
páchaném trestném činu, například ve formě pomoci (§ 24 odst. 1 písm. c trestního 
zákoníku), úskalím však je, že trestnost účastenství vyžaduje existenci úmyslu takového 
účastníka účastnit se na konkrétním trestnému činu. Nelze tak pod něj zahrnout pouhou 
všeobecnou podporu trestné činnosti nějakého druhu, u které třebas nebude dána ani 
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vědomost provozovatele služby o konkrétním činu za jejího využití páchaném.  

Některé skutkové podstaty postihující trestnou součinnost takovouto návaznost 
nepožadují, kdy například u trestného činu podněcování k trestnému činu (§ 364) se 
podněcování může vztahovat i vůči individuálně neurčeným trestným činům a být 
adresováno neurčitému okruhu osob. K jeho naplnění by však jednání pachatele 
provozujícího službu muselo být hodnotitelné jako veřejné podněcování k trestnému činu, 
přičemž podněcováním literatura rozumí projev, který je způsobilý vyvolat u jiných osob 
náladu nebo rozhodnutí spáchat trestný čin [31].  

Další možnost postihu lze v některých případech najít v ustanoveních postihujících 
daný druh trestné činnosti, která by službou byla páchána. U provozování elektronického 
tržiště s drogami by se tak dalo zvažoval naplnění znaků šíření toxikománie (§ 287). 

 

Trestná činnosti spadající do kategorie závadné komunikace bude naplňovat řadu 
klasických skutkových podstat:  

(§ 193b) Navazování nedovolených kontaktů s dítětem – Spáchá jej, kdo navrhne 
setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin. 
V praxi bude dopadat například na pedofily lákající děti na schůzku na sociálních sítích. 

(§ 205) Krádež – Dopustí se jí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní. Věcí 
se rozumí i peníze na účtu. U tohoto trestného činu je trestná již i pouhá příprava k jeho 
spáchání. Počítačovou kriminalitu v podobě phishingu, pokud je činěn jako příprava 
k odcizení peněz, tak lze postihnout dle tohoto ustanovení.  

(§ 209) Podvod - Tento již výše zmíněný trestný čin zde bude možno využít např. 
k postihu tzv. nigerijských dopisů. 

U kyberstalkingu, kyberšikany a různých dalších forem agresivní elektronické 
komunikace by se mohlo jednat zejména o následující trestné činy: (§ 175) Vydírání, (§ 
353) nebezpečné vyhrožování, (§ 354) nebezpečné pronásledování. Nutno zdůraznit, 
že pod ně bude spadat až jednání od určitého stupně závažnosti, kdy tyto skutkové 
podstaty operují s koncepty jako „výhrůžka těžké újmy“ či „vzbuzování důvodných obav 
o život či zdraví“. 

4.4 Shrnutí hlavních zjištění k hmotněprávní problematice 
- Skutkové podstaty v českém právu povětšinou implementují mezinárodní a evropské 

normy jak je nezbytné, jakož i postihují většinu závadných jednání připadajících 
v úvahu.  

- Právní úprava nicméně nedůvodně umožňuje toliko méně přísný postih u útoků proti 
počítači, u kterých nedochází, či nemusí dojít, k získání přístupu, jako jsou útoky typ 
DOS. V tomto směru by byla vhodná její změna, která by stávající dvojkolejnost 
odstranila. 

- Jeví se zde být prostor pro změnu právní úpravy, která by jednoznačněji a šířeji 
postihovala provozování internetových služeb sloužících vědomě jako platformy pro 
trestnou činnost jejich uživatelů. 
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- Právní úprava obecně neumožňuje postih vědomého šíření nepravdivých informací 
(„fake news“). Je otázkou, zda by alespoň u některých nejzávažnějších forem neměla. 
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5 PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY 

5.1 Mezinárodní právo (procesní) 
Klíčovou mezinárodní smlouvu i v případě procesní úpravy představuje Úmluva o 

počítačové kriminalitě. Ta stanoví (čl. 14 odst. 2) státům mít ve svém právním řádu dále 
uvedené procesní nástroje, použitelné na (a) trestné činy, které mají být dle Úmluvy (tedy 
čl. 2 až 11 popsaných výše v podkapitole 4.1) stíhány, (b) jiné trestné činy spáchané 
prostřednictvím počítačového systému, a (c) zajištění důkazů, které jsou v elektronické 
formě. 

o (čl. 16) Urychlené uchování uložených počítačových dat – Musí být procesně 
zajistitelné „urychlené uchování specifických počítačových dat, včetně provozních 
dat, které byly uloženy prostřednictvím počítačového systému“. Osobě, která má 
počítačová data v držení, nebo pod svojí kontrolou, musí být možno uložit, „aby 
zachovala a udržovala neporušenost takových počítačových dat po nezbytné období, 
nejvýše po 90 dnů, aby mohly příslušné orgány požádat o jejich zpřístupnění.“  

Nástroj směřuje k zajištění pokračování v uchovávání dat, která již jsou v daném 
okamžiku nějakým způsobem uložena, ale mohlo by dojít k jejich degradaci; smyslem 
není, aby nějaká data teprve začala být shromažďována. Ten, kdo má počítačová data 
uchovat, musí být zároveň zavázán mlčenlivostí o přijmutí tohoto opatření. 

V případě urychleného zachování provozních dat Úmluva zvláště stanoví, že toto 
opatření musí být „použitelné bez ohledu na to, zda se přenosu dané komunikace 
účastnil jeden nebo více poskytovatelů služeb“ (čl. 17 odst. 1 písm. a). Rada Evropy 
doporučuje, aby příkazy k uchovávání nebyly vystavovány samostatně vůči každému 
z vícero poskytovatelů [23]. 

o (čl. 17 odst. 1 písm. b) Urychlené částečné zpřístupnění provozních dat – Musí být 
k dispozici procesní nástroj umožňující, aby bylo „urychleně zpřístupněno množství 
provozních dat dostatečné k identifikaci poskytovatele služeb a cesty, kterou byla 
komunikace přenesena.“ Státní orgány by tímto opatřením měly mít možnost získat 
provozní data v rozsahu potřebném ke zjištění všech subjektů, vůči kterým by se měla 
činit nějaká opatření, k vystopování počátku a konce zájmové komunikace a 
identifikaci útočníka [23]. 

o (čl. 18) Příkaz k předložení – Stát, respektive jeho orgány, musí mít možnost nařídit: 

a) „osobě na svém území, aby předložila specifikovaná počítačová data v jejím držení 
nebo pod její kontrolou,“ ať již uložených v počítačovém systému nebo na médiu, 

b) poskytovateli služby nabízejícímu ji na území státu, aby předložil informace o 
odběrateli vztahující se k těmto službám, které jsou v jeho držení nebo pod jeho 
kontrolou. Informace o odběrateli je zde stanovena jako jakákoliv informaci odlišná 
od provozních nebo obsahových dat, která je držena poskytovatelem služeb, vztahuje 
se k účastníkům jeho služeb, a s její pomocí lze určit (a) typ použité komunikační 
služby, za tím účelem provedená technická opatření a období služby; (b) identitu 
odběratele, poštovní nebo geografickou adresu, telefonní a jiné přístupové číslo, 
účetní a platební informace, dostupné na základě dohody o poskytování služeb; (c) 
jakoukoli jinou informaci o místě instalace komunikačního vybavení dostupnou na 
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základě dohody o poskytování služeb. 

o (čl. 19) Prohlídka a zajištění uložených počítačových dat – Procesně musí mít 
orgány státu možnost získat, pokud jsou na jeho území, přístup k (a) počítačovému 
systému a k počítačovým datům v něm uloženým, a (b) médiu pro ukládání 
počítačových dat, na kterém mohou být uložena počítačová data, na svém území. 
Pokud orgány státu takto [dle písm. a)] prohledají nebo podobným způsobem získají 
přístup k počítačovému systému a mají důvod k přesvědčení, že hledaná data jsou 
uložena v jiném počítačovém systému na jeho území a že tato data jsou legálně 
přístupná z původního systému, tyto orgány mají mít možnost urychleně rozšířit 
prohlídku (či jiný přístup) i na tento druhý systém. 

V návaznosti na takto zjednaný přístup musí být orgány schopny získaná data 
zabezpečit, včetně pravomoci zabezpečit počítačový systém nebo médium, pořídit a 
uchovat kopie počítačových dat a odstranit je ze systému či k nim znemožnit přístup.  

Orgány také musí mít možnost přikázat kterékoli osobě, která má znalosti o fungování 
počítačového systému nebo o opatřeních použitých na ochranu počítačových dat v 
tomto systému, aby poskytla nezbytné informace v přiměřeném rozsahu pro 
umožnění realizace opatření dle tohoto čl. 19. 

o (čl. 20) Shromažďování provozních dat v reálném čase – Orgány strany Úmluvy 
musí mít možnost (a) provádět na svém území shromažďování nebo záznam 
provozních dat, v reálném čase, spojených s určenými komunikacemi na jejím území 
přenášenými pomocí počítačového systému, či jej zajistit jinak a (b) přinutit 
poskytovatele služeb, aby v rámci svých stávajících technických možností (i.) pomocí 
technických prostředků na území státu jej prováděl, nebo (ii.) spolupracoval a 
napomáhal příslušným orgánům při jeho provádění. 

Poskytovatel služeb má mít zakotvenu povinnost zachovat v důvěrnosti jakoukoli 
informaci o výkon pravomoci stanovené tímto článkem. 
(Strana Úmluvy může výhradou zúžit užitelnost tohoto institutu, a to jednak [čl. 14 
odst. 3 písm. a)] jen na určité trestné činy, přičemž však nemůže zvolit užší vymezení, 
než jak definuje závažné činy trestné činy pro účely odposlechu dle čl. 21, jednak [čl. 
14 odst. 3 písm. b)] může vyloučit dopad na komunikace přenášené v rámci 
počítačového systému poskytovatele služeb, který (i) je provozovaný pro potřeby 
uzavřené skupiny uživatelů, a (ii) nepoužívá veřejné komunikační sítě a není propojen 
s jiným počítačovým systémem) 

o (čl. 21) Odposlech obsahových dat – Tento institut je definován téměř do písmene 
shodně jako předchozí. Rozdíly jsou pouze následující: Nejde zde o provozní data, 
nýbrž o shromažďování nebo záznam obsahových dat. Orgány strany Úmluvy musejí 
mít možnost jej užít u závažných trestných činů (Definování jejich okruhu Úmluva 
ponechává na úvaze státu. Z pohledu Úmluvy je použitelnost odposlechu u závažných 
činů minimální variantou, na druhou stranu z pozice snah o ochranu práv a svobod 
nicméně bude zřejmě tlak, aby u jiných než závažných činů odposlech připuštěn nebyl 
a aby jejich definování nebylo příliš široké).  

(Výhradu lze také učinit, totiž ve vztahu ke komunikacím dle již zmíněného čl. 14 
odst. 3 písm. b) 

Výše uvedené lze tedy zjednodušeně shrnout, že Úmluva o počítačové kriminalitě 
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požaduje pro státní orgány zakotvit nástroje umožňující operativně nařídit krátkodobé 
uchovávání již existujících dat, jakož i rychle zpřístupnit provozní data v rozsahu 
potřebném k identifikaci všech zúčastněných. Dále pak musí být možno nařídit osobám, 
aby předložili data pod jejich kontrolou a poskytovatelům služeb poskytnout data o svých 
klientech. Uskutečnitelná také musí být prohlídka a zajištění počítačového systému a 
datových nosičů, s možností operativního rozšíření prohlídky do zjištěných napojených 
zájmových systémů; osobám disponujícím znalostmi potřebnými k provedení těchto 
úkonů přitom musí být možno nařídit jejich poskytnutí. Rovněž musí být možné získávat 
provozní data v reálném čase, a u závažných trestných činů i odposlouchávat samotný 
obsah elektronické komunikace. 

 

Další ustanovení Úmluvy požadují, aby státy stanovily (čl. 22) soudní pravomoc pro 
činy, které dle ní mají být trestné, a dále obsahují úpravu mezinárodní spolupráce. 
Nejzajímavější se v kontextu této práce jeví tyto zakotvené instituty: 

- (oddíl 1) Vzájemná právní pomoc týkající se prozatímních opatření 

o (čl. 29) Urychlené uchování uložených počítačových dat – Strana Úmluvy může 
požádat jinou stranu o urychlené uchování dat uložených prostřednictvím 
počítačového systému, který je umístěn na území této druhé strany, majících být 
předmětem žádosti dožadující strany o vzájemnou pomoc týkající se (prohlídky nebo 
získání přístupu obdobným způsobem, zajištění nebo obdobného zabezpečení, či 
zpřístupnění) těchto dat. 

Uchování provedené na základě takové žádosti nesmí trvat méně než 60 dní, aby 
dožadující strana mohla předložit příslušnou žádost. Po obdržení takové žádosti musí 
být data i nadále uchována až do rozhodnutí o ní. 

o (čl. 30) Urychlené sdělení uchovaných provozních dat – Pokud během provádění 
žádosti předložené podle článku 29 o uchování provozních dat týkajících se určité 
komunikace dožádaná strana Úmluvy zjistí, že poskytovatel služeb v jiném státě byl 
zapojen do přenosu této komunikace, má urychleně sdělit dožadující straně dostatečné 
množství provozních dat, aby bylo možno identifikovat tohoto poskytovatele služeb 
a cestu, jíž byla komunikace přenesena. 

- (oddíl 2) Vzájemná pomoc týkající se vyšetřovacích pravomocí 

o (čl. 31) Vzájemná pomoc týkající se přístupu k uloženým počítačovým datům – 
Strana Úmluvy může požádat jinou stranu, aby ohledně dat, uložených 
prostřednictvím počítačového systému umístěného na území dožádané strany (včetně 
dat uchovaných podle čl. 29), provedla prohlídku nebo k nim podobným způsobem 
získala přístup, zabavila je nebo je podobným způsobem zajistila a zpřístupnila. 

o (čl. 32) Přeshraniční přístup k uloženým počítačovým datům veřejně dostupným 
nebo se souhlasem – Strana Úmluvy může bez získání povolení jiné strany:  

(a) získat přístup k veřejně dostupným uloženým počítačovým datům (z otevřeného 
zdroje) bez ohledu na to, kde jsou data geograficky umístěna; nebo  

(b) získat přístup k uloženým počítačovým datům umístěným na území jiné strany, 
nebo tato data obdržet, pokud je získán příslušný souhlas oprávněné osoby. 

Toto ustavení je sice zařazeno v Úmluvě pod právní pomoc, nicméně upravuje ve 
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skutečnosti možnost samostatného jednání bez aktivní součinnosti jiného státu. Jde o 
jediné ustanovení v Úmluvě tohoto druhu, na kterém se strany dokázaly, v rámci 
složité diskuse [viz 23], shodnout. 

o (čl. 33) Vzájemná pomoc týkající se shromažďování provozních dat v reálném 
čase - Strany si mají poskytovat vzájemnou pomoc při shromažďování provozních 
dat v reálném čase souvisejících s určenými komunikacemi na svém území, 
přenášenými pomocí počítačového systému, a to alespoň ve vztahu k těm trestným 
činům, u nichž by bylo shromažďování dat v reálném čase přípustné v podobných 
vnitrostátních případech. 

o (čl. 34) Vzájemná pomoc týkající se odposlechu obsahových dat - Strany si mají 
poskytovat vzájemnou pomoc při shromažďování nebo zaznamenávání, a to v 
reálném čase, obsahových dat určených komunikací, přenášených pomocí 
počítačového systému v rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné smlouvy a 
vnitrostátní právní předpisy. 

Tyto instituty Úmluvy lze zjednodušeně shrnout, že v rámci vzájemné právní pomoci 
může stát po jiném státu vázaném Úmluvou žádat v prvé řadě operativní krátkodobé 
uchovávání již existujících dat (zde jde o mezinárodní obdobu institutu dle čl. 16). Přitom 
pokud při zpracovávání takové žádosti bude zjištěno zapojení poskytovatele služeb 
z jiného než dožádaného státu, mají být dožadující straně poskytnuta dostatečné provozní 
data (zde jde částečně o mezinárodní obdobu institutu dle čl. 17, nicméně se specifickým 
omezeným způsobem iniciovatelnosti). (Příkaz k předložení dle čl. 18 obdobu 
v institutech mezinárodní právní pomoci nemá.) Dále lze žádat, aby byl získán přístup 
k datům, a o jejich zajištění a zpřístupnění (jde o částečnou mezinárodní obdobu úpravy 
dle čl. 19). Rovněž si státy mají pomáhat se získáváním provozních dat i odposlechem 
samotného obsahu elektronické komunikace v reálném čase u činů, kde to připouští 
související předpisy (jde tedy o mezinárodní obdobu institutů dle čl. 20-21). Kromě právě 
popsaných institutů Úmluva též stanovila za přípustné přistupovat k datům i na území 
jiného státu v případě jejich veřejné dostupnosti či existence odpovídajícího souhlasu; 
ostatní otázky týkající se možnosti přímého přeshraničního přístupu Úmluva nezapovídá, 
nýbrž se k nim nijak nevyjadřuje (čl. 39 odst. 3). 

V současnosti Rada Evropy pracuje na návrhu dalšího protokolu k Úmluvě o 
počítačové kriminalitě, jenž by měl směřovat k další úpravě a posílení mezinárodní 
spolupráce. 

 

5.2 Právo Evropské unie (procesní) 
Evropské právo je mimořádně rozsáhlé a procesních aspektů postihování počítačové 

kriminality se pochopitelně v menší míře dotýká vícero z nich. Podrobněji budou 
v dalších oddílech rozebrány jen jeho vybrané aspekty, v kontextu této práce 
nejvýznačnější. 

Za alespoň stručnou samostatnou zmínku stojí, že mezi významné vklady Evropské 
unie k boji s kriminalitou, a tedy i kriminalitou počítačovou, patří instituce, jí vytvořené. 
Samostatně nicméně vůči ní nekonají, jejich úlohou je toliko podporovat národní orgány 
v jejich činnosti. Konkrétněji institucionální zajištění zahrnuje [55]:  
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• Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) – Pomáhá zejména s šetřením trestné činnosti. Počítačová kriminalita 
je výslovně uvedena jako ta, kterou by se měla agentura zabývat [56 příloha I]. 
Součástí Europolu je Evropské centrum boje proti počítačové kriminalitě. 

• Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) – Hlavní jeho náplní je 
koordinace trestních řízení v členských státech EU. 

• Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) - Je 
centrem pro odborné poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. 
Poskytuje poradenství pro veřejný i soukromý sektor, zpracovává studie a podílí 
se na návrzích politik a právních předpisů. 

 

Rovněž možno poznamenat (byť toto podtéma související s bojem proti počítačové 
trestné činnosti nebylo s ohledem na možný rozsah práce k bližšímu zpracování vybráno), 
že Evropská unie je činná na poli kybernetické bezpečnosti. Směrnice č. 2016/1148 o 
opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů 
v Unii [57] v tomto směru: 

a)  ukládá členským státům přijmout národní strategii pro bezpečnost sítí a 
informačních systémů 

b)   ustavuje skupinu pro spolupráci, jejímž účelem je podporovat a usnadňovat 
strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy 

c)  ustavuje síť bezpečnostních týmů typu Computer Security Incident Response 
Team (CSIRT), s účelem podporovat rychlou a účinnou operativní spolupráci 

d)  zavádí (byť jen velmi obecně) bezpečnostní požadavky a požadavky na hlášení 
incidentů pro provozovatele základních a digitálních služeb 

e)  ukládá členským státům povinnost určit vnitrostátní příslušné orgány a 
jednotná kontaktní místa, jejichž úkoly budou souviset s touto bezpečností. 

5.2.1 Retence dat 
Významným počinem souvisejícím s problematikou kyberprostoru bylo ze strany 

Evropské Unie zavedení povinné retence dat členskými státy směrnicí č. 2006/24/ES o 
uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí [58]. 

Z dat týkajících se internetu měly být uchovávány zejména následující kategorie 
údajů: 

a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení: 

Pokud jde o připojení k internetu, email a internetovou telefonii: přidělená označení 
uživatele, popřípadě telefonní číslo, jeho jméno a adresa.  

b) údaje potřebné k identifikaci adresáta sdělení: 

Pokud jde o email a internetovou telefonii: jména a adresy uživatelů a označení toho, 
který je zamýšleným příjemcem sdělení, popřípadě telefonní číslo zamýšlených příjemců 
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volání. 

c) údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace: 

Pokud jde o připojení k internetu: datum a čas přihlášení a odhlášení služby připojení 
k internetu s ohledem na konkrétní časové pásmo, včetně IP adresy, ať dynamické, nebo 
statické, kterou komunikaci přidělil poskytovatel služby, a označení uživatele účastníka 
nebo registrovaného uživatele. 

Pokud jde o email a internetovou telefonii: datum a čas přihlášení a odhlášení služby 
s ohledem na konkrétní časové pásmo. 

d) údaje potřebné k určení typu sdělení: 

Pokud jde o email a internetovou telefonii: použitá internetová služba. 

e) údaje potřebné k identifikaci komunikačního vybavení uživatelů: 

Pokud jde o připojení k internetu, email a internetovou telefonii: telefonní číslo 
volajícího pro telefonické připojení k síti (dial-up), digitální účastnická přípojka (DSL) 
nebo jiný koncový bod původce komunikace. 

Předmětná směrnice nicméně byla zrušena rozhodnutím Evropského soudního dvora 
ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12 [59] s odkazem na základní lidská práva a 
svobody [viz i 60].  Soud sice určitou retenci dat obecně nevyloučil, nicméně její pojetí 
v dané směrnici shledal přespříliš širokým. K vydání žádné novější verze směrnice k datu 
psaní tohoto textu nedošlo.  

Tato, byť zrušená, směrnice nicméně stále vyvolává určité dozvuky do právní řádů 
členských zemí Evropské unie, neboť její zrušení neznamenalo automatické zrušení 
národních právních úprav. V některých zemích tak retence dat původně upravená 
s ohledem na nyní již neexistující směrnici přetrvává, v jiných nikoliv. V následující 
tabulce (Tabulka 8) je přehled stavu v tomto směru ve vybraných zemích na jaře 2018 
[61]: 

Tabulka 8 - Povinnost retence dat ve vybraných zemích 

země povinnost uchovávat data poznámka 

Belgie 1 rok  

Česko 6 měsíců  

Francie 1 rok  

Irsko 1 rok  

Maďarsko 1 rok příslušný zákon je napaden před 
ústavním soudem 

Německo není povinnost uchovávat (max. na 
6 měsíců data nutná k vyúčtování)  

Nizozemí není povinnost uchovávat, orgány 
mohou přistupovat k existujícím 

soudem zrušena povinnost 
uchovávat na 6 či 12 měsíců 
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Polsko 1 rok (u metadat doba uchování 
nestanovena) 

příslušný zákon je napaden před 
ústavním soudem 

Rakousko není povinnost uchovávat navržena nová zákonná úprava 

Slovensko není povinnost uchovávat, orgány 
mohou přistupovat k existujícím  

Slovinsko není povinnost uchovávat, orgány 
mohou přistupovat k existujícím 

nová právní úprava se diskutuje, 
zatím ale parlamentem neprošla 

Spojené 
království 

není povinnost uchovávat, orgány 
mohou přistupovat k existujícím 

navržena nová podzákonná 
úprava 

5.2.2 Evropský vyšetřovací příkaz  
Tento nástroj nařizuje zavést směrnice č. 2014/41/EU o evropském vyšetřovacím 

příkazu v trestních věcech [62]. Cílem je poskytnout jednoduchý a úplný právní rámec 
pro oblast justiční spolupráce v oblasti přeshraničního získávání důkazů mezi členskými 
státy EU. Za tím účelem je vytvářen zcela nový institut, evropský vyšetřovací příkaz, 
jakožto příkaz formulářového typu s jednotnými náležitostmi.  

Příkaz má být vydáván za účelem provedení jednoho či několika konkrétních 
vyšetřovacích úkonů ve vykonávajícím státě, s cílem shromáždit důkazy. Má se v co 
největším rozsahu vztahovat na všechny druhy důkazů, obsahuje lhůty pro vykonání a 
omezuje důvody pro odmítnutí. To vše z důvodu potřeby okamžitého vzájemného 
uznávání příkazů s cílem zamezit zničení, pozměnění, přesunu, předání nebo odstranění 
důkazních prostředků. Tímto mají být zároveň nahrazeny stávající nástroje mezi státy EU 
v předmětné oblasti. [63] Dochází k překonání dosavadních úmluv o vzájemné pomoci v 
trestních věcech (vyhlášených zejména pod č. 550/1992 Sb., 55/2006 Sb.m.s.). 

Příkaz je závazný pro všechny členské státy, s výjimkou Irska a Dánska. 
Nepoužitelnost pro Irsko je v oblasti počítačové kriminality v praxi považována za dosti 
významné omezení, neboť v Irsku se nachází velké množství fyzických úložišť dat 
užívaných různými významnými internetovými službami. 

