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1. Úvod

Diplomová práce si dává za cíl nastínit současnou situaci v internetové kriminalitě
v oblasti kryptoměn. Účelem části následující po tomto úvodu je seznámení se základními
pojmy, se kterými se v diplomové práci nebo internetové kriminalitě obecně lze nejčastěji
setkat. Mezi základními pojmy v oblasti kryptoměn bude krátce přiblížen i jejich vývoj, historie
a fungování. V této části si práce neklade za cíl dopodrobna prozkoumat či vysvětlit vývoj,
historii a fungování kryptoměn, nýbrž cílem je pouze nastínit výše zmíněné, a to za tím účelem,
aby následující kapitoly byly snáze pochopitelné a také, aby práce v souhrnu vytvářela
komplexní celek bez nutnosti důkladnějšího prostudování obsahu dalších zdrojů mimo
diplomovou práci.
Následující část cílená na prameny práva se zaměřuje na seznámení a prostudování
vybraných pramenů práva. Cílem je seznámit s vybranými prameny mezinárodního práva,
evropského práva a práva vnitrostátního, jež upravují kyberprostor a kryptoměny, resp.
kriminalitu s nimi páchanou. Zároveň se zde práce bude snažit vymezit působnost těchto norem
a jejich vztah k tématu práce. Práce si také klade za cíl přiblížit problematiku právního
vymezení kryptoměn.
S expanzí kryptoměn a její větší oblíbeností u širší veřejnosti a také hlavně z představ
této veřejnosti o rychlém zbohatnutí, je zde vyšší výskyt neregulovaných investičních fondů či
obdobných služeb a společností, jejichž cílem má být zhodnocení vložených prostředků. Práce
si v této části klade za cíl popsat nejčastější způsoby páchání internetové kriminality v oblasti
kryptoměn. Práce se zaměří na skutky již proběhlé, pokusí se o jejich zobecnění a zachycení
schémat, podle kterých se opakovaně trestná činnost děje, případně určit společensky škodlivé
jednání, které ale při současné účinné právní úpravě trestné být nemusí.
Následující část diplomové práce má za cíl popsat problematiku anonymity
v kyberprostoru, neboť tato zhoršuje, či přímo znemožňuje orgánům činným v trestním řízení
identifikaci pachatelů. Účelem této části je vymezit způsoby, jakými k anonymizaci dochází a
které prvky slouží k identifikaci na síti jsou, resp. které se osoby při anonymizování snaží
zakrýt. Následně se práce pokusí vymezit, jak je v případě kryptoměn upravena anonymita
vlastníků, resp. uživatelů těchto kryptoměn. Tato část si také klade za cíl popsat fungování entit,
které pomáhají dále anonymizovat platby, což je využíváno v souvislosti s legalizací výnosů
z trestné činnosti.
6

Poslední část diplomové se zaměří na popsání problematiky dokazování internetové
kriminality, např. jakým způsobem dochází k opatřování a uchovávání důkazů. S ohledem na
zaměření práce (na kryptoměny), je cílem zjistit, jak soudy nahlíží na blockchain jako na důkaz,
příp. jak s ním v konkrétních kauzách pracují.
V úvodu je třeba ještě zmínit, že s ohledem na dynamiku změn v kyberprostoru, resp.
ve vývoji informačních technologií i techniky, se často stává, že tištěná literatura se velmi
rychle stává neaktuální. Oproti tomu je spousty odborných článků a publikací ohledně dané
problematiky umisťováno na internetu, resp. v elektronické podobě, tím je zajištěno, že jsou
zpravidla aktuálnější. Minimálně tyto zdroje pružněji reagují na změny ve zmiňované
problematice. Toto je důvodem, proč se v práci může objevovat vyšší počet citovaných zdrojů
z internetu, příp. elektronicky publikované literatury, než je v diplomových pracích obvyklé.

2. Základní pojmy, jejich vymezení a kryptoměny
2.1. Internet
Pojem internet se objevuje ve více jak tří stech právních předpisech České republiky (tedy
zejména v zákonech, vyhláškách, nařízeních a sděleních). Ani jeden z těchto předpisů však
nevymezuje, co internet je, či co internet není. Z tohoto lze odvodit, že tyto předpisy pojem
internet považují za určitou notorietu (obecně známou skutečnost). Prvně je třeba zmínit, že
Smejkal pracuje s pojmem Internet s velkým počátečním písmenem, k čemuž uvádí: „Autor
píše Internet s velkým písmenem, neboť jej považuje za něco, co nepochybně existuje. Ústav pro
jazyk český AV ČR doslova uvádí: „Podle školního vydání PČP píšeme: internet (propojené
počítačové sítě); Internet vlastní jméno (celosvětová informační a komunikační síť).““ 1 Oproti
tomu v současnosti (tj.2018) internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR
říká: „Doporučujeme podobu internet (s malým písmenem), podoba Internet (s velkým
písmenem) se v současnosti již neužívá.“2 Z důvodu modernizace k přístupu psaní pojmu
internet se v této práci píše internet (s malým počátečním písmenem). Tento pojem s malým

1

SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015, s. 52

2

Internetová jazyková příručka – internet [online]. UJČ AV ČR ©2018, [22.1.2018], dostupné z
<http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=internet>
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počátečním písmenem v současném jazyku zahrnuje materiální podstatu obou variant. Nicméně
v odborných publikacích se stále lze setkat s oběma formami.
Pojem samotný pak obecně lze definovat ve více rovinách. Jednou z rovin je
technologická, kde Smejkal internet definuje: „…jako celosvětový systém navzájem
propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny
protokolů TCP/IP.“3 Tomu odpovídá i definice z Merriam-Webster Dictionary, dle které je
internet elektronickou komunikační sítí, která spojuje počítačové sítě a organizační počítačová
zařízení ve světě.4 V tomto výkladovém slovníku je také zmíněna problematika psaní i/I ve
slově internet. Merriam-Webster Dictionary uvádí, že v USA je obvyklejší psaní velkého
počátečního písmena, oproti tomu v britské angličtině se lze častěji setkat s malým počátečním
písmenem. Tento slovník také uvádí, že slovo internet bylo poprvé použito v roce 1974.
Další z rovin, ve kterých lze internet definovat, je z hlediska obsahového. Tak Smejkal
nahlíží na internet z pohledu uživatele. Podle Smejkala internet může být „deníkem či
časopisem, rozhlasovou či televizní stanicí, kinem či televizí, knihou či celou knihovnou,
slovníkem a encyklopedií, poštou, telefonem nebo telefaxem5, výstavní síní či galerií, školou –
dokonce až univerzitou, obchodem, sociální sítí, nástrojem zločinu.“6 Toto pojetí lze shrnout a
tautologicky definovat tak, že internet je souhrnem všech dat, informací a činností na internetu
přístupných.

