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Mezinárodní spolupráce v boji proti informační kriminalitě 
 
Anotace 
 
Stručný příspěvek mapuje několik nadnárodních platforem, aktivních v oblasti kybernetické 

respektive informační bezpečnosti. Text může sloužit jako odrazový můstek pro další badatelské 
aktivity.  
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Summary 
 
Short Contribution deals with several multinational platforms active in cyber security  
or information security issues. Text can serve as a “springboard” for further research 
activities. 
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Mezinárodní rozměr boje proti kybernetickým incidentům jako nezbytná podmínka 
jeho úspěchu 

 
Vzhledem k nadnárodnímu charakteru počítačových sítí (zejména Internetu) závisí 

situace v oblasti boje proti kybernetickým incidentům velmi silně na mezinárodní spolupráci. 
Výraznějšího zlepšení situace je možné dosáhnout jen postupem, koordinovaným na 
mezinárodní úrovni, respektive vycházejícím z mezinárodních úmluv, při kterém by 
jednotlivé vnitrostátní právní úpravy navazovaly na mezinárodně koordinované úsilí o řešení 
konkrétních témat. 

Navzdory trvání kulturně podmíněných rozdílů v oblasti postihu určitého chování 
(různá etická měřítka v různých částech světa), existuje snaha o to, aby v globální síti platil 
alespoň určitý minimální standard, který by byl co možná nejvíce konsensuálně definován. 
To by umožnilo odstranit nejkřiklavější případy porušování takového standardu a docílit 
toho, aby se nespolupracující země nebo území ocitly ve stále větší izolaci.  

Mezi relativně nejméně zpochybnitelné oblasti toho, co je nazýváno ”nelegálním  
a škodlivým obsahem na Internetu” (illegal and harmful content) patří dětská pornografie, 
šíření rasové nenávisti a teroristické návody. Snaha rozšířit takový konsensus na jiné oblasti 
by však mohla být chápána jako omezování lidských práv a svobod (např. co se týče oblasti 
šíření politické propagandy, byť extrémní). 

Spolupráce mezi státy při stíhání pachatelů internetové extremistické kriminality se 
v současnosti uskutečňuje na základě mezinárodních úmluv, a to zpravidla za splnění 
podmínky oboustranné trestnosti. Problémy způsobuje rozpor mezi teritoriálním principem 
autorského práva a globálním charakterem Internetu, stejně jako problémy s vyšetřováním  
a dokazováním tohoto druhu trestné činnosti. K šíření nelegálního obsahu Internetu totiž 
dochází z míst (států, území), u nichž není možnost jakéhokoliv zásahu, a proto nelze chránit 
ani zájmy států, které jsou takovým chováním dotčeny. 

S touto skutečností souvisí legislativní (mezinárodní právo) a organizační kroky, o něž 
je na mezinárodní úrovni (v rámci zainteresovaných mezinárodních organizací) usilováno. 
Mezi aktuální priority (přinejmenším v rámci euro-americké civilizace) v uvedené oblasti 
patří: 

 

 Již zmíněná oblast potírání nelegálního obsahu na Internetu. 

 Potírání tzv. ”nechtěného” obsahu (unwanted content) na Internetu (zejména spam). 

 Technologická spolupráce v boji proti kybernetickým incidentům1. 

 Prevence hospodářských dopadů kybernetických incidentů. 

 Ochrana kritické infrastruktury před kybernetickými incidenty. 
 
O tom svědčí i následující výčet aktivit mezinárodních organizací, nejvíce relevantních 

pro Českou republiku. 

                                                           
1
 Jakékoli technologické poruchy, dopady přírodních katastrof nebo dopad úmyslných, člověkem způsobených, 

nežádoucích aktivit.  
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Organizace spojených národů (United Nations, UN, OSN) 
 

Nejaktuálněji se určitým aspektům boje proti kybernetickým incidentům věnuje 
Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1624 ze dne 14. září 2005,2 která zavazuje členy Organizace  
k zákazu podněcování páchání aktů terorismu. Její text vyzývá k přijetí nezbytných opatření 
na vnitrostátní úrovni, jako zejména: 

 

 Zákonem zakázat nabádání a obhajobu terorismu (tzv. incitement), přičemž je zároveň 
výslovně uvedeno, že taková aktivita nemůže být chápána jako naplňování práva na 
svobodu vyjadřování. 