Směrnice výslovně stanoví, že přikázat lze vyšetřovací úkon k identifikaci osob 
zaregistrovaných pod určitým telefonním číslem nebo IP adresou (čl. 10 odst. 2 písm. e) 

Čl. 30 směrnice upravuje možnost vydání evropské vyšetřovacího příkazu k 
odposlechu telekomunikačního provozu za technické pomoci jiného členského státu. Je-
li veškerou potřebnou technickou pomoc k témuž odposlechu telekomunikačního 
provozu schopno poskytnout více členských států, má se příkaz zaslat pouze jednomu 
z nich, s upřednostněním toho, v němž se odposlouchávaná osoba nachází nebo bude 
nacházet. Odposlech může vykonávající stát odmítnout (mimo jiné), pokud by nebyl 
povolen v obdobném vnitrostátním případě, případně jej podmínit splněním podmínek, 
vyžadovaných v obdobném vnitrostátním případě. Příkaz může být, dle dohody států, 
vykonán (a) bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do vydávajícího státu 
nebo (b) odposlechem, záznamem a následným přenosem výsledku odposlechu 
telekomunikačního provozu do vydávajícího státu. 
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5.2.3 Návrh evropských předávacích a uchovávacích příkazů 
Dne 18. 4. 2018 Evropská komise představila nové legislativní návrhy. Při této 

příležitosti zveřejněná tisková zpráva konstatuje, že „Pachatelé trestných činů a teroristé 
používají ke komunikaci textové zprávy, e-maily a aplikace. Více než polovina aktuálních 
vyšetřování trestných činů zahrnuje žádost jiného státu o poskytnutí elektronických 
důkazů, kterými disponují poskytovatelé služeb usazení v jiném členském státě nebo mimo 
EU. K získání takových údajů je nezbytná soudní spolupráce a vzájemná právní pomoc, 
tento postup je však v současné době příliš pomalý a těžkopádný. Řádně vyšetřit nebo 
stíhat dnes nelze téměř dvě třetiny trestných činů, u nichž se elektronické důkazy 
nacházejí v jiné zemi, a to hlavně kvůli dlouhé době nutné ke shromáždění těchto důkazů 
nebo z důvodu roztříštěnosti právního rámce. Dnes představené návrhy zrychlí a 
zefektivní proces získávání elektronických důkazů, čímž pomohou tento nedostatek 
odstranit.“ [64] 

Nová úprava má umožnit policejním a soudním orgánům snáze a rychleji 
získávat elektronické důkazy (např. e-maily nebo dokumenty uložené na cloudech), jež 
potřebují pro vyšetřování, stíhání a usvědčování pachatelů trestné činnosti. Nová pravidla 
mají pomoci donucovacím orgánům členských států EU při sledování stop na internetu 
i za hranicemi, a současně poskytnou všem dotčeným osobám dostatečné záruky ochrany 
jejich práv a svobod. Dle Evropské komise návrhy, pokud budou přijaty: 

• vytvoří evropský uchovávací příkaz: Ten má zabrání tomu, aby byly údaje 
vymazány. Justiční orgán jednoho členského státu tak bude moci poskytovateli služeb 
usazenému nebo zastupovanému v jiném členském státě, který nabízí služby v Unii, 
nařídit, aby uchovával určité údaje. Tento orgán si bude moci později tyto údaje 
vyžádat prostřednictvím vzájemné právní pomoci, evropského vyšetřovacího příkazu 
nebo evropského předávacího příkazu 

• vytvoří evropský předávací příkaz: justiční orgán jednoho členského státu bude 
moci požádat o elektronické důkazy (např. e-maily, textové zprávy nebo zprávy v 
aplikacích) přímo poskytovatele služeb usazeného nebo zastupovaného v jiném 
členském státě, který nabízí služby v Unii, a to bez ohledu na fyzické umístění těchto 
dat. Daný poskytovatel služeb musí zareagovat do 10 dnů, v naléhavých 
případech do 6 hodin (oproti 120 dnům u stávajícího evropského vyšetřovacího 
příkazu nebo 10 měsícům u postupu vzájemné právní pomoci) 

• poskytovatelům služeb uloží povinnost určit svého právního zástupce v Unii: Tím 
má být zajištěno, že všichni poskytovatelé služeb nabízející služby v Evropské unii 
budou podléhat stejným povinnostem (a to i v případě, že se jejich sídlo nachází 
ve třetí zemi). Budou muset určit svého právního zástupce v Unii pověřeného 
přijímáním, dodržováním a výkonem rozhodnutí a příkazů vydaných příslušnými 
orgány členských států za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení 

• zajistí podnikům a poskytovatelům služeb právní jistotu: zatímco v současné 
době je často na dobré vůli poskytovatelů služeb, zda donucovacím orgánům 
poskytnou potřebné důkazy, v budoucnu se právní jistota pro státní orgány a 
poskytovatele služeb zvýší, jelikož pro příkazy týkající se vydání elektronických 
důkazů budou platit jednotná pravidla. 
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Hlavní legislativním návrhem je zde návrh nařízení o evropských předávacích a 
uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech [65]. Příkazy jím 
zaváděné nenahrazují dosavadní evropský vyšetřovací příkaz, ale budou moci být využity 
alternativně vedle něj. Evropský vyšetřovací příkaz se může jevit vhodnějším, když státy 
žádají o soubor různých typů vyšetřovacích opatření a předání elektronických důkazů z 
jiného členského státu je pouze jedním z nich.  

Kromě toto byl prezentován návrh směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná 
pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním 
řízení. Zakotvena má být povinnost poskytovatelů služeb jmenovat v Unii právního 
zástupce, který přijímá, dodržuje a vymáhá rozhodnutí příslušných vnitrostátních orgánů 
vydaná za takovýmto účelem.  

 

5.3 Zajišťování důkazů dle českého trestního řádu 
Následující text práce se bude věnovat problematice cest, jakými mohou do trestního 

řízení procesně vstupovat důkazy, zejména pak zajišťovacích institutů a dalších způsobů, 
jakými je orgány činné v trestním řízení mohou ve věcech počítačové kriminality 
požadovat. Těžiště české právní úpravy je přitom obsaženo v trestním řádu [66]. 

Autor předznamenává, že se jedná o oblast nepříliš prozkoumanou, ke které dosud 
existuje jen nepočetná literatura a česká judikatura, a následující text obsahuje hypotézy 
a závěry autora, jejichž platnost se nemusí v budoucnu v právní praxi potvrdit. Autor 
doufá, že s ohledem na tuto novost tématu bude text o to větším přínosem, jakož i 
podnětem k diskusi. 

Následující části práci byly autorem publikovány v sérii článků v časopise Trestně 
právní revue [67] [68] [69] [70]. 

5.3.1 Výzvy, odnětí věci 
 (§ 7b) Nařízení uchování nebo znepřístupnění dat – V oblasti počítačové 

kriminality může být vhodné provedení dočasného „zmrazení“ dat, zejména jako 
předstupeň dalšího procesního postupu k jejich zajištění. Existenci takového nástroje 
v národní úpravě požaduje ostatně čl. 16 Úmluvy o počítačové kriminalitě [7]. Literatura 
dříve dovozovala, že toto zmrazení je možné nařídit dožádáním dle § 8 odst. 1 trestního 
řádu [2 s. 416]. Zákonodárce nicméně nyní přistoupil k vytvoření samostatné úpravy. 

Dle jejího odst. 1 je možné osobám, držícím či majícím pod kontrolou data, nařídit je 
uchovat v nezměněné podobě po dobu uvedenou v příkazu; ta může být stanovena 
nejvýše na 90 dnů. Předpokladem je, že tato data jsou důležitá pro trestní řízení a je 
potřeba zabránit jejich ztrátě, zničení nebo pozměnění. Současně lze nařídit, aby povinná 
osoba učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo 
toto uchování nařízeno.  

Odst. 2 pak umožňuje nařídit znepřístupnění dat. Předpokladem je, že je to zapotřebí 
k zabránění pokračování nebo opakování trestné činnosti. 

Příkaz je u obou variant oprávněn vydat v přípravném řízení státní zástupce nebo 
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policejní orgán (ten však jen s předchozím souhlasem státního zástupce, ledaže jej nelze 
dosáhnout a věc nesnese odkladu) a v dalších fázích trestního procesu soudce. 

Zakotvení popsané úpravy v odst. 2 již nebylo zmíněným čl. 16 Úmluvy vyžadováno 
a jde tak nad její rámec. Naopak nová česká úprava překvapivě oproti Úmluvě neklade 
nijak důraz na to, že k uchování má dojít urychleně, ač se jedná v případě elektronických 
materiálů jistě o kritický faktor. 

 

(§ 8 odst. 5) Předchozí souhlas soudce – Tento institut je vhodné rozebrat dříve než 
jiné, neboť je spjat rovnou s několika dalšími. Dle trestního řádu „Nestanoví-li zvláštní 
zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou 
podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto 
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Tím není dotčena 
povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii.“ Ustanovení je užitelné na 
případy, kdy důkaz spadá pod nějaké státem stanovené či uznané utajení či mlčenlivost, 
jež subjekt mající důkaz poskytnout váže, nedošlo nijak k jejich zproštění, avšak trestní 
řád zproštěním užití určitého institutu podmiňuje (§ 8 odst. 1 ve spojení s odst. 5, § 78 
odst. 2, § 99 odst. 1, 2) a vázanost subjektu není prolomena ani nějakou výjimkou (viz 
úprava v § 99 odst. 3 související s povinností oznamovat trestnou činnost vymezenou § 
368 trestního zákoníku), a zároveň absentuje zvláštní právní úprava, podle které by se 
mělo v tomto směru postupovat. Pokud přitom ustanovení zvláštního předpisu sice 
obsahuje určitou možnost zproštění mlčenlivosti, nikoliv však specificky ve vztahu k 
trestnímu řízení (totiž nestanoví podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat 
předmětné skutečnosti), je postup podle § 8 odst. 5 trestního řádu možný (srovnej [71] 
[72]). 

Nejde o samostatný institut, takovýto souhlas bude využitelný ve spojení s dožádáním 
dle § 8 odst. 1, vydáním a odnětím věci dle § 78-79 a u výpovědi svědka (čímž bude 
překonán zákaz jeho výslechu dle § 99) [73 zejm. § 78 odst. 2]. 

Co se rozumí utajováním je nutno chápat ve smyslu příslušného zákona o ochraně 
utajovaných informací [74]; utajované informace klasifikované pouze stupněm utajení 
Důvěrné nebo Vyhrazené nejsou v těchto souvislostech chráněny (§ 99 odst. 3). Složitější 
je situace stran mlčenlivosti. Mlčenlivost je zakládána nespočtem různých předpisů, což 
ji činí poněkud nepřehlednou. Obecně se za mlčenlivost považuje mlčenlivost uložená 
státem a mlčenlivost státem uznaná (takovou je typicky zpovědní tajemství); mlčenlivost 
se nevztahuje na obchodní tajemství, neboť to není vymezováno žádným zákonem, nýbrž 
jen daným podnikatelem.  

Mlčenlivost, která bude v oblasti počítačové kriminality zřejmě zejména relevantní, 
je zakotvena v § 13 Listiny základních práv a svobod [75]. Dle ní s výjimkou případů 
stanovených zákony nikdo nesmí porušit: listovní tajemství ani tajemství jiných 
písemností a záznamů, uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným 
způsobem, jakož i zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným 
zařízením. Chráněny mlčenlivostí jsou tedy různé materiály při svém přenosu a při 
uchovávání v soukromí. Uchováváním soukromí se rozumí uchovávání v určitém místě 
(zřejmě i virtuálním), jenž má osoba ve své moci se záměrem mít tam svůj soukromý 
prostor [srov. 31 § 183]. Dnes populární osobní vzdálená úložiště (Dropbox, apod.) budou 
typicky, při nastavení omezeného zabezpečeného přístupu (heslo atd.), mít charakter 
takového soukromého prostoru. 
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Mlčenlivost je určitým způsobem konstruována i předpisy na ochranu osobních údajů 
(K datu psaní tohoto textu viz zejména § 45 ve sněmovně projednávaného návrhu zákona 
o zpracování osobních údajů. Dále srovnej i poněkud složitě formulovaný čl. 28 odst. 3 
GDPR, dle kterého se zpracování zpracovatele má řídit právním aktem zavazujícím 
zpracovatele vůči správci, stanovujícím, že zpracovatel zajišťuje, aby se osoby oprávněné 
zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná 
povinnost mlčenlivosti). Tuto mlčenlivost je však dle přesvědčení autora této práce na 
místě interpretovat tak, že nebude vést k požadavkům na předchozí souhlas soudce dle § 
8 odst. 5 trestního řádu, neboť její úprava již sama o sobě nebrání poskytování údajů pro 
účely trestního řízení. V souvislosti s podmínkami zákonnosti zpracování osobních údajů 
dle čl. 6 odst. 1 GDPR [16] lze totiž podotknout, že poskytnutí důkazního materiálu je 
v podstatě ukládáno povinnému subjektu jako právní povinnost (srovnej písm. c), a 
zároveň je zpravidla i nezbytné pro účely oprávněných zájmů poškozeného, jenž má 
ústavně zaručené právo na účinné vyšetřování (srovnej písm. f), přičemž návazné 
zpracování údajů orgány činnými v trestním řízení je dokonce zcela vyňato z režimu 
GDPR (srov. čl. 2 odst. 2 písm. d). Vzhledem k tomu, že s určitou nadsázkou je dnes 
osobním údajem „téměř cokoliv“, se jeví takovýto výklad vhodný. Nebylo by totiž jistě 
přiměřené, aby souhlas soudce potřebovaly OČVTŘ i prakticky k nejzákladnějším 
věcem. 

Mlčenlivost určitého subjektu existuje vždy jen v zájmu subjektu jiného. Pokud 
nějaká osoba uchovává v soukromí své vlastní záznamy, nebo záznamy o své osobě (byť 
vytvořené někým jiným) a ona bude tím, po kom je žádáno jejich vydání, nepůjde o 
situaci, na kterou by bylo možné ani potřebné užít předchozí souhlas soudce dle § 8 odst. 
5 (v případě, že by se řízení vedlo proti této osobě, nelze samozřejmě s ohledem na zákaz 
nucení k sebeobviňování případné nerespektování výzev sankcionovat pokutou, ale to již 
nesouvisí s problematikou mlčenlivosti). V této souvislosti se autor této práce domnívá, 
že smyslem § 8 odst. 5 trestního řádu není (respektive není pouze) chránit mlčenlivost 
samotnou, ale do značné míry vytvořit jasné podmínky zbavení této mlčenlivosti pro 
osobu, která je mlčenlivostí vázána, aby se tato poskytnutím daných informací a materiálů 
nemohla dopustit protiprávního jednání, či dokonce trestného činu. Proto také zákaz 
výslechu v § 99 a § 78 odst. 2 trestního řádu nemá svoji obdobu dopadající třebas na 
získávání informací z důkazních pramenů, které si policie obstará jinak než interakcí 
s nějakou osobou a rovnou je ohledá (např. nalezne telefon odhozený pachatelem na 
veřejném prostranství). 

S tím souvisí i to, že mlčenlivost je třeba prolamovat jen při získávání informací a 
materiálů od subjektů, které jsou jí vázány. Řekněme, že by nějaký pachatel 
neoprávněným přístupem k počítačovému systému získal soubor s něčí zdravotnickou 
dokumentací vypovídající o utajované nemoci určité osoby a tento soubor následně 
rozeslal známým oné osoby ve snaze ji očernit. Při vyžadování informací a kopie 
dokumentu od těchto známých nebude nutný předchozí souhlas soudce, neboť tito známí 
nejsou zdravotnickými pracovníky vázaní příslušnou mlčenlivostí. Nemělo by nicméně 
být připuštěno tímto způsobem obcházet jinak existující nezbytnost předchozího souhlasu 
soudce; například situace, kdy by bylo možno zajišťovat obdobně jak od subjektu 
vázaného mlčenlivostí i subjektu nevázaného, by mohla svědčit o nepřípustnosti postupu 
bez jeho získání. 

Judikatura zároveň naznačuje, že mlčenlivosti je při opatřování důkazních materiálů 
přiznávána relevance pouze pokud jsou informace a materiály chráněné mlčenlivostí tím 
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hlavním, co je získáváno, respektive k čemu úkon směřuje. Pouhý jejich náhodný či 
vedlejší výskyt spolu se zajišťovaným lze pominout. Ústavní soud judikoval v případu 
advokátní mlčenlivosti, která nebyla zákonným způsobem prolomena (v daném případě 
by samozřejmě nešel ani užít § 8 odst. 5, ale to zde není podstatné), že „lze jako věci 
důležité pro trestní řízení zajistit i výpočetní techniku a záznamová media, případně jejich 
kopie, i když existuje možnost, že zajištěné nosiče informací obsahují vedle záznamů o 
skutečnostech důležitých pro trestní řízení i informace o skutečnostech, které se netýkají 
probíhajícího trestního řízení a ke kterým se váže státem uložená nebo uznaná povinnost 
mlčenlivosti“. Je-li úkon prováděn „s cílem nalézt a zajistit předměty, které se mohou stát 
věcnými důkazy ve smyslu § 112 odst. 1 trestního řádu, a je-li tohoto cíle dosahováno 
postupem dle příslušných ustanovení trestního řádu, nelze považovat za nedovolené 
porušení povinnosti mlčenlivosti skutečnost, že nosiče informací obsahují i údaje pro 
probíhající trestní řízení nepodstatné a nepoužitelné, neboť tento cíl nebyl provedením 
prohlídky sledován, jedná se pouze o vedlejší produkt prohlídky, kterému nebylo možno 
zabránit, a nikoliv o záměrné získávání údajů chráněných povinností mlčenlivosti 
způsobem, který by byl v rozporu s předpisy upravujícími prolomení povinnosti 
mlčenlivosti“ [76]. Tento přístup je zřejmě souladný i judikaturou Evropského soudu pro 
lidská práva, která obecně akceptuje možnost státních orgánů takříkajíc „zkopírovat vše 
potencionální, roztřídit později“ [77]. 

 

(§ 8 odst. 1) Dožádání – Dožádání dle § 8 (neplést s dožádáním dle § 53) je upraveno 
tak, že „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu 
(…) vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.“ 
Obsahem dožádání může být žádost o poskytnutí určité informace či o poskytnutí 
součinnosti (např. zapůjčení určitých specifických, běžně nedostupných předmětů, 
zapůjčení vysoce specializovaného přístroje, který orgán činný v trestním řízení nemá k 
disposici, ale v konkrétním trestním řízení jej potřebuje, umožnění provedení úkonu v 
prostorách dožádané osoby, nemůže-li jej orgán činný v trestním řízení provést jinde, 
atd.) [78].  

Literatura ani judikatura se překvapivě příliš nevěnuje otázkám použitelnosti a limitů 
tohoto ustanovení. V každém případě tento institut nelze využít tam, kde právní úprava 
předepisuje instituty jiné, které jsou formulované speciálněji pro dané situace, zejména 
pak pokud stanoví přísnější podmínky pro své užití (takovým je především nařízení 
vydání údajů o telekomunikačním provozu dle § 88a). Za podmínky dodržení právě 
uvedeného půjde v případě počítačové kriminality dožadovat typicky informace o 
určitých službách (weby, chaty, sociální sítě, apod.) a jejich uživatelích, jako jsou údaje, 
které uvedli při registraci ke službě, údaje o užívání služby (době, způsobu, …), jejich IP 
adresách, apod. 

Variantou dožádání je dožádání učiněné za prolomení utajení či mlčenlivosti se 
souhlasem soudce dle výše popsaného § 8 odst. 5. Zákon přitom obsahuje výjimku pro 
dožádání od osoby, která je oznamovatelem trestného činu (§ 8 odst. 4); od ní možno 
dožadovat v rozsahu jakoby souhlas soudce byl dán. 

 Dožádání bez souhlasu soudce bude v každém případě použitelné přinejmenším na 
zjišťování obecnějších informací neposkytujících údaje o konkrétních osobách. Lze jej 
využít například ke zjištění způsobu fungování internetových služeb užitých ke spáchání 
trestné činnosti a ověřit tak, zda se skutkový děj mohl odehrát určitým způsobem. Rovněž 
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bezpochyby nebude problém s požadováním údajů, které se sice týkají určité osoby, ale 
daná osoba je nijak neutajuje, například jsou součástí jejího profilu zobrazovanému 
komukoliv na internetu. Kromě toho by mělo být využitelné i na získání jiných informací 
týkajících se konkrétních osob, pokud jejich dožádání nebrání problém utajování či 
mlčenlivosti dožadovaného, ani nutnost postupu dle přísnějšího institutu (§ 88a). Naproti 
tomu dožádání za souhlasu soudce bude na místě tehdy, pokud jsou dožadované 
informace chráněny utajováním či zákonnou mlčenlivostí (viz rozbor problematiky 
utajování a mlčenlivosti provedený výše v souvislosti s § 8 odst. 5).  

Právě učiněný závěr, totiž možnost vystačit si pro získávání údajů o uživatelích 
začasté jen prostým dožádáním bez rozhodnutí soudu, se nicméně může jevit sporným ve 
světle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Benedik proti Slovinsku [79]. V něm 
se soud vyslovil k situaci, kdy slovinská policie v rámci vyšetřování šíření dětské 
pornografie P2P sítí eMule, zjištěného při jejím předchozím monitorování státními 
orgány, požádala poskytovatele internetového připojení o data týkající se uživatele určité 
(byť jen dynamické) IP adresy. Poskytovatel předal policii jméno a adresu stěžovatelova 
otce, který byl předplatitelem daného připojení. Po pozdější, příslušným soudem 
povolené, domovní prohlídce byl z trestné činnosti obviněn a za ni odsouzen stěžovatel. 
ESLP shledal nesporným, že údaje o předplatiteli představovaly osobní údaje, jenž nebyly 
veřejné (musel je dohledat ISP, nešlo o nějakou obdobu veřejného telefonního seznamu) 
a měly identifikovat konkrétní osobu stojící za sdílením předmětných dat. Dle soudu 
nelze odmítnout nutnou ochranu informacím, které mohou odhalit nemálo o online 
aktivitách jednotlivce, včetně detailů o jeho zájmech, názorech a intimním životě. Údaje 
o předplatiteli připojení obsahující adresu dovolily policii identifikovat obydlí, ze kterého 
bylo přistupováno v daných případech k internetu, a stěžovatele jako podezřelého z účasti 
na sdílení dětské pornografie. Dle soudu stěžovatelovy online aktivity spadají pod pojem 
„soukromý život“, jenž má být ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod respektován a v tomto směru je relevantní stěžovatelův zájem na 
ochraně jeho totožnosti při těchto aktivitách. Přesto však policie mohla identifikovat 
podezřelého pouhým dotazem na ISP. Soud tak konstatoval absenci dostatečných záruk 
proti zásahům do práva na soukromí a podanou stížnost shledal důvodnou.  

Právě uvedená argumentace se jeví vyznívat v tom směru, že Evropský soud pro 
lidská práva je těchto souvislostech velmi přísný a i pouhé získání údajů o uživateli je 
s ohledem na právo na soukromí problematické ponechávat na rozhodnutí toliko samotné 
policie. Ve vztahu k české právní úpravě se tak nabízí otázka, zda údaje o uživateli určité 
digitální služby umožňující jeho identifikaci není nutné řešit jako by byly chráněné 
mlčenlivostí (postupovat dle § 8 odst. 1, 5), či měly charakter údajů o telekomunikačním 
provozu (postupovat dle § 88a). Dovozovat takto široký a obecný závěr z tohoto judikátu 
je nicméně ošidné. Je třeba si povšimnout, že ESLP jej vydal u poměrně specifické situace 
sdílení souborů v P2P síti, při kterém dovodil, že uživatel komunikaci v síti považoval za 
soukromou, avšak policie ji naproti tomu zaznamenávala bez jakéhokoliv povolení soudu, 
protože povolení nepovažovala za nutné s ohledem na veřejnost této komunikace, když 
sdílené soubory byly k dispozici otevřeně všem uživatelům dané sítě. Nelze tak z něj 
zřejmě dovodit, že kdyby sledování této sítě bylo povoleno soudem (což bude v praxi 
často na místě), že by bylo stále třeba i (další samostatné) povolení k požádání o 
ztotožnění IP adresy. Nabízí se tak judikát Benedik implementovat spíše než formou 
povinnosti pro orgány činné v trestním řízení mít souhlas soudu k žádosti o jakékoliv 
informace o uživateli (včetně těch považovatelných za veřejné), přísnějším chápáním 
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okruhu dat v kyberprostoru, jaká již za veřejná považovat nelze, a která tedy budou 
vyžadovat souhlas soudu s jejich monitorováním a zajištěním s ohledem na tuto 
neveřejnost. To by lépe odpovídalo citlivosti dotčeného druhu dat, kdy jádro zásahu do 
soukromí spočívá jistě mnohem více v zachycení sdílených a přenášených dat a ne až v 
následném zjišťování, komu patří určitá IP adresa. Posledně uvedená informace totiž sice 
není začasté snadno zjistitelná pro veřejnost, nicméně jistě nejde o nějaký obzvláště 
soukromý údaj. Připodobnit tento proces lze svojí citlivostí například ke zjišťování v 
registrech, komu patří SPZ nějakého vozidla; i když registry vozidel nejsou veřejně 
přístupné, není obecně považováno za protiústavní, že do nich policie může přistupovat 
bez souhlasu soudu (v českém prostředí dle § 66 odst. 2 zákona o policii [80]). Těžko 
zodpověditelnou otázkou, dosti relevantní ovšem pro posouzení šíře významu judikátu, 
pak je, jak by ESLP rozhodl u jiné situace než sdílení v P2P sítích (Je u užívání různých 
druhů elektronických služeb legitimní očekávání soukromí různé?). 

V každém případě lze podotknout, že i když by případně z uvedeného judikátu ESLP 
bylo na místě dovodit určité zpřísnění podmínek pro užívání dožádání v trestním procesu, 
je de lege ferenda otázkou, zda by nepostačovaly záruky slabší než předchozí soudní 
příkaz. Možným kompromisem by snad mohl být příkaz státního zástupce, podobně jako 
jej připouští návrh nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech. 
Případně by pro Evropský soud pro lidská práva mohly být zřejmě akceptovatelné i nějaké 
jiné mechanismy, například že k dožádání by sice policie mohla přistupovat samostatně, 
nicméně existoval by nějaký systém dodatečné kontroly. Lze si povšimnout, že ve svých 
rozsudcích ve věcech Szabó a Vissy proti Maďarsku č. 37138/14 a Kennedy proti 
Spojenému království č. 26839/05 se vyslovil v tom směru, že povolování tajného 
sledování jiným než soudním orgánem je v zásadě možné, pokud se jedná o orgán 
dostatečně nezávislý na moci výkonné. V oblastech, kde dochází k rozsáhlým zásahům 
do práv jednotlivců a v nichž je velké riziko zneužití, které ohrožuje demokracii jako 
takovou, by pak dle ESLP měla být účinná kontrola nad výkonem pravomocí výkonné 
moci zásadně prováděna, a to alespoň v konečné instanci, nezávislými a nestrannými 
soudy, které jsou v nejlepším postavení k tomu, aby posoudily striktní nezbytnost zásahu. 
Není ovšem přitom nutné, aby se jednalo o povolování ex ante, protože i následný soudní 
dohled může zhojit předchozí nedostatky povolení [81]. Jestliže ESLP akceptuje 
v případě Spojeného království odposlechy bez předchozího povolení soudu, byť 
odposlech je institutem jistě nesrovnatelně více zasahujícím do sféry osob, než pouhé 
dožádání nějaké informace osoby se týkající, pak je na místě rozsudek Benedik proti 
Slovinsku zřejmě interpretovat tak, že určité další záruky by zřejmě bylo vhodné de lege 
ferenda pro užívání dožádání implementovat, nemusely by však být až tak zásadního 
charakteru, bezpochyby ne nutně v podobě bezpodmínečného předchozího souhlasu 
soudce. 

 

(§ 78) Povinnost k předložení nebo vydání věci, (§ 79) odnětí věci - Kdo má u sebe 
věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit OČVTŘ; je-li ji nutno 
pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. 
Nebude-li vydána, může dojít k uložení pokuty dle § 66 (nikoliv ovšem osobě, proti které 
se řízení vede) nebo odnětí věci. Policejní orgán potřebuje k vydání příkazu k odnětí věci 
předchozí souhlas státního zástupce, ledaže jej nelze dosáhnout a věc nesnese odkladu. 

V rámci počítačové kriminality lze takto bezpochyby zajišťovat osobní počítače, 
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servery, mobilní telefony, tablety, datová úložiště, switche, routery, tiskárny, harddisky, 
flash disky, SIM karty, apod. 

Byť to není z textu zákona zřejmé na prvý pohled, věcí zde budou i elektronické 
materiály a bude možné vyžadovat přenos dat [78]. Opačný výklad by byl neudržitelný, 
neboť OČVTŘ by v podstatě neměl řádný jiný nástroj, jak data získat, než že vždy 
odejmout fyzický nosič, na kterém se nacházejí, což by jednak ani nebylo vždy technicky 
možné, jednak by to vedlo k větším zásahům do práv osob, které musejí úkon strpět, než 
je nutné. Překlenout negativa takového výkladu by přitom nebylo možné ani tím, že 
bychom institutu dožádání dle § 8 odst. 1 extenzivně vyložili jakou použitelný 
k takovýmto žádostem, neboť tak by sice bylo možno učinit výzvu a ukládat pokuty, ale 
stále by chyběla možnost přistoupit při nevyhovění výzvě k odnětí dat. 