2.2. Kyberprostor
Kyberprostor (přeloženo z anglického Cyberspace) je dle Matisse´s Glossary of Internet
Terms „Pojem původem od autora Williama Gibsona, v jeho románu Neuromance je slovo
kyberprostor používáno k popisu celé řady informačních zdrojů dostupných skrze počítačovou
sít.“ 7

3

SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015, s. 58
Internet I Definition of Internet by Merriam-Webster [online] © 2018 Merriam-Webster, , dostupné z
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet>
5
Archaický výraz pro zařízení sloužící k odesílání černobílých textových i obrazových zpráv skrze
telekomunikační sítě, předchůdce dnešního emailu.
6
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015, s. 59
7
Matisse´s Glossary of Internet Terms [online]. Matisse Enzer ©1994-2015, dostupné z
<http://www.matisse.net/files/glossary.html>
4
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Z českých zdrojů kyberprostor definuje Kučera takto: „Kyberprostor je souhrnem všech
těchto sítí, ve kterých se tvoří virtuální realita, a to včetně internetu.“8 Tedy pojem kyberprostor
je širší než internet. Internet lze chápat jako podmnožinu kyberprostoru. Pakliže na kyberprostor
nahlížíme jako na virtuální realitu, resp. soubor sítí tvořících, či ve kterých se tvoří virtuální
realita, poté je třeba zmínit i pojem augmentovaná realita (z anglického augmented reality). Což
je technologie na pomezí virtuální reality a reality, kde se tyto dva světy prolínají. Tím je
myšleno že např. po nasazení speciálních brýlí vidíte virtuální předměty ve světě reálném.
S nástupem této technologie do běžného užívání lze předpokládat, že se změní i obsah pojmu
kyberprostor a tím i vnímání kyberprostoru společností, kdy v současnosti je kyberprostror
vnímán jako něco abstraktního, nacházejícího se mimo vnější svět.

2.3. Deep web a darknet
Tyto dva pojmy bývají často zaměňovány nebo používány jako synonyma, občas se místo
pojmu darknet objevuje pojem dark web. Oba pojmy zastřešuje pojem World Wide Web
(www.), představený laické veřejnosti v roce 19949.
Deep web, neboli hluboký web, je neindexovaný obsah na internetu, tedy obsah, který
není veřejně přístupný. Jeho dostupnost může být podmiňována zejména přihlášením, registrací
tedy konkrétně např. emailové schránky, fóra, internet banking, studijní informační systémy
atd. Laicky a zjednodušeně lze deep web označit za to, co není vyhledatelné službou Google,
resp. jinými nespecializovanými vyhledávači. Deep web tvoří převážnou část obsahu na
internetu, zdroje se různí, některé naznačují, že podíl cca 0,03%10 tvoří tzv. surface web
(přeloženo jako„povrchový“ web). Surface web je pojem označující vše na internetu dostupné,
bez nutnosti přihlášení, či nějakého dalšího mezikroku, který brání dostat se k obsahu webu –
tedy to, co je vyhledávači přímo dostupné (tj. pomocí Google, Bing, Yahoo apod.).
Darknet, neboli temný web, tvoří jen nepatrnou část deepwebu, avšak je mnohem častěji
zmiňován a to sice v souvislosti s internetovou kriminalitou, zejména pro prodej drog, zbraní,
dětské pornografie, poskytování služeb od vražd až různé útoky na internetovou infrastrukturu.
8

KUČERA, Zdeněk – Fungování kyberprostoru (studijní text k předmětu Úvod do práva informačních a
komunikačních technologií), s.1
9
CONOLLY, Dan. A Little History of the World Wide Web [online] dostupné z
<https://www.w3.org/History.html>
10
KUŽEL, Martin. Hluboký web: Co je skryto pod povrchem internetu? [online] Epocha Plus, dostupné z
<https://epochaplus.cz/hluboky-web-co-je-skryto-pod-povrchem-internetu/>
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Prakticky lze říct, že není nic, co by se na darknetu nedalo obstarat či koupit. Deepweb,
resp. jeho část darknet se negativně proslavil zejména v souvislosti s kybernetickým tržištěm
Silph Road. O tržišti Silph Road a jeho provozovateli se blíže práce věnuje v části o
anonymizaci. Darknet totiž není veřejně přístupný skrze klasické webové prohlížeče, jako tomu
je obvyklé u surface a deep webů. K získání přístupu na darknetové stránky je potřeba
specializovaný prohlížeč TOR, ten by měl zaručovat naprostou anonymitu při pohybování se
po síti. Díky anonymnímu pohybu mu tak jsou přístupné i darknetové stránky. Toto bude blíže
rozvedeno v následujících částech práce.

2.4. Internetová kriminalita / kyberkriminalita
S nástupem počítačů se začínají objevovat termíny jako počítačová kriminalita, trestná
činnost vztahující se k počítačům, počítačový trestný čin, trestný čin v informační vědě,
kyberzločin a další.11 Výklad jednotlivých pojmů se různí. Vždy se jedná o nějaký protiprávní
čin, který se vztahuje ať už k počítačům, či za použití počítače jako nástroje, případně spáchaný
v kyberprostoru. Sokol například pojmy cyber crime a počítačová kriminalita používá jako
synonyma.12 Smejkal poukazuje na spor, který vedl s vydavatelem, zda pojmenovat titul
počítačová kriminalita, či kybernetická kriminalita.13 Vybrat tedy z těchto pojmů ten pravý
zastřešující to, co si představujeme pod kriminalitou páchanou na sítích, není prakticky možné.
Mimo jiné za to může i jazyk, kdy se poměrně dynamicky vyvíjí pojetí slova počítač.
V minulém tisíciletí by si málokdo pod pojem počítač zařadil např. analogový telefon, či
televizi. V současnosti ale jako počítač lze vnímat jak telefon (zejména mobilní „smartphone“),
tak i onu zmiňovanou televizi, neb s příchodem digitálního vysílání a možnosti připojení
televize k internetu lze na televizi vykonávat prakticky jakoukoliv činnost ke které by jinak byl
potřeba stolní či přenosný počítač, nebo dále mezi počítač řadíme i např. kardiostimulátor. To
má za následek spory o správné označení výše zmíněné kriminality, protože představa každého
o daném pojmu, či názvu je rozdílná a definovat cokoliv za použití pojmů, které mají význam
jiný nejen v čase a místě, ale i v osobě pojem vykládající, je náročné.

11

GŘIVNA, Tomáš; POLČÁK, Radim. Kyberkriminalita a právo, nakladatelství Auditorium, Praha 2008 (první
vydání);
12
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015, str. 13
13
dtto str. 15
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Závršník proto upozorňuje na užití zkratky ICT, která znamená informačně-komunikační
technologie, místo pojmu počítač. Tento pojem by měl zahrnovat vše výše vyjmenované i další.
Závršník tímto odůvodňuje vznik termínu trestný čin v ICT, pro který je typická přítomnost
kumulativně dvou prvků - dat a sítí. Internet dále označuje za „specifickou síť“14 a z trestných
činů páchaných prostřednictvím této sítě odvozuje termín internetový trestný čin, e-crime,
virtuální trestný čin a trestný čin v počítačových sítích. Následně poukazuje na vliv Úmluvy15,
díky kterému se ustálil termín kyberkriminalita.16 Závršník závěrem definuje kyberzločin jako
kumulativně: „a. trestný čin ohrožující ICT – informační a síťovou bezpečnost (trestný čin
proti počítačové integritě nebo také trestný čin v úzkém pojetí), b. trestný čin využívající ICT ke
spáchání tradičních trestných činů /trestný čin vztahující se k počítačům) a c. trestný čin
vztahující se k obsahu, jako například dětská pornografie, pomluva a porušení práv
k duševnímu vlastnictví (trestný čin vztahující se k obsahu počítačových dat).“17