 Provádět preventivní kroky v uvedené oblasti. 

 Zabránit vzniku útočišť (safe havens) pro osoby, důvodně podezřelé z výše uvedených 
aktivit.  

 Provozovat výměnu informací a zkušeností, souvisejících s uvedeným úsilím. 

 Podávat Radě bezpečnosti zprávy o způsobu implementace Rezoluce (první zpráva 
bude požadována do 12 měsíců od přijetí Rezoluce, tedy do září 2006). 

 
Zároveň je třeba zmínit aktivity Organizace v dalších oblastech kybernetické 

bezpečnosti, jako je zejména boj proti dětské pornografii a pedofilii na Internetu (jehož 
patrně nejvíce viditelným aspektem je vytváření sítě ”Innocence in Danger”). 

Problematikou se rovněž zabývá Protiteroristický výbor Rady bezpečnosti (Security 
Council´s Counter-Terrorism Committee). 

V rámci systému Organizace největší část odpovědnosti za praktické aspekty a aplikace 
mezinárodní kybernetické bezpečnosti připadá na Mezinárodní telekomunikační unii 
(International Telecommunication Union, ITU), v jejíž kompetenci existuje od roku 2007 
Světová agenda kybernetické bezpečnosti (Global Cybersecurity Agenda, GCA), chápaná jako 
rámec pro mezinárodní spolupráci. V září 2008 Mezinárodní telekomunikační unie  
a Mezinárodní mnohostranné partnerství proti kybernetickým hrozbám (International 
Multilateral Partnership Against Cyber-Threats, IMPACT) uzavřeli dohodu o vybudování 
pobočky GCA v ústředí IMPACT v Cyberjaya v Malajsii. 

 
Rada Evropy (Council of Europe, CoE) 

 
Rada Evropy začala projevovat zájem o řešení problematiky informační kriminality již 

koncem osmdesátých let minulého století. V roce 1989 publikovala studii, obsahující 
doporučení pro úpravy a vytváření nových zákonů jednotlivých států, určených ke 
kriminalizaci určitých činů, spáchaných prostřednictvím počítačových sítí (Doporučení č. 9 
z roku 1989). Roku 1995 následovala další studie, obsahující principy, týkající se 
trestněprávního postupu souvisejícího s informačními technologiemi (Doporučení č. 13 
z roku 1995). V roce 1997 byla ustavena Komise expertů na zločin v kyberprostoru. 
Výsledkem její činnosti byla Úmluva o kyberzločinu (Convention on Cybercrime, European 

                                                           
2
 Její text navazuje na rezoluce č. 1267 (1999) z 15. října 1999; 1373 (2001) z 28. září 2001; 1535 (2004) z 26. 

března 2004; 1540 (2004) z 28. dubna 2004; 1566 (2004) z 8. října 2004; 1617 (2005) z 29. července 2005 a na 
deklaraci, navazující na rezoluci 1456 (2003) z 20. ledna 2003, stejně jako na jiné rezoluce Organizace spojených 
národů, vztahující se k tématu hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost. 
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Treaty Series – ETS 185), otevřená k přístupu dne 9. února 2005. K Úmluvě mohou přistoupit 
i země, které nejsou členy Rady Evropy. Česká republika Úmluvu zatím nepodepsala, s tímto 
krokem se počítá po implementaci konkrétních skutkových podstat, v souvislosti s probíhající 
rekodifikací trestního práva hmotného. 

Úmluva je prvním mezinárodněprávním instrumentem, určeným speciálně pro řešení 
problémů spojených s mezinárodním charakterem počítačového zločinu. Její text požaduje, 
aby signatářské země kriminalizovaly určitá jednání, které je možné zařadit do oblasti 
počítačového zločinu, a aby tyto země přijaly procesní normy, umožňující takovou trestnou 
činnost postihovat. Prostřednictvím Úmluvy je kriminalizován také návod a napomáhání 
k takovým typům zločinů. Řešena je rovněž otázka odpovědnosti právnických osob. 
V Úmluvě jsou uvedeny i principy a konkrétní způsoby vzájemné pomoci mezi jednotlivými 
státy při vyšetřování informační kriminality, včetně otázek vydávání osob, způsobů předávání 
zajištěných dat, způsobů předávání požadavků a vytváření bodů pro nepřetržitý kontakt 

Vedle Úmluvy se tématu kybernetických incidentů věnují i další dokumenty Rady 
Evropy: 

 

 Dodatkový protokol o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy, spáchaným 
prostřednictvím počítačového systému (Additional Protocol Concerning the 
Criminalisation of Acts of a Racist and Xenophobic Nature Commited through 
Computer Systems, European Treaty Series – ETS 189). 