Bez zajímavosti nebude rozlišení použitelnosti institutů dle § 78-79 oproti dožádání 
dle § 8 odst. 1. Jak již naznačeno, § 8 odst. 1 obsahuje pouze možnost něco vyžadovat, 
nikoliv však oprávnění v případě nevyhovění výzvě přistoupit k fyzickému odebrání. 
V každém případě tedy pokud je vyžadováno něco, u čeho následně při nevyhovění výzvě 
připadá v úvahu fyzické odnětí, mělo by být postupováno dle § 79, nikoliv dožádáním. 
Dožádání se jeví přiléhavějším používat tehdy, pokud jde o získání určité informace (ať 
již je uložena kdekoliv a jakkoliv), či pokud je třeba teprve požadované údaje vyhledat 
(předávaný datový soubor bude teprve vytvářen). Postup dle § 78-79 bude naproti tomu 
na místě spíše, pokud mají být žádány nějak vymezené již existující datové soubory, 
dokumenty. 

Podobně jako bylo popsáno u dožádání, existuje u postupu dle § 78 varianta výzvy za 
prolomení utajení či mlčenlivosti souhlasem soudce dle § 8 odst. 5 a bez ní (§ 78 odst. 2 
sice vyznívá, jako by se zde problematika mlčenlivosti týkala pouze hmotných nosičů, 
různý režim mlčenlivosti pro nehmotná data by však nedával jakýkoliv smysl). Na rozdíl 
od dožádání zde trestní řád kupodivu neposkytuje výjimku pro získávání věcí od osoby, 
která je oznamovatelem trestného činu (nějakou obdobu § 8 odst. 4); takovou výjimku 
zřejmě nebude možné konstruovat ani užitím analogie, neboť analogie v trestním právu 
procesním je nepřípustná v případech, kdy dochází k zásahu do ústavně zaručených práv 
a svobod [k analogii obecněji 82]. V ostatním lze v souvislosti s utajením, mlčenlivostí a 
souhlasem soudce dále odkázat na to, co k ní již bylo řečeno výše v souvislosti s § 8 odst. 
1 a 5, neboť se to zde uplatní obdobně. 

 

Nevyhovění dožádání dle § 8 odst. 1 nebo výzvě k vydání věci dle § 78 může být 
trestáno pokutou. Pořádková pokuta (§ 66) může být uložena do částky 50.000 Kč. 
Takováto maximální výše pokuty se jeví pro některé případy jako hrubě nedostatečná. Je 
pozoruhodné, že pokud by nějaká z velkých společností porušila ustanovení GDPR o 
ochraně osobních údajů, může být dle tohoto nařízení pokutována do výše 20.000.000 
EUR. Naproti tomu pokud by kupříkladu stejné porušení osobních údajů bylo šetřeno 
OČVTŘ jako trestná činnost, mohou si tyto vynucovat součinnost třebas po stejně velké 
společnosti jen pokutou do výše cca jedné desetitisíciny této částky. Byť jde samozřejmě 
do jisté míry o srovnání hrušek s jablky (v jednom případě jde o konečný trest, v druhém 
o nespolupráci při šetření), uvedený nepoměrně je zjevně nepřiměřený. V případech 
počítačové kriminality je otázka dostatečnosti sankce dosti relevantní, neboť v oblasti 
informačních technologií a uchovávání dat působí řada obrovských nadnárodních 
společností. Ty navíc nejsou ke spolupráci se státními orgány příliš nakloněny, ba 
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přistupují k žádostem se značnou libovůlí a s diskriminačním přístupem k jednotlivým 
státům [83]. 

Pokutu nelze uložit osobě, proti které se trestní řízení vede, s cílem přinutit ji 
k nějakému aktivnímu jednání. Jednalo by se totiž o donucování k poskytnutí důkazů 
proti sobě samotnému, zakázané čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny [84]. V českém 
právním prostředí je tak zcela nemyslitelné, nutit jimi podezřelého např. ke spolupráci na 
dešifrování jemu zajištěných dat. 

5.3.2 Prohlídky 
(§ 82 - § 85b) Domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků a osobní 

prohlídka – Domovní prohlídka je prohlídkou v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k 
bydlení nebo v prostorách k nim náležejících (obydlí); může být nařízena jen soudcem. 
Prohlídka jiných prostor a pozemků je prohlídkou prostor nesloužících k bydlení (jiných 
prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné. Na rozdíl od domovní prohlídky 
může být provedena i bez předchozího nařízení soudce, pokud vydání příkazu nelze 
předem dosáhnout a věc nesnese odkladu (zde je však nutné souhlas soudce získat 
dodatečně, jinak by byl výsledek prohlídky nepoužitelný), nebo pokud uživatel dotčených 
prostor s ní písemně vysloví souhlas. Osobní prohlídku může v přípravném řízení nařídit 
státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán, v dalších fázích trestního procesu 
soudce, popřípadě ji lze provést i bez takového příkazu či souhlasu, pokud jich nelze 
dosáhnout a věc nesnese odkladu, anebo jestliže jde o osobu přistiženou při činu nebo o 
osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení, a dále u osoby zadržené, zatčené či brané do 
vazby též tehdy, je-li tu podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit 
život nebo zdraví vlastní nebo cizí. 

Příkazy k prohlídkám v sobě automaticky zahrnují jak výzvu k vydání věci doličné, 
tak i příkaz k jejímu odnětí; žádný další příkaz soudce v těchto souvislostech, například 
k prolomení mlčenlivosti, již není nezbytný. Výjimkou je pouze případ možného výskytu 
dokumentů obsahujících skutečnosti, na něž se vztahuje advokátní mlčenlivost, pro který 
platí speciální úprava dle § 85b zahrnující možnost rozhodnutí soudce vyššího soudu. 

Dané prohlídky lze samozřejmě využít k hledání důkazních pramenů o počítačové 
kriminalitě, jako jsou datové nosiče, počítače, mobilní telefony, atd. V zájmu 
přiměřenosti míry zásahu do práv subjektů dotčených prohlídkami by při nich mělo být 
preferováno stažení dat před zabavením celých zařízení. Opačný přístup by mohl vést až 
k naprostému ochromení jejich fungování a následně k požadavkům na náhradu škody 
vůči státu. 

Zajímavou otázkou je, zda OČVTŘ mohou při prohlídce zajistit i data ze vzdálených 
úložišť (tzv. cloudu), která najdou připojená v prostoru prohlídky. Autoři Hlaváčová, 
Chorvát se domnívají, že nikoliv. Argumentují, že cloudové úložiště fungující na 
oddělených serverech samo o sobě tvoří další počítačový systém. Výklad, podle kterého 
je součástí jednoho počítačového systému další propojený počítačový systém, by prý vedl 
k nepřijatelným důsledkům, kdy ad absurdum by měl policista z jednoho legálně 
zajištěného počítačového systému pachatele přístup do všech dalších propojených 
počítačových systémů jednotlivců, ba ke všem počítačům zapojeným do globální sítě 
internet. Uvádí, že v neprospěch extenzivního výkladu hovoří čl. 19 dost. 2 Úmluvy o 
počítačové kriminalitě, stanovující povinnost zakotvit pro OČVTŘ, které prohledávají 
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nebo podobným způsobem získávají přístup k počítačovému systému a mají důvod k 
přesvědčení, že hledaná data jsou uložena v jiném počítačovém systému na území státu a 
legálně přístupná z původního systému, možnost urychleně rozšířit prohlídku (či jiný 
přístup) i na tento druhý systém. Cloud a původní počítač tak totiž dle Úmluvy netvoří 
jeden počítačový systém. Jelikož cloudové úložiště je samostatným počítačovým 
systémem, dle uvedených autorů přístup orgánů činných v trestním řízení k němu 
vyžaduje oddělený zajišťovací úkon [85]. 

Uvedená argumentace se však jeví jako velmi nepřesvědčivá. Určitá míra 
samostatnosti cloudového úložiště zde přeci není nijak klíčovou vlastností, když stejně 
dobře, ba lépe, lze poukazovat na jeho současnou integrovanost. Stěží lze pominout, že 
základním rysem diskutovaného cloudové úložiště je právě naopak jeho připojenost 
do prostoru prohlídky. V dané věci ve skutečnosti není vůbec podstatné, zda cloudové 
úložiště budeme chápat jako do určité míry samostatný počítačovým systémem či nikoliv. 
Při prohlídkách může být nalezena celá řada zařízení, z nich každé může být vůči dalším 
samostatné a prohlídka se jich bude týkat. Není příliš jasné, co mají autoři na mysli tím, 
že při opačném výklad by měl policista přístup ke všem počítačům na internetu; přístup 
bude mít jednoduše jen k tomu cloudovému úložišti, připojenému do prostoru 
podléhajícího prohlídce. Pokud snad poukazovali na možnost policistů na prohlížených 
počítačích surfovat po internetu, tento aspekt je bezpředmětný, neboť u veřejných dat 
k jejich prohlížení ani policisté žádné povolení nepotřebují. Výklady argumentem ad 
absurdum bývají mimochodem ošidné, neboť předkládají situaci, která ve skutečnosti 
není předmětem posouzení. Poukaz autorů na čl. 19 odst. 2 Úmluvy o počítačové 
kriminalitě je pak až bizarní, nebo jde přesně proti smyslu daného ustanovení. Možnost 
urychleného rozšíření prohlídky předepsaná Úmluvou přeci právě svědčí o tom, že při 
jejím provádění by mělo být možné ji rozšířit i na cloudové úložiště bez nějakých dalších 
formalit. Celá Úmluva byla vypracována a formulována za tím účelem, aby postih trestné 
činnosti umožnila a zefektivnila, nikoliv naopak. Interpretace, že pokud při provádění 
prohlídky bude nalezen přístup ke vzdálenému úložišti, bude nutné sepsat návrh na soud 
a vyčkat jeho rozhodnutí, je přesně tím, čemu se snaží čl. 19 odst. 2 Úmluvy zabránit a 
jak by praxe neměla vypadat; je nasnadě, že obsah vzdáleného úložiště by po vzniklé 
časové prodlevě byl začasté již zcela znehodnocen. Navíc i kdyby čl. 19 odst. 2 o 
možnosti přístupu k vzdálenému úložišti bez samostatného příkazu nesvědčil, v každém 
případě by nemohl svědčit o opaku, neboť, jak zdůrazňováno i důvodovou zprávou 
k Úmluvě [23], pokud strany Úmluvy půjdou v usnadnění stíhání počítačové kriminality 
nad její rámec, Úmluva to nezapovídá, nýbrž se k tomu nijak nevyjadřuje (čl. 39 odst. 3). 
Též si možno povšimnout, že český trestní řád obecně nepreferuje řetězení příkazů 
k zajišťovacím institutům, nýbrž naopak to, že v jednom příkazu bývá implicitně zahrnut 
i příkaz navazující; to je zřejmé již ze zmíněné obecně přijímané skutečnosti, že příkazy 
k prohlídkám implicitně zahrnují jak výzvu k vydání věci doličné, tak i příkaz k jejímu 
odnětí, byť to trestní řád nijak výslovně nestanoví. Odkázat lze i na mezinárodní srovnání 
- úpravu v čl. 57-1 francouzského Code de procédure pénale, která přístup ke vzdáleným 
úložištím z prostor prohlídky umožňuje zcela výslovně [86]. 

Co je ve skutečnosti relevantní, je formulace příkazu k samotné prohlídce; z jeho 
textu je třeba dovozovat jeho šíři. V tomto směru by pro předejití pochybnostem bylo 
zřejmě vhodnější v něm v případě potřeby výslovně uvést, že se prohlídka vztahuje právě 
i na vzdálená úložiště. Obecně však lze uzavřít, že stažení dat z cloudu přístupného 
z prostoru prohlídky oddělený zajišťovací úkon, s výhradou určitých pochybností 
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v případě přítomnosti mezinárodního prvku, nevyžaduje. 

5.3.3 Odposlech 

Základní zákonné meze nasazení 
(§ 88) Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - Příkaz k odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu může soudce vydat, a to i opakovaně, vždy na dobu 
nejdéle čtyř měsíců: 

- pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro 
trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho 
dosažení podstatně ztížené  
a zároveň platí, že je:  

a. vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně 8 let, nebo některé další v § 88 
vyjmenované trestné činy (ze kterých nicméně žádný typicky nebude spadat 
pod počítačovou kriminalitu) 

b. nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená 
mezinárodní smlouva 

Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce se snažil možnost odposlechu omezit, a to jak 
formálně co do okruhu případů, u kterého jej lze užít, tak materiálně, kdy jej ukotvuje až 
jako krajní možnost. Velká část počítačové kriminality nebude představovat trestné činy 
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let (např. u neoprávněného přístupu k 
počítačovému systému a nosiči informací dle § 230 trestního zákoníku by tak tomu bylo 
jen při naplnění jeho nepřísnějšího odst. 5, tedy při způsobení škody velkého rozsahu, 
nebo získání prospěchu velkého rozsahu); je tak zajímavé se pozastavit nad tím, ke stíhání 
jakých trestných činů zavazují vyhlášené mezinárodní smlouvy. 

Trestnými činy se zde dle Nejvyššího soudu rozumí jak ty, u kterých k jejich stíhání 
zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva přímo či bezprostředně, tak i takové trestné 
činy, které jen navazují na smluvní závazek států, byť obecné povahy, stíhat nebo 
postihovat některá jednání ve skutkových podstatách těchto trestných činů popsaná [87]. 
Je evidentní, že Úmluva o počítačové kriminalitě bude tou hlavní, která bude v těchto 
souvislostech relevantní.  

U počítačové kriminality kde předmětem útoku je samotný počítač nutno odkázat 
zejména na její čl. 1-6 [7]. Díky jimi požadované trestnosti bude odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu bezpochyby možný u trestných činů neoprávněného přístupu 
k počítačovému systému a nosiči informací dle (§ 230 trestního zákoníku), porušení 
tajemství dopravovaných zpráv (§ 182) i u opatření a přechovávání přístupového zařízení 
a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231). 

U počítačové kriminality týkající se šíření různého závadného digitálního obsahu 
bezpochyby nebude problém nalézt relevantní mezinárodní úpravu postihující dětskou 
pornografii. Pokud jde o trestný čin výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192), 
lze odkázat na čl. 9 Úmluvy o počítačové kriminalitě, i Úmluvu o ochraně dětí proti 
sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání [25]. V případě trestného činu šíření 
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pornografie (§ 191), týkajícího se pornografie zakázané avšak nikoliv dětské, je 
komentářem uváděna na prvém místě Mezinárodní úmluva o tom, kterak potírati 
rozšiřování necudných publikací [88]. U ní lze mít pochybnosti, zda opravdu zavazuje ke 
stíhání pornografie, kdy se v ní upravuje spíše jen její (dnešními slovy) monitorování, byť 
možnost nařizovat odposlech internetového provozu na podkladě mezinárodní smlouvy 
vyhlášené ve jménu českého krále („Nos Franciscus Josephus divina favente clementia 
Austriae Imperator, Bohemiae Rex…“) v říšském zákoníku je jistě romantická. Druhá 
komentářem uváděná smlouva, Mezinárodní úmluva o potlačování obchodu s necudnými 
publikacemi a jich rozšiřování č. 96/1927 Sb. nicméně již užitelná bude bezpochyby. 

Co se týče autorskoprávní oblasti, je zde čl. 10 Úmluvy o počítačové kriminalitě, jímž 
lze odposlech a záznam podepřít u trestného činu porušení autorského práva, práv 
souvisejících s právem autorským a práv k databázi (dle § 270). 

Pokud jde o trestné činy týkající se internetového šíření nenávistného obsahu, lze 
odkázat na k Úmluvě o počítačové kriminalitě existující a Českou republikou 
ratifikovaný dodatkový protokol o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy 
spáchaných prostřednictvím počítačových systémů či na Mezinárodní úmluvu o 
odstranění všech forem rasové diskriminace č. 95/1974 Sb. Stran propagace terorismu 
sice existuje Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu č. 72/2017 Sb.m.s., nicméně 
odkazovat na ni je zde nadbytečné, neboť český trestní zákoník za podporu a propagaci 
terorismu předpisuje sankci s horní hranicí od 10 let. K trestání šíření poplašných a 
podobně závadných zpráv zřejmě zatím žádná mezinárodní úmluva nezavazuje. 

U počítačové kriminality spočívající v různých závadných službách a závadné 
komunikaci, mající podvodný charakter, je otázkou míra dosahu zakotvení trestnosti 
počítačového podvodu v čl. 8 Úmluvy o počítačové kriminalitě. Ten totiž musí v jejím 
chápání zahrnovat zásah do počítačových dat nebo do fungování počítačového systému. 
I když se samozřejmě v těchto souvislostech neočekává, že vnitrostátní úprava bude svojí 
šíří zcela odpovídat mezinárodní smlouvě (postačuje pouze jisté korelace), jevilo by se 
velmi extenzivním dovozovat, že díky uvedenému čl. Úmluvy by bylo možno odposlech 
a záznam uplatňovat u celé (a jistě nemalé) skupiny IT kriminality, spadající pod trestný 
čin podvodu dle § 209 trestního zákoníku.  

Co se týče provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) či neoprávněného 
provozování hazardní hry (§ 252), na něž jsme v kyberprostoru začasté lákáni, nejeví se, 
že by nějaká mezinárodní smlouva možnost odposlechu a záznamu zakládala. Naproti 
tomu u internetového šíření toxikománie (§ 287) existuje smluv hned několik (Jednotná 
úmluva o omamných látkách 1961 č. 47/1965 Sb., Úmluva o psychotropních látkách č. 
62/1989 Sb., Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s 
omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.). U navazování nedovolených 
kontaktů s dítětem (§ 193b) lze opět odkázat na Úmluvu o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. U phishingu, jenž, pokud je činěn jako příprava 
k odcizení peněz, je postižitelný jako trestný čin krádeže (§ 205), je relevantním 
ustanovením čl. 7 Úmluvy o počítačové kriminalitě, stanovující trestnost počítačového 
padělání. 

§ 88 odst. 5 trestního řádu pro některé trestné činy včetně např. vydírání (§ 175 
trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353) nebo nebezpečného 
pronásledování (§ 354), dovoluje možnost odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu bez jakéhokoliv povolení ze strany soudu, pokud s tím uživatel odposlouchávané 
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stanice souhlasí. Zřejmě není důvod pojem „stanice“ chápat úžeji, než jako veškerá 
koncová telekomunikační zařízení. 

Z právě uvedeného je zřejmé, že i když trestní řád na prvý pohled možnost odposlechů 
velmi omezuje, pravidlo umožňující jejich užití u trestného činu, k jehož stíhání zavazuje 
vyhlášená mezinárodní smlouva, je velmi významné a vede k velkému rozšíření okruhu 
trestných činů, u kterých je lze nasadit. U valné části počítačové kriminality bude 
s ohledem na to, a také s ohledem na úpravu v § 88 odst. 5, nasazení odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu obecně možné. 

Pojem „telekomunikační provoz“ 
Bližší rozbor vyžaduje otázka, na co vše je záhodno § 88 aplikovat. V prvé řadě je 

třeba se pozastavit nad pojmem „telekomunikační provoz“. Zákon o elektronických 
komunikacích [89] stanoví, že telekomunikačním provozem se rozumí zpráva přenášená 
podle tohoto zákona (§ 136 odst. 20 písm. a), přičemž zprávou je (§ 89 odst. 2) „jakákoli 
informace, která se vyměňuje nebo přenáší mezi konečným počtem účastníků nebo 
uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou 
informace přenášené jako součást veřejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí 
elektronických komunikací, nelze-li ji přiřadit k určitelnému účastníkovi nebo uživateli, 
který tuto informaci přijímá“; „veřejně dostupnou“ je přitom služba „z jejíhož využívání 
není nikdo předem vyloučen“. Zákon o elektronických komunikacích také (viz definice v 
§ 2) striktně odděluje služby elektronických komunikací od obsahu, který je jejich 
prostřednictvím přenášen, a to byť z laického pohledu toto rozdělení může splývat. 
Službou elektronických komunikací je tak ve smyslu zákona například služba datového 
připojení k síti internet; naproti tomu webové služby (vyhledavače, webhosting, atd.) již 
službou elektronických komunikací nejsou, a nejsou jimi ani aplikace dostupné 
prostřednictvím služby přístupu k internetu umožňující komunikaci (např. Viber, 
Messenger, Skype, Hangouts, Whatsapp apod.) [90].  

Z právě uvedeného je zřejmé, že chápat pojem komunikační provoz v § 88 trestního 
řádu jakožto komunikační provoz dle zákona o veřejných komunikacích zřejmě není 
vhodné. Pod telekomunikační provoz by tak nespadal provoz neveřejnými 
komunikačními službami, jakož ani komunikace činěná řadou běžných moderních 
aplikací. Přitom z hlediska právně významných zájmů (potřeby zajišťovat důkazy versus 
práva osob dotčených odposlechem), jejichž střet § 88 upravuje, důvod k rozdílnému 
režimu zřejmě není.  

Z tohoto pohledu se jeví vhodnějším pojem telekomunikační provoz interpretovat tak, 
že zahrnuje vše chráněné tajemstvím dopravovaných zpráv dle čl. 13 Listiny, tedy 
elektronický přenos jakýchkoliv neveřejných zpráv a záznamů mezi nějakými osobami. 
Při takovémto výkladu bude respektováno, že tento ústavně chráněný typ komunikace 
bude možno zachycovat za užití § 88 trestního řádu, tedy nástroje, jehož užití trestní řád 
nejvíce omezuje. V tomto směru je tak jeví vhodné institut § 88 chápat extenzivně, a 
nepovažovat za přípustný například odposlech přenosu zpráv v soukromé síti (byť se 
nejedná o přenos veřejně dostupnou službou elektronických komunikací podle ZEK) bez 
příkazu soudu, či sice s určitým soudním souhlasem, avšak daným jen v rámci volnějšího 
institutu sledování osob a věcí dle § 158d. Restriktivní chápání šíře úpravy v § 88 je 
naopak namístě v tom směru, že pod ni není případné zahrnovat přenosy neobsahující 
komunikaci osob. Nebude totiž ve hře ochrana tajemství dopravovaných zpráv dle čl. 13 
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Listiny. Případné odchytávání různých bloků dat, které si počítače vyměňují bez zásahu 
uživatele pro své vnitřní účely (např. různá diagnostická data, automatické aktualizace 
programů, apod.) pod § 88 spadat nebude (což však nevylučuje, že jejich zachytávání 
bude podmíněno postupem dle jiných ustanovení, zejména § 158d). 

Potřeba součinnosti 
Přesto, že bylo právě vyloženo, že se z pohledu chráněných zájmů jeví vhodnější 

termín telekomunikační provoz v § 88 trestního řádu chápat jinak, než jak jej definuje 
zákon o elektronických komunikacích, určitému spojení s tímto zákonem nelze uniknout. 
Trestní řád stanoví, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro 
potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Z této úpravy je 
jednoznačné, že § 88 nelze využít k nějakým žádostem vůči někomu, aby odposlech a 
záznam prováděl a OČVTŘ jej až následně předával. Odposlech a záznam může provádět 
výhradně jen přímo Policie České republiky. Ta ovšem k tomu potřebuje technickou 
možnost tak činit. Tu v případě veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
zakládá § 97 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, dle kterého „právnická nebo 
fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací je povinna na náklady žadatele zřídit a zabezpečit v 
určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení 
pro odposlech a záznam zpráv“. Uvedené rozhraní přitom musí umožňovat přístup datům 
bez ztráty srozumitelnosti, která by jinak plynula z šifrování a jiných technických postupů 
užívaných těmito subjekty (odst. 6). Naopak u jiných sítí, respektive služeb, než zde 
uvedených, zřízení takového rozhraní s takovými vlastnostmi pro orgány veřejné moci 
není zakotveno. Pro policii tak zřejmě bude obtížné v řadě případů odposlech a záznam 
bez součinnosti s provozovatelem sítě či služby technicky realizovat. Hypoteticky lze 
zvažovat možnost požádat o určitou spolupráci formou dožádání dle § 8 odst. 1 trestního 
řádu; jeví se nicméně pochybným, že by institut dožádání mohl být chápán tak extenzivně, 
aby na jeho základě bylo možno uložit povinnost zřízení rozhraní pro odposlouchávání, 
když problematika odposlechů je zjevně právně citlivou a vyžaduje tak pevnější a 
konkrétnější právní zakotvení, nehledě k otázce úhrady vzniklých nákladů. V případě 
komunikace jako jsou zprávy přes aplikaci WhatsApp (které jsou navíc i posílány 
šifrovaně), tak zřejmě bude jejich odposlech a záznam reálně (s výjimkou případu, kdy 
by potřebné rozhraní provozovatel policii poskytl dobrovolně), neproveditelný. I když by 
totiž soud takový odposlech a záznam přikázal, takový příkaz značí pro provozovatele 
služeb přenášejících telekomunikační provoz pouze povinnost jej strpět, nikoliv 
vybudovat neexistující rozhraní pro jeho technické provedení nad rámec § 97 odst. 1 
zákona o elektronických komunikacích, a policie tak nemusí být fyzicky schopná příkaz 
realizovat. 

Použitelnost na související data 
Odposlech a záznam primárně směřuje k obsahu, vlastnímu znění, přenášených zpráv 

a záznamů. Pokud by však v souvislosti s jeho prováděním byla zaznamenána i s přenosy 
související data, případný jejich překryv s kategorií dat získatelnou postupem dle § 158d 
trestní řádu či jiných ustanovení nebude obecně na závadu. Přísněji užitelný procesní 
nástroj dle § 88 trestního řádu logicky lze požadovat za v jisté míře obsahující i související 
instituty určené k méně intenzivnímu zásahu do práv dotčených osob. 
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Zaměřenost na komunikaci v reálném čase 
Odposlech a záznam směřuje k zajištění zpráv a záznamů v momentě, kdy jsou na 

cestě mezi adresátem a odesilatelem. Okamžikem, kterým zprávy a záznamy dorazí do 
cíle, zároveň i vystoupí z režimu ochrany, která je jim poskytována čl. 13 Listiny, a 
vzhledem k tomu již nadále nemohou být předmětem odposlechu a záznamu prováděného 
ve smyslu § 88, ani příkazu soudu k němu. Pokud tak například při domovní prohlídce 
bude zajištěn počítač obsahující uložené e-maily, nejde o případ, na který by jakkoliv 
dopadal § 88; emaily jsou zde zajišťovány na základě příkazu k domovní prohlídce [91].  

Složitější se někdy může jevit, k jakému okamžiku se přenos zprávy považuje právně 
za skončený. To například u zajištění elektronické komunikace ve virtuální schránce 
uživatele. Je taková zpráva ještě v režimu přepravy, a tedy zajistitelná jen postupem dle 
§ 88, či nikoliv? Judikatura naznačuje negativní závěr. Nevyšší soud odmítl tezi, že 
přeprava emailové zprávy je ukončena až v momentě, kdy ji adresát otevře či jinak pozná 
její obsah. Vyslovil, že ochrana dopravované zprávě je „poskytována v době jejího 
„podávání“, tedy v průběhu doručování, podobně jako zpráva obsažená v listovní zásilce 
doručované poštou je chráněna po dobu její přepravy. Jedná se o proces, jehož počátek 
je možno ohraničit odesláním zprávy z počítače odesílatele (nebo z jiného počítače, se 
kterým právě odesílatel pracuje). Konec procesu je pak nutno vnímat v okamžiku 
doručení zprávy do emailové schránky příjemce. Tímto okamžikem je totiž proces dopravy 
zprávy ukončen a v této schránce zpráva také zůstává, není-li adresátem smazána. Do 
schránky má příjemce zprávy přístup, který je zabezpečen pomocí hesla, může se přitom 
do schránky zpravidla dostat z kteréhokoli počítače připojeného k internetu, lze proto mít 
za to, že zpráva nacházející se v jeho schránce je již zcela v jeho dispozici. Obdobně (…) 
se doprava uzavřeného listu nebo jiné písemnosti má za ukončenou okamžikem doručení 
do poštovní schránky, nikoli až do rukou příjemce (nejedná-li se o zásilku do vlastních 
rukou), neboť ochrana je zde poskytována pouze po dobu poštovní přepravy (…). K tomu 
je možno na okraj dodat, že elektronická pošta zpravidla také umožňuje, aby si adresát 
nechal oznámení o zprávě obsahující současně i část textu zprávy zasílat na mobilní 
telefon. Adresát tak může být o doručení zprávy bezprostředně informován a dokonce i 
seznámen s částí nebo s celým jejím obsahem, aniž by vůbec využil možnosti přístupu do 
své schránky na internetu. I v tomto smyslu by tedy výklad přijatý soudy v projednávané 
věci pokulhával, neboť by nebylo zřejmé, jak v takovém případě určit okamžik přečtení 
zprávy příjemcem.“ Zkopírování emailové zprávy již doručené do schránky tak již má 
jiných charakter, než kdyby došlo k jejímu zachycení během jejího putování přes 
komunikačních uzly počítačové sítě [92]. Příslušné usnesení bylo sice Nejvyšším soudem 
vydáno v jiné souvislosti než s odposlechem a záznamem dle § 88, jeho závěry se však 
jeví dopadat i na něj (souhlasně i Polčák [93]). 