2.5. Kryptoměna
Obecná definice kryptoměny není známá a dohledatelná. Samotné slovo se skládá ze slov
kryptografická a měna. Pakliže za měnu považujeme státem uznané a vydávané platidlo, pak
kryptoměna nenaplňuje ani definici měny. Kryptografická se ve zkráceném tvaru a jako
předpona krypto- objevuje z důvodu využívání kryptografie k ověřování transakcí. Analogicky
u státem uznaných platidel jsou ochranné prvky stanoveny vyhláškou (např. Vyhláška č.
100/2008 Sb., o vydání bankovek po 1000Kč vzoru 2008) a tyto mají sloužit k ověření pravosti
platidla, pak u kryptoměn jsou tyto chráněny kryptografickým algoritmem.
První zaznamenaný popis možného fungování kryptoměny pochází z roku 1998. Wei Dai,
v mailu rozeslaném mailinglistu, který sdružoval „cyberpunks“ a „cryptoanarchisty“, teoreticky
rozvádí, jak by mohla fungovat kryptoměna, která by nebyla poskytována vládou, resp.
centralizovanými a kontrolovatelnými institucemi, nýbrž nevystopovatelnými osobami. 18
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GŘIVNA, Tomáš; POLČÁK, Radim. Kyberkriminalita a právo, nakladatelství Auditorium, Praha 2008 (první
vydání); str.33
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Úmluva o počítačové kriminalitě, Úmluva Rady Evropy č. 185 o kybernetické kriminalitě ze dne 23. listopadu
2001
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O kryptoměnách, jako funkčním nástroji v kyberprostoru hovoříme od roku 2009
Nejprve 31. října 2008 osoba vystupující pod pseudonymem Satoshi Nakamoto představila svůj
koncept fungování peer to peer elektronických peněz - Bitcoinu.1920 Dle Satoshi Nakamota měl
Bitcoin fungovat jako peer-to-peer verze elektronických peněz, která by umožnila, aby online
platby byly přímo odeslány od jednoho uživatele k dalšímu bez nutnosti převodu skrze další
finanční instituci. 9. ledna 2009 Satoshi Nakamoto zveřejnil alpha verzi (0.1.0) Bitcoin klienta,
který sloužil k odesílání, přijímání a potvrzování plateb (tj. k těžení Bitcoinů). První transakce
proběhla o 3 dny později.
Samotné transakce definuje jako řetěz digitálních podpisů. Každý vlastník při převodu
peněz na dalšího digitálně podepíše hash transakce.21 Hash je matematická funkce, která je
charakterizována 5 vlastnostmi – 1. Stejný obsah vždy vyústí ve stejný výsledek. 2. Vypočítat
hash je stejně složité pro jakýkoliv (jakkoliv veliký) obsah. 3. Prakticky nelze zpětně získat
obsah s výjimkou vyzkoušení všech možných obsahů. 4. Drobná změna v obsahu změní
radikálně výsledný hash. 5. není možné, aby rozdílné obsahy měli stejný výsledný hash.
Bitcoin pro transakce a jejich ověřování využívá hashovací standart SHA-256.
Transakce probíhá takto: Držitel bitcoinu do sítě odešle požadavek na kterou adresu se má
bitcoin převést, tento požadavek je podepsán tzv. privátním klíčem, který slouží k ověření, že
držitel může s odesílaným bitcoinem nakládat. Transakce je následně zapsána do blocku.
Ověřování pravosti transakcí provádí tzv. mineři / težaři. To jsou, v době psaní této práce,
počítače vybavené speciálními chipy (procesory), které při nízké spotřebě elektrické energie
(snaha snižovat energetický výdaj novějším a lepším vybavením na potřebné výpočty je přímo
úměrná náročnosti těchto výpočtů) provádí výpočty hashů. Je možné používat i obyčejné stolní
PC, či mobily k těžení, nicméně jejich výkon je ve srovnání s výše zmíněnými
specializovanými sestavami minimální, a tudíž by případní odměna nepokryla náklady ani na
spotřebovanou elektrickou energii. Výpočet celého blocku transakcí trvá cca 10 minut. Aby
tento čas byl dodržen je náročnost automaticky upravována dle výpočetního výkonu sítě. Těžař,
který hash blocku vyřeší jako první získá odměnu v určité částce Bitcoinech, která se v čase
mění. Na počátku byla odměna 50BTC+fees a každé 4 roky se odměna dělí na polovinu.
Součastí odměny jsou tzv. fees – tedy poplatek za transakci, není povinný, nicméně transakce
19

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin P2P e-cash paper [online] dostupné z
<http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.general/12588/>
20
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systém [online] dostupné z
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
21
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systém [online] dostupné z
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
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jsou vyřizovány v pořadí podle výše poplatku. Tedy pokud transakce neobsahuje žádný
poplatek (odměnu sítí za zpracování), pak její zařazení do blocku může proběhnout i v řádu
hodin, až dní.
Kryptoměn je v současnosti přes 1500. Nevyšší tržní hodnotu mají Bitcoin, Etherum,
Ripple, Bitcoin Cash a Litecoin.22 Jednotlivé kryptoměny se od sebe liší zejména tím, jaké
algoritmy využívají k težení (tedy k ověřování transakcí kryptoměn). Nejpoužívanějším
algoritmem (z hlediska objemu těžařů užívajících daný algoritmus) je SHA-256, se kterým se
můžeme setkat u Bitcoinu, dále SCRYPT (např. Litecoin), X11 (DASH) a další. Důvod, proč
se k těžení využívají různé standarty, je snaha předejít užívání specializovaných těžebních
strojů, k tomu má i posloužit různý způsob odměňování těžařů – více viz následující část.

2.6. ICO, IPO a mining
Kryptoměny lze získat několika způsoby. Nejpoužívanějším způsobem je nákup již
vytěžených coinů ve směnárnách za FIAT měnu (tj. měnu s nuceným oběhem – statní nebo
nadstátní peníze - USD, CZK, EUR apod.). U nově vzniklých kryptoměn, či projektů
založených na blockchain technologiích (vysvětlení v následující části) se často před, či
současně s uvedením do provozu. Jedná se o tzv. ICO – initial coin offer a IPO – initial public
offer. Druhé přeloženo jako primární veřejná nabídka. Té zpravidla předchází oznámení
akciové společnosti o vstupu na burzovní trh a následně její vstup na tento trh, kde si investoři
mohou akcie společnosti zakoupit. Společnosti toto podnikají zejména za účelem navýšení
kapitálu, či odprodeje podílů původních akcionářů a tento způsob je, na rozdíl od kryptoměn,
právními předpisy regulován.
ICO – initial coin offer, je prakticky totožný pojem jako výše vysvětlené IPO. Zásadní
rozdíl se týká obsahu nabídky, kdy u IPO to jsou akcie, zatímco u ICO jsou nabízeny virtuální
peníze – coiny, resp. konkrétně u ICO jsou nazývany tokeny. Zpravidla ICO probíhá po
představení nové kryptoměny, která má být něčím „inovativní“. Představení projektu probíhá
formou zveřejnění tzv. whitepaperu. ICO slouží k vybrání finančních prostředků, které vývoj
kryptoměny mají zaplatit. Developer nové kryptoměny buď měnu předtěží (získavá odměnu
z těžení dříve, než se na těžení vůbec může podílet veřejnost), či již v počátečním bloku
kryptoměny si nějaké množství vloží do své penženky. Tyto coiny pak prostřednictvím burzy
22

