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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. Pod její 

název 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.   

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 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. 
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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. 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. 

3. 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. 

 

2 Vymezení problematiky 

2.1 Pojem počítačová kriminalita a výrazy související 

Lze se 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“.  

V praxi se všechny výše uvedené výrazy používají zřejmě často jako 

synonyma. Dle například Kuchty [2 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 
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podobu různých činů a odlišných jednání; spojuje ji to, že je umožněna a 

vyvolána existencí a fungováním výpočetní techniky“[3]. 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 [4]. 

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. [5]) 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 [6 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 

pornografií, či neoprávněně šířenými autorskými díly, 

c) počítačová kriminalita kde počítač je nástrojem k páchání tradiční 

kriminality - typicky různým podvodům. 

2.2.1 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 
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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 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 
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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. 

 

 

3 Hmotněprávní aspekty 

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 [7], které jsou veřejnosti k dispozici počínaje za rok 2000, takováto 

trestná činnosti je orgány veřejné moci šetřena stále častěji (Graf 1). 

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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Graf 1 - Statistika Pol. ČR k činům dle § 257a tr. zákona a § 230-232 tr. zákoníku 

 

Jádrem současné české hmotněprávní úpravy je § 230 trestního zákoníku [8] 

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.“ 

Touto skutkovou podstatou je chráněna důvěrnost počítačových dat 

a počítačového systému. Teprve sekundárně jsou chráněny integrita a dostupnost 

počítačových dat a systémů [9]. 

Druhá skutková podstata dle odst. 2 by se dala stručněji shrnout tak, 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 [10]. 

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 [9]. Druhý komentář od vydavatelství Wolters 
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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“ 

[11]. Přinejmenším ve vztahu k právním 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) [12] [13] [14] [15] [16].  

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 [10], případu 

policisty získávajícího údaje z policejních databází pro mimoprofesní účely [17], 

či případu čtení a zneužití intimních e-mailů za pomocí hesla, které pachateli 

poškozená sdělila za jiným účelem [18]. 

Získání přístupu – Rozumí se jím takové jednání, které „umožní pachateli 

volnou dispozici s počítačovým systémem nebo nosičem informací a využití jeho 

informačního obsahu“ [9] [19] [20]. 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. 

 

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 by 

bylo možno zřejmě stručněji shrnout tak, 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 [9]. Složitějším na posouzení může někdy být, kdy je porušení 
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tajemství oprávněné; k jisté míře sledování může být oprávněn například 

zaměstnavatel při kontrole činnosti zaměstnance [srovnej 21]. 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 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. U něj jde 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. 

 

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 [22]). 

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 
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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. 

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. 

U trestné činnosti spočívající v závadném obsahu nutno upozornit především na 

trestné činy: Šíření pornografie (§ 191), výroba a jiné nakládání s dětskou 

pornografií (§ 192), porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi (§ 270), podpora a propagace terorismu (§ 312e), 

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

svobod (§ 356), založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení 

práv a svobod člověka (§ 403) a šíření poplašné zprávy (§ 357).  

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. 

3.3 Postih závadný služeb a závadné komunikace 

U trestné činnosti spočívající v závadných službách nutno upozornit například 

na tyto trestné činy: Podvod (§ 209), provozování nepoctivých her a sázek (§ 

213) a neoprávněné provozování hazardní hry (§ 252). 

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 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 
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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 [9].  

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: Navazování nedovolených kontaktů 

s dítětem (§ 193b), krádež (§ 205), podvod (§ 209), vydírání (§ 175), nebezpečné 

vyhrožování (§ 353) či nebezpečné pronásledování (§ 354). 

3.4 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. 

- Právní úprava obecně neumožňuje postih vědomého šíření nepravdivých 

informací („fake news“). Je otázkou, zda by alespoň u některých 

nejzávažnějších forem neměla. 

 

4 Procesněprávní aspekty 

4.1 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 [23]. 