Právě popsaná absence nutnosti užití § 88 dopadá na zprávy, které se ve schránce již 
po nějakou dobu nacházejí. Otázkou však je, zda lze v duchu právě citovaného judikátu 
postupovat i v případě, kdyby přístup do schránky měl představovat v reálném čase 
prováděné zachytávání teprve budoucí komunikace, která skrze ni má proběhnout. Je 
možno argumentovat, že zprávy by zde byly zachytávány při jejich běhu po komunikační 
cestě, jakkoliv jen v okamžiku počátečního či koncového bodu jejich putování, a postup 
dle § 88 je tak na místě. Za situace, kdy odeslané a doručené zprávy ovšem následně ve 
schránce zůstávají, a zůstávající zpráva již komunikační provoz (dle judikátu výše), 
nepředstavuje, však taková úvaha následně činí časovou hranici použití § 88 nejasnou a 
nepraktickou. Každopádně přinejmenším z opatrnosti lze v takových sporných případech 
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postup dle § 88, pokud je to možné, OČVTŘ zřejmě doporučit. 

Povolitelnost jen na komunikaci budoucí 
Příkaz k odposlechu a záznamu může nařizovat výhradně zajištění obsahu 

komunikačního provozu, který se teprve po jeho vydání soudem uskuteční. Nelze jej 
využít k získání obsahu zpráv a záznamů, jejichž přenos již proběhl. To je dáno situací, 
kdy na jedné straně policie samozřejmě nemůže prováděn žádný odposlech a záznam bez 
soudního povolení, na straně druhé pokud odeslané zprávy již nejsou na cestě do sféry 
svých adresátů, ztratily charakter komunikačního provozu. 

Možno položit otázku, zda za výjimku v této souvislosti nepovažovat zprávy, u 
kterých bylo dokončení přenosu k adresátovi, zejména konáním OČVTŘ, vyloučeno. 
Například tedy zprávy, které dorazily na nějaký mobilní telefon či jiné zařízení po jeho 
zajištění OČVTŘ a adresát neměl principiálně možnost je přečíst odjinud (viz SMS 
zprávy, které jsou vázané na simkartu, respektive telefonní číslo). Nebo zprávy, které sice 
na zařízení dorazily ještě před jeho zajištěním, ale až v mezidobí poté, co byl adresát již 
vzat do vazby a nemohl se tedy k němu dostat. Jelikož přenos vůči odpovídajícímu 
adresátovu nebyl v takovýchto případech dokončen, a to dokonce díky činnosti OČVTŘ, 
po technologické stránce tak byl sice přenos završen (došlo k doručení na zařízení), 
materiálně však nikoliv (OČVTŘ není adresátem zprávy), čímž by se dalo argumentovat 
ve prospěch použitelnosti postupu dle § 88. Nicméně u takového přístupu by hrozilo 
návazně zabředávání do posuzování z různých důvodů někdy zdaleka ne jednoznačných 
otázek, zda u určitých zpráv se s nimi mohl adresát pro nějaké překážky a okolnosti 
seznámit či nikoliv. Jeví se tak rozumným vyjít spíše z technologické stránky, byť 
případné nadbytečné užití § 88 trestního řádu jakožto „nepřísnějšího“ institutu zřejmě 
nebude na závadu. 

Odposlech a záznam neprováděný policií 
Pokud by nějaký jiný subjekt než orgán veřejné moci zachytil obsah zpráv a záznamů 

během jejich přenosu (ať již legálně či protiprávně), není možno jej od něj žádat postupem 
dle § 88 trestního řádu. To souvisí s již zmíněným ustanovením, že odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu provádí výhradně policie. Pokud by jej provedl jiný subjekt, 
nejednalo by se o odposlech a záznam ve smyslu § 88 trestního řádu. Případný pořízený 
materiál by od takového subjektu musel být získán jinými instituty (zejména viz vydání 
a odnětí věci dle § 78, 79 trestního řádu). Pak by mohl být v řízení proveden jako věcný 
důkaz (samozřejmě tedy za podmínky, že odposlech a záznam daný subjekt neprovedl 
z iniciativy OČVTŘ - pak by šlo o obcházení § 88 trestního řádu a o důkaz zcela procesně 
nepoužitelný). 

5.3.4 Zjišťování údajů o komunikaci 

Základní podobnosti a rozdíly oproti odposlechu a záznamu dle § 88 
(§ 88a) Nařízení vydání údajů o telekomunikačním provozu – Podmínky užití 

tohoto institutu jsou podobné, byť mírnější, jako u předchozího; horní hranice trestní 
sazby, na který je jeho přípustnost navázána činí nikoliv 8 let, nýbrž tři roky. Lze tak 
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v této části přiměřeně odkázat na předchozí výklad, včetně problematiky činů, k jejichž 
stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, byť jejich okruh bude samozřejmě 
méně relevantní s ohledem na již zmíněnou pouze 3 letou hranici. § 88a v odst. 4 obsahuje 
obdobu § 88 odst. 5, která umožňuje jeho užití bez příkazu soudce na základě souhlasu 
uživatele a to v tomto případě pro jakékoliv trestné činy. Některé trestné činy, včetně 
nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) nebo nebezpečného 
pronásledování (§ 354) jsou nadto řazeny mezi takové, u kterých lze příkaz soudce vydat, 
byť by hranice trestní sazby nedosáhla 3 let. 

Zásadním rozdílem oproti odposlechu a záznamu dle § 88 je zde zaprvé to, že 
zajišťovány jsou jen údaje „o“ komunikaci, nikoliv její vlastní obsah. Jde zde především 
o zjišťování toho, kdo s kým, kdy a jakým způsobem nějak komunikoval. 

Druhá podstatná odlišnost spočívá v tom, ke komu se tento institut obrací. Je jím 
nařizováno držiteli požadovaných údajů, aby je vydal; nejde (na rozdíl o institutů dle § 
88 a § 158d trestního řádu) o oprávnění policii, aby začala údaje shromažďovat. 

Třetím zásadním rozdílem zřejmě je, že zatímco odposlech a záznam se nařizuje 
k odposlechu nějakého budoucího (respektive neukončeného) přenosu, zde půjde o údaje 
o průběhu komunikace v minulosti. Současné znění § 88a sice už nehovoří výslovně o 
údajích o „uskutečněném“ komunikačním provozu, čímž se otázka časového zaměření do 
minulosti jeví méně nepochybnou než dříve, nicméně nařizuje se jím stále „vydání“ 
údajů. Pokud mají nějaké údaje být vydány, logicky již musejí existovat. 

Otázky nad pojmem „údaje o telekomunikačním provozu“ 
Otázkou je, co vše jsou předmětné „údaje o telekomunikačním provozu, které jsou 

předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a 
zprostředkovacích dat“. 

Z důvodové zprávy [94] se jeví, že smyslem bylo zakotvit nástroj umožňující zajištění 
provozních a lokalizačních údajů podléhajících retenci ve smyslu § 97 odst. 3 zákona o 
elektronických komunikacích. Těmi se rozumí „zejména údaje vedoucí k dohledání a 
identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, 
způsobu a doby trvání komunikace“.  Jejich přesný rozsah upravuje prováděcí vyhláška 
[95] (zestručněný výtah z ní zařazen v přílohách).  

Uchování má trvat po dobu 6 měsíců, český zákonodárce tedy zvolil dobu poloviční, 
než je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi obvyklé (viz Belgie, Francie, Irsko, 
Maďarsko, Polsko [61]). V mimoevropském prostředí se mimochodem používají i doby 
delší, v USA je to zpravidla až 5 let [96], v Austrálii 2 roky [97]. 

Popsanou povinnost retence mají dle zákona o elektronických komunikacích pouze 
právnická nebo fyzické osoby „zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací“. Již to vzbuzuje otázku, zda je 
ustanovení použitelné i na vyžadování podobných informací (v případě jejich existence) 
od jiných subjektů. Může se na prvý pohled jevit vhodným odpovědět kladně a přistoupit 
k extenzivnímu výkladu podobně, jako jsme to učinili v případě odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu. Při bližším zkoumání se však situace jeví složitější. 

Nutno zdůraznit, že i když by se to tak mohlo s ohledem na užití výrazu 
„telekomunikační provoz“ u obou institutů zdát, ve skutečnosti § 88 a § 88a nejsou 
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blízkými příbuznými, kdy jeden z nich by se týkal primárně obsahu komunikace a druhý 
doprovodných informací. Je zde naopak celá řada rozdílů. Již bylo zmíněno jejich 
odlišné časové zaměření i odlišnost subjektů obstarávajících data. Oba instituty mají ale 
i odlišnou genezi. Úprava odposlechu a záznamu v § 88 reflektuje nutnost ochrany 
tajemství dopravovaných zpráv a záznamů dle čl. 13 Listiny. Úprava v § 88a sice 
s nutností této ochrany sice též souvisí, nicméně vznikla až v návaznosti na masové 
plošné státem nařízené shromažďování dat vypuknuvší v souvislosti s někdejší směrnicí 
EU o uchovávání údajů [58] a úpravou v § 97 zákona o elektronických komunikacích a 
z toho vyvěrající potřebou jejich využití OČVTŘ nějak limitovat. Stejně tak různá 
související judikatura neshledává zpravidla problematickou samu možnost žádat o nějaké 
údaje o proběhlé komunikaci obecně, ale až v souvislosti s nesmírnou kvantitou a 
kvalitou údajů, ke kterým lze vzhledem k probíhající hromadné retenci dat takto získat 
přístup. Nejvyšší soud USA tak kupříkladu konstatoval, že pokud mohou být získávány 
vyčerpávající encyklopedické záznamy o pohybu uživatele, vyžaduje to nutnost 
přísnějšího způsobu povolování přístupu [96]. Z popsaného je zřejmé, že snažit se 
vykládat § 88a na základě paralel s § 88 je poměrně ošidné. Jak vyplyne i z judikátů, které 
budou diskutovány dále, zatímco u odposlechu a záznamu obsahu komunikace se zdá 
případným chápat nezbytnost povolení soudce dle § 88 co nejšířeji, u § 88a se naproti 
tomu jeví být nutnost jeho užití závislá na míře intenzity zásahu do soukromí, který je tím 
činěn. To ji zároveň činí hůře definovatelnou. 

Nutnost užití institutu dle charakteru údajů a míry intenzity zásahu do práv 
S určitou mírou jistoty lze snad říci to, že nařízení vydání údajů o telekomunikačním 

provozu bude na místě využít při získávání dat od subjektů, povinných retencí dat dle § 
97 zákona o elektronických komunikacích, stran dat, která na základě této povinnosti 
schraňují, pokud se zároveň jedná o data související s nějakým přenosem dat a záznamů 
mezi nějakými osobami (jakožto podléhajícími ochraně ve smyslu čl. 13 Listiny). 

Z judikatury se jeví, že pokud nebude posledně uvedená podmínka naplněna, postup 
dle § 88a nemusí být soudy vyžadován. V soudní praxi byl řešen případ, kdy byly policií, 
a to bez jakéhokoliv povolení soudu, vyžádány od operátora mobilní telefonní sítě údaje 
stran toho, zda telefony s určitými identifikátory mobilního přístroje byly využívané v 
určitém období a jakými telefonními čísly; získaná zpráva byla ve věci použita jako 
důležitý usvědčující důkaz. Soudy rozhodující v této věci k problematice přistoupily 
z různých argumentačních pozic, nicméně všechny postup policie aprobovaly.  

Obvodní soud pro Prahu 7 námitce obhajoby proti procesní použitelnosti takového 
důkazu nepřisvědčil s tím, že policie pouze využila možnost žádat informace z databáze 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby podle § 66 odst. 2 zákona o policii [80]; 
v jeho rozsudku zaznívá právní názor v tom směru, že pro účely trestního řízení lze takto 
žádat i o provozní a lokalizační údaje shromažďované dle § 97 ZEK - přinejmenším tedy 
pokud je tak činěno ve fázi, kdy ještě ani není ustanoven podezřelý [98]. Městský soud 
v Praze rozhodující o odvolání pak tuto námitku odmítl odkazem na fakt, že nebyly 
získávány informace o konkrétním telekomunikačním provozu, nešlo o identifikaci 
přístrojů v rámci vztahu volající a volaný [99]. Nejvyšší soud následně v dovolacím řízení 
dospěl k závěru, že užití § 88a (a zřejmě ani žádného jiného z institutů vyžadujících 
souhlas soudce) nebylo potřebné, a to s odůvodněním, že takové údaje vůbec nemají 
povahu údajů o telekomunikačním provozu ve smyslu § 88a, a ve věci šlo pouze 
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identifikace telefonních přístrojů jako věcí [100]. Uvedeným soudům tedy nevadilo, že 
byly bez jakéhokoliv soudního přivolení policií vyžadovány a důkazně využity údaje, 
který dožadovaný operátor shromažďuje v rámci retence provozních a lokalizačních 
údajů uložené § 97 odst. 3 ZEK.  

Při navazujícím rozhodování o ústavní stížnosti problém neshledal ani Ústavní soud 
(a to mimochodem i při soudkyni zpravodajce Kateřině Šimáčkové, u které je 
pravděpodobnost vyhovujícího nálezu ze všech současných soudců Ústavního soudu 
statisticky nejvyšší). Při svém přezkumu konstatoval, že z daných údajů nebylo možno 
vyvodit velmi přesné závěry o soukromém životě osob, jejich každodenních zvyklostech, 
o místech, kde trvale či přechodně pobývají, o denních či jiných přesunech, o jejich 
aktivitách, společenských vztazích těchto osob a o společenských kruzích, s kterými se 
stýkají, tedy nešlo z nich vytvořit profil dotčených osob, který je s ohledem na právo na 
ochranu soukromého života informací stejně citlivé povahy, jako je samotný obsah 
sdělení (ve smyslu úvah Evropského soudního dvora v rozsudcích stran neplatnosti 
směrnice o retenci dat [59] [60]). Dle Ústavního soudu sama informace o tom, které 
mobilní číslo bylo v určitém časovém intervalu použito konkrétním mobilním telefonem, 
není způsobilá ústavně relevantním způsobem zasáhnout do soukromí stěžovatele. 
V daném případě tedy sice byly použity lokalizační údaje, nikoliv však způsobem, který 
by znamenal narušení jeho práva na soukromí. V závěru předmětného usnesení pak 
Ústavní soud v podstatě uvádí, že při takovéto nemožnosti porušit právo na soukromí je 
lhostejné, pomocí jakého procesního institutu trestního řádu, či třebas jen ustanovení 
zákona o policii, k daným údajům OČVTŘ přišly [101].  

Z právě uvedeného plyne, že dle české judikatury ne každé vyžádání provozního a 
lokalizačního údaje ve smyslu § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích a jeho 
použití jako důkazu v trestním řízení je na místě hodnotit jako zásah do práva na 
soukromí, natož aby vyžadovalo nařízení vydání údajů o telekomunikačním provozu dle 
§ 88a trestního řádu. Kategorie „údaje o telekomunikačním provozu, které jsou 
předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a 
zprostředkovacích dat“ v § 88a trestního řádu se tedy nerovná kategorii „provozní a 
lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích 
veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací“ v § 97 ZEK, respektive přináležitost údaje do kategorie 
druhé neznamená automaticky aktivaci kategorie první. 

Nesprávné by ovšem bylo i interpretovat údaje, na které se § 88a má použít, na místo 
v návaznosti na ZEK, pomocí navázání na § 13 Listiny (v duchu toho co bylo výše 
doporučeno u institutu dle § 88), tedy jako údaje související s nějakým přenosem dat a 
záznamů mezi nějakými osobami, ať již jsou v držení kohokoliv. Může se na prvý pohled 
jevit vhodným, že by přísnější režim získávání údajů o komunikaci v podobě § 88a 
trestního řádu takto platil i na jejich požadování od jiných subjektů, než jsou ty povinné 
k retenci dat dle § 97 ZEK, a dopadal na data o jakékoliv proběhlé komunikaci osob. Je 
však třeba uvážit, že takový výklad by byl nedozírně široký. Zatímco v případě 
odposlechu a záznamu prováděného policí dle § 88 v reálném čase není nic 
nepředstavitelného na tom, že povolení každého z nich vyžaduje rozhodnutí soudu, v 
případě vydávání údajů o komunikaci by se takový požadavek jevil zcela nepřiměřeným, 
když údaje, týkají se proběhlých komunikací, jsou prakticky všudypřítomné. 
Demonstrovat to lze na příkladu, kdy by si policie chtěla vyžádat nějaký počítačový 
soubor s emailem. Ten zpravidla obsahuje různá data o své cestě k adresátovi včetně 
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jména a emailové adresy odesilatele či IP adresách počítačových systémů, kterými email 
putoval, což by se dalo na prvý pohled posoudit jako údaje o telekomunikačním provozu, 
na něž se vztahuje ochrana osobních dat (když přinejmenším jméno je osobním údajem). 
Přesto jistě nelze rozumně požadovat, aby pouhý takovýto email musel být vyžadován 
OČVTŘ výhradně za rozhodnutí soudu nařízením vydání údajů o telekomunikačním 
provozu dle § 88a. Taková intepretace by ve svém důsledku dokonce znamenala, že by 
byla více chráněna doprovodná data o telekomunikačním provozu, něž jeho obsah 
samotný (v daném příkladu vlastní text emailu), což je zjevně absurdní. 

V současných souvislostech není bez zajímavosti též usnesení Ústavního soudu, ve 
kterém byl posuzován případ, kdy OČTŘ získal na základě své žádosti (učiněné dle soudu 
prvého stupně v souladu s „§ 8 trestního řádu“ [102]) od banky jí zaznamenané údaje o 
používání internetového bankovnictví, jímž byly uskutečňovány zájmové finanční 
převody, včetně časových údajů a IP adres, ze kterých bylo přistupováno. Ústavní soud 
uvedl, že „údaj o IP adrese může být chápán za součást širokého práva na ochranu 
soukromí a důvěrnosti komunikace zaručené čl. 13 Listiny“, když jej „lze řadit mezi tzv. 
provozní a lokalizační údaje, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení 
uživatele služby elektronických komunikací, což ostatně vyplývá již z vyhlášky č. 357/2012 
Sb. o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, v níž je IP 
adresa přímo zmíněna“, pouhé tyto skutečnosti však neznamenají, že by bylo nutno „vždy 
při získání údajů o IP adrese postupovat dle ustanovení § 88a trestního řádu“. Následně 
Ústavní soud dospěl k závěru, že „požadované údaje orgány činné v trestním řízení 
získaly jiným legálním způsob“, pročež nebyl k užití § 88a trestního řádu důvod. V 
rámci rozhodnutí Ústavní soudu dokonce upozornil, že dle § 88a trestního řádu lze 
postupovat jen „nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho 
dosažení podstatně ztížené“, a vyjádřil se v tom směru, že bylo naopak správně, že 
OČVTŘ postupoval pouhou žádostí, jakožto instrumentem (oproti institutu v § 88a) 
zdrženlivějším [103]. V čem má nižší intenzita zásahu při takovém postupu spočívat není 
z usnesení Ústavního soudu zcela jasné a lze se tak jen dohadovat, že tím měl na mysli 
spjatost nástroje v § 88a s problematikou plošné zákonem uložené retence dat. V každém 
případě však i toto rozhodnutí svědčí proti širokému chápání dopadu § 88a trestního řádu. 

Nikoliv nepodobným směrem zřejmě kráčí i judikatura Evropského soudního dvora. 
Ta dospěla k závěru, že při získávání údajů poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací je nutno rozlišovat různou závažnost zásahu. Stran zpřístupňování takových 
údajů, jako je jméno, příjmení a případně adresa držitelů SIM karet, aktivovaných v 
odcizeném mobilním telefonu, za účelem jejich identifikace orgánům veřejné moci, tak 
bylo shledáno, že není zasahováno do základních práv osob natolik závažným způsobem, 
že by přístup měl být omezen na boj proti závažné trestné činnosti [104]. 

Ze všech výše uvedených důvodů se jeví, že pokud nepůjde o jednoznačnou situaci 
nutnosti užití § 88a (za jakou snad lze, jak již uvedeno výše, typicky považovat získávání 
dat podléhajících retenci od subjektů ji provádějících, za souvislosti s nějaký přenosem 
dat a záznamů mezi osobami), bude zřejmě z pohledu platné právní úpravy i judikatury 
obecně akceptovatelné žádat o různé údaje související s komunikačním provozem i 
pomocí jiných institutů, tedy alespoň pokud se to bude jevit snesitelným s ohledem na 
intenzitu zásahu do základních práv osob. Půjde zejména o dožádání, vůči kterémužto 
nástroji je úprava v § 88a v podstatě ve vztahu speciality. 
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5.3.5 Sledování 

Základní podmínky a typy sledování 
(§ 158d) Sledování osob a věcí – Nasazení sledování musí směřovat výhradně k 

„získání skutečností důležitých pro trestní řízení“ a je možné jej „použít jen tehdy, nelze-
li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně 
ztížené.“ V tomto bodě je tak právní úprava obdobná jako u institutů upravených v § 88 
a 88a. Z hlediska právní kvalifikace je ovšem nasazení možné u širšího okruhu případů, 
totiž u jakéhokoliv úmyslného trestného činu. 

Trestní řád rozlišuje tři typy sledování a v návaznosti na to má různou úpravu stran 
jejich povolování. Základní variantou je sledování osob a věcí, při kterém nejsou 
pořizovány žádné zvukové, obrazové nebo jiné záznamy (ve smyslu § 158d odst. 2), ani 
není zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován 
obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických 
prostředků (ve smyslu odst. 3); u této varianty není ke sledování třeba žádného povolení. 
Procesně pak lze výsledek v řízení využít vyslechnutím policisty pověřeného sledováním 
jakožto svědka. V praxi by tak teoreticky mohl policista vypovídat o tom, co vnímal 
svými smysly při sledování provozu v kyberprostoru. Je však nasnadě, že důkazně bude 
zásadně vhodnější a průkaznější pořídit a použít záznamy ze sledování. Touto základní 
variantou sledování se proto pro její nevelký praktický význam nebudeme dále zabývat. 

Jestliže záznamy při sledování budou pořizovány, je nezbytné písemné povolení 
státního zástupce (nesnese-li věc odkladu, postačí i jen dodatečné, pokud o něj policejní 
orgán bezodkladně požádá a následně jej do 48 hodin obdrží). A konečně v případě, že 
má být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován 
obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických 
prostředků, je nezbytné předchozí povolení soudce. Na místo povolení státního zástupce, 
respektive soudce, může být sledování podloženo též výslovným souhlasem toho, do 
jehož práv a svobod má být sledováním zasahováno. Pokud povolení vydáváno je, pak 
jeho platnost může činit maximálně 6 měsíců (s možností opakování). 

Součinnost při sledování 
Zajímavé je ustanovení odst. 9, dle kterého provozovatelé telekomunikační činnosti, 

jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se na provozování telekomunikační činnosti 
podílejí, jakož i pošta nebo osoba provádějící dopravu zásilek jsou povinny bezúplatně 
poskytovat policejnímu orgánu provádějícímu sledování podle jeho pokynů nezbytnou 
součinnost, a přitom se nemohou „dovolávat povinnosti mlčenlivosti stanovené 
zvláštními zákony“. Jde zřejmě o určitou obdobu povinnosti součinnosti uložené § 97 
odst. 1 ZEK, o které bylo hovořeno v případě odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu dle § 88. Zakotvena je však zde šířeji a formulována obecněji, zejména když není 
ukládána toliko stran „veřejných“ sítí, respektive „veřejně dostupných“ služeb, a nemá 
podobu toliko zřizování rozhraní pro připojení nástroje policie. Jeví se tedy, že povinnost 
součinnosti u sledování je stanovena rozsáhleji než u odposlechů. 

Jakkoliv odst. 9 předpokládá možnost určité součinnosti, je vhodno zdůraznit, že 
sledování provádí policejní orgán k tomu pověřený (zpravidla policejním prezidentem – 
viz § 158b odst. 1) a hlavní část získávání informací tak musí být jeho aktivitou; postupem 
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podle § 158d nelze sledování uložit jinému subjektu, a rovněž sledování nemůže mít 
charakter pouhé žádosti o vydání informace.  

Sledování u počítačové kriminality 
Za zdůraznění též stojí, že sledování osob a věc trestní řád definuje jako „získávání 

poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými 
prostředky“. Dle této definice by se tedy mělo jednat o činnost konanou po určitou dobu 
a utajovaně. V praxi se, zřejmě vzhledem k absenci vhodnějších procesních nástrojů ve 
stávající právní úpravě, považuje sledování dle § 158d odst. 3, ač se jedná o poněkud 
extenzivní výklad zákonné úpravy, za použitelné i pro toliko jednorázové procedury 
k získání údajů, a stejně tak není překážkou absence nějakého zvláštního utajování 
policejního postupu. Například tak bývá užíváno ke zjištění aktuálního stavu emailové 
schránky [105]. Judikováno výslovně bylo, že v souvislosti s elektronickými zařízeními 
může sledování zahrnovat i data na nich uložená a je přípustné je utajenou operativně-
pátrací technikou stáhnout, respektive pořídit jejich otisk [106]. 

U tohoto procesního institutu připadá v úvahu řada variant, jakým způsobem může 
být ke sledovaným datovým tokům, prostorům a zařízením získán přístup a o jaký druh 
přístupu technicky půjde. Je možné, že policie nějakým způsobem získá přístupové heslo 
(např. nalezne jej při domovní prohlídce), či jí přístup umožní subjekt poskytující 
součinnost, ale i to, že nasadí sofistikovanější operativně pátrací prostředky, včetně např. 
špionážního softwaru do počítače podezřelého. 

Vztah k souvisejícím institutům 
Je vidno, že v případě počítačové kriminality sledování může zahrnovat všemožná 

sledování dění v kyberprostoru s výhradou otázky situace, kdy jde o sledování 
telekomunikačního provozu, tedy elektronického přenosu neveřejných zpráv a záznamů 
mezi nějakými osobami na jejich cestě mezi adresátem a odesilatelem, totiž problému 
nezbytnosti postupu dle § 88 trestního řádu. Institut sledování osob a věcí je svým 
charakterem institutu odposlechu a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 blízký, 
kdy posledně uvedený nástroj je k němu ve vztahu speciality. 