Coinmarket cap [online], dostupné z < https://coinmarketcap.com/>

13

kryptoměn směnuje za bitcoiny. Jedná se tedy o jakýsi kryptoměnový crowdfunding, který ale
nepodléhá na rozdíl od IPO žádné regulaci23 a ve většině případů si „investor“ kupuje bezcenné
coiny, jejichž vývoj po pár dnech či týdnech developer zastaví. Není výjimkou, že i developer
sám investuje v ICO. To z několika důvodů – pro zvýšení objemu obchodů s daným coinem,
tedy vytváří dojem, že o měnu je zájem vyšší než skutečně je, za další, bitcoiny, které za coiny
zaplatí mají být zároveň jeho výplatou za počáteční vývoj, tedy získává coiny své kryptoměny
prakticky zdarma. Takto získané coiny(tokeny) následně na burze prodá za bitcoiny, čímž
hodnota jeho kryptoměny klesá, nicméně developera coiny(tokeny) nic nestály, tedy má čistý
zisk i s takřka nulovým kurzem.
Poněkud odlišná je situace, kdy zapsaná společnost prostřednictvím ICO získává kapitál na
svou obchodní činnost a na oplátku s tokeny spojuje nějaká práva, např. podíl na zisku, právo
na hlasování, rozhodování o společnosti. V tomto případě by se již mohlo jednat o veřejnou
nabídku upravenou zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech. Konkrétně § 98 a příp. výjimky z něj v §2a odst. 1, nebo § 2.24
ICO také může být předmětem AML – pakliže emitent je povinnou osobou ve smyslu § 2
odst. 1, písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, poté je povinen identifikovat investora – kupujícího, dle §5
tohoto předpisu, uloženou mu §7 an.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), před ICO přímo varuje, že se jedná o
velmi rizikovou investici. Konkrétní nebezpečí vidí v tom, že se jedná o neregulovanou činnost
(právně neupravenou), která je zranitelná vůči podvodům a nedovolenému chování. Dále
upozorňuje, že je zde vysoké riziko ztráty veškerého investovaného kapitálu, nemožnost
od ICO odstoupit (neprodejnost tokenů) a extrémní volatilita směnného kurzu, také varuje před
tzv. whitepapery („podnikatelský“ plán předkládaný strůjcem ICO), neboť tyto nepodléhají
regulaci, nemusí se podrobovat nezávislému přezkumu a tedy mohou obsahovat nepravdivé,
zavádějící či neúplné informace.25
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KINNSTELAR: ICO – primární nabídka virtuálních měn, [online] Právní Prostor, dostupné z
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ico-primarni-nabidka-virtualnich-men>
24
MOSKA, Matyáš. Otázky možné regulace ICO (Initial Coin Offering) ve světle rozhodnutí Komise USA pro
burzu a cenné papíry,[online] EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo, dostupné z
<https://www.epravo.cz/top/clanky/otazky-mozne-regulace-ico-initial-coin-offering-ve-svetle-rozhodnutikomise-usa-pro-burzu-a-cenne-papiry-107663.html>
25
ESMA50-157-829, [online], dostupné z <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157829_ico_statement_investors.pdf>
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Odlišný přístup k ICO je poté v Číně, která jako prevenci rizika s investováním při ICO,
přijala prostřednictvím Čínské centrální banky, opatření zakazující ICO. 26
O trestných činech, kterých se lze dopustit při ICO se pojednává dále v práci.
Mining (česky překládán jako „těžení“) je dalším ze způsobů získávání kryptoměn. Je
to nejstarší a nejpůvodnější způsob získávání kryptoměn. Je používán takřka u všech kryptoměn
– i u těch, kde předem proběhl ICO. Mining zajišťuje vlastně „životnost“ kryptoměny, neboť
účelem „těžení“ není primárně tvorba nových coinů, nýbrž potvrzování plateb (transakcí) a
vedení blockchainu – „účetní knihy“.
V době psaní této práce jsou nejrozšířenější 2 způsoby (příp. jejich kombinace) těžení –
PoW, PoS.
PoW, neboli Proof of Work, je způsob těžení, kde je odměna získávána na základě
„odpracovaného“ výkonu. Samotnou odměnu pak získá ten těžař, který block vypočítá jako
první. PoW je založeno na tom, že vypočítat výsledek blocku je hardwareově náročné, ale ve
chvíli, kdy je block vypočítám je jeho zpětné potvrzení ostatními těžaři jednoduché. Po
většinové shodě sítě (tedy majorita těžařů potvrdí správnost výpočtu blocku) získá těžař, který
block vyřešil jako první danou odměnu.27 Větší šanci block vyřešit tedy má ten, kdo má větší
podíl těžebního výkonu na síti. Za účelem získání většího výkonu v síti se těžaři sdružují do
tzv. Poolů. Největší pooly mají od 10 % - 17 % celkového výkonu sítě. 28 Teoreticky pokud by
nějaký pool měl nad 51 % sítě, poté by mohl sám ovládat celý blockchain, tedy přepisovat dle
svého transakce, resp. provádět mnohonásobné transakce (A má na účtě 100Kč, ale protože A
je zde těžař s 51 %+, pak může odeslat 100Kč B, C, D… ačkoliv by jinak na provedení transakcí
potřeboval 200Kč, 300Kč atd.). Pro tento způsob útoku na síť se vžil termín majority attack29.
Majority attack se v historii Bitcoinu nikdy neodehrál, neboť náklady na získání 51 % výkonu
sítě by nebyly úměrné možnému výnosu touto činností získanému.
PoS, neboli Proof of Stake, je oproti PoW, způsob těžení, kde je odměna získávána nikoliv
na základě reálného přínosu pro síť „odpracovaním“ (potvrzováním transakcí a řešením

26

Announcement of the China Insurance Regulatory Commission of the China Banking Regulatory Commission
of the Ministry of Industry and Information Technology of the Central Committee of the People's Bank of China
on the Prevention of the Risk of Subsidy Issuance, [online], dostupné z
<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html> (pozn. strojově přeloženo
s pomocí Google Translator)
27
Block, [online], dostupné z <https://en.bitcoin.it/wiki/Block>
28
Pool Stats – BTC.com, [online], dostupné z <https://btc.com/stats/pool>
29
Majority attack, [online], dostupné z <https://en.bitcoin.it/wiki/Majority_attack>
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blocku), ale odměnu (oproti PoW je odměna tvořena jen fees z transakcí) má šanci získat ten,
kdo má větší množství coinů v peněžence (stake = vklad). K těžení tedy není zapotřebí speciální
hardware, postačí klasický počítač se zapnutým klientem a coiny v peněžce. Šance získat
odměnu je vyšší, čím více coinů v daném klientovi(peněžence) je přítomno.30

2.7. Blockchain
Blockchain je podle Měšťánka „digitální, distribuovaná a decentralizovaná databáze.
Blockchain vytváří svět, kde strany sdílejí údaje a vědí, že údaj, který vidí, je stejný, jako údaj,
který vidí ostatní účastníci blockchainové databáze“31. Měšťánek dále rozvádí, že
„distribuovaná databáze je taková databáze, která je současně uložena na síti počítačů se
stejným softwarem. Tato databáze se v pravidelných intervalech aktualizuje a každý počítač
v této síti dochází k samostatnému závěru o tom, zda je možné databázi navrženým způsobem
aktualizovat. Záznam, o němž panuje většinová shoda mezi uživateli databáze o jeho správnosti
se stává oficiálním záznamem v databázi.“32
O blockchainu se zmiňuje i sdělení Komise EU33. V tomto sdělení Komise vytyčuje
možnosti využitelnosti blockchainu pro zejména finanční technologie. Konkrétně požaduje
„větší normalizaci v technologiích blockchain/distribuované účetní knihy“, k čemuž má
napomoct „vypracovat koordinovanější přístupy ke standadům pro FinTech, včetně standardů
v oblasti technologie blockchain“. Nejvíce se technologii blockchain daný dokument věnuje
v části 2.3. „Umožnění aplikací FinTech prostřednictvím iniciativy EU pro technologie
blockchain“. Dokument blockchain bere jako notorietu, tedy nijak blockchain nedefinuje, ale
pracuje s ním jako s obecně známým termínem. Přesto zmiňuje důležitost nezaměňování
technologie blockchain s kryptoaktivy (dle autora této práce tento dokument užívá toto
označení pro širší okruh technologií, kryptoměn nevyjímaje, založených na blockchainu).

