


Tato prezentace vyjadřuje pouze mé názory získané na 
základě zkušeností v oblasti odhalování, vyšetřování 
kybernetické trestné činnosti; mého působení na Policejní 
akademii ČR v Praze a ve sdružení CESNET, z.s.p.o.; jakož i 
účasti na mezinárodních konferencích, fórech, aj. 

 

Jde pouze o prezentaci mých názorů, které nejsou právně 
závazné a mají sloužit pouze jako podklad (resp. informace) 
pro Vaši činnost v kyberprostoru. 

 

Autor v ŽÁDNÉM případě „neútočí“ na společnost Google 
Inc., ani na žádné její produkty. Smyslem je prezentovat 
EULA  
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Blackout East coast US (2003): virus infection,  
Spanair Flight 5022 (2008): virus infection,  
STUXNET 
 
 Boeing 787 Dreamliner: virus infection   
 U.S Drones:  virus infection (AFG 2011), portable 
 device.  
 
  

US Criticall information infrastructure II is vulnerable to Cyber attacks 
US Government representative.  
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EU/ES 
• Úmluva Rady Evropy č. 185 o kyberkriminalitě  
• Dodatkový protokol k Úmluvě o kyberkriminalitě  
• směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů, 
• Rozhodnutí Rady 92/242/EHS o bezpečnosti informačních systémů, 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací 

v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice č. 98/48/ES, 
• směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, 

zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“),  

• Rámcové rozhodnutí Rady 2000/375/JHA o boji proti dětské pornografii na internetu,  
• Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV o potírání podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků, 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/21/EC o společném regulačním rámci pro 

sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/19/EC o přístupu k sítím elektronických 

komunikací a přidruženým zařízením a o jejich propojení (přístupová směrnice),
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/20/EC o oprávnění pro sítě a služby 

elektronických komunikací (autorizační směrnice),  
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/22/EC o universální službě a uživatelských 

právech týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o universální 
službě), 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EC  týkající se zpracovávání osobních 
údajů a ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací (směrnice o ochraně 
údajů v elektronických komunikacích),  

• směrnice Komise č. 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích s elektronickými 
komunikačními sítěmi a službami (soutěžní směrnice),  

• Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2002/584/JHA o evropském zatýkacím rozkazu a 
postupech předávání mezi členskými státy.  

• Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské 
pornografii,  

• Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV o útocích proti informačním systémům, 
• Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů - Boj proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious 
software“) ze dne 15. 11. 2006, 

• Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě a Evropskému výboru regionů k obecné politice 
v boji proti počítačové kriminalitě ze dne 22. 5. 2007, 

• Závěry Rady o společné pracovní strategii a konkrétních opatřeních v oblasti boje proti 
počítačové trestné činnosti ze dne 27. 11. 2008, 

• Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a výboru regionů o ochraně kritické informační infrastruktury „Ochrana Evropy před 
rozsáhlými počítačovými útoky a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a 
odolnost“ ze dne 30. 3. 2009. 

• Cybersecurity Strategy of the European Union 
• Další např. na: http://www.oas.org/cyber/documents_en.asp  

 

ČR 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním 

• Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže  

• Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon  

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích  

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti  

• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky  

• Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník  

• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník  

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

• Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu 
průmyslového vlastnictví  

• Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách  

• Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 
zlepšovacích  

• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

• Zákon č. 160/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

• Návrh zákona o kybernetické 
bezpečnosti  
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Veřejnoprávní 
úprava 

Soukromoprávní 
úprava 



§ 97 
Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a 
lokalizační údaje.  
Povinnost zajistit, aby při plnění uvedené povinnosti nebyl uchováván obsah zpráv a takto 
uchovávaný dále předáván.  
Povinnost poskytovat informace: 
a) orgánům činným v trestním řízení pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem, 
b) Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, 

zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo 
odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby a při splnění 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem61), 

c) Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem37), 

d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem37a), 

e) České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem62). 
Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační 
údaje uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich 
využívání podle zvláštního právního předpisu nebo pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 90). 
Provozními a lokalizačními údaji jsou zejména: 
- údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace  
- údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání 

komunikace.  
 Konference Internet a Technologie 13, © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.



Trestné je neoprávněné získání přístupu k 
počítačovému systému a nosiči informací - §230 
TzK. 
Trestný je ten, kdo: 
 překoná bezpečnostní opatření, a neoprávněně 

získá přístup k počítačovému systému nebo 
k jeho části  

 získá přístup k počítačovému systému nebo 
k nosiči informací a  

 a) neoprávněně užije tam uložená data, 
osobních údajů, 

 b) tam data vymaže nebo jinak zničí, poškodí, 
změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní 
neupotřebitelnými, aj. 

 c) padělá nebo pozmění data 
 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 
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  Každý by se měl chovat tak, aby nedocházelo k porušování 
práv jiných (§ 415 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník - každý je 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, na přírodě a životním prostředí.) a k případným újmám 
na jejich právech.  

 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. (§ 2900 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

§ 420 
 (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti. 
(2) Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, 

když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti 
použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto 
zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních 

předpisů není tím dotčena. 
(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 

§2909 a násl.   
Povinnost náhrady škody 
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127/2005 
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480/2004 
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Přijímání a aplikace politik v rámci kyberprostoru.  