V praxi může být někdy dosti sporné, kdy je již nutno postupovat dle § 88, a kdy 
postačí postup dle § 158d odst. 3. To zejména jelikož oblast práv, do kterých trestní řád 
umožňuje těmito instituty zasáhnout, se jeví poněkud překrývat (prvý reguluje možnost 
pořídit záznam „komunikačního provozu“ zatímco druhý záznam zasahující „listovní 
tajemství“ či „obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí“). 
Souvislost mezi sledováním osob a věcí a problematikou telekomunikačních přenosů je 
zjevně zákonem předpokládána a připouštěna i s ohledem na zmíněnou úpravu 
součinnosti v § 158d odst. 9. De lege ferenda by možná bylo vhodné buďto oba instituty 
jednoznačněji rozlišit, nebo naopak sloučit v jeden, když hranice pro jejich vzájemné 
rozlišování se nejeví dostatečně jednoznačné a odůvodněné. 

Za současného legislativního stavu lze snad doporučit vycházet z charakteru toho, 
vůči čemu bude daný nástroj zaměřen. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
by měl směřovat zejména vůči určitému komunikačnímu kanálu, přes který vzájemně 
komunikují konkrétní osoby, a spočívat v zachytávání jím přenášených zpráv v reálném 
čase v rámci přenosové trasy tohoto kanálu. Naproti tomu sledování osob a věcí dle § 
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158d odst. 3 se, v souladu se svým názvem, užije tehdy, kdy pozornost se vztahuje spíše 
k určité věci či určité osobě.  

Může jít jednak o případy, kdy z technického hlediska by třebas i šlo o určitý 
„odposlech“ přenosu po datové lince, nikoliv však ve smyslu komunikačního provozu jak 
jsme se jej definovali výše, totiž netýkající se vyměňovaných zpráv a záznamů mezi 
konkrétními osobami. Sledováno by takto mohlo být například kdy se určitý počítač či 
jiné zařízení připojuje do sítě, kolik přenáší dat, apod. 

Druhou variantu budou představovat případy, kdy získávané poznatky mohou mít i 
původ v určitém komunikačním kanálu se zprávami mezi konkrétními osobami, avšak 
k jejich získávání bude docházet spíše než během jejich cesty přenosovou trasou až 
z místa jejich destinace, jako je určitý virtuální prostor (diskuzní fórum, emailová 
schránka) či určité zařízení (počítač, mobil, apod.). 

V literatuře se lze setkat s názorem, že k institutu dle § 158d je ve vztahu speciality 
kromě nástroje dle § 88 i nařízení vydání údajů o telekomunikačním provozu dle § 88a 
[107 s. 332]. Autor této práce se však domnívá, že tyto instituty jsou navzájem příliš 
odlišného charakteru, aby s tím bylo možno souhlasit, zejména když v jednom případě 
jde o oprávnění k určité činnosti a v druhém o žádost o informaci, kdy institut dle § 88a 
se tak jeví bližší a mající vztah speciality k institutu jinému, totiž k dožádání dle § 8 odst. 
1. Je pak obecně na taktice OČVTŘ zvolit, zda údaje bude po někom žádat (třebas 
postupem dle § 88a), nebo je bude získávat svojí činností (třebas postupem dle § 158d). 
Vztah speciality nepotvrzuje příliš ani již v souvislosti s § 88a výše rozebíraná judikatura, 
ze které nevyplývá ani to, že by získávání údajů žádostmi bylo snad považováno za 
obecně nějak šetrnější k právům dotřených osob, než více „terénní“ činnost. 

5.3.6 Přehledová tabulka 
Hlavní výše diskutované instituty, které jsou k dispozici OČVTŘ, lze (pokud je 

budeme interpretovat jak autor v této práci učinil) pro přehled shrnout takto (Tabulka 9): 

Tabulka 9 - Přehled procesních nástrojů 

  
název institutu dle 

znění zákona § základní charakter obecnost / 
specialita 

trvání 
nástroje 

rozhodnutí 
soudu 

O
Č

V
T

Ř
   

 ž
ád

á Dožádání § 8  
odst. 1 

žádost o informaci / 
součinnost 

obecný 
nástroj 

obvykle 
jednorázový 

při mlčenlivosti 
dotčeného 

Nařízení vydání údajů o 
telekom. provozu  § 88a žádost o informaci specialita k 

§ 8 odst. 1 jednorázový vždy 

Výzva k předložení nebo 
vydání věci § 78 žádost o věc obecný 

nástroj jednorázový při mlčenlivosti 
dotčeného 

O
Č

V
T

Ř
   

 p
ro

vá
dí

 Odnětí věci  § 79 oprávnění k zajištění věci obecný 
nástroj jednorázový při mlčenlivosti 

dotčeného 

Prohlídka (domovní / 
jiných prostor / osobní) 

§ 82 -  
§ 85b 

oprávnění k prohlídce a 
zajišťování 

obecný 
nástroj jednorázový dle druhu 

prohlídky 

Sledování osob a věcí  § 158d oprávnění k sledování obecný 
nástroj 

max. 6 
měsíců 

při zásahu do 
soukromí 

Odposlech a záznam 
telekom. provozu  § 88 oprávnění k odposlechu specialita k 

§ 158d 
max. 4 
měsíce vždy 
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Jak je vidno procesní nástroje se nabízí rozdělit do dvou skupin, jedné kdy je o něco 
žádán jiný subjekt, a druhé, kdy je dávno oprávnění orgánům, aby sami něco konali. Pro 
úplnost lze připomenout, že trestní řád zakotvuje ještě úpravu součinnosti v § 158d odst. 
9, ta však není samostatným institutem, nýbrž pouze posiluje možnost dožádání ve 
spojitosti se sledováním osob a věcí. 

5.3.7 Dostupná statistická data 
O užívání institutů dle § 88, § 88a a § 158d TŘ lze z informací zpracovávaných 

Policejním prezidiem a zveřejňovaných Ministerstvem vnitra [108] [109] zjistit určité 
statistické údaje (Graf 13, Graf 14), byť o jejich aplikaci specificky na datový provoz je 
samostatně dostupný pouze údaj o počtu výpisů datové komunikace dle druhého z nich 
(Graf 15). 

Statistika je zpracována ve vztahu k trestním spisům s probíhajícím řízením alespoň 
po část daného roku. 

 

Graf 13 - Statistika Policie ČR k užití § 88, § 88a a § 158d TŘ 
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Graf 14 - Statistika Policie ČR k užití § 88, § 88a a § 158d TŘ v procentech 

Výrazný pokles počtu užití institutu vydání údajů o telekomunikačním provozu dle § 
88a v letech 2011 – 2012 je dán tím, že Ústavní soud zrušil někdejší právní úpravu 
povinné retence údajů v § 97 ZEK (ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, totiž 12. 4. 
2011), a teprve k 1. 10. 2012 nabyla účinnosti úprava nová, která ji znovu zakotvila. 

 

 

Graf 15 - Statistika Policie ČR, výpisů datové komunikace získaných ročně dle § 88a 

Zjištěná statistická data nepotvrzují tvrzení, se kterými se autor několikrát setkal, že 
k nařizování vydání údajů o telekomunikačním provozu dochází stále častěji a ve valném 
množství trestních věcí a naopak užití odposlechů a sledování je spíše na ústupu. Plyne 
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z nich, že v posledních letech k užití institutu dle § 88a dochází jen v cca 4 procentech 
trestních věcí, přičemž jejich počet spíše stagnuje, respektive i mírně klesá. Nelze ani říci, 
že by užití postupů dle § 88 a 158d bylo opouštěno; mezi roky 2009 a 2017 lze naopak 
vysledovat mírný nárůst. 

5.3.8 Další možnosti k obstarání provozních a lokalizačních údajů 
Užití popsaných konkrétních institutů dle trestního řádu nepředstavuje vyčerpávající 

přehled způsobů, jakým mohou OČVTŘ k důkazním materiálům přijít. Platí ostatně stále 
obecné pravidlo, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Takové 
jiné možnosti by nicméně neměly mít charakter obcházení institutů trestním řádem 
předepsaných. 

Kromě nástrojů trestního řádu je na místě pro úplnost upozornit i na úpravu v zákoně 
o policii. Ten umožňuje žádat o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické 
nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací (tedy údajů uchovávaných dle § 97 odst. 3 
ZEK) a to zaprvé policii „pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 
pohřešované osobě a za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo 
totožnosti nalezené mrtvoly“ (§ 68 odst. 2) a zadruhé specificky útvaru policie, jehož 
úkolem je boj s terorismem, i „za účelem předcházení a odhalování konkrétních hrozeb 
v oblasti terorismu“ (§ 71 písm. a). Jde tak do určité míry o obdobu § 88a trestního řádu, 
která v takto úzce vymezených případech nevyžaduje souhlas soudu.  

Uvedená ustanovení zákona o policii by měla být užívána pouze za v nich 
definovaným účelem a primárně nesměřovat ke shromažďování důkazů pro trestní řízení, 
tedy neobcházet ustanovení § 88a. Na druhou stranu pokud jejich užitím již nějaké 
poznatky přínosné pro dokazování vzniknou, zřejmě je lze v trestním řízení procesně 
využít. Ústavní soud v dosavadní judikatuře získání provozních a lokalizačních údajů za 
užití odkazu na zákon o policii zřejmě připouští [101]. 

5.3.9 Důkazy od oznamovatelů a od obhajoby 
Ačkoliv největší část výkladu patří nástrojům, jaké mají k dispozici OČVTŘ, nutno 

neopomenout, že důkazy do řízení vstupují i z jiných směrů, zejména tedy ze strany 
oznamovatelů trestné činnosti a obhajoby. Tento vstup důkazů nutno s prve uvedenými 
nástroji nezaměňovat. 

Trestní oznámení, je běžným způsobem jakým se OČVTŘ o trestné činnosti dovídají 
a při této příležitosti o ní získávají různé poznatky. Proces přijímání trestního oznámení 
je jen stručně upraven v § 158 trestního řádu, není však zřejmě sporu o tom, že v jeho 
rámci mohou být oznamovatelem předány listinné a věcné důkazy [73]. Na rozdíl od 
výpovědi oznamovatele, jejíž procesní použitelnost spadá pod běžnou problematiku 
výpovědi svědka, je vhodné se nad použitelností předávaných věcí pozastavit. 

Třeba zdůraznit, že takového získávání informací nemá obecně nic společného s 
využíváním nástrojů k obstarávání důkazů orgány činnými v trestním řízení, 
diskutovaných výše. Policie k přijmutí takovýchto materiálů obecně nepotřebuje 
například souhlas soudce podle § 8 odst. 5 či jiného ustanovení trestního řádu. Není to 
totiž ona, která by se něčeho dožadovala, nýbrž iniciativa zde vychází ze strany 
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oznamovatele, a policie jen, spíše pasivně, důkazní materiály přijímá. Nic na tomto 
nemění, pokud orgán přijímající oznámení případně oznamujícímu doporučí, jaké 
informace a v jakém formátu je vhodné doplnit či poskytnout. Jak konstatoval Ústavní 
soud, podávání trestního oznámení by přirozeně měl být poněkud interaktivní proces mezi 
oznamovatelem a orgánem veřejné moci [91]. 

Příklad: Oznamovateli u počítačové kriminality jsou policii poskytnuty výpisy jejich 
komunikace s osobou, která je podvedla či se vůči nim dopustila jiné protiprávní činnosti, 
obsahující emailovou adresu a IP adresu pachatele. Hodnocení: Tyto materiály mohou 
být bez dalšího provedeny jako věcné a listinné důkazy (ve smyslu § 112). 

Poskytnutí výpisu komunikace policii v uvedeném příkladu bude právně 
neproblematické i proto, že oznamovatel je zde adresátem daných zpráv, tedy jejich obsah 
získal oprávněně, a zároveň ani není vázán žádnou zákonem stanovenou mlčenlivostí 
k jejich obsahu. Pokud by tomu bylo jinak, situace by byla právně složitější a mohla 
vyžadovat individuálnější posouzení.  

V každém případě platí, že určitá problematičnost, ba protiprávnost, získání 
důkazního materiálu, byť i zasahujícího do privátní sféry podezřelého, soukromou 
osobou, obecně sama o sobě neznamená jeho procesní nepoužitelnost [107 s. 372]; to je 
vidno i z přístupu soudů k užitelnosti soukromých zvukových a obrazových záznamů, 
které bývají, byť s určitou opatrností a zvažováním přiměřenosti, akceptovány [110]. Je 
zásadní rozdíl mezi otázkou, zda orgány činné v trestním řízení postupovaly při získávání 
důkazu v souladu se zákonem, kdy opačný stav by mohl představovat porušení práva 
obviněného na spravedlivý proces, a otázkou, zda získávaný důkazní materiál původně 
vznikl a bylo s ním někým nakládáno v souladu s právem, což naopak zásadně vliv na 
procesní použitelnost důkazu nemá [91]. Nesmí ovšem bezpochyby jít o situaci, kdyby 
orgán činný v trestním řízení pomocí použití soukromé osoby obcházel ustanovení 
trestního řádu, totiž podmínky, za kterých může zajišťovat důkazy sám. Pokud by ji 
například navedl, aby začala odposlouchávat nějaký datový provoz a tento mu následně 
předala, takový materiál by byl bezpochyby v trestním řízení nepoužitelný (Podobně je 
mimochodem uvažováno i v americkém prostředí [111]). 

Příklad: Počítačový hacker se rozhodne bojovat proti dětské pornografii, nabourá se 
do několika počítačových systémů, odkud získá důkazní materiály o jejím páchání, a zašle 
je pod skrytou identitou policii. Hodnocení: Materiály budou obecně vzato použitelné (byť 
zřejmě nelze vyloučit, že soud shledá nepřiměřenost užití díky nějakým specifickým 
okolnostem daného případu, či v budoucnu dojde k nějakému obecnějšímu judikaturnímu 
posunu). Pokud by policie hackera vybídla, aby v díle pokračoval a doporučila mu další 
cíl, vzniklý další důkazní materiál by již použitelný nebyl. V USA byl mimochodem případ 
takového hackera, poskytujícího opakovaně materiály FBI, řešen v případu Jarrett – 
americký soud tehdy dospěl k závěru, že motivace hackera pomáhat FBI z něj nečiní 
orgán státu [112]. 

Pokud by oznamovatel byl vázán nějakou státem uloženou nebo uznanou povinností 
mlčenlivosti, mohl by se (přinejmenším pokud není poškozeným – viz dále) předáním 
důkazních materiálů při podávání trestního oznámení dopustit jejího porušení (což by 
v některých případech mohlo po formální stránce představovat i trestný čin, byť by o něj 
možná nešlo pro absenci společenské škodlivosti ve smyslu § 12 odst. 2 trestního 
zákoníku). K porušení mlčenlivosti nedojde, pokud jí bude tím, v jehož zájmu tuto 
povinnost má, zproštěn, nebo jí bude zproštěn k tomu příslušným orgánem v souladu 
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s právní úpravou týkající se dané mlčenlivosti. Rovněž o porušení mlčenlivosti nejde, 
pokud by oznamovatel plnil svoji zákonnou povinnost oznámit trestný čin (ve smyslu § 
368 trestního zákoníku) a předával důkazní materiály v souvislosti s tím. Pokud těmito 
způsoby nepůjde povinnost mlčenlivosti překonat, a není zde nějaké zvláštní právní 
úpravy upravující prolomitelnost mlčenlivosti pro trestní řízení, je otázkou, zda by nebylo 
vhodné, aby oznamovatel důkazní materiály nepředal, respektive orgán přijímající 
oznámení je nepřevzal, a namísto toho bylo orgánem nejprve vyžádán předchozí souhlas 
soudce dle § 8 odst. 5 trestního řádu (U materiálů obsahujících údaje o telekomunikačním 
provozu ve smyslu § 88a lze zvažovat i nařízení soudu dle tohoto ustanovení.). Jedná se 
sice o institut zákonem směřovaný na případy, kdy jsou informace požadovány ze strany 
orgánů činných v trestním řízení, nikoliv aktivně poskytovány soukromou osobou, a 
porušení mlčenlivosti oznamovatelem zřejmě nelze automaticky ztotožnit 
s nepoužitelností jím poskytnutého důkazního materiálu (zákon porušil, a to čistě ze své 
iniciativy, oznamovatel, nikoliv OČVTŘ), nicméně určitá kontroverznost takového 
důkazního materiálu je zřejmá. Hrozí, že by postup mohl být hodnocen jako obcházení 
zákazu výslechu svědka vázaného mlčenlivostí podle § 99 ve spojení s § 78 odst. 2 
trestního řádu (respektive podmínek k získání údajů o telekomunikačním provozu dle § 
88a). To zejména, pokud OČVTŘ nebude nic bránit o svolení soudce požádat.  

Příklad: Provozovatel vzdáleného úložiště náhodně zjistí, že do něj byly nějakým 
klientem nahrány soubory dokládající trestnou činnost. Oznámí věc na policii, přičemž 
by jí chtěl předat i nosič s předmětnými soubory. Hodnocení: Záznamy byly uchovávány 
v soukromí a provozovatel úložiště je tak stran nich vázán mlčenlivostí dle čl. 13 Listiny, 
kterou by poskytnutím nosiče se soubory porušil. Police sama nijak zákon nepřestoupí, 
pokud nosič přijme, nicméně nabízí se jejímu porušení předejít a zbavit nejprve 
oznamovatele mlčenlivosti souhlasem soudce dle § 8 odst. 5.  

V těchto souvislostech se projevuje, že trestní řád stanoví rozdílný režim mlčenlivosti 
oznamovatelů pro případy, kdy OČVTŘ vůči nim činí nějaké dožádání (dle § 8 odst. 1), 
oproti těm, kdy po nich žádá vydání nějaké věci (§ 78). U dožádané osoby, která je 
současně oznamovatelem trestného činu, je mlčenlivost prolomena (§ 8 odst. 4); u osoby, 
která má vydat nějakou věc, naproti tomu obdobná úprava chybí (§ 8 odst. 4 je výslovně 
navázán jen na § 8 odst. 1). Počítačové soubory přitom zřejmě mají charakter věcí. De 
lege ferenda by bylo vhodné situaci sjednotit a úpravu v § 8 odst. 4 (a při té příležitosti i 
úpravu předchozího souhlasu soudce v odst. 5) učinit součástí obecné úpravy mlčenlivosti 
(sloučit s § 99), nebo alespoň učinit aplikovatelnou i na případy vydání věci. 

Práva poškozených, výkon obhajoby 
Zvláštní pozornost zaslouží otázka mlčenlivosti u poškozeného. V rámci trestního 

řízení je samozřejmě třeba vždy šetřit práva obviněného. Na druhou stranu je však třeba 
jeho práva poměřovat s dalšími chráněnými zájmy a právy dalších osob. Při zvažování 
použitelnosti důkazů předložených poškozeným (a vlastně i při dokazování obecněji) je 
tak třeba mít na myslit, že musejí existovat způsoby a procesní nástroje k uplatňování a 
ochraně jeho oprávněných zájmů, včetně nástrojů k získání důkazů k vyšetření a postihu 
trestné činnosti, které se vůči němu někdo dopustil. Jejich absence by mohla, jak je zřejmé 
i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva [113], představovat porušení jeho 
základních práv. V případech, kdy oznamovatelem je poškozený, je vzhledem 
ústavněprávní chráněnosti jeho zájmů otázkou, zda je vůbec přiměřené po něm dodržení 
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případné mlčenlivosti při podávání trestního oznámení a předávání s tím spojených 
materiálů požadovat. Případná závislost na souhlasu soudu by v podstatě činila 
oznámitelnost informací o trestné činnosti poškozeným závislým na rozhodnutí orgánu 
veřejné moci. Autor této práce se domnívá, že v případě poskytování materiálů v rozsahu 
přiměřeném potřebám trestního řízení by se v návaznosti na ústavě zaručené práva 
poškozeného na účinné vyšetřování mělo uvažovat o dovození automatického prolomení 
mlčenlivosti, totiž jeho práva uvádět a dokládat skutečnosti, které slouží k šetření trestné 
činnosti, která byla vůči němu spáchána. 

Obdobné, co bylo právě vyloženo v souvislosti s trestními oznámeními, bude platit u 
důkazů předložených poškozeným v řízení i někdy později. 

 
Výkon obhajoby samozřejmě zahrnuje též možnost navrhovat a předkládat důkazy. 

Ve vztahu k takto do řízení vstupujícím materiálům bude převážně platit podobné, co 
bylo vyloženo v předchozím textu. I zde jde o důkazy nevyžádané z iniciativy OČVTŘ a 
tedy se na ně nebudou vztahovat pravidla předepsaná těmto orgánům. Odlišnost zde bude 
co do otázky zákonné mlčenlivosti, která v tomto případě není spornou, nýbrž je jasné, 
že ji nebude nutno prolamovat. Je totiž již obecně uznáváno, že obviněný má právo uvádět 
a dokládat skutečnosti, které slouží k jeho obhajobě. 

 

5.4 Aplikace popsaných institutů ve specifických případech 

5.4.1 Vzdálená úložiště 
Vzdálená (cloudová) úložiště pochopitelně mohou obsahovat pro OČVTŘ zajímavá 

data. Výše již byla rozebrána a uznána možnost přistupovat k jejich obsahu bez dalšího, 
pokud jsou přístupné z prostoru prováděné prohlídky. Dále je tedy na místě se zabývat 
přístupem ke vzdáleným úložištím mimo režim nějaké prohlídky. Takovým budeme mít 
přitom na mysli i situace, kdy třebas přístupové prostředky byly původně získány určitou 
prohlídkou (například přístup by byl činěn skrze předtím zabavený počítači automaticky 
se připojující k úložišti, při prohlídce byly nalezeny přístupové údaje, apod.). Pouze na 
základě toho by totiž již zřejmě nebylo možno dovodit, že přístup ke cloudu je součástí 
stejné prohlídky. Třeba uvážit, že prohlídka je úkonem jednorázovým, který již zde byl 
ukončen; nemůže probíhat dlouhodobě, nebo být na základě jednoho stejného příkazu 
opakována.  

Cloudová úložiště vzhledem ke svému charakteru virtuálních schránek s 
často obrovským množstvím soukromých dat jistě nemohou být OČVTŘ prohlížena 
neomezeně, bez nutnosti podléhat přiměřeným podmínkám. Otázkou je, podle jakého 
procesního institutu by zde mělo být postupováno. Prohlídka vzdáleného úložiště 
vykazuje podobnost s prohlídkou bezpečnostních schránek, vůči kterým se užívá nařízení 
prohlídky jiných prostor a nabízí se tak úvaha, zda by tak nemohlo být postupováno i u 
něj. Praxe se nicméně přiklonila primárně k užití institutu sledování osob a věcí dle § 
158d [105]. Nutná bude jeho varianta povolovaná soudem (odst. 3), neboť půjde o 
záznamy uchovávané v soukromí. Sledování bude možno využít, pokud policejní orgán 
je technicky schopen vzdálené úložiště otevřít, například nějakým způsobem získal 
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přístupové údaje (kupříkladu je našel při domovní prohlídce, někdo mu je prozradil, uhádl 
je, apod.), nebo je schopen podmínku jejich zadání obejít (např. se k úložišti dostane 
pomocí využitím nějaké zranitelnosti, nedostatku v zabezpečení úložiště). 

Spornější může být případ úložiště, které by nebylo chráněno heslem a mohl by jej 
číst každý znalý jeho adresy v kyberprostoru. Pokud bude možno adresu takového 
úložiště snadno dohledat vyhledávačem, byla zveřejněna na nějakých fórech, apod., bude 
takové úložiště zřejmě možno považovat za veřejné, a nebude nutné k přístupu k němu 
použít sledování povolované soudem dle § 158d odst. 3, a s výjimkou případu nějakého 
soustavnějšího zaznamenávaného monitorování úložiště (ve smyslu § 158d odst. 2) 
stažení dat policií ani nebude vyžadovat žádné jiné svolení. Pokud však úložiště sice není 
zaheslováno, avšak přístupová adresa je skrývána a známa jen velmi omezenému okruhu 
osob, bylo by již asi vhodné takové utajování pokládat za dávající úložišti charakter 
soukromého prostoru a podmiňovat přístup postupem dle § 158d  odst. 3 trestního řádu. 

Získat heslo či jiný způsob přístupu k úložišti přichází v úvahu i žádostí o něj 
k provozovateli úložiště. Pokud to bude stále policie, kdo bude data z úložiště stahovat, 
půjde o i zde primárně o sledování dle § 158d odst. 3. Samotná žádost policejního orgánu 
o přístup bude nicméně zřejmě mít právně charakter dožádání dle § 8 odst. 1 trestního 
řádu (Nebude zde žádáno dle, či ve spojitosti, s § 158d odst. 9, neboť provozování úložiště 
nemá charakter komunikační činnosti. O případné nutnosti předchozího souhlasu soudce 
k dožádání dle § 8 odst. 5 nicméně zřejmě není nutno uvažovat, když soud již souhlasil 
dle § 158d odst. 3). 

Oproti dosud diskutovaným variantám nutno odlišit případ, kdy by OČVTŘ žádal 
provozovatele úložiště nikoliv o zřízení přístupu (následně využitelnému ke stažení dat 
policejním orgánem), nýbrž by po něm požadoval přímo zaslání dat na úložišti či 
nějakého souboru na něm. V takovém případě by vůbec nešlo o sledování dle § 158d, 
nýbrž o žádost o vydání věci (v podobě dat na úložišti) dle § 78 trestního řádu. S výjimkou 
veřejně přístupných úložišť, či žádostí o data samotného provozovatele, půjde o soubory 
uchovávané v soukromí, u kterých bude provozovatel ve prospěch osob, data na úložiště 
ukládajících, vázán mlčenlivostí dle § 13 Listiny, a bude tedy nutné před podáním žádosti 
o vydání věci získat předchozí souhlas soudce dle § 8 odst. 5 trestního řádu. 

Vše, co bylo dosud uvedeno o vzdálených útočištích, platí bez pochybností stran 
úložišť provozovaných českými subjekty v České republice. V případě zahraničního 
prvku se objevují otázky, zda přístup k takovým úložištím nenarušuje suverenitu cizího 
státu a vzhledem k tomu zda by nemělo být spíše postupováno pomocí nástrojů 
mezinárodní justiční spolupráce. Obecně přijímaná odpověď na ně v tuto chvíli 
neexistuje; různé státy světa volí různý přístup, přičemž současná česká praxe užití 
vnitrostátních procesních nástrojů akceptuje. 

5.4.2 Emaily a emailové schránky 
Co bylo popsáno stran vzdálených úložišť, platí z nemalé části podobně i v případě 

emailových schránek. Ty lze ostatně zřejmě chápat jako jejich specifickou variantu.  

I u emailů se nabízí jednak varianta žádosti o jejich zaslání, respektive zaslání obsahu 
emailové schránky, které bude typicky muset předcházet souhlas soudce dle § 8 odst. 5, 
neboť půjde o záznamy uchovávané v soukromí. Tato žádost bude mít právně zpravidla 
charakter výzvy k vydání věci (emailu, či souboru s emaily) dle § 78 trestního řádu, 
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popřípadě by mohlo jít i o dožádání dle § 8 odst. 1, a to pokud by žádost spíše než prosté 
vydání existujícího emailu či souboru požadovala nějaké zpracování, vyhledání 
informace. Nicméně pokud nebude uvažováno o případném odnětí věci při nevyhovění 
žádosti, vzájemné rozlišování mezi dožádáním a výzvou k vydání věci zřejmě nebude 
příliš podstatné. 