30

MARTY, Digitální měny dle distribuce – POS/POW/ICO, [online] Bitcoin v Čechách, dostupné z
<http://bitcoincz.cz/index.php/2017/10/07/digitalni-meny-dle-distribuce-pospowico/>
31
MĚŠŤÁNEK, Petr: Co je to blockchain?, [online] Právní Prostor, dostupné z
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/co-je-to-blockchain>
32
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Sdělení Komise COM(2018) 109, [online], dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0109&qid=1539180788550&from=EN>
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3. Prameny práva a jejich působnost v oblasti kryptoměn.
Knapp34, Jelínek35 i Gerloch 36 rozlišují prameny práva formální a materiální. Materiálními
prameny práva jsou „společenské okolnosti a příčiny vzniku právní regulace určité oblasti, tedy
důvody, které zákonodárce vedly ke vzniku dané právní úpravy.“ 37 Resp „zdroje obsahu práva,
prameny determinující obsah právních norem – např. stav dané společnosti, státu a politického
režimu, její tradice a zvyklosti, technologickou a kulturní úroveň, vliv mezinárodního
společenství, resp. jednotlivých států a jejich právních systémů, dosažený stupeň vývoje lidské
civilizace (…)“38. Gerloch materiální prameny práva shrnuje jako „společenskohistorický
kontext, ve kterém právo vzniká“39 Gerloch jako jediný zmiňuje i technologickou úroveň, což
je jeden z předpokladů regulace kyberprostoru. Teprve pochopení a přesvědčení společnosti o
potřebné právní úpravě tohoto „prostoru“ (tedy de lege ferrenda) může vést k reálně
aplikovatelné normativní úpravě. Tedy upravení poměrů de lege lata, platnými a účinnými
právními předpisy.
Formální prameny práva pak jsou „právní formy, v nichž své vyjádření nacházejí normy
trestního práva“40 Obecněji „formy, které obsahují právní normy, dodávají v nich obsaženým
pravidlům charakter práva. Pouze takové pravidlo chování, které má státem (resp.
v mezinárodním právu společenstvím států) uznanou formu pramene práva, je právní
normou.“41 Tedy formálním pramenem práva jsou zákony, vyhlášky, nařízení, příp.
mezinárodní smlouvy. Konkrétně budou uvedeny v následujících částech práce.

3.1. Působnost norem trestního práva v kyberprostoru obecně
Kyberprostor, který chápeme zejména jako virtuální realitu, není místně ohraničen. Zde
tedy vyvstává otázka, na základě jakých ustanovení mohou být na tento prostor aplikovány
trestněprávní normy, příp. jak legitimní tato úprava může být. Otázkou legitimity se zabývá
34

KNAPP, Viktor: Teorie Práva. 1.vydání - 5. dotisk. Praha: C.H. Beck 1995, str. 129
JELÍNEK, Jiří a kol: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání.
Praha, Leges, 2017, str. 45
36
GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 7.vydání. Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, str. 80
37
JELÍNEK, Jiří a kol: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání.
Praha, Leges, 2017, str. 45
38
GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 7.vydání. Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, str.80
39
dtto str. 80
40
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41
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Gřivna42. Ve své knize vychází z „Deklarace nezávislosti internetu“ sepsanou zakladatelem
organizace Electronic Frontier Foundation – Johnem Perrym Barlowem. Z té vyčítá několik
argumentů rozhodných pro posouzení otázky působnosti práva. Především zmiňuje „argument
neexistence společenské smlouvy mezi adresáty právních norem a jejich tvůrcem, tj. státem.“43
A dodává, že zde není ani „vůle internetového společenství takovou smlouvu uzavřít“. Na toto
navazuje argumentem „nepotřebnosti právní či jiné autoritativní regulace internetu“. A to sice
proto, že by v internetovém společenství měla platit určitá samoregulace právě ze strany tohoto
společenství. Jako poslední argument zmiňuje „neschopnost států, uzavřených v tradičních
prostorových hranicích jurisdikce, efektivně právo vynucovat“. Zmiňuje se, že deklarace hovoří
o chybějících nástrojích, jakými své právo mohou efektivně státy v internetových sítích
vynucovat.
Co tedy dává státům legitimitu k vymáhání práva v kyberprostoru? Samoregulace selhává,
společnost si tedy žádá ochranu proti společensky škodlivému jednání v kyberprostoru. Tím
tedy vzniká určitá quasi společenská smlouva ve smyslu argumentu prvního, stejně jako
potřebnost regulace ve smyslu argumentu druhého. Třetí argument bude vždy problematický,
kyberprostor a nástroje v něm užívané se dynamicky vyvíjí, oproti tomu normativní úprava,
resp. její přijímání či pozměňování, stejně jako přizpůsobování novým trendům, je poměrně
rigidní a nelze tvrdit, že drží krok s vývojem nástrojů v kyberprostoru užívaných. Lze tedy
tvrdit, že osoby páchající společensky škodlivou činnost jsou zpravidla vždy o krok napřed.
Přesto i následná úprava postihující dané činnosti do budoucna je alespoň z hlediska dalšího
předcházení této činnosti krokem vpřed. Těžko lze bez retroaktivity odčinit co bylo napácháno,
ale pokud se chceme považovat za demokratický, a především právní stát, pak tento problém
nemá řešení, není v silách státu, ani nikoho jiného, kriminalitě v kyberprostoru včasně
předcházet přijetím právní úpravy bez znalosti způsobů a nástrojů, které k činnosti útočník
použije. Tyto poznatky jsou obvykle získávány až následně, přičemž dále na tyto trendy právní
úprava zpravidla zareaguje.
Obdobné argumenty uvádí autoři David R. Johnson a David Post v článku Právo a hranice:
Úsvit práva v kyberprostoru („Law and Borders: Rise of Law in Cyberspace“) 44. Autoři zmiňují
rozdílnost hranic jakožto čar na zeměploše ohraničující reálný existující prostor v kontrastu
42
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k neexistenci těchto hranic v kyberprostoru, zejména proto, že pohyb zpráv (dat) po síti je na
těchto hranicích nezávislý.
Jak bylo nastíněno výše, kyberprostor není místně ohraničený. Jakým způsobem je tedy
zajištěna v daném místě („prostoru“) působnost trestních norem? O trestním jednání, resp.
trestné činnosti obecně, můžeme hovořit při splnění několika podmínek. V první řadě je potřeba
se zaměřit na objektivní stránku trestného činu, konkrétně na její obligatorní znaky – jednání,
následek trestného činu a příčinný vztah mezi jednáním a následkem.45
„Jednání ve smyslu trestního práva je projev vůle ve vnějším světě. “46 Kyberprostor
jistě můžeme zařadit do vnějšího světa, ačkoliv se jedná o specifický prostor. Opakem vnějšího
světa je třeba chápat myšlenky, představy „v hlavě“, které nemají v tomto světě, prostoru, své
projevy. Jelínek dále říká: „Trestněprávní pojem jednání zahrnuje pouze vůlí pachatelé
ovládané nebo ovladatelné chování.“47 V budoucnu bude třeba vést úvahu nad trestní
odpovědností AI (artificial inteligence – „umělá inteligence“). Kdo by nesl trestní odpovědnost
za protiprávní činy spáchané AI, zda tvůrce programu, či vzhledem k tomu, že chování AI již
po jeho vytvoření neovládá, by trestně odpovědný nebyl. Ač se to může zdát jako vzdálená scifi budoucnost, opak je pravdou. V roce 2016 Twitter spustil AI chatbota, který se během 24
hodin stal „rasistou“. Jeden z tweetů zněl „(…) Hitler was right I hate jews“48, což by se jistě
dalo klasifikovat jako Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia ve
smyslu § 405, zák. č. 40/2009 Sb, Trestní zákoník.
„Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem trestného
činu. Toto porušení nebo ohrožení je způsobeno jednáním charakterizujícím trestný čin.“49 Lze
tedy shrnout, že pro každý trestný čin je potřeba jednání – to se odehrává v první řadě mimo
kyberprostor, teprve následně prostřednictvím počítače, resp. vstupních zařízení50 se dostává
na síť. Stejně tak následek, který může nastat v kyberprostoru, ale vzhledem k osobě
poškozeného má projev ve vnějším ohraničeném světě.
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Působnost trestního práva je postavena na několika principech, z nichž pro kyberprostor
jsou nejrelevantnější zásady místní působnosti. Tím by neměly být upozaděny ostatní zásady
působností, nicméně místní působnost je ve „virtuálním“ světe charakteristicky odlišná od
ostatních. U místní působnosti se uplatňuje zásada teritoriality, zásada registrace, personality,
ochrany a univerzality, případně působnost stanovená mezinárodní smlouvou. Zásada
teritoriality, vymezená v § 4 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, říká: (1) Podle zákona České
republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území. (2) Trestný čin se
považuje za spáchaný na území České republiky, a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti
jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo
nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný
trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání
dopustil v cizině.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro určení místní působnosti našeho trestního zákoníku
je rozhodující kde k jednání, jež naplňuje znaky trestného činu, došlo, jakož i místo, kde nastal
následek onoho jednání, či kde měl nastat. Místem jednání pro oblast kyberprostoru lze chápat
to místo mimo kyberprostor, místo ve vnějším světě, kde pachatel do kyberprostoru vstoupil.
Smejkal popisuje počítač jako sestavu různých komponent, ať už softwarových či
hardwarových, které ale vždy mají nějaké vstupní zařízení, demonstrativně uvádí monitor,
klávesnici, myš (…) 51, v současnosti by tento seznam šel rozšířit například o dotykové
monitory, mikrofon. Tedy tyto vstupní zařízení umožňují, že projev vůle ve vnějším světě se
zároveň projeví v oblasti kyberprostoru. Proto lze považovat trestný čin za spáchaný na území
České republiky tehdy, když pachatel projeví svou vůli prostřednictvím vstupních zařízení,
které se nacházejí na území České republiky. Obdobně lze chápat i následek, který, ač primárně
působí v neohraničeném kyberprostoru, se projeví ve vnějším „nevirtuálním“ světě v místě
počítačového systému oběti, poškozeného. Tedy trestnost nastává ve smyslu §4 odst. 2, písm.
b) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – rozhodující je, zda zde následek (ať už porušení nebo
ohrožení) nastal, měl nastat, nebo alespoň zčásti nastal. Tento přístup je v právní vědě
považován za konzervativní, nicméně je v současnosti zakotven v právním řádu České
republiky, a proto z něj je v této práci vycházeno.
Alternativně Polčák nabízí 3 možnosti řešení problematiky místní působnosti, přičemž
první z nich je prakticky popsána v předchozím odstavci. 1. aplikace standartních kriteríí
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místní působnosti v návaznosti na fyzickou lokalizaci informací 2. vytvoření nových kriterií pro
aplikaci konceptu místní působnosti (tj. virtuální lokalizace právních vztahů) 3. přiznání
existence informační vrstvy bez místní jurisdikce státu.52 Polčák k první možnosti říká, že „
(…)je vždy v určité formě možné zjistit vztah informací a subjektů k území nějakého státu a není
tedy důvod hledat speciální řešení, představitelé v současnosti dominantní teorie zastávají
názor, že je třeba při řešení otázek působnosti práva a jurisdikce státních orgánů postupovat
diferencovaně a hledat jiná a specifická kritéria rozdělení působnosti a jurisdikce než na
základě vazby ke státnímu území.“53 Ke druhé možnosti se Polčák vyjadřuje v tom smyslu, že
se tento přístup začíná objevovat v některých jurisdikcích, nicméně nelze hovořit o naprostém
uplatňování druhé možnosti, neboť „se soudy (pohybují) z důvodu absence specifické úpravy
tam, kde je zájem o alternativní přístup, pouze v mezích více či méně standardních kriterií
založených na teritorialitě, jako jsou například locus delicti či locus rei sitae.“54