SPECILALIZACE 



• http://www.lupa.cz/clanky/apple-odskodni-rodice-deti-kteri-utratily-stovky-dolaru-za-virtualni-rybicky/ 
• http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/botnets/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence 

• http://forum.w-source.net/crysis-3-2013-t2270632.html 
• http://forum.w-source.net/jenicek-a-marenka-lovci-carodejnic-hansel-and-gretel-witch-hunters-2013-t2269319.html 

• http://www.networkworld.com/news/2009/012609-after-mccolo-takedown-spam-surges.html 
• [cit. 6. 8. 2005]. Dostupné na WWW: <http://www.nrsr.sk/appbin/Tmp/D%F4vodov%E1%20spr%E1va-NR%20SR-febr.2005.rtf> 

• [cit. 1. 8. 2006]. Dostupné na WWW: <http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html>  
• [cit. 3. 10. 2006]. Dostupné na WWW: <http://www.theregister.co.uk/2005/03/30/online_gaming_death/>   

• [cit. 20. 11. 2006]. Dostupné na WWW: <http://www.honeynet.org/papers/phishing/>  
• [cit. 5. 2. 2007]. Dostupné na WWW: <http://www.cesnet.cz/akce/20051114/pr/Bezpecnostni_incidenty_a_jejich_reseni.pdf> 

• [cit. 11. 3. 2007]. Dostupné na WWW:  <http://programujte.com/index.php?akce=clanek&cl=2005122001-internet-a-jeho-historie-v-cr> 
• [cit. 5. 6. 2007]. Dostupné na WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=193638#_ftn3> 

• [cit.  7. 6. 2007]. Dostupné na WWW: <http://www.mvcr.cz/dusevni/poc_krim.html> 
• [cit. 10. 6. 2007]. Dostupné na WWW:  

• <http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-statistics.html>  
• [cit. 3. 8. 2007]. Dostupné na WWW: <http://www.bsa.org/czechrepublic/statistiky.cfm> 
• cit. [3. 8. 2007]. Dostupné na  WWW:: <http://www.volny.cz/writing/prace/babcanik.htm> 

• [cit. 6. 8. 2007]. Dostupné na WWW:  
• <http://www.novinky.cz/internet/86112-podil-nelegalniho-softwaru-v-cr-dosahl-40-_mdcbl.html> 

• [cit. 7. 9. 2007]. Dostupné na WWW: 
• <http://www.online-slovnik.cz/?word=hardware&translate-type=en-cz&match-type=start&ignore-diacritic=1> 

• [cit. 7. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.usatoday.com/tech/news/techpolicy/2007-09-12-spammer-va_N.htm>  
• [cit. 9. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.nitrd.gov/congressional/laws/HPC_Ac_as_amended_by_NGI_Research_Act_and_America_COMPETES_Act.pdf> 

• [cit. 10. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush> 
• [cit. 10. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=163> 
• [cit. 10. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/oem/default.mspx>  
• [cit. 10. 2. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=163>  

• [cit. 7. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.cesnet.cz/provoz/> 
• [cit. 7. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.internet2.edu/network/> 

• [cit. 8. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm>  
• [cit. 11. 3. 2008]. Dostupné na WWW:  

• <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:HTML> 
• [cit. 13. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=599&searchstr=4+Tz+265%2F2000>  

• [cit. 13. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://catb.org/jargon/html/index.html> 
• [cit. 18. 3. 2008]. Dostupné na WWW:  

• <http://www.lupa.cz/clanky/pharming-je-zpet-a-silnejsi/>  
• [cit. 21. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.trustedsource.org/TS?do=home>  

• [cit. 23. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=300462 > 
• [cit. 27. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=160504>  
• [cit. 27. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=168724>  
• [cit. 27. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=160504>  

• [cit. 27. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>  
• [cit. 28. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG> 

• [cit. 15. 8. 2008]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/plus/index_en.htm>  
• [cit. 1. 2. 2009]. Dostupné na WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/130595/cybercrime/235699/Types-of-cybercrime>;  

• [cit. 1. 2. 2009]. Dostupné na WWW: <http://www.cybercellmumbai.com/files/Types%20of%20cyber%20crime.pdf>  
• [cit. 18. 6. 2009]. Dostupné na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=AQM-SiiaipE>  

• [cit. 3. 1. 2010]. Dostupné na WWW:  
• <http://www.itif.org/files/2009-12-15.DigitalPiracy.pdf> 

• [cit. 8. 1. 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.techterms.com/definition/cybercrime>  
• [cit. 8. 2. 2010]. Dostupné na WWW:<http://global.bsa.org/globalpiracy2008/pr/pr_czechrep.pdf> 

• [cit. 15. 2. 2010]. Dostupné na WWW: <http://connect.zive.cz/content/evolucni-teorie-v-podani-spear-phishingu>  
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• <http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/44/38/lang,czech/>  
• [cit. 23. 2. 2010]. Dostupné na WWW: 
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• <http://scienceworld.cz/technologie/je-nam-nebezpecne-elektromagneticke-vyzarovani-4299>  
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• <http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kalkulacka>   
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• [cit. 2. 4. 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/internet/#whatmajor> 
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