Autor předznamenává, že se jedná o oblast nepříliš prozkoumanou, ke které 

dosud existuje jen nepočetná literatura a česká judikatura, a následující text 
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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 [24] [25] [26] [27]. 

 

Hlavní nástroje poskytované českým trestním řádem jsou tyto: 

 (§ 8 odst. 1) Dožádání - Obsahem dožádání může být žádost o poskytnutí 

určité informace či o poskytnutí součinnosti. 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. 

 

(§ 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. V rámci počítačové kriminality lze takto 

bezpochyby zajišťovat osobní počítače, 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 [28]. Opačný výklad 

by byl neudržitelný, neboť orgán činný v trestním řízení (dále jen „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. 

 

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

osobní prohlídka - 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 
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úložiště fungující na oddělených serverech samo o sobě tvoří další počítačový 

systém. Uvádí, že v neprospěch extenzivního výkladu hovoří čl. 19 dost. 2 

Úmluvy o počítačové kriminalitě, stanovující povinnost zakotvit pro OČVTŘ, 

které prohledávají 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 [29]. 

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. 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 [30], 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 [31]. 

Co je ve skutečnosti relevantní, je formulace příkazu k samotné prohlídce; 
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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 v případě přítomnosti mezinárodního 

prvku, nevyžaduje. 

 

(§ 88) Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - Pojem 

telekomunikační provoz se jeví vhodným interpretovat tak, že zahrnuje vše 

chráněné tajemstvím dopravovaných zpráv dle čl. 13 Listiny, tedy elektronický 

přenos jakýchkoliv neveřejných zpráv a záznamů mezi nějakými osobami. 

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). 

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 [32].  

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 [33]. 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 

[34]). 

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 
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nejasnou a nepraktickou. Každopádně přinejmenším z opatrnosti lze v takových 

sporných případech postup dle § 88, pokud je to možné, OČVTŘ zřejmě 

doporučit. 

 

 (§ 88a) Nařízení vydání údajů o telekomunikačním provozu – 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. 

Institut lze chápat jako dopadající na získávání dat podléhajících retenci od 

subjektů ji provádějících (ve smyslu § 97 odst. 3 zákona o elektronických 

komunikacích), za souvislosti s nějaký přenosem dat a záznamů mezi osobami. 

  

(§ 158d) Sledování osob a věcí – trestní řád jej 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 [35]. 

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 [36]. 

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. 

 

Výše diskutované instituty, které jsou k dispozici OČVTŘ, lze (pokud je 

budeme interpretovat tak jak autor v této práci učinil) pro přehled shrnout takto 

(Tabulka 1): 
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Tabulka 1 - Přehled procesních nástrojů 

  

název institutu dle 

znění zákona 
§ základní charakter 

obecnost / 

specialita 

trvání 

nástroje 

rozhodnutí 

soudu 

O
Č

V
T

Ř
  

  
žá

d
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
v
á

d
í 

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 

 

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.  

4.2 Aplikace popsaných institutů ve specifických případech 

4.2.1 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 
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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 [35]. 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 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 
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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. 

4.2.2 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, 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 [37], 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, 
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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. Užití přísnějšího institutu dle § 88 jistě 

nebude na závadu a doporučuje jej zde i Nejvyšší státní zastupitelství [35] 

4.2.3 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 [38]. 

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 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 
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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 

obdobně jak již bylo řečeno ke sledování budoucích emailů u emailových 

schránek uvést, že postup dle o něco přísnějšího § 88 jistě není na závadu a 

odpovídá doporučení Nejvyššího státního zastupitelství. 

4.2.4 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“ [39]. 

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 
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každý běžný uživatel internetu, např. obsah veřejně přístupného profilu 

uživatele, či jeho 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 
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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. 

4.2.5 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 [40]). 

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 [41]. 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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5 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). 

Ambicí práce 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. Jednalo se za prvé o problematiku trestního 

práva hmotného. Bylo zjištěno, že české právní úpravě se 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 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 především 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.   
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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. 

 

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. 
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