3.2. Konflikty jurisdikcí
Konflikty jurisdikcí jsou od působnosti norem odlišné v tom smyslu, že řeší pod kterou
jurisdikci spadá řešení skutku. Působnost řeší zda je stát vůbec oprávněn skutek řešit, konflikt
pak nastává, když více států si uzurpuje právo stíhat (pozitivní konflikt) nebo naopak žádný stát
nemá vůli skutek řešit (negativní konflikt). S negativním konfliktem se lze setkat i bez
mezinárodního prvku a to tehdy, když např. orgán činný v trestním řízení odmítne zahájit
vyšetřování s odkazem „že skutek se stal na internetu“ – viz rozsudek Nejvyššího soudu 4 Tz
265/2000.
Na úrovni Evropské unie by tyto konflikty měly být řešeny podle „Pokynů pro rozhodování
o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání“ 55 vydaných Eurojust(em).
Ten vychází z právních předpisů EU, především z Rámcového rozhodnutí 2009/948/SVV ze
dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním
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řízení a jejich řešení. Tento pokyn především zdůrazňuje uplatňování zásady „ne bis in idem“,
tedy ne dvakrát v témže, resp. pro případ trestního práva – dle čl. 40 odstavec (5), zák. č. 2/1993
Sb., Listina základních práv a svobod, „Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl
pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných
opravných prostředků v souladu se zákonem.“ Právo EU tuto zásadu zakotvuje v článcích 54
až 58 Úmluvy k provedení Schengenské dohody a v článku 50 Listiny základních práv EU a
dále v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.),
resp. v dodatkovém protokolu č. 7, článek 4. Zásadu upřesnil a vztah mezi čl. 50 Listiny
základních práv EU a čl. 4 dodatkového protokolu vyjasnil Soudní dvůr EU v rozhodnutí C129/14 PPU – Spasic.
Pokyny mezi další zásady řadí zásadu legality dle článku (12) preambule Rámcového
rozhodnutí 2009/948/SVV – „Jelikož hlavním cílem tohoto rámcového rozhodnutí je zabránit
zbytečným souběžným trestním řízením, která by mohla vést k porušení zásady ne bis in idem,
jeho uplatňování by nemělo vyvolat kompetenční spor o výkon pravomoci, který by jinak
nevznikl. Ve společném prostoru svobody, bezpečnosti a práva je třeba zásadu legality, která
se uplatňuje v procesním právu několika členských států, chápat a používat tak, že se považuje
za splněnou, pokud trestní stíhání ve věci určitého trestného činu zajistí jakýkoliv členský stát.“
Pro určení místní působnosti pokyn zakládá 2 měřítka – kvalitativní a kvantitativní. Místní
působnost by měla náležet té jurisdikci, kde dle kvantitativního měřítka došlo k nejdůležitější
části trestné činnosti, či nejdůležitější části škody. Kvalitativní měřítko je pak určovatelem dle
toho, kde se odehrála většina trestné činnosti, či kde vznikla většina škody.
Mezi další faktory, které je při rozhodování o určení jurisdikce třeba vzít v potaz, pokyn
řadí místo, kde se nacházejí podezřelí či obvinění, ochranu svědků a zájmů oběti, stádium
vyšetřování, kde pokyn uvádí, že „Je-li vyšetřování v jedné jurisdikci již v pokročilé fázi,
předání případu do jiné jurisdikce nemusí být vhodné.“56 Dále zmiňuje i délku řízení či
pravomoc uložit trest, hospodářský aspekt – náklady a zdroje a další.
V případě pochybností si dotčený justiční orgán může vyžádat pomoc Eurojustu. Ten může
v rámci svého mandátu „pomáhat se zajištěním předběžných kontaktů a konzultací mezi
příslušnými orgány, koordinovat jejich jednání, podpořit a urychlit výměnu informací ve snaze
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získat úplnou představu o případech, zajistit hladké uplatňování nástrojů justiční spolupráce,
vyjasnit vztahy mezi různými částmi zločineckých sítí a přispět k následnému rozhodnutí o tom,
v rámci které jurisdikce by mělo být trestní stíhání vedeno.“57