Literatura zmiňuje [63], že je v praxi někdy žádáno o emailové zprávy i nařízením 
vydání údajů o telekomunikačním provozu dle § 88a, tak je však činěno bezpochyby 
nesprávně, a to již proto, že toto ustanovení vůbec neumožňuje žádat obsah 
komunikačního provozu (zde text emailů). Zároveň je zřejmé, že není na místě jím žádat 
ani žádné doprovodné informace od provozovatele poštovní schránky, když se vůbec 
nejedná o data, jakož ani o subjekt, podléhající retenčním povinnostem dle ZEK (Výklad 
rozšiřující institut dle § 88a na takováto doprovodná data by zde byl zvláště nepřiléhavý, 
jakožto příklad absurdní situace, kdy by tak přístup k takovým datům podléhal 
přísnějšímu režimu, než přístup k vlastnímu obsahu zpráv.). 

K emailům se policejní orgán může pochopitelně dostat i v rámci prováděné 
prohlídky (dle § 82 a násl.), a to nalezením zařízení, kde jsou přímo uloženy, či takového, 
ze kterého k nim existuje vzdálený přístup; legálnost přístupu k emailům je zde pokryta 
již legálností prohlídky. 

I u emailových schránek představuje další možnou procesní linii přímý přístup 
OČVTŘ ke schránce, pokud je OČVTŘ jej schopen nějakým způsobem získat. Z pohledu 
trestního řádu půjde, přinejmenším pokud jde zjištění stávajících zpráv ve schránce, opět 
o sledování dle § 158d odst. 3. Drobný rozdíl od problematiky (obecných) vzdálených 
úložišť bude spočívat v tom, že případnou žádost o poskytnutí přístupu či podobnou 
součinnost zde půjde podložit přímo § 158d odst. 9, neboť v souvislosti s emaily již 
zřejmě lze hovořit o komunikační činnosti. 

Otázkou je, zda je možno postup dle § 158d považovat za dostatečný v situaci, kdy 
by měly být v reálném čase sledovány budoucí odcházející a příchozí emaily, či zda by 
již neměl být vyžadován příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle 
§ 88. Jak již bylo diskutováno v souvislosti s takovými příkazy, je sporné, do jaké míry 
lze v těchto případech vycházet z principu, že zprávy dorazivší do schránky již nejsou 
v režimu přepravy.  

Auto této práce se domnívá, že interpretace umožňující i zde postup „pouze“ dle § 
158d by mohla být teoreticky judikaturou akceptována a nemusí nutně představovat 
nepřiměřený zásah do ústavně zaručených práv a svobod. Lze totiž argumentovat, že 
procesní postup zde má charakter sledování určitého prostoru, ve kterém jsou sledovány 
již komunikované zprávy, čímž je charakter předmětného institutu respektován. Možnost, 
že je přitom zasahováno do tajemství zpráv, přitom je i u něj zákonem předpokládána (viz 
§ 158d odst. 3 a 9). Vyjádřit lze mimochodem i pochybnost, že by odposlech a záznam 
dle § 88 vlastně měl být považován za velmi výrazně přísněji povolitelný či 
realizovatelný, než sledování dle § 158d. Limity nasazení u § 88 zdánlivě definované 
přísně úvodní podmínkou vedení trestního řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, jsou totiž v praxi nesmírně 
rozšířeny pravidlem možného nasazení i pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje 
vyhlášená mezinárodní smlouva.  V reálné situaci z větší přísnosti postupu dle § 88 může 
snadno zbýt toliko pravidlo, že odposlech a záznam se povoluje maximálně na 4 měsíce, 
zatímco sledování na měsíců 6. Nutnost rozlišení mezi § 88 a § 158d odst. 3 se tak vlastně 
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nemusí jevit z pohledu ústavněprávních limitů ani až tak zásadní, jak by se mohlo na prvý 
pohled zdát.  

Na druhou stranu pokud nad rámec nezbytného bude vydán stran budoucích emailů, 
které by přes schránku měly putovat, příkaz dle 88, užití takovéhoto přísnějšího institutu 
jistě nebude na závadu. Je možné, že budoucí judikatura se k takové nutnosti přikloní. 
Nadto užití § 88 zde doporučuje i Nejvyšší státní zastupitelství [105] 

Problematika emailových schránek, zejména s ohledem na takové aspekty věci, jako 
že jejich sledováním lze fakticky sledovat i zprávy již před časem do nich doručené, avšak 
stále nepřečtené adresátem, v každém případě demonstruje zmiňovanou nemalou 
problematičnost vzájemného rozlišování mezi oběma instituty. 

5.4.3 Zajištěné mobilní telefony a obdobná zařízení 
Mobilní telefony a obdobná zařízení se mohou do rukou OČVTŘ dostat řadou 

způsobů, např. jejich nalezením při domovní nebo osobní prohlídce, či třebas i způsobem 
procesně speciálně neupraveným (telefon nalezený na veřejném prostranství, který 
podezřelý ztratil při útěku). 

Pokud jde o obsah takového zařízení v okamžiku jeho získání OČVTŘ, není pro 
přístup k němu v současné praxi vyžadováno žádné svolení soudu či jiný speciální 
procesní postup. 

Jinou otázkou je, zda je to přiměřené. Dnešní moderní zařízení obsahují začasté 
obrovská množství dat. Lze si jistě představit, že v mobilním telefonu člověka může být 
uloženo kvantitativně i kvalitativně více soukromých údajů, než by se našlo při fyzické 
prohledávání listin u něj doma či v zaměstnání. Je zvláštní, že prohlídka například 
automobilu musí být provedena v režimu prohlídky jiných prostor, zatímco u prohlídky 
zařízení obsahujícího nezřídka mnohem citlivější osobní obsah, může být v některých 
případech (například u již zmíněného nalezení telefonu na veřejnosti) procesní postup 
prost potřeby jakéhokoliv svolení soudce či alespoň nějakých slabších záruk.  

V těchto souvislostech může být inspirující rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Riley 
v. California. Pan Riley, člen jednoho z kalifornských gangů byl zastaven policií při řízení 
vozidla. V něm bylo nalezeno několik střelných zbraní a byl proto zadržen pro jejich 
nepovolené držení. Při zadržování měl ve své kapse telefon, jehož obsah policie 
zanalyzovala a objevila několik videí a fotek, které spojovaly pana Rileyho s členstvím v 
gangu a střelbou mezi gangy. Byl proto dodatečně obviněn z několika dalších trestných 
činů. Před hlavním líčením navrhoval, aby byly jako nepřípustné vyloučeny důkazy 
získané z jeho telefonu, nebyl však úspěšný a byl odsouzen k 15 letům vězení, což 
potvrdil odvolací soud. Nejvyšší soud USA však upozornil, že moderní mobilní telefony 
vzhledem k množstvím svých funkcí zanechávajících data o soukromí osob a obrovské 
datové kapacitě využívané k jejich ukládání vzbuzují mnohem intenzivnější obavy 
z narušení soukromí, než je prohlídka peněženky či kabelky, a nelze tak na ně vztáhnout 
stejnou judikaturu. Dospěl proto k závěru, že v takovýchto případech, kromě 
výjimečných situací kdy je třeba předejít ztrátě dat, přístup k obsahu mobilního telefonu 
vyžaduje soudní povolení [114]. 

Do budoucna by tak bylo vhodné zřejmě uvažovat o změně, aby přístup k obsahu 
mobilního telefonu či obdobného zařízení v případech, kdy nebyl zajištěn při procesním 
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postupu podléhajícím dostatečným omezením (jako je domovní prohlídka), vyžadoval, se 
zakotvením výjimky pro hrozbu možné ztráty důkazu, přísnější úpravu požadující souhlas 
soudce či alespoň státního zástupce. Na druhou stranu lze podotknout, že Nejvyšší soud 
USA své rozhodnutí podložil i argumentem, že díky dnešním technologiím je podání a 
vyřízení žádosti o soudní povolení velmi rychlé, kdy policie o něj může požádat 
elektronicky a následně soudní příkaz od soudce obdržet za méně než 15 minut. Na 
takovou rychlost procesu v případě České republiky zřejmě odkazovat nelze. 

 

Zatímco stran stávajících dat v elektronických zařízeních se má v současnosti za 
postačující, že samotný přístroj byl zajištěn legálně, odlišná je situace stran dat, která se 
na něm mohou teprve objevit. Zejména u mobilních telefonů je nasnadě, že do něj mohou 
přijít nějaké zprávy. 

Autor této práce se domnívá, že pokud by šlo toliko o pár ojedinělých, spíše náhodně 
zachycených, zpráv, dal by se označit za akceptovatelný přístup k nim i bez nějakého 
soudního svolení. Ustanovení § 88 i § 158d se totiž jeví být mířeny až na určitou 
dlouhodobější, cílenou aktivitu, jak je zřejmé již z užitých výrazů jako „záznam 
provozu“, „sledování“ a jejich povolitelnosti na dobu v řádu měsíců. Nepůsobilo by také 
příliš logicky, že by bylo na jednu stranu bylo možno bez užití jakéhokoliv institutu 
vyžadujícího rozhodnutí soudu vytěžit stávající obsahu telefonu (což dosavadní praxe 
připouští, byť by se v něm nacházeli desetitisíce zpráv a nespočet dalších druhů záznamů) 
a zároveň by platil zcela opačný závěr pro třeba jedinou zprávu došlou až po zajištění 
přístroje. Intenzivnější zásahy do práva na soukromí by v důsledku takového přístupu 
byly snadněji proveditelné, než zásahy podstatně méně rozsáhlé. 

Nicméně rozsáhlejší plánované sledování nových zpráv již jistě bez dalšího provádět 
nelze. K tomu zda je nutno postupovat dle § 88 či § 158d lze přitom odkázat na to, co již 
bylo řečeno ke sledování budoucích emailů u emailových schránek. To jest, lze uvažovat 
o výkladu chápajícím telefon jako věc sledovatelnou ve smyslu § 158d, nicméně postup 
dle o něco přísnějšího § 88 jistě není na závadu a odpovídá doporučení Nejvyššího 
státního zastupitelství. 

5.4.4 Internetová fóra a sociální sítě 
Mezi hlavní platformy, kde se v kyberprostoru odehrává interakce mezi osobami, 

patří různé internetové diskuzní skupiny, chaty a sociální sítě. Řada těchto služeb, 
zejména pak pokud jde o široce užívané sociální sítě, poskytuje zároveň vícero 
funkcionalit různého druhu. Může docházet k výměně individuálních zpráv, ale i 
zveřejňování informací pro široký okruh osoba. Ze skutečnosti, že se jedná o služby 
poskytované veřejnou počítačovou sítí, nelze samozřejmě dovozovat, že by vše na nich 
mělo být považováno za nějaký veřejný prostor, kde by orgány veřejné moci mohly 
taková data bez dalšího zachytávat a následně důkazně využívat. Ústavní soud tak 
například judikoval, že povaha sociální sítě Facebook není „jednoznačně soukromá či 
veřejná“ [115]. Při volbě procesního postupu k získání důkazního materiálu z takovýchto 
služeb, vloženého do nich jejich uživateli, je proto v prvé řadě nutno posoudit, zda 
získáváno má být z jejich veřejné či neveřejné části. 

Veřejnou částí bude bezpochyby taková, kterou si může bez dalšího zobrazit každý 
běžný uživatel internetu, např. obsah veřejně přístupného profilu uživatele, či jeho 
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příspěvky určené (v důsledku způsobu fungování dané služby ve spojení s individuálním 
nastavením daného uživatele) takříkajíc celému světu. Soukromou část budou naopak 
představovat typicky pro ostatní uživatele skryté zprávy vyměňované mezi dvěma 
uživateli, či uživatelem do služby nahrané fotografie přístupné jen jeho nejbližším, 
kterým přístup nastavil či poskytl k němu tajné údaje. Určit dělicí čáru mezi soukromým 
a veřejným může být ovšem v některých případech spornější. Dle názoru autora této práce 
by bylo vhodné vyjít z toho, zda přístup bude možný pro široký okruh osob, byť za 
určitých minimálních podmínek, které ovšem reálně může splnit víceméně každý, a 
policie nemusí k jeho získání využívat nějakých speciálních postupů nebo klamů, či 
naopak půjde o případ, kdy je k jeho získání nutno překonat nějaké nezanedbatelné síto. 
Tak například pokud na sociální síti existuje diskuzní skupina pro hledání ubytování 
v nějakém městě, do které je pro přístup nutno nejprve kliknutím požádat správce skupiny 
o schválení členství, pak při stavu, kdy tento přístup je víceméně schvalován každému 
kliknuvšímu, by přes toto schvalování její obsah bylo na místě považovat stále ještě za 
veřejnou část sociální sítě. Naproti tomu přístup k příspěvkům uživatele přístupným dle 
nastavení pouze rodině a nikoliv neomezeně akceptovaným „přátelům“ bude zřejmě již 
spadat pod část neveřejnou, a to i kdyby byla třebas policie teoreticky v praxi schopna 
získat přístup do okruhu těchto přátel např. žádostí o přátelství z fiktivního profilu 
atraktivní dívky. V hraničních případech lze samozřejmě OČVTŘ doporučit z opatrnosti 
raději chápat daný prostor sítě jako neveřejný. 

U veřejné části takovýchto internetových služeb platí, že jednorázové získání jejich 
aktuálního obsahu OČVTŘ nevyžaduje souhlas soudu či státního zástupce. OČVTŘ je 
může vyžádat od provozovatele služby (§ 8 odst. 1 nebo § 78 trestního řádu), či bez 
dalšího stáhnout sám. Problematičtější může být pouze situace, kdy by se jednalo o 
dlouhodobější monitorování a zaznamenávání tohoto veřejného obsahu OČVTŘ. To by 
totiž mohlo již mít charakter sledování osob a věcí se záznamem ve smyslu § 158d odst. 
2 trestního řádu, pročež by bylo nezbytné povolení státního zástupce. Jeho nutnost je na 
místě podpořit zejména v případě že by měl být zachytáván obsah, který je sice na službě 
zobrazován veřejně, nicméně služba jej uchovává pouze po krátký čas (např. chatovací 
místnosti v reálném čase, kde se zobrazuje zpětně jen omezený počet řádků chatu). Zde 
totiž uživatel nepředpokládá, že by jeho elektronickou komunikaci bylo možno dohledat 
zpětně po delší dobu, z čehož může dovozovat určitou míru soukromí, do které mu bude 
skrytým záznamem zasaženo. 

Stran získávání obsahu neveřejné části těchto služeb bude platit podobné, co bylo 
diskutováno u vzdálených úložišť a emailů. Lze tedy za prvé o něj žádat poskytovatele 
služby, kdy půjde o buďto o dožádání dle § 8 odst. 1 (zejména při potřebě určitého 
vypracování informace) nebo o výzvu k vydání věci (to spíše pokud jsou žádány existující 
datové soubory), čemuž ovšem bude muset typicky předcházet předchozí souhlas soudce 
dle § 8 odst. 5, neboť požadované bude mít zpravidla charakter záznamů uchovávaných 
v soukromí.  

Za druhé pak je zde varianta, že OČTVŘ získá (díky vyžádané součinnosti 
poskytovatele, překonáním zabezpečení, atd.) možnost přímého přístupu; v tom případě 
půjde, tedy přinejmenším co do zjištění stávajícího obsahu, o sledování za povolení 
soudce dle § 158d odst. 3. Pokud jde o případné sledování budoucích zpráv posílaných 
přes tyto služby, jedná se o opět o stejnou problematiku jako u emailů, a tedy i zde je 
stejnou spornou otázkou nutnost postupu dle úpravy odposlechu v § 88 trestního řádu. 
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5.4.5 Logy 
Ve shora uvedených případech byla situace popsána zejména z pohledu získávání 

obsahu vytvořeného uživateli digitálních služeb, jako jsou jimi zaslané zprávy, 
zveřejněné elektronické příspěvky, nahrané soubory, a jiné jejich záznamy. Od toho je 
ovšem nutno odlišit režim dat, která si vytvářejí a uchovají pro své účely poskytovatelé 
různých internetových služeb, jako jsou různé logy z provozu jejich serverů (automatické 
záznamy o dění na nich). Tyto, pro OČVTŘ jistě potencionálně zajímavé, údaje jsou 
bezpochyby osobními údaji, nicméně lze připomenout, že pro účely trestního řízení 
GDPR jejich poskytnutí neblokuje mlčenlivostí (viz výše). Zároveň se ovšem ani nejedná 
o záznamy uživatelů uchovávané jimi v soukromí (nějakém soukromém prostoru) 
poskytovaném jim provozovateli a není tedy dána mlčenlivost provozovatelů na základě 
čl. 13 Listiny (jde sice o záznamy neveřejné, ale poskytovatelů samotných a nelze být 
vázán mlčenlivostí na ochranu soukromí sebe sama). S přihlédnutím k restriktivní 
interpretaci nutnosti postupu dle § 88a trestního řádu v dosavadní judikatuře (viz výše) 
tak zřejmě policejní orgány obecně mohou tyto záznamy požadovat a získávat bez 
jakéhokoliv svolení soudu (viz již diskutované usnesení Ústavního soudu v případu 
vyžádání záznamů o používání internetového bankovnictví s časovými údaji a IP 
adresami [103]). 

Právě uvedený závěr platí v případě běžného rozsahu takto získávaných údajů. 
Nemusel by se nicméně zřejmě jevit přiléhavým v případě, pokud by získávané údaje 
velmi rozsáhle vypovídaly o soukromí uživatele, zejména v intenzitě odpovídající 
vytváření profilu zvyklostí, pohybu, aktivit, vztahů a dalších aspektů soukromého života 
osoby, kteroužto situaci ve své judikatuře Ústavní soud naznačil jako hodnotitelnou za 
závažný zásah do soukromí [101]. Pak by bylo na místě postupovat užitím některých 
institutů vyžadujících rozhodnutím soudu. U žádostí o údaje by z hlediska platné úpravy 
zřejmě bylo nejpřiléhavější konat nařízením vydání údajů o telekomunikačním provozu 
dle § 88a, v případě přímého přístupu pak užitím sledováním dle § 158d (Žádný postup 
za užití předchozího souhlasu soudce dle § 8 odst. 5 zřejmě v úvahu nepřipadá, neboť zde 
není jakákoliv mlčenlivost, které by měl být subjekt zprošťován.). 
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6 ZÁVĚR 
V práci byl v prvé řadě navržen nový možný způsob třídění jednání spadajících pod 

počítačovou trestnou činnost, tedy na jednání kde počítač je předmětem útoku (I.), a na 
jednání, kde je jen nástrojem útokem, zahrnující podkategorie závadný obsah (II.A), 
závadné služby (II.B) a závadná komunikace (II.C). 

Práce se dále zabývá vybranými technickými aspekty počítačové kriminality. K jejich 
zpracování byly využity zkušenosti autora s jeho spolupráce na systému pro zpracování 
medicínských obrazových informací MeDiMed, který zpracovává obrazová data pacientů 
z celé řady zdravotnických zařízení v regionu Brna, ale i z dalších částí České republiky. 
Data pacientů, se kterými je tímto systémem nakládáno, musí být zajištěna jak po 
technické stránce, přičemž je zároveň nutno respektovat řadu pravidel právních. Tento 
systém je tak příkladem pro demonstraci některých vybraných problémů jak technického 
tak právního charakteru, jako je hledání technických řešení na obranu před počítačovými 
útoky, která jsou právně akceptovatelná. 

V rámci toho jsou v práci na vybraném příkladu na fyzické vrstvě ukázány možné 
slabé články stávajících řešení. Ač užívané technologie mohou budit zdání bezpečnosti, 
stále se vyvíjející nástroje užitelné k útoku posunují možnosti úspěšného průniku, a to 
aniž by technické řešení potřebné k prolomení stávajících bezpečnostních počítačových 
řešení znamenalo vysoké finanční nároky. 

V práci jsou takto diskutovány i možnosti statistického vyhodnocování provozu 
systému výměny medicínských obrazových informací ReDiMed pro účely zjišťování 
možných úniků dat iniciovaných ze strany oprávněných uživatelů systému, nebo útočníků 
se znalostí přihlašovacích údajů oprávněných uživatelů. V práci bylo ukázkově navrženo 
řešení pomocí sledování logů, které umožní sledování provozu a odhalení narušitele a 
zároveň poukázáno na nutnost respektování právních pravidel, včetně GDPR.   

Ambicí práce nicméně bylo pohlédnout na problematiku komplexněji a proto byl 
šířeji zkoumán celkový právní rámec upravující boj s počítačovou kriminalitou, a to 
vzhledem k profesnímu zaměření autora práce zejména z pohledu jejího možného 
trestněprávního postihu. V rámci toho byla obstarána a do grafů zapracována též některá 
zajímavá statistická data orgánů činných v trestním řízení. 

Jednalo se za prvé o problematiku trestního práva hmotného. V tomto směru byla 
rozebrána mezinárodní právní úprava, která spočívá především v Úmluvě o počítačové 
kriminalitě, pokrývající poměrně komplexně zejména kategorii jednání, kde počítač je 
předmětem útoku (I.). Následně byla věnována pozornost evropskému právu, byť jeho 
úprava je toliko fragmentární a spíše jen kopírující znění Úmluvy. Posléze pak byla 
podrobně rozebrána úprava česká. Bylo zjištěno, že se jí poměrně daří implementovat 
nadnárodní úpravy a postihnout počítačovou trestnou činnost. Toliko v případě DOS 
útoků se zvolený odlišný způsob naformulování trestnosti jednání oproti zmíněným 
nadnárodním normám nejeví být optimální. Podle skutkových podstat primárně určených 
k postihu útoků proti počítači je totiž postihnout nelze. To sice neznamená jejich 
beztrestnost, neboť lze využít skutkovou podstatu trestného činu poškozování cizí věci, 
nicméně jedná se o trestný čin s méně přísnou trestní sazbou, což se nejeví odpovídajícím. 
Konstatovat také lze, že samotný provoz některých služeb využitelných k páchání trestné 
činnosti v kyberprostoru je jen obtížně trestněprávně postižitelný. Právní úprava obecně 
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také neumožňuje postih vědomého šíření nepravdivých informací („fake news“) a lze si 
klást otázku, zda by alespoň u některých nejzávažnějších forem neměla. 

Za druhé byla z právních aspektů zaměřena pozornost na aspekty procesněprávní. 
Autor se zde nejprve pozastavil nad mezinárodní a evropskou legislativou, včetně 
problematiky data retence. Především se však zaměřil na téma zajišťování důkazů dle 
českého trestního řádu. Tato část se stala hlavním těžištěm zpracované práce, když autor 
u ní mohl nejlépe využít své mnohaleté zkušenosti ze svého působení v justici. Snahou 
bylo zpracovat veškerá hlavní pro tuto problematiku relevantní ustanovení trestního řádu. 
Práce předkládá návrh jak jednotlivé právní instituty chápat a k jakým účelům a jakým 
způsobem je používat. V poslední části práce autor v návaznosti na zpracování tématu 
zajišťování důkazů ve vztahu k jednotlivým institutům navrhuje správné procesní 
postupy i pro konkrétní vybrané praktické situace. 

Autor doufá, že zejména tato poslední část práce, kterou publikoval i v sérii článků, 
bude přínosem k rozvoji v dané oblasti, když při shromažďování podkladů zjistil, že 
tomuto tématu dosud nebyla v literatuře věnována velká pozornost, téma zřejmě dosud 
nebylo do takové hloubky uceleně zpracováno, a to ač mezi orgány činnými v trestném 
řízení panují značné nejasnosti a jejich právní praxe je nejednotná, díky čemuž například 
v právních kauzách hrozí procesní nepoužitelnost některých zajištěných důkazních 
materiálů.  

Snad též práce celkově přispěje k upozornění odborné veřejnosti na to, že zabezpečení 
dat a ICT systémů není úkolem čistě technickým, ale je nutné vidět i širší souvislosti, 
zejména je zapotřebí zajistit soulad technických řešení s platnou legislativou. Ignorování 
této skutečnost pracovníky a řešiteli v oblasti ICT by mohlo vést k protiprávním 
postupům a návazně být právně sankcionováno. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
DoS - Denial of Service, odmítnutí služby 

DDoS - Distributed Denial of Service, distribuovaný DoS útok 

DWDM - Dense Wavelength-Division Multiplexing, hustý vlnový multiplex 

DUT - Device Under Test 

EU - Evropská unie 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva 

GDPR - General Data Protection Regulation, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

ISP - Internet Service Provider, poskytovatel internetového připojení 

Listina - Listina základních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. 

OČVTŘ - Orgán činný v trestním řízení, tedy policejní orgán, státní zastupitelství a soud 

OTDR - Optical Time-Domain Reflectometer 

P2P - peer-to-peer 

SFP - Small form-factor pluggable transceiver 

TAP - Terminal Access Point 

ÚVT - Ústav výpočetní techniky Masarykovy university 

ZEK - Zákon o elektronických komunikacích 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Mezinárodní klasifikace 
Tabulka 10 - Výtah z mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely 

0208  Jednání s úmyslem vyvolat strach nebo 
psychickou újmu  
- Strach nebo psychická újma způsobená chováním 

nebo činem osoby. Psychická újma je minimálně 
duševní či psychická bolest. 

 
Zahrnuto: Šikana; kybernetická šikana; nesexuální 
obtěžování; vytrvalé telefonování osobě; použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 

02081–02089 
 Vyjmuto: Činy související s projevy potlačovaných společenských přesvědčení a norem (08032); úmyslná poznámka, akce nebo sdělení (mluvené nebo jinak) osoby, které poškozují 

pověst jiné osoby, úctu a důvěru, kterou osoba požívá, nebo vzbuzují nepřátelské či nepříjemné názory nebo pocity (0209) 

 02081 Obtěžování  
- Činy, které osobu obtěžují nebo mají obtěžovat 

 Zahrnuto: Obtěžování; sdílení urážlivých materiálů; 

použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 020811–020819 
 
Vyjmuto: Sexuální obtěžování (030122); požadování určitého jednání za použití síly, hrozby, zastrašování, hrozby prozrazení kompromitujících informací nebo hrozby pomluvy (0205); 

útok a hrozby (0201); komunikace, která má poškodit pověst osoby (0209); použít všechna vynětí uvedená v kategorii 0208 

 02082 Pronásledování (stalking)  
- Nežádoucí komunikace s osobou, sledování nebo 

pozorování osoby 
 Zahrnuto: Kybernetické pronásledování 

(kyberstalking); pronásledování (stalking) 
 
Vyjmuto: Pronásledování sexuálního charakteru (030122); nezákonné a neodůvodněné narušení soukromí osoby (0211); použít všechna vynětí uvedená v kategorii 0208 

     

0211  Činy úmyslně porušující svobodu člověka  
- Nezákonné a neoprávněné narušování soukromí 

nebo jiných práv osoby. 