 Doporučení Rady ministrů č. 13 z roku 1995, týkající se problémů trestního práva 
procesního, spojeného s informačními technologiemi. 

 Doporučení Rady ministrů č. 5 z roku 1999, týkající se ochrany soukromí na Internetu. 
 

Téma boje proti informační kriminalitě je pravidelně důležitým bodem jednání 
Výboru expertů Rady Evropy proti terorismu (CODEXTER). 

 
Interpol 

 
Využití mezinárodní policejní struktury Interpol (podobně jako v případě Europolu 

jako struktury Evropské unie) v oblasti boje s informační kriminalitou je relativně všestranné 
(prioritou je boj proti počítačovým podvodům a jiné hospodářské a finanční kriminalitě; 
vytváření hlásného a informačního systému o organizované a informační („počítačové“) 
kriminalitě; harmonizace právních předpisů v oblasti trestního práva hmotného a procesního 
atd.).  

 
  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and 

Cooperation in Europe, OBSE, OSCE) 
 
  V uvedeném kontextu je klíčové rozhodnutí Rady ministrů Organizace č. 3 / 2004  

“O boji proti používání Internetu pro účely terorismu” (Ministerial Council Decision on 
Combating the Use of the Internet for Terrorist Purposes), které vzešlo ze zasedání v Sofii 
dne 7. prosince 2004 a které navazuje na závěry Konference, kterou stejná organizace 
pořádala ve dnech 15. až 16. července 2004 v Paříži k tématu souvislosti mezi zločiny  
z nenávisti a rasistickou, xenofobní a antisemitskou propagandou na Internetu (Meeting on 
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the Relationship Between Racist, Xenophobic and Anti-Semitic Propaganda on the Internet 
and Hate Crimes). 

Obsahem konference bylo zejména téma oprávněnosti převodu odpovědnosti za 
obsah internetových stránek z vlád na poskytovatele jednotlivých stránek. Jednotlivé země 
byly vyzvány k tomu, aby legislativní cestou označily to, co považují za ilegální. Co nebude 
možné označit právně za ilegální, by mělo být interpretováno jako využívání svobody slova. 
Důležitá. je také prevence, kde se nabízí prostor ve vzdělávání a zvyšování obecného 
povědomí o ohrožení ze strany terorismu, souvisejícím se zneužitím Internetu. V návaznosti 
na dosavadní vývoj byl ve dnech 13. až 14. října 2005 ve Vídni uspořádán expertní dvoudenní 
worskhop k tématu výměny relevantních informací mezi členskými státy Organizace, 
věnovaný zároveň problematice identifikace možných strategií k potírání teroristické hrozby 
při zajištění dodržování lidských práv. 

 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Cooperation and Development, OECD) 
 

Organizace, respektive její Výbor pro informační, počítačovou a komunikační politiku 
(Committee for Information, Computer and Communication Policy) vydal v roce 2002 
dokument ”Přehled: Bezpečnost informačních systémů a sítí: Směrem ke kultuře 
bezpečnosti” (Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards  
a Culture of Security). Jeho text doporučuje, aby členské země Organizace: 

 

 Zřídily nové nebo posílily existující zásady, praktiky, opatření a postupy pro tuto 
tématiku prostřednictvím přijetí a provádění tzv. ”kultury bezpečnosti”. 

 Koordinovaly postupy a spolupracovaly na národní i mezinárodní úrovni (i mezi 
nečleny Organizace). 

 Šířily tuto ideu ve veřejném i soukromém sektoru (včetně vládních a jiných organizací 
i individuálních uživatelů). 

 Jednou za pět let podaly zprávu o plnění ”Přehledu” (popis toho, jak je konkrétní 
zemí naplňována mezinárodní spolupráce v oblastech, vztahujících se k bezpečnosti 
informačních systémů a sítí). 