3.3. Mezinárodní smlouvy
Mezi jeden z pramenů trestního práva řadíme i mezinárodní smlouvy, úmluvy. Ty
k platnosti a účinnosti vyžadují řádné vyhlášení a souhlas Parlamentu k jejich ratifikaci. Vztah
mezinárodních smluv a vnitrostátního právní řádu je založen na zásadě aplikační přednosti ve
prospěch mezinárodních smluv – viz Čl. 10 Ústavy, který říká „(…) stanoví-li mezinárodní
smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

3.3.1. Convention on Cybercrimes (Úmluva o počítačové kriminalitě)
Úmluva o počítačové kriminalitě byla sepsána Výborem expertů pro kriminalitu
v kyberprostoru, který byl sestaven v roce 1996 Výborem pro otázky kriminality
(CDCP/103/211196). Svou činnosti zahájil v roce 1997 a práce na Úmluvě dokončil 31.
prosince 2000. Úmluva byla schválena výborem ministrů Rady Evropy 8. listopadu 2001. První
státy připojily své podpisy po 23. listopadu 2001, kdy byla v Budapešti otevřena k podpisu.
Česká republika Úmluvu podepsala dne 9. února 2005, ratifikace proběhla následně až 22. srpna
2013 a v účinnosti vstoupila dne 1. prosince 2013. Vyhlášena byla ve sbírce mezinárodních
smluv pod č. 104/2013.
Úmluva se ve svých 48 článcích zabývá jak obecným vymezením pojmů v první
kapitole, tak hmotněprávní i procesněprávní úpravou poměrů smluvních stran, či zakotvuje
zásady týkající se mezinárodní spolupráce (vzájemné spolupráce, předávání a zajišťování
informací) v kapitole druhé a závazky na poli mezinárodní spolupráce v její třetí kapitole.
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3.3.2. Tallinnský manuál
Právně nezávazný manuál vydaný NATO (CCDCOE -Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence) v roce 2013, následně aktualizovaný a vydaný jako „Tallinn Manual 2.0“
v únoru 2017. Manuál je mj. analýzou uplatňování mezinárodněprávních norem
v kyberprostoru, resp. aplikace mezinárodního práva vůči kybernetickým operacím, jeho hlavní
zaměření je ale na strategii obrany kyberprostoru státu před útoky přičitatelným jiným státům.
Tyto útoky mohou aktivovat čl.5 Severoatlantické smlouvy. 58 Manuál se tedy předně týká
kybernetických hrozeb na úrovni států, útoků na jeho informační a obranné struktury
prostřednictvím kyberprostoru. Pro účely této práce je jen zmíněn jako jeden z pramenů
upravující dění v kyberprostoru obecně. Samotný se netýká kybernality konkrétních subjektů
na poli trestněprávním. Nezakotvuje nové skutkové podstaty. Jak bude v dalších kapitolách
názorně ukázáno, trestně činy v oblasti kryptoměn naplňují skutkové podstaty již existující,
rozdíl je zejména v místě, kde k trestné činnosti dochází, resp. že se odehrávají prostřednictvím
informačních sítí, internetu, v kyberprostoru.

3.4. Prameny práva Evropské unie
3.4.1. Směrnice 2000/31/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického
obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) upravuje harmonizaci
přeshraničního poskytování služeb informačních společností, jejím cílem nemá být
harmonizace trestního práva jako takového, stejnak neřeší kolizní normy mezinárodního práva
soukromého či obecně pravomoc soudů.
Za služby směrnice považuje „širokou škálu hospodářských činností, které probíhají online. Tyto činnosti mohou spočívat zejména v on-line prodeji zboží.“ Tedy pokud kryptoměny
právo považuje za zboží, poté se jistě tato směrnice na tyto obchody, resp. na obchody nákupu
kryptoměn za FIAT měny jistě vztahuje. Vyplývají z ní obecné povinnosti poskytovatele těchto
služeb vůči příjemci, ty se skládají zejména z informační povinnosti. Ta je zakotvena v čl. 5 a
spočívá v umožnění příjemci služeb „snadný, přímý a trvalý přístup přinejmenším k těmto
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informacím: a) jméno poskytovatele služeb; b) zeměpisná adresa, na níž je poskytovatel služeb
usazen; c) údaje, které umožňují rychlé navázání kontaktu s poskytovatelem služeb a přímou a
účinnou komunikaci s ním, včetně adresy jeho elektronické pošty; d) je-li poskytovatel služeb
zapsán v obchodním rejstříku nebo v obdobném veřejném rejstříku, obchodní rejstřík, v němž
je zapsán, a jeho identifikační číslo, nebo obdobné identifikační prostředky uvedené v rejstříku“
a dalším. Tato směrnice mimo jiné upravuje Obchodní sdělení (a nevyžádaná obchodní sdělení
– SPAM), nakládání se smlouvami, shromažďování informací a jiné oblasti služeb
informačních společností na vnitřním trhu.
Služby jsou blíže definovány ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

3.4.2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích
na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV upravuje
konkrétní skutkové podstaty některých trestných činů páchaných v kyberprostoru (příkladmo –
Neoprávněný přístup k informačním systémům, Neoprávněné zasahovaní do informačních
systémů, Neoprávněné zasahování do údajů, Neoprávněné sledování údajů a další). Směrnice
zakotvuje, že členské státy jsou navíc povinny přijmout nezbytná opatření k zajištění nástrojů
použitých k páchání trestných činů, protože se stále pohybujeme v kyberprostoru, jsou těmito
nástroji dle směrnice myšleny počítačové programy, které byly vytvořeny nebo přizpůsobeny
prvotně pro účely spáchání některého z trestných činů. Směrnice se dále zabývá např. trestní
odpovědností právnických osob nebo soudní příslušností. Tu upravuje tak, že soud je příslušný
tehdy, když ve směrnici uvedené trestné činy byly spáchány a) zcela nebo částečně na území
členského státu nebo b) jejich státními příslušníky, alespoň v případech, kdy je daný skutek
trestným činem v místě, kde byl spáchán. K písmenu a) směrnice ještě dodává, že pro stanovení
příslušnosti je třeba zahrnout případy, kdy a) pachatel spáchal trestný čin v době své fyzické
přítomnosti na jeho území, a to bez ohledu na to, zda byl trestný čin namířen proti informačnímu
systému na jeho území či nikoliv, nebo b) trestný čin byl namířen proti informačnímu systému
na jeho území, a to bez ohledu na to, zda pachatel spáchal trestný čin v době své fyzické
přítomnosti na jeho území, či nikoliv. Tedy směrnice rozlišuje fyzickou přítomnost pachatele
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v místě, kdy došlo ke skutku, stejně jako fyzickou přítomnost informačního systému, proti
němuž útok směřoval.