 Zahrnuto: Použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 02111–02119 

 

Vyjmuto: Proniknutí do počítačových dat nebo systémů, které není narušením soukromí osoby (0903); nežádoucí sledování či pozorování osoby jinou osobou nebo nežádoucí komunikace 
s ní (02082); zasahování do sexuálního soukromí nebo jiné činy sexuálního charakteru (03); vniknutí na pozemek (0509) 

  

 02111 Zasahování do soukromí  
- Zasahování do soukromí nebo narušování soukromí 

 
 

Zahrnuto: Porušení soukromí; porušení listovního 
tajemství; telefonní odposlech; narušení samoty 
nebo soukromých zájmů; proniknutí do soukromých 
počítačových souborů; zasahování do pošty 

 Vyjmuto: Použít všechna vynětí uvedená v kategorii 0211 

     

0302  Sexuální vykořisťování  
- Činy zneužití zranitelného postavení, moci nebo 

důvěry, nebo použití síly či hrozby silou pro 
finanční, fyzický, sociální nebo politický zisk z 
prostituce nebo sexuálních aktů osoby 

 Zahrnuto: Použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 03021–03029 

 

Vyjmuto: Znásilněn í (03011); sexuáln í nási lí (0301); trestné činy  v oblast i pros tituce, trestné činy  v oblast i pornografie a j iné činy  proti sexuálním normám veřejného pořádku,  jako je incest a exhibicion ismus (0802) ; zneužití funkce (07033); ú toky  a hrozby  (0201);  otroctví  a vykořisťování, které nepředstavují škodlivé činy  sexuálního  charakteru (0203) ; TIP za účelem 
sexuálního vy kořisťování (02041); ob těžování a pronásledování  (stalking) (0207); s tatusové trestné činy  (11021) 

 03022 Sexuální vykořisťování dětí  
- Dítě, jak je definováno ve vnitrostátní právní 

úpravě.  

Zahrnuto: Držení dětské pornografie, vytváření 
dětské pornografie, nábor, lákání, obstarání dítěte k 
prostituci; kuplířství; vedení, řízení nebo vědomé 
financování nevěstince pro dětskou prostituci; 
vědomé najímání nebo pronajímání budovy nebo 
jiného místa pro účel prostituce dětí; použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 030221–030229 

 Vyjmuto: Pohlavní zneužívání (030113); použít všechna vynětí uvedená v kategoriích 0302 

 030221 Dětská pornografie  
- Zprostředkování, zajišťování, usnadňování nebo 

ovládání dítěte za účelem vytváření dětské 
pornografie a/nebo držení, šíření, vysílání, 
přenášení, vystavování nebo prodávání dětské 
pornografie (jak ji definuje Úmluva č. 59/2016 
Sb.m.s. o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání). 

 
Zahrnuto: Držení dětské pornografie; sdílení dětské 
pornografie; vytváření dětské pornografie; stahování 
dětské pornografie, získávání sexuálních vyobrazení 
nebo jiných forem materiálů týkajících se zneužívání 
dětí od dětí 

 Vyjmuto: Trestné činy v oblasti pornografie (08022); použít všechna vynětí uvedená v kategorii 03022 

 030223 Nalákání dětí za sexuálním účelem  
- Navázání kontaktu s dítětem, po kterém následují 

konkrétní kroky vedoucí k setkání za sexuálním 
účelem. 

 
Zahrnuto: Kybernetický grooming; navázání 
kontaktu s dítětem přes internet a jeho vystavení 
jednoznačně sexuálním materiálům; navázání 
kontaktu s dítětem osobně s cílem vystavit je 
postupně jednoznačně sexuálním materiálům 

 Vyjmuto: Použít všechna vynětí uvedená v kategoriích 0302  

     

0503  Trestné činy proti duševnímu vlastnictví  
- Neoprávněné rozmnožování, užití, kopírování a jiná 

porušení autorských práv, patentů, obchodních 
známek či jiného duševního vlastnictví. 

 
Zahrnuto: Krádež duševního vlastnictví; 
porušování autorských práv; neoprávněné přisvojení 
autorského práva; softwarové pirátství; průmyslová 
špionáž, jejímž výsledkem není padělání či falšování 

 Vyjmuto: Vytváření, výroba, distribuce či vlastnictví padělaných produktů chráněných obchodní známkou , patentem, licencí či j iným způsobem (07022); krádež (0502); přechovávání odcizeného zboží či peněz; přej ímání, prodej , nezákonné obchodování či na kládání s odcizeným zbožím; používání kradených součástek/dílů k výrobě j iného zboží; přechovávání odcizeného  
zboží (0704); krádež totožnos ti (07019); padělání/falšování (0702);  trestné činy  zaměřené proti počítačovým systémům vy jma softwarového pirátství (0903)  

     

0702  Padělání/falšování  
- Vytváření, výroba, prodej, distribuce či vlastnictví 

padělků zboží nebo nástrojů sloužících k jejich 
výrobě.  

Zahrnuto: Podvodné vyrábění či upravování zboží, 
dokumentů či peněz; podvodná výroba, převzetí, 
získání či držení nástrojů, předmětů, a jiných 
prostředků sloužících k padělání; dovoz, vývoz, 
přeprava, převzetí či získání padělaného zboží, 
peněz nebo dokumentů s vědomím, že se jedná o 
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padělky; použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 07021–07029 

 Vyjmuto: Vytvoření falešné totožnosti či vydávání se za jinou osobu (07019); používání falešných víz (0805); držení, výroba či užívání falešných závaží/váhy k měření (07019); protiprávní 
kopírování, zneužívání, reprodukování či jiné přestupky proti autorskému právu, patentové ochraně, obchodním známkám či jinému duševnímu vlastnictví (0503); pašování zboží (08044) 

 07021 Padělání platebních prostředků  
- Vytváření, výroba, distribuce, užívání či držení 

padělaných platebních prostředků nebo nástrojů 
určených k výrobě padělků s použitím počítačových 
systémů i bez jejich použití. 

 

Zahrnuto: Padělání mincí či bankovek; padělání 
známek či lístků/jízdenek; vlastnictví předmětu 
sloužícího k výrobě padělaných platebních 
prostředků; padělání bezhotovostních platebních 
prostředků; použít všechna zahrnutí uvedená v kategoriích 070211–  

070219 
 Vyjmuto: Použít všechna vynětí uvedená v kategorii 0702. 

 070211 Padělání hotovostních platebních prostředků  
- Vytváření, výroba, distribuce, užívání či držení 

padělaných hotovostních platebních prostředků 
nebo nástrojů určených k výrobě padělků s použitím 
počítačových systémů i bez jejich použití. 

 

Zahrnuto: Podvodná výroba či úprava bankovek a 
mincí; podvodná výroba, převzetí, získání nebo 
držení nástrojů, předmětů, počítačových programů a 
dalších prostředků určených k padělání nebo 
úpravám bankovek a mincí; dovoz, vývoz, přeprava, 
převzetí či získání padělaných bankovek a mincí s 
vědomím, že se jedná o padělky. 

 Vyjmuto: Padělání bezhotovostních platebních prostředků (070219); finanční podvody (07011); činy zahrnující výdělky z trestné činnosti (0704); použít všechna vynětí uvedená v kategorii 
07021 

 070212 Padělání bezhotovostních platebních 
prostředků  
- Vytváření, výroba, distribuce, užívání či držení 

padělaných bezhotovostních platebních prostředků 
nebo nástrojů určených k výrobě padělků s použitím 
počítačových systémů i bez jejich použití. 

 

Zahrnuto: Podvodná výroba či úprava 
bezhotovostních platebních prostředků; podvodná 
výroba, převzetí, získání nebo držení nástrojů, 
předmětů, počítačových programů a dalších 
prostředků určených k padělání nebo úpravám 
bezhotovostních platebních prostředků; dovoz, 
vývoz, přeprava, převzetí či získání padělaných 
bezhotovostních platebních prostředků s vědomím, 
že se jedná o padělky 

 Vyjmuto: Padělání hotovostních platebních prostředků (070211); finanční podvody (07011); činy zahrnující výdělky z trestné činnosti (0704); použít všechna vynětí uvedená v kategorii 
07021 

 07023 Padělání listin/dokladů/dokumentů  
- Vytváření, výroba, prodej, distribuce či držení 

padělaných listin/dokladů/dokumentů nebo nástrojů 
určených k výrobě padělků téhož s použitím 
počítačových systémů i bez jejich použití.  

Zahrnuto: Padělání či falšování dokumentů; 
padělání cestovních pasů; padělání či falšování víz; 
padělání podpisu; podvodná výroba, převzetí, 
získání nebo držení nástrojů, předmětů, 
počítačových programů a dalších prostředků 
určených k padělání nebo úpravám dokumentů; 
dovoz, vývoz, přeprava, převzetí či získání 
padělaných dokumentů s vědomím, že se jedná o 
padělky. 

 Vyjmuto: Použití padělaných/falšovaných dokladů totožnosti (0701); použití padělaných/falšovaných víz či cestovn ího pasu  k neoprávněnému vstupu na cizí státní území (0805); protiprávní kopírován í, užívání, reprodukování či j iné přestupky  proti au torskému právu, patentové ochraně, obchodním známkám či j inému duševnímu vlastnictví (0503); použít všechna vynětí 
uvedená v kategori i 0702  

     

0903  Činy proti počítačovým systémům  
- Protiprávní přístup k počítačovým datům nebo 

systémům, jejich zachycování, zneužívání a 
zasahování do nich. 

 
Zahr nuto: Použít  všechna začlenění v kódech 09031–09039  

 

Vyjmuto: Držení, distribuce nebo produkce dětské pornografie pomocí počítačového systému (030221); krádež počítačových programů nebo pirátství (0503); držení, distribuce nebo 
produkce pornografie pomocí počítačového systému (08022); podvod a krádež pomocí počítačového systému (0701) nebo (0502) 

 09031 Protiprávní přístup k počítačovému 
systému  
- Protiprávní jednání spočívající v zasahování do 

částí nebo celého počítačového systému bez 
oprávnění nebo odůvodnění. 

 Zahrnuto: Přístup k počítačovému systému; 
nabourání systému 

 Vyjmuto: Nezá konný přístup k soukr omým počítačovým souborům, který představuje narušování soukromí (02011); použít všechna vynětí uvedená v kódu 0903  

 09032 Protiprávní zasahování do počítačového 
systému nebo počítačových dat  
- Protiprávní jednání ztěžující fungování 

počítačového systému a stejně tak jednání 
spočívající v poškozování, vymazání, 
znehodnocení, pozměnění nebo potlačení 
počítačových údajů bez oprávnění nebo 
odůvodnění. 

 
Zahrnuto: Poškození, vymazání, pozměnění nebo 
potlačení počítačových údajů; ztěžování/bránění 
fungování počítačového systému; útok typu 
odepření služby, vymazání počítačových souborů 
bez oprávnění; poškození poč. systému; použít všechna zahrnutí v 090321–090322 

 Vyjmuto: Poškození jiného majetku než počítačových údajů (0504); použít všechna vynětí zahrnutá v kódu 0903 

 090321 Protiprávní zasahování do počítačového 
systému  
- Protiprávní jednání ztěžující fungování 

počítačového systému.  

 
Zahrnuto: Ztěžování/bránění fungování 
počítačového systému; útok typu odepření služby; 
poškození poč. systému 

 Vyjmuto: Použít všechna vynětí v kódu 09032 

 090322 Protiprávní zasahování do počítačových dat  
- Jednání spočívající v poškozování, vymazání, 

znehodnocení, pozměnění nebo potlačení 
počítačových údajů bez oprávnění nebo 
odůvodnění. 

 

Zahrnuto: Poškozování, vymazání, pozměnění 
nebo potlačení počítačových údajů; vymazání 
počítačových souborů bez oprávnění 

 Vyjmuto: Použít všechna vynětí v kódu 09032 
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 09033 Protiprávní zachycování počítačových dat 
nebo přístup k nim  
- Protiprávní jednání spočívající v získání přístupu k 

počítačovým údajům bez oprávnění či odůvodnění, 
včetně získání dat během přenosu, který není 
veřejný, a dále získání počítačových údajů 
(například jejich zkopírováním) bez oprávnění. 

 

Zahrnuto: Neoprávněné zachycování počítačových 
údajů; neoprávněné zaznamenávání přenosů v 
bezdrátové síti, kopírování počítačových souborů 
bez oprávnění 

 Vyjmuto: Nezákonný přístup k soukromým počítačovým souborům, který představuje narušování soukromí (02011); uplatnit všechna vynětí v kódu 0903 

 09039 Jiné činy proti počítačovým systémům  
- Činy proti počítačovým systémům nepopsané či 

nezařazené v kategoriích 09031–09033. 
 

Zahrnuto: Výroba, prodej, pořízení, dovoz, 
distribuce či držení nástrojů nesprávného užívání 
výpočetní techniky 

 Vyjmuto: Použít všechna vynětí uvedená v kategorii 0903 
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Příloha 2 - Přenesených dat, studií a cílových institucí 
Tabulka 11 - Množství přenesených dat, studií a cílových institucí měsíčně 

Měsíc Objem dat Studií Partnerů 

05.2019 69215787998 448 38 
04.2019 74596839713 480 41 
03.2019 77038420765 495 43 
02.2019 74596839713 480 41 
01.2019 65252604443 505 39 
12.2018 63219809807 365 36 
11.2018 87832644597 659 46 
10.2018 91134649959 548 39 
09.2018 63764761660 471 40 
08.2018 50274009247 424 31 
07.2018 47019959386 404 41 
06.2018 64081434723 590 38 
05.2018 61812462124 539 40 
04.2018 67193890417 566 45 
03.2018 63371064343 609 39 
02.2018 42400686273 419 38 
01.2018 58208926504 563 38 
12.2017 35119815453 356 30 
11.2017 55793319678 546 37 
10.2017 73718694064 609 42 
09.2017 62319692437 586 38 
08.2017 48390210225 445 37 
07.2017 47972302463 417 37 
06.2017 54906074290 527 39 
05.2017 60831671112 553 39 
04.2017 48531781649 494 35 
03.2017 60028146718 532 35 
02.2017 60089672532 507 37 
01.2017 63140574123 556 43 
12.2016 51463521597 435 40 
11.2016 77289093655 601 36 
10.2016 54054596777 486 38 
09.2016 57929380705 511 33 
08.2016 37693456756 320 34 
07.2016 46002819501 356 35 
06.2016 57264152166 513 39 
05.2016 64769809047 632 37 
04.2016 38249893650 471 29 
03.2016 38016269225 452 32 
02.2016 37923833762 433 35 
01.2016 39704372397 419 32 

12.2015 25509069338 366 31 
11.2015 35467946104 455 34 
10.2015 37376963732 478 37 
09.2015 33261499233 436 36 
08.2015 25477975036 342 33 
07.2015 26337159129 346 30 
06.2015 33498839110 424 32 
05.2015 31584578147 489 37 
04.2015 27672637639 374 37 
03.2015 37245196196 477 32 
02.2015 33236223593 508 32 
01.2015 32194285166 458 36 
12.2014 22068338291 421 32 
11.2014 34123196768 528 33 
10.2014 26069271268 440 38 
09.2014 33456168501 514 32 
08.2014 25235676583 431 27 
07.2014 24422975812 413 34 
06.2014 29144175328 438 32 
05.2014 22977087017 408 28 
04.2014 32616958782 494 30 
03.2014 32046603373 519 33 
02.2014 26504100386 479 33 
01.2014 22995022740 437 35 
12.2013 17360646399 291 33 
11.2013 23479117307 465 34 
10.2013 25246343347 462 43 
09.2013 28317855777 562 39 
08.2013 22454821316 416 30 
07.2013 19033714615 384 32 
06.2013 15635694396 443 31 
05.2013 16883994192 479 39 
04.2013 19846781834 491 35 
03.2013 20449883154 613 31 
02.2013 14956056676 418 29 
01.2013 16401808534 456 29 
12.2012 11426579222 273 23 
11.2012 16872734762 434 32 
10.2012 19377312026 464 35 
09.2012 15817409620 380 27 
08.2012 15620844248 381 26 
07.2012 8885523666 232 24 
06.2012 12545113902 302 24 
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05.2012 12877193630 324 24 
04.2012 17248759756 366 32 
03.2012 14480752974 383 32 
02.2012 17128953022 401 33 
01.2012 14944637532 398 30 
12.2011 11472178558 303 29 
11.2011 16993511520 472 33 
10.2011 13583294872 365 29 
09.2011 11265166484 291 28 
08.2011 13556599562 324 25 
07.2011 9319025884 233 25 
06.2011 13590480934 359 33 
05.2011 13376791974 355 30 
04.2011 8890772618 312 25 

03.2011 14041183628 402 29 
02.2011 10452557292 319 26 
01.2011 10243753604 293 22 
12.2010 8294883696 222 19 
11.2010 9804586616 267 21 
10.2010 8748798744 242 19 
09.2010 8812232600 236 24 
08.2010 9906866376 227 19 
07.2010 6031899860 166 16 
06.2010 7123777668 230 18 
05.2010 4228870954 181 16 
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Příloha 3 - Střednědobý trend u přenesených dat 
Tabulka 12 - Odhad střednědobého trendu nárůstu objemu přenesených dat 

Rok a 
měsíc 1. diference 2. diference koeficient 

růstu 

05.2019 -5381051715 -2939470663 0,927864884 

04.2019 -2441581052 -4883162104 0,968306969 

03.2019 2441581052 -6902654218 1,032730355 

02.2019 9344235270 7311440634 1,143200955 

01.2019 2032794636 26645629426 1,032154393 

12.2018 -24612834790 -21310829428 0,719775775 

11.2018 -3302005362 -30671893661 0,963767838 

10.2018 27369888299 13879135886 1,42923219 

09.2018 13490752413 10236702552 1,268344471 

08.2018 3254049861 20315525198 1,069205714 

07.2018 -17061475337 -19330447936 0,733753225 

06.2018 2268972599 7650400892 1,036707365 

05.2018 -5381428293 -9204254367 0,919911941 

04.2018 3822826074 -17147551996 1,060324473 

03.2018 20970378070 36778618301 1,494576383 

02.2018 -15808240231 -38897351282 0,728422406 

01.2018 23089111051 43762615276 1,65743828 

12.2017 -20673504225 -2748129839 0,629462732 

11.2017 -17925374386 -29324376013 0,756840858 

10.2017 11399001627 -2530480585 1,182911712 

09.2017 13929482212 13511574450 1,287857444 

08.2017 417907762 7351679589 1,008711438 

07.2017 -6933771827 -1008175005 0,873715761 

06.2017 -5925596822 -18225486285 0,902590267 

05.2017 12299889463 23796254532 1,253439891 

04.2017 -11496365069 -11434839255 0,808483758 

03.2017 -61525814 2989375777 0,9989761 

02.2017 -3050901591 -14727954117 0,951680807 

01.2017 11677052526 37502624584 1,226899601 

12.2016 -25825572058 -49060068936 0,665857486 

11.2016 23234496878 27109280806 1,429833877 

10.2016 -3874783928 -24110707877 0,933111939 

09.2016 20235923949 28545286694 1,536855085 

08.2016 -8309362745 2951969920 0,819372751 

07.2016 -11261332665 -3755675784 0,803344113 

06.2016 -7505656881 -34025572278 0,884117971 

05.2016 26519915397 26286290972 1,693333049 

04.2016 233624425 141188962 1,00614538 

03.2016 92435463 1872974098 1,002437398 

02.2016 -1780538635 -15975841694 0,955155099 

01.2016 14195303059 24154179825 1,556480633 

12.2015 -9958876766 -8049859138 0,719214732 

11.2015 -1909017628 -6024482127 0,948925289 

10.2015 4115464499 -3668059698 1,123730577 

09.2015 7783524197 8642708290 1,305500111 

08.2015 -859184093 6302495888 0,967377495 

07.2015 -7161679981 -9075940944 0,7862111 

06.2015 1914260963 -1997679545 1,060607457 

05.2015 3911940508 13484499065 1,141364931 

04.2015 -9572558557 -13581531160 0,742985417 

03.2015 4008972603 2967034176 1,120620581 

02.2015 1041938427 -9084008448 1,03236408 

01.2015 10125946875 22180805352 1,458845009 

12.2014 -12054858477 -20108783977 0,646725406 

11.2014 8053925500 15440822733 1,308943254 

10.2014 -7386897233 -15607389151 0,779206718 

09.2014 8220491918 7407791147 1,325748822 

08.2014 812700771 5533900287 1,033276075 

07.2014 -4721199516 -10888287827 0,838005383 

06.2014 6167088311 15806960076 1,268401661 

05.2014 -9639871765 -10210227174 0,704452158 

04.2014 570355409 -4972147578 1,017797687 

03.2014 5542502987 2033425341 1,209118699 

02.2014 3509077646 -2125298695 1,152601617 

01.2014 5634376341 11752847249 1,324548765 

12.2013 -6118470908 -4351244868 0,739407967 

11.2013 -1767226040 1304286390 0,930000713 

10.2013 -3071512430 -8934546891 0,891534428 

09.2013 5863034461 2441927760 1,26110359 

08.2013 3421106701 23086482 1,179739308 

07.2013 3398020219 4646320015 1,217324548 

06.2013 -1248299796 1714487846 0,926066085 

05.2013 -2962787642 -2359686322 0,850716974 

04.2013 -603101320 -6096927798 0,970508324 

03.2013 5493826478 6939578336 1,367331216 

02.2013 -1445751858 -6420981170 0,911854119 

01.2013 4975229312 10421384852 1,435408464 
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12.2012 -5446155540 -2941578276 0,677221528 

11.2012 -2504577264 -6064479670 0,87074692 

10.2012 3559902406 3363337034 1,225062288 

09.2012 196565372 -6538755210 1,012583531 

08.2012 6735320582 10394910818 1,758010539 

07.2012 -3659590236 -3327510508 0,708285611 

06.2012 -332079728 4039486398 0,974211794 

05.2012 -4371566126 -7139572908 0,746557655 

04.2012 2768006782 5416206830 1,191150749 

03.2012 -2648200048 -4832515538 0,845396269 

02.2012 2184315490 -1288143484 1,146160486 

01.2012 3472458974 8993791936 1,302685227 

12.2011 -5521332962 -8931549610 0,675091699 

11.2011 3410216648 1092088260 1,251059605 

10.2011 2318128388 4609561466 1,20577844 

09.2011 -2291433078 -6529006756 0,830972873 

08.2011 4237573678 8509028728 1,454722814 

07.2011 -4271455050 -4485144010 0,685702436 

06.2011 213688960 -4272330396 1,015974604 

05.2011 4486019356 9636430366 1,504570249 

04.2011 -5150411010 -8739037346 0,633192532 

03.2011 3588626336 3379822648 1,343325201 

02.2011 208803688 -1740066220 1,020383513 

01.2011 1948869908 3458572828 1,234948431 

12.2010 -1509702920 -2565490792 0,846020747 

11.2010 1055787872 1119221728 1,120678039 

10.2010 -63433856 1031199920 0,992801614 

09.2010 -1094633776 -4969600292 0,889507566 

08.2010 3874966516 4966844324 1,642412276 

07.2010 -1091877808 -3986784522 0,846727697 

06.2010 2894906714 2894906714 1,684557828 
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Příloha 4 - Střednědobý trend u přenesených studií 
Tabulka 13 - Odhad střednědobého trendu nárůstu počtu přenesených studií

Rok a 
měsíc 

1. 
diference 

2. 
diference koeficient růstu 

05.2019 -32 -17 0,933333333 

04.2019 -15 -30 0,96969697 

03.2019 15 40 1,03125 

02.2019 -25 -165 0,95049505 

01.2019 140 434 1,383561644 

12.2018 -294 -405 0,553869499 

11.2018 111 34 1,202554745 

10.2018 77 30 1,163481953 

09.2018 47 27 1,110849057 

08.2018 20 206 1,04950495 

07.2018 -186 -237 0,684745763 

06.2018 51 78 1,094619666 

05.2018 -27 16 0,95229682 

04.2018 -43 -233 0,929392447 

03.2018 190 334 1,453460621 

02.2018 -144 -351 0,744227353 

01.2018 207 397 1,581460674 

12.2017 -190 -127 0,652014652 

11.2017 -63 -86 0,896551724 

10.2017 23 -118 1,039249147 

09.2017 141 113 1,316853933 

08.2017 28 138 1,067146283 

07.2017 -110 -84 0,791271347 

06.2017 -26 -85 0,952983725 

05.2017 59 97 1,119433198 

04.2017 -38 -63 0,928571429 

03.2017 25 74 1,049309665 

02.2017 -49 -170 0,911870504 

01.2017 121 287 1,27816092 

12.2016 -166 -281 0,723793677 

11.2016 115 140 1,236625514 

10.2016 -25 -216 0,951076321 

09.2016 191 227 1,596875 

08.2016 -36 121 0,898876404 

07.2016 -157 -38 0,693957115 

06.2016 -119 -280 0,811708861 

05.2016 161 142 1,341825902 

04.2016 19 0 1,042035398 

03.2016 19 5 1,043879908 

02.2016 14 -39 1,033412888 

01.2016 53 142 1,144808743 

12.2015 -89 -66 0,804395604 

11.2015 -23 -65 0,951882845 

10.2015 42 -52 1,096330275 

09.2015 94 98 1,274853801 

08.2015 -4 74 0,988439306 

07.2015 -78 -13 0,816037736 

06.2015 -65 -180 0,867075665 

05.2015 115 218 1,307486631 

04.2015 -103 -72 0,784067086 

03.2015 -31 -81 0,938976378 

02.2015 50 13 1,109170306 

01.2015 37 144 1,087885986 

12.2014 -107 -195 0,797348485 

11.2014 88 162 1,2 

10.2014 -74 -157 0,856031128 

09.2014 83 65 1,192575406 

08.2014 18 43 1,043583535 

07.2014 -25 -55 0,942922374 

06.2014 30 116 1,073529412 

05.2014 -86 -61 0,825910931 

04.2014 -25 -65 0,951830443 

03.2014 40 -2 1,083507307 

02.2014 42 -104 1,09610984 

01.2014 146 320 1,501718213 

12.2013 -174 -177 0,625806452 

11.2013 3 103 1,006493506 

10.2013 -100 -246 0,822064057 

09.2013 146 114 1,350961538 

08.2013 32 91 1,083333333 

07.2013 -59 -23 0,866817156 

06.2013 -36 -24 0,924843424 

05.2013 -12 110 0,975560081 

04.2013 -122 -317 0,800978793 

03.2013 195 233 1,466507177 

02.2013 -38 -221 0,916666667 
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01.2013 183 344 1,67032967 

12.2012 -161 -131 0,629032258 

11.2012 -30 -114 0,935344828 

10.2012 84 85 1,221052632 

09.2012 -1 -150 0,997375328 

08.2012 149 219 1,642241379 

07.2012 -70 -48 0,768211921 

06.2012 -22 20 0,932098765 

05.2012 -42 -25 0,885245902 

04.2012 -17 1 0,955613577 

03.2012 -18 -21 0,955112219 

02.2012 3 -92 1,007537688 

01.2012 95 264 1,313531353 

12.2011 -169 -276 0,641949153 

11.2011 107 33 1,293150685 

10.2011 74 107 1,254295533 

09.2011 -33 -124 0,898148148 

08.2011 91 217 1,39055794 

07.2011 -126 -130 0,64902507 

06.2011 4 -39 1,011267606 

05.2011 43 133 1,137820513 

04.2011 -90 -173 0,776119403 

03.2011 83 57 1,260188088 

02.2011 26 -45 1,088737201 

01.2011 71 116 1,31981982 

12.2010 -45 -70 0,831460674 

11.2010 25 19 1,103305785 

10.2010 6 -3 1,025423729 

09.2010 9 -52 1,039647577 

08.2010 61 125 1,36746988 

07.2010 -64 -113 0,72173913 

06.2010 49 49 1,270718232 
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Příloha 5 - Střednědobý trend u komunikujících partnerů 
Tabulka 14 - Odhad střednědobého trendu vývoje počtu komunikujících partnerů 