 
Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) 
 
Kybernetická obrana se stala součástí Defence Capability Initiative3 a následně  

i Prague Capability Commitments4 (rok 2002). V roce 2002 bylo uloženo výboru NC3B5 
(Consultation, Command and Control Board), aby v rámci aliance prosadil adekvátní 
kybernetickou obranu. V rámci Aliance se problematikou kybernetické obrany zabývá dále 

                                                           
3
 Defence Capabilities Initiative. North Atlantic Treaty Organization. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27443.htm? 
4
 Prague Capabilities Commitment. North Atlantic Treaty Organization. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50087.htm? 
5
 NATO Consultation, Command and Control Board. C2Pedia. 

http://www.c2coe.org/c2pedia/index.php?title=NATO_Consultation,_Command_and_Control_Board_(NC3B) 
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NATO Office of Security6 (NOS), který koordinuje dosahování schopnosti NATO Computer 
Incident Response Capability (NCIRC).7 

Kybernetickými incidenty se v rámci Aliance zabývá např. Výbor pro plánování 
civilních komunikací (Civil Communications Planning Committee, CCPC), a to v dokumentu 
EAPC(CCPC)D(2006)0002 ze dne 2. února 2006: ”Civilní nouzové plánování: Následky, 
související s kybernetickými útoky a informačními zbraněmi na kritickou civilní komunikační 
infrastrukturu a služby; Civilní nouzové plánování: Následky ustavení Týmu pro civilní 
počítačové bezpečnostní incidenty” (”Civil Emergency Planning: Consequences Regarding 
Cyber Attacks/Info Warfare on Critical Civil Communications Infrastructure and Services and 
CEP Consequences of the Establishment of Civil Computer Security Incident Response Teams 
(cCSIRTs)”).  

 

 
 

  V letech 2007 až 2009 vyhotovila alianční Pracovní skupina pro telekomunikace 
(Working Group for Telecommunications), existující v rámci Výboru pro plánování civilních 
komunikací (Civil Communication Planning Committee) studii zabývající se problematikou 
tzv. cyber attack/defense a ochrany sítí elektronických komunikací a informačních systémů.8 

 
 Skupina osmi průmyslově vyspělých států světa (G8, Group 8, Lyonská skupina) 

 
Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí zemí Skupiny přijali v prosinci roku 1997 na 

summitu ve Washingtonu deset principů, které byly následně podepsány na summitu 
Skupiny v Birminghamu v květnu 1998. Dokument shrnuje cíle zúčastněných států v boji  
s ”high-tech” zločinem (”high-tech” zločin se zde obsahově kryje s pojmem zločin  
v ”kyberprostoru”): 

 

 Nesmí existovat bezpečné útočiště pro ty, kteří zneužívají informační technologie. 

 Vyšetřování a trestní řízení v oblasti ”high-tech” zločinu musí být koordinováno mezi 
všemi zúčastněnými státy bez ohledu na to, kde se škoda stala. 

 Orgány prosazující právo je třeba k potírání ”high-tech” zločinu dostatečně vyškolit  
a vybavit.  

 Právní systémy musí chránit důvěrnost, integritu a dosažitelnost dat a systémů před 
neoprávněným narušením a zajistit, aby jejich vážné zneužití bylo trestáno. 

 Právní systémy by měly zajistit uchovávání dat z telekomunikačního provozu dat  

                                                           
6
 NATO Organization. North Atlantic Treaty Organization. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm 
7
 Cyber Security. North Atlantic Treaty Organization. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm 
8
 Výbor pro plánování civilních komunikací. Ministerstvo průmyslu  a obchodu.  

http://www.mpo.cz/dokument37487.html 
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a rychlý přístup k nim, což je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné vyšetření 
této trestné činnosti. 

 Vzájemná spolupráce vlád musí zajistit včasný sběr a výměnu důkazů v případech 
zahrnujících ”high-tech” zločin. 

 Přeshraniční přístup orgánů prosazování práva k veřejně dostupným informacím 
nesmí být podmíněn povolením od státu, na jehož území jsou data fyzicky umístěna. 

 Pro vyhledávání a ověřování elektronických dat při kriminálním vyšetřování 
a trestním řízení musí být vyvinuty a používány příslušné forensní standardy. 