3.4.3. Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů JOIN/2013/001
V první řadě je třeba si uvědomit, že sdělení není pramenem práva jako takovým, neboť
není právně závazné. Jedná se o vyjádření a stanoviska některých institucí, či orgánů EU.
V tomto případě se jedná o sdělení Vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku. V tomto sdělení je zdůrazněno, že EU usiluje o svobodný a otevřený
kyberprostor, ve kterém mají být uplatňovány stejné normy jako v každodenním životě. Proto
je potřeba ochrana kyberprostoru před zlovůlí a zneužíváním. Digitální prostor dle sdělení
přináší výhody, ale i zranitelnost – ta se projevuje kyberkriminalitou jak proti soukromému
sektoru, tak proti jednotlivcům.
Dokument je vizí EU, jakým směrem se má legislativa ubírat, tato vize se zaměřuje
zejména na Dosažení kybernetické odolnosti, Výrazné omezení kyberkriminality, Rozvoj
politiky a kapacit kybernetické obrany v souvislosti se společnou bezpečnostní a obrannou
politikou (SBOP), Rozvoj průmyslových a technologických zdrojů pro kybernetickou
bezpečnost, Zavedení soudržné mezinárodní politiky Evropské unie týkající se kyberprostoru a
podpora základních hodnot EU. Sdělení vytyčuje, jakým způsobem má být těchto cílů
dosaženo. Dále zakotvuje některé zásady, které by měly být v kyberprostoru dodržovány –
zejména Ochrana základních práv, svobody projevu, osobních údajů a soukromí, Přístup pro
všechny, Demokratické a účinné mnohostranné řízení, Společná odpovědnost za zajištění
bezpečnosti.

3.5. Prameny práva v oblasti kyberprostoru v ČR

3.5.1. Zákon č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Dle důvodové zprávy k výše zmíněnému zákonu dochází k nárůstu používání
informačních technologií v současném světe, to vede k vytvoření informační společnosti,
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urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti. S tím roste ale i riziko
zneužívání těchto technologií, či útoky na tyto technologie, jež mají dopady na činnost subjektů
s nimi pracujícími. Tyto útoky mohou ohrozit kritickou infrastrukturu státu, proto je třeba řešit
ochranu kyberprostoru formou závazné právní regulace. Z ekonomického hlediska pak
důvodová zpráva zmiňuje, že dochází k přesunu ekonomických aktivit do kyberprostoru, s čímž
roste procento hrubého domácího produktu, které je závislé na správném fungování těchto
technologií. Jako reakce na tyto jevy bylo zřízeno Národní centrum kybernetické bezpečnosti,
ale i vládní koordinační místo pro okamžitou reakci na počítačové incidenty – tzv. vládní
CERT, jež je jeho součástí. Že tyto pracoviště mají reálný význam se projevilo v roce 2013,
kdy došlo k DDoS útokům, jejichž cílem byly zpravodajské servery, bankovní a finanční
instituce. Důvodová zpráva říká, že právní regulace na úrovni státu je potřeba, protože nelze
jinak než prostřednictvím státu zajistit koordinovanou ochranu před kybernetickými incidenty,
neboť jednotlivé orgány veřejné moci, ani soukromá sdružení nepokryjí součásti kyberprostoru
v jejich souhrnu. Tato úprava je také potřeba proto, že problematika kyberbezpečnosti není
explicitně řešena českým právním řádem, pouze dochází k aplikaci stávajících právních
předpisů na specifickou oblast kyberprostoru. Mezi tyto předpisy důvodová zpráva řadí Ústavní
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 2/1993 Sb., Listina
základních práv a svobod, 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Z předpisů na úrovni
zákonů pak zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních
sankcí, 400/2009 Sb., trestní zákoník, 111/2009 Sb., o základních registrech, 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osoba řízení proti nim.59
Zákon o kybernetické bezpečnosti stanovuje povinnosti těmto osobám: Poskytovatelé
služeb elektronických komunikací a subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací,
Subjekty zajišťující významné sítě, Správci významných informačních systémů, Správci
komunikačních systémů zařazených do kritické informační infrastruktury, Správci
informačních systémů zařazených do kritické informační infrastruktury.
Zákon jako takový se tedy nesnaží chránit obsah jednotlivých informačních transakcí,
ale cílem této úpravy je zabezpečit ochranu informačních kanálů (pozn. aut. Tedy zabezpečit
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fungování kyberprostoru jako takového, nikoliv konkrétní ochrana jednání jednotlivých
subjektů před cílenými kyberútoky). 60

3.5.2. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Stěžejním pramenem práva pro účely této práce je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Ten se od svého předchůdce – zákona č. 140/1961 Sb., liší především tím, že již pracuje s pojmy
specifickými pro kyberprostor – např. vedle pojmu informace se objevuje pojem data, či
počítačový systém, nosič informací, vybavení počítače a další. Dále zakotvuje skutkové
podstaty, které přímo souvisí s trestnou činností páchanou v kyberprostoru – např.
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, Opatření a přechovávaní
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat, Poškození
záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače
z nedbalosti, Šíření pornografie, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (kde zákon
hovoří přechovávání počítačového, elektronického nebo jiného díla), či např. trestný čin
pomluvy, kde v kvalifikované skutkové podstatě ve druhém odstavci zákon hovoří o veřejně
přístupné počítačové síti - tento pojem lze chápat jako kyberprostor. Konkrétními skutkovými
podstatami se práce zabývá v dalších částech.

3.6. Právní vymezení kryptoměn
Vymezit kryptoměny v právním řádu je nesnadné a zasloužilo by více pozornosti, než ji
v této práci bude věnováno. Zákonnou definici lze nalézt v právním řádu ČR v zákoně č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, v §2, odst. 1, písm. l) (…) „virtuální měnou, kterou se pro účely tohoto zákona
rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta a která
není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za
zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.“ Tento zákon za povinnou osobu
označuje osobu poskytující služby spojené s výše uvedeným. Její povinnosti spočívají zejména
v povinnosti identifikace klienta, pokud hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR, resp.
vždy, pokud jde o podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o nájmu
60
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bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově, nákup nebo přijetí kulturních památek,
předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke
zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy nebo výplatu zůstatku zrušeného
vkladu z vkladní knížky na doručitele. V oblasti kryptoměn se bude jednat zejména o první dva
případy, kdy povinná osoba musí identifikovat klienta.
O definici kryptoměn se zmiňuje také Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května
2016 o virtuálních měnách (2016/2007(INI)): „(…) dosud neexistuje všeobecně použitelná
definice, ale že virtuální měny jsou někdy označovány jako digitální hotovost a Evropský orgán
pro bankovnictví (EBA) chápe virtuální měny jako digitální podobu hodnoty, kterou nevydává
centrální banka ani veřejný orgán ani nemá nezbytně vazbu na měnu s nuceným oběhem, kterou
však uznávají fyzické či právnické osoby jako platidlo, a která může být převáděna, ukládána
či obchodována elektronickými prostředky“
Pokud se budeme snažit kryptoměny definovat z hlediska zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, pak na ně lze pohlížet jako na movité, nehmotné věci, jak druhově, tak individuálně
určené.
Více než definice o tom, co kryptoměna je, nalezneme vymezení, co kryptoměna není. Např.
Stanovisko ČNB ze dne 10. února 2014 uvádí, že kryptoměny „nemají charakter pohledávky
držitele bitcoinů za jinou osobou, nejsou to tedy bezhotovostní peněžní prostředky ani
elektronické peníze (§ 4 ZPS), resp. peněžní prostředky ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm.
c) ZPS.“61 Z výše uvedené citace vyplývá, že kryptoměna není elektronickými penězi ani
peněžními prostředky. Stanovisko však pracuje s neúčinným zákonem č. 284/2009 Sb., o
platebním styku (ZPS). Avšak v nynějším zákoně č. 370/2017 Sb. o platebním styku, se legální
definice elektronických peněz ani peněžních prostředků takřka nezměnila, a proto lze tvrdit, že
stanovisko je aktuální i s