Rok a 
měsíc 

1. 
diference 

2. 
diference koeficient růstu 

05.2019 -3 -1 0,926829268 

04.2019 -2 -4 0,953488372 

03.2019 2 0 1,048780488 

02.2019 2 -1 1,051282051 

01.2019 3 13 1,083333333 

12.2018 -10 -17 0,782608696 

11.2018 7 8 1,179487179 

10.2018 -1 -10 0,975 

09.2018 9 19 1,290322581 

08.2018 -10 -13 0,756097561 

07.2018 3 5 1,078947368 

06.2018 -2 3 0,95 

05.2018 -5 -11 0,888888889 

04.2018 6 5 1,153846154 

03.2018 1 1 1,026315789 

02.2018 0 -8 1 

01.2018 8 15 1,266666667 

12.2017 -7 -2 0,810810811 

11.2017 -5 -9 0,880952381 

10.2017 4 3 1,105263158 

09.2017 1 1 1,027027027 

08.2017 0 2 1 

07.2017 -2 -2 0,948717949 

06.2017 0 -4 1 

05.2017 4 4 1,114285714 

04.2017 0 2 1 

03.2017 -2 4 0,945945946 

02.2017 -6 -9 0,860465116 

01.2017 3 -1 1,075 

12.2016 4 6 1,111111111 

11.2016 -2 -7 0,947368421 

10.2016 5 6 1,151515152 

09.2016 -1 0 0,970588235 

08.2016 -1 3 0,971428571 

07.2016 -4 -6 0,897435897 

06.2016 2 -6 1,054054054 

05.2016 8 11 1,275862069 

04.2016 -3 0 0,90625 

03.2016 -3 -6 0,914285714 

02.2016 3 2 1,09375 

01.2016 1 4 1,032258065 

12.2015 -3 0 0,911764706 

11.2015 -3 -4 0,918918919 

10.2015 1 -2 1,027777778 

09.2015 3 0 1,090909091 

08.2015 3 5 1,1 

07.2015 -2 3 0,9375 

06.2015 -5 -5 0,864864865 

05.2015 0 -5 1 

04.2015 5 5 1,15625 

03.2015 0 4 1 

02.2015 -4 -8 0,888888889 

01.2015 4 5 1,125 

12.2014 -1 4 0,96969697 

11.2014 -5 -11 0,868421053 

10.2014 6 1 1,1875 

09.2014 5 12 1,185185185 

08.2014 -7 -9 0,794117647 

07.2014 2 -2 1,0625 

06.2014 4 6 1,142857143 

05.2014 -2 1 0,933333333 

04.2014 -3 -3 0,909090909 

03.2014 0 2 1 

02.2014 -2 -4 0,942857143 

01.2014 2 3 1,060606061 

12.2013 -1 8 0,970588235 

11.2013 -9 -13 0,790697674 

10.2013 4 -5 1,102564103 

09.2013 9 11 1,3 

08.2013 -2 -3 0,9375 

07.2013 1 9 1,032258065 

06.2013 -8 -12 0,794871795 

05.2013 4 0 1,114285714 

04.2013 4 2 1,129032258 

03.2013 2 2 1,068965517 

02.2013 0 -6 1 

01.2013 6 15 1,260869565 
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12.2012 -9 -6 0,71875 

11.2012 -3 -11 0,914285714 

10.2012 8 7 1,296296296 

09.2012 1 -1 1,038461538 

08.2012 2 2 1,083333333 

07.2012 0 0 1 

06.2012 0 8 1 

05.2012 -8 -8 0,75 

04.2012 0 1 1 

03.2012 -1 -4 0,96969697 

02.2012 3 2 1,1 

01.2012 1 5 1,034482759 

12.2011 -4 -8 0,878787879 

11.2011 4 3 1,137931034 

10.2011 1 -2 1,035714286 

09.2011 3 3 1,12 

08.2011 0 8 1 

07.2011 -8 -11 0,757575758 

06.2011 3 -2 1,1 

05.2011 5 9 1,2 

04.2011 -4 -7 0,862068966 

03.2011 3 -1 1,115384615 

02.2011 4 1 1,181818182 

01.2011 3 5 1,157894737 

12.2010 -2 -4 0,904761905 

11.2010 2 7 1,105263158 

10.2010 -5 -10 0,791666667 

09.2010 5 2 1,263157895 

08.2010 3 5 1,1875 

07.2010 -2 -4 0,888888889 

06.2010 2 2 1,125 



 116 

Příloha 6 - Studie za den s klouzavými průměry 
Tabulka 15 - Přenesených studií za den s klouzavými průměry

Den 
Počet 

přenesený
ch studií 

AVG3 AVG5 AVG7 

30.5.2019 33       

29.5.2019 17 21     

28.5.2019 13 16 17   

27.5.2019 18 11,67 15,6 18,14 

26.5.2019 4 16 15,4 19,57 

24.5.2019 26 15,33 21,4 20,43 

23.5.2019 16 28,33 22,4 22 

22.5.2019 43 27,33 26,4 19,86 

21.5.2019 23 30 21,8 21,14 

20.5.2019 24 16,67 21,2 21,57 

18.5.2019 3 13,33 18,4 24,14 

17.5.2019 13 15 20,6 20,29 

16.5.2019 29 25,33 19 19,14 

15.5.2019 34 26,33 21,4 15,86 

14.5.2019 16 21,67 19 15,57 

13.5.2019 15 10,67 13,4 15,14 

12.5.2019 1 5,67 8,6 13,43 

11.5.2019 1 4 8,8 8,86 

10.5.2019 10 9,33 6,2 7,71 

9.5.2019 17 9,67 7,6 10,29 

8.5.2019 2 9 14 10,29 

7.5.2019 8 14,33 12,2 10,57 

6.5.2019 33 14 9,4 11,86 

5.5.2019 1 12,33 12,8 12,71 

4.5.2019 3 7,67 15,8 12,86 

3.5.2019 19 15 9,8 15,86 

2.5.2019 23 15 15,4 14,57 

1.5.2019 3 18,33 19,6 14,86 

30.4.2019 29 18,67 16,4 15,43 

29.4.2019 24 18,67 13,2 15,57 

28.4.2019 3 11,33 16,6 15 

27.4.2019 7 10 14,6 17,14 

26.4.2019 20 15,33 13,4 15,29 

25.4.2019 19 19 16 12,14 

24.4.2019 18 17,67 15 12,29 

23.4.2019 16 12 11,8 11,71 

22.4.2019 2 7,33 8,6 12,86 

21.4.2019 4 3 10,6 15,14 

19.4.2019 3 11,67 14,4 14,86 

18.4.2019 28 22 17,2 16,14 

17.4.2019 35 26,33 21,4 17,71 

16.4.2019 16 25,33 23,4 17,86 

15.4.2019 25 18 18,8 18,14 

14.4.2019 13 14,33 12,8 15,14 

13.4.2019 5 7,67 11 14,14 

12.4.2019 5 5,67 11,6 15,57 

11.4.2019 7 13,33 14,2 16,43 

10.4.2019 28 20,33 19,4 15 

9.4.2019 26 28,33 19 17,14 

8.4.2019 31 20 21,6 19,71 

6.4.2019 3 18 20,6 21,86 

5.4.2019 20 15,33 19,8 21,14 

4.4.2019 23 21,67 18,2 21 

3.4.2019 22 22,67 22,6 18,57 

2.4.2019 23 23,33 21,4 18,57 

1.4.2019 25 20,67 17,4 18 

31.3.2019 14 14 16,2 17,14 

30.3.2019 3 11 15 16 

29.3.2019 16 12 12,8 16 

28.3.2019 17 15,67 14,6 15,43 

27.3.2019 14 18 18,2 15,14 

26.3.2019 23 19,33 17,4 14,86 

25.3.2019 21 18,67 14,2 14,86 

24.3.2019 12 11,33 14,6 15,43 

23.3.2019 1 9,67 14,2 16,57 

22.3.2019 16 12,67 14,4 17,14 

21.3.2019 21 19,67 17,4 15,43 

20.3.2019 22 23,33 19 14 
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19.3.2019 27 19,33 16,2 15,43 

18.3.2019 9 12,67 14,2 16,14 

17.3.2019 2 7,33 14 15,14 

16.3.2019 11 11,33 11,4 16,86 

15.3.2019 21 15,33 16,4 16,71 

14.3.2019 14 23 21,2 19,57 

13.3.2019 34 24,67 24,8 19,57 

12.3.2019 26 29,67 21 18,57 

11.3.2019 29 19 19 18,86 

10.3.2019 2 11,67 16,8 20,29 

9.3.2019 4 9,67 16,4 18,14 

8.3.2019 23 17 14,4 19,14 

7.3.2019 24 22 20,6 18,57 

6.3.2019 19 25,33 24,8 20 

5.3.2019 33 25,67 22,6 22,14 

4.3.2019 25 23,33 21,6 23,71 

1.3.2019 12 18,67 24,6 24,86 

28.2.2019 19 21,67 24,4 26,14 

27.2.2019 34 28,33 25 22 

26.2.2019 32 31,33 23,4 18,57 

25.2.2019 28 21,33 19,8 20,29 

24.2.2019 4 11 17,8 21,43 

23.2.2019 1 9,67 16,8 20,43 

22.2.2019 24 17,33 16,6 19,86 

21.2.2019 27 26 21,4 20 

20.2.2019 27 27,33 27 19,71 

19.2.2019 28 28 22,6 20,14 

18.2.2019 29 19,67 18 19,14 

17.2.2019 2 11,67 16 18,14 

16.2.2019 4 7,67 14,4 17,29 

15.2.2019 17 13,67 12,8 15,86 

14.2.2019 20 19,33 16 13,14 

13.2.2019 21 19,67 17,2 15,57 

12.2.2019 18 16,33 17,6 16,71 

11.2.2019 10 15,67 16 24,57 

8.2.2019 19 13,67 26,2 23 

7.2.2019 12 34,33 24,4 24 

6.2.2019 72 31 28 22 

5.2.2019 9 36,33 25 21,43 

4.2.2019 28 13,67 23,8 20,14 

3.2.2019 4 12,67 11,4 21,86 

2.2.2019 6 6,67 14,4 14,43 

1.2.2019 10 13,33 12,8 17 

31.1.2019 24 18 17,4 15,71 

30.1.2019 20 23,67 20 15,29 

29.1.2019 27 22 18,2 14,86 

28.1.2019 19 15,67 14 14,71 

27.1.2019 1 7,67 11,8 14,29 

26.1.2019 3 4,33 10,6 15 

25.1.2019 9 11 11,8 14,43 

24.1.2019 21 18,33 16,2 14,29 

23.1.2019 25 23 19,2 15,29 

22.1.2019 23 22 19 15,43 

21.1.2019 18 16,33 15,6 16 

20.1.2019 8 10 13,2 16,71 

19.1.2019 4 8,33 13,8 18,86 

18.1.2019 13 14,33 18,2 18,14 

17.1.2019 26 26,33 20,2 18,86 

16.1.2019 40 28 24 18,14 

15.1.2019 18 27 22 21 

14.1.2019 23 14,67 21,6 21,71 

13.1.2019 3 16,67 17,2 22,71 

12.1.2019 24 15 20,2 20,29 

11.1.2019 18 25 20,2 20,29 

10.1.2019 33 24,67 23,2 20,43 

9.1.2019 23 24,67 23,2 20,29 

8.1.2019 18 21,67 20 18 

7.1.2019 24 14,67 15 18,29 

6.1.2019 2 11,33 14,4 15,43 

5.1.2019 8 10 13,4 15 

4.1.2019 20 13,67 12,6 12,86 

3.1.2019 13 17,67 12,8 9,57 

2.1.2019 20 12 11,4 9,43 

31.12.2018 3 8 7,6 8,57 

30.12.2018 1 1,67 5,4 5,86 

28.12.2018 1 1,33 1,6 5,43 

27.12.2018 2 1,33 3 4,57 

22.12.2018 1 4,33 5,6 9,57 

21.12.2018 10 8,33 13 12,14 

20.12.2018 14 20,67 16,4 14,86 
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19.12.2018 38 23,67 20,2 15,29 

18.12.2018 19 25,67 19,2 17,71 

17.12.2018 20 14,67 20 19,29 

16.12.2018 5 14,33 16,6 19,86 

15.12.2018 18 14,67 16,4 18,14 

14.12.2018 21 19 17,6 18,57 

13.12.2018 18 21,67 21 18 

12.12.2018 26 22 20,6 17,43 

11.12.2018 22 21,33 16,6 17,57 

10.12.2018 16 13 16,8 16,57 

9.12.2018 1 12 14,4 15,86 

8.12.2018 19 11,33 12,6 15,71 

7.12.2018 14 15,33 14,4 16 

6.12.2018 13 17,33 19 16,57 

5.12.2018 25 20,67 19,2 18,14 

4.12.2018 24 23 18,8 15,71 

3.12.2018 20 18,67 16,6 16,57 

2.12.2018 12 11,33 15,6 17,71 

1.12.2018 2 11,33 15 17,71 

30.11.2018 20 14,33 16 17,71 

29.11.2018 21 22 18,4 20,14 

28.11.2018 25 23,33 25,4 20,57 

27.11.2018 24 28,67 24,4 21 

26.11.2018 37 25,33 21,2 20,86 

25.11.2018 15 19 20 21,29 

24.11.2018 5 13 20 23,43 

23.11.2018 19 16 20,6 23,57 

22.11.2018 24 27,67 22,6 23,43 

21.11.2018 40 29,67 28,8 23 

20.11.2018 25 33,67 27,4 22,71 

19.11.2018 36 24,33 23,2 22,29 

18.11.2018 12 17 18,4 21,43 

17.11.2018 3 10,33 17 18,29 

16.11.2018 16 12,33 13,4 17,43 

15.11.2018 18 17,33 14,8 23,29 

14.11.2018 18 18,33 29,6 21,86 

13.11.2018 19 38 26,8 21,86 

12.11.2018 77 32,67 23,8 23,29 

11.11.2018 2 27,33 25,4 21,86 

10.11.2018 3 10,33 23,2 25,14 

9.11.2018 26 12,33 16 28 

8.11.2018 8 25 23,4 20,86 

7.11.2018 41 29,33 28,2 20,71 

6.11.2018 39 35,67 23,2 20,43 

5.11.2018 27 22,33 21,8 19,43 

4.11.2018 1 9,67 17,4 23,71 

3.11.2018 1 7 17,2 23,14 

2.11.2018 19 19,33 19,2 20,57 

1.11.2018 38 31,33 23,2 19,43 

31.10.2018 37 32 26,8 20,29 

30.10.2018 21 25,67 24,4 20,86 

29.10.2018 19 15,67 17,8 19,86 

28.10.2018 7 10,33 12,8 19,86 

27.10.2018 5 8 16,2 18 

26.10.2018 12 18,33 17,2 17,57 

25.10.2018 38 24,67 19,4 18,57 

24.10.2018 24 26,67 23,6 17,86 

23.10.2018 18 22,67 21,6 18 

22.10.2018 26 15,33 15,2 18,29 

21.10.2018 2 11,33 13,2 14,86 

20.10.2018 6 7,33 12,4 13,57 

19.10.2018 14 11,33 10,2 16,71 

18.10.2018 14 14,33 17,8 15,29 

17.10.2018 15 23 19,8 15,57 

16.10.2018 40 23,67 17,8 15 

15.10.2018 16 20 15,4 16,14 

14.10.2018 4 7,33 16,8 16,14 

13.10.2018 2 9,33 11,6 19,14 

12.10.2018 22 12,67 15,6 16,29 

11.10.2018 14 24 18,8 17,71 

10.10.2018 36 23,33 23,6 17,86 

9.10.2018 20 27,33 20,2 18,86 

8.10.2018 26 17 19,2 17,57 

7.10.2018 5 13,33 14,6 18,71 

6.10.2018 9 9 15 15,86 

5.10.2018 13 14,67 13 17 

4.10.2018 22 17 17,6 15,71 

3.10.2018 16 22 19,2 15,29 

2.10.2018 28 20,33 17 14,57 

1.10.2018 17 15,67 13,4 13 
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30.9.2018 2 7,67 10,6 13,14 

29.9.2018 4 2,67 9,6 13 

28.9.2018 2 9,67 9,2 12,43 

27.9.2018 23 13,33 13,6 12,57 

26.9.2018 15 20,67 16,4 12,71 

25.9.2018 24 19 16,6 12,86 

24.9.2018 18 15 13 15,43 

23.9.2018 3 8,67 14 15 

22.9.2018 5 9,33 13,2 16,86 

21.9.2018 20 15 15,2 16,86 

20.9.2018 20 22,67 19,4 15,71 

19.9.2018 28 24 20,4 15,86 

18.9.2018 24 20,67 17,2 16 

17.9.2018 10 12,67 14,4 18,14 

16.9.2018 4 6,67 15,8 18,57 

15.9.2018 6 15 15,6 20,57 

14.9.2018 35 21,33 22 20,29 

13.9.2018 23 33,33 25,6 21,29 

12.9.2018 42 29 27,8 21,29 

11.9.2018 22 27 21,6 21 

10.9.2018 17 14,33 17,8 19,86 

9.9.2018 4 8,33 14,8 21 

8.9.2018 4 11,67 16,6 18,29 

7.9.2018 27 20,67 17,8 18,29 

6.9.2018 31 27 21,4 16,71 

5.9.2018 23 25,33 21,8 16,43 

4.9.2018 22 17 16,8 16,57 

3.9.2018 6 10 11,6 16,29 

2.9.2018 2 4,33 12 14,86 

1.9.2018 5 10,67 11,8 13,71 

31.8.2018 25 17 13,6 14,29 

30.8.2018 21 20,33 18,4 15,86 

29.8.2018 15 20,67 20,8 16 

28.8.2018 26 19,33 16,4 15,43 

27.8.2018 17 15,33 12,4 14 

26.8.2018 3 7 12,4 12,86 

25.8.2018 1 6,33 9,8 16,86 

24.8.2018 15 9,67 15 14,14 

23.8.2018 13 23,67 15,8 13,86 

22.8.2018 43 21 18,6 13,57 

21.8.2018 7 21,67 15,8 13,57 

20.8.2018 15 7,67 13,4 14,14 

19.8.2018 1 5,67 8,6 15,29 

18.8.2018 1 7 11,4 11 

17.8.2018 19 13,67 11 12,14 

16.8.2018 21 17,67 13,8 12,57 

15.8.2018 13 16,33 17,2 12,86 

14.8.2018 15 15,33 14 15 

13.8.2018 18 12 13 14,43 

12.8.2018 3 12,33 13,4 15,86 

10.8.2018 16 11,33 16,6 15,29 

9.8.2018 15 20,67 14,8 15,71 

8.8.2018 31 18,33 17,8 13,43 

7.8.2018 9 19,33 15 13,43 

6.8.2018 18 9,67 12,6 13,43 

5.8.2018 2 7,67 9,6 12,29 

4.8.2018 3 7 9,2 10 

3.8.2018 16 8,67 8,6 10,86 

2.8.2018 7 12,67 11,2 11,57 

1.8.2018 15 12,33 15,2 11,86 

31.7.2018 15 17,67 12,8 11,57 

30.7.2018 23 14 11,6 11,71 

29.7.2018 4 9,33 12 13,29 

28.7.2018 1 7,33 12,6 14,86 

27.7.2018 17 12 13,2 14,14 

26.7.2018 18 20,33 14,4 13,57 

25.7.2018 26 18 18 14,29 

24.7.2018 10 18,33 16,4 14,43 

23.7.2018 19 12,67 13,2 14,43 

22.7.2018 9 10 11,4 19,57 

21.7.2018 2 9,33 20,2 17,71 

20.7.2018 17 24,33 19 17,57 

19.7.2018 54 28 19 15,14 

18.7.2018 13 25,33 19 14,29 

17.7.2018 9 8 16,2 14,86 

16.7.2018 2 4,67 6,6 13,71 

15.7.2018 3 3,67 5,8 7,43 

14.7.2018 6 6 6 9,14 

13.7.2018 9 8,33 10,6 9,43 

12.7.2018 10 14,67 12,2 13,86 
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11.7.2018 25 15,33 17,6 13,71 

10.7.2018 11 23 16,2 13,14 

9.7.2018 33 15,33 14,6 13,29 

8.7.2018 2 12,33 11,6 15,71 

7.7.2018 2 4,67 14,8 15,57 

4.7.2018 10 13 13 14,43 

3.7.2018 27 20,33 13,2 10 

2.7.2018 24 18 13,2 12,86 

1.7.2018 3 9,67 15,6 15,43 

30.6.2018 2 9 14,2 20,57 

29.6.2018 22 14,67 18,6 21,43 

28.6.2018 20 29,33 24,6 20,57 

27.6.2018 46 33 27,8 21 

26.6.2018 33 32,33 24,6 21,71 

25.6.2018 18 19 22 21,57 

24.6.2018 6 10,33 17 21,57 

23.6.2018 7 11,33 14,4 20,71 

22.6.2018 21 16 18,8 20,43 

21.6.2018 20 27 23,8 21,57 

20.6.2018 40 30,33 27,6 22,57 

19.6.2018 31 32,33 26 22,29 

18.6.2018 26 23,33 23 20,86 

17.6.2018 13 14,67 17,2 23,29 

16.6.2018 5 9,67 18,4 20,43 

15.6.2018 11 17,67 17,2 19,14 

14.6.2018 37 22,67 19 18,14 

13.6.2018 20 26,33 21,8 16,43 

12.6.2018 22 20,33 19,8 16,43 

11.6.2018 19 14 13,4 18 

10.6.2018 1 8,33 13,8 18,14 

9.6.2018 5 9,33 17 18,71 

8.6.2018 22 21,67 18 18,71 

7.6.2018 38 28 22,2 20,71 

6.6.2018 24 28 27,8 21,29 

5.6.2018 22 26,33 24,4 23,57 

4.6.2018 33 20 21 23 

3.6.2018 5 19,67 19,8 22,43 

1.6.2018 21 14,67 22,2 23,29 

31.5.2018 18 24,33 21,6 23,14 

30.5.2018 34 27,33 24,8 19 

29.5.2018 30 28,33 21,4 20,29 

28.5.2018 21 18,33 20,6 19,71 

27.5.2018 4 13 17,2 19,71 

26.5.2018 14 11,67 14,8 22 

25.5.2018 17 16,33 20,6 22,43 

24.5.2018 18 28,33 26,4 20,86 

23.5.2018 50 33,67 25,6 22,86 

22.5.2018 33 31 25,8 21,29 

21.5.2018 10 20,33 22,8 20,43 

20.5.2018 18 10,33 15   

19.5.2018 3 10,67     

18.5.2018 11       
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Příloha 7 - Údaje podléhající povinné retenci 
Údaje podléhající povinné retenci dle vyhlášky [95] (zestručněno): 

(1) U veřejných telefonních sítí s přepojováním okruhů: 
a) telefonní čísla zúčastněných, identifikátor telefonní karty použité ve veřejném 

telefonním automatu, 
b) datum a čas zahájení komunikace, 
c) délka komunikace, 
d) datum a čas odeslání textové zprávy SMS, 
e) použitá telefonní služba (volání, SMS nebo MMS), 
f) stav komunikace, 
g) doplňující údaje uvedené v odst. 4, není-li k dispozici některý z údajů podle písm. a) 

nebo odst. 5. 
(2) U veřejných mobilních telefonních sítí údaje uvedené v odst. 1 a dále: 
a) mezinárodní identifikátor IMSI volajícího a volaného, 
b) identifikátor mobilního přístroje (přidělovaný při výrobě) volajícího a volaného, 
c) datum a čas odeslání multimediální zprávy MMS, 
d) označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop (jde o stanice veřejné 

komunikační sítě, jejichž prostřednictvím je uživatel do ní připojen při zahájení, 
respektive při ukončení komunikace), 

e) doplňující údaje uvedené v odst. 4, není-li k dispozici některý z údajů podle odstavce 1 
písm. a), s výjimkou identifikátoru telefonní karty, nebo odst. 5. 

(3) U sítí elektronických komunikací s přepojováním paketů se uchovávají tyto údaje: 
a) u služby přístupu k internetu z pevného připojení: 1. typ připojení, 2. telefonní číslo 

nebo označení uživatele, 3. identifikátor uživatelského účtu, 4. adresa MAC zařízení 
uživatele služby, 5. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu, 6. 
označení přístupového bodu u bezdrátového připojení k internetu, 7. adresa IP a 
číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno; 

b) u služby přístupu k internetu z mobilního připojení: 1. typ připojení, 2. telefonní číslo 
uživatele, 3. identifikátor mobilního zařízení, 4. datum a čas zahájení a ukončení 
připojení k internetu, 5. označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop, 
6. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno; 

c) u služby přístupu ke schránce elektronické pošty: 1. adresa IP a číslo portu, ze kterých 
bylo připojení uskutečněno, 2. identifikátor uživatelského účtu, 3. datum a čas 
zahájení připojení ke schránce elektronické pošty, 4. datum a čas ukončení připojení 
ke schránce elektronické pošty, 5. identifikátor protokolu elektronické pošty; 

d) u služby přenosu zpráv elektronické pošty: 1. adresa IP a číslo portu zdroje a cíle 
přenášené zprávy, 2. datum a čas odeslání zprávy, 3. adresa elektronické pošty 
odesílatele, 4. adresy elektronické pošty příjemců, 5. stav přenosu zprávy, 6. 
identifikátor protokolu elektronické pošty; 

e) u služby IP telefonie: 1. adresa IP a číslo portu zdrojového zařízení, 2. adresa IP a 
číslo portu cílového zařízení, 3. transportní protokol, 4. datum a čas zahájení a 
ukončení komunikace, 5. doplňující údaje uvedené v odst. 4, nejsou-li k dispozici 
údaje identifikující volajícího nebo volaného účastníka nebo některý z údajů podle 
odst. 5; 

 f) u služby přístupu k internetu podle písmene a) nebo b) s překladem adres IP: 1. privátní 
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adresa IP, 2. veřejná adresa IP a číslo portu, nebo přidělený rozsah portů, 3. datum 
a čas zahájení překladu adres, 4. datum a čas ukončení překladu adres. 

(4) Doplňujícími údaji v odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. e) bod 5 jsou: 
a) destinace nebo kód země původu volání u příchozích mezinárodních volání, 
b) kód provozovatele propojené veřejné komunikační sítě nebo poskytovatele veřejně 

dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím propojení, 
c) název právnické osoby, nebo jméno, případně jména a příjmení podnikající fyzické 

osoby zajišťující neveřejnou komunikační síť a její identifikační číslo. 
(5) U sítí uvedených v odst. 1 až 3 se dále uchovává jméno, popřípadě jména a příjmení 
a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele uvedená ve smlouvě nebo adresa 
umístění telekomunikačního koncového zařízení. 
(6) Dále se uchovávají: 
a) údaje o všech veřejných telefonních automatech s uvedením jejich telefonního čísla, 

evidenčního čísla, geografických souřadnic a slovního popisu umístění, 
b) údaje o všech základnových stanicích s uvedením jejich označení, popřípadě všech 

dalších používaných identifikátorů, geografických souřadnic, azimutu směrování 
antén a slovního popisu umístění, 

c) údaje o vzájemných vazbách mezi telefonními čísly a identifikátory IMSI a 
identifikátory mobilních zařízení, 

d) u předplacených služeb datum a čas aktivace služby a označení základnových stanic, 
v jejichž dosahu byla aktivace provedena, 

e) údaje o všech přístupových bodech s uvedením jejich označení, popřípadě všech 
dalších používaných identifikátorů, dále geografických souřadnic, azimutu 
směrování antén a slovního popisu umístění. 
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