 Informační a komunikační systémy je třeba pokud možno navrhovat tak, aby 
přispívaly k obraně proti zneužití sítí, k detekci takového zneužití a měly by usnadnit 
vystopování zločinců a sběr důkazů. 

 Veškeré aktivity v této oblasti je třeba koordinovat s činností ostatních relevantních 
mezinárodních fór, aby se zabránilo zdvojování konkrétních aktivit. 

 
Principy byly následně konkretizovány v Akčním plánu pro potírání ”high-tech” 

zločinu. Příslušné orgány zainteresovaných zemí jsou povinné: 
 

 Využít vybudovanou síť odborného personálu, aby byla zajištěna včasná a efektivní 
odpověď na nadnárodní případy informační kriminality a ustanovit styčná místa, 
která budou dosažitelná 24 hodin denně. 

 Přijmout odpovídající opatření k zajištění dostatečných kapacit orgánů prosazování 
práva. Tyto orgány musí být připraveny potírat ”high-tech” zločin a vzájemně 
spolupracovat s příslušnými orgány jiných států. 

 Provést revizi právních systémů tak, aby touto cestou bylo dostatečně 
kriminalizováno zneužití telekomunikačních a počítačových systémů, a dále 
podporováno odhalování ”high-tech” zločinu. 

 Při vyjednávání dohod a ujednání o vzájemné pomoci brát v úvahu otázky spojené  
s ”high-tech” zločinem.  Pokračovat ve zkoumání a rozvíjení prakticky proveditelných 
řešení, které se týkají zachování důkazů před vydáním soudního rozhodnutí, 
přeshraničních prohlídek a prohledávání dat v počítačích, v případech, kdy není 
známo umístění těchto dat. 

 Vyvinout urychlené postupy pro získání provozních dat ze všech komunikačních 
prostředků v řetězci komunikace, studovat způsoby urychleného mezinárodního 
předávání těchto dat. 

 Spolupracovat s průmyslovými odvětvími tak, aby bylo zajištěno, že nové technologie 
usnadní boj s ”high-tech” zločinem. 

 Vytvořit mechanismy pro zajištění bezprostředního přijetí požadavků vzájemné 
pomoci v naléhavých a důležitých případech a včasných odpovědí na ně pomocí 
rychlých a dostatečně spolehlivých prostředků komunikace (i prostřednictvím hlasu, 
faxu nebo elektronické pošty, s případným dodatečným písemným potvrzením).  

 Podpořit organizace, zabývající se tvorbou mezinárodně uznávaných standardů 
v oblasti telekomunikačních a informačních technologií, aby trvale poskytovaly 
veřejnému i privátnímu sektoru standardy technologií bezpečné telekomunikace  
a zpracování dat. 

 Vyvinout a použít kompatibilní forensní standardy pro vyhledávání a ověřování 
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elektronických dat při kriminálním vyšetřování a trestním řízení. 
 

Česká republika (zejména prostřednictvím odboru informační kriminality Policejního prezídia) 
daný vývoj intenzívně sleduje. 

 
Aktivity související s Mezinárodní asociací internetových horkých linek9 
 
Přední světové finanční subjekty (bankovní a úvěrové instituce) a představitelé 

internetového průmyslu (provideři, poskytovatelé internetových služeb) se spojili  
s Mezinárodním střediskem pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC) a jeho sesterskou 
organizací, Národním střediskem pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC), aby společně 
bojovali proti dětské pornografii. Cílem iniciativy je vymýtit dětskou pornografii. Koalice 
navázala spolupráci s Mezinárodní asociací internetových horkých linek (International 
Association of Internet Hotlines (INHOPE). Jejím výsledkem je kampaň, apelující na nejširší 
veřejnost v konkrétních zemích. Na ”horké linky” INHOPE je možné hlásit informace  
o výskytu internetových stránek s dětskou pornografií. V České republice od 1. dubna 2007 
existuje horká linka ve správě nevládní organizace Naše dítě, která se stala součástí sítě 
INHOPE od  25. října 2007. 

                                                           
9
 Zástupci finančního a internetového průmyslu bojují proti dětské pornografii; in: ČTK, 17. III. 2006. 

http://www.icmec.org; http://www.missingkids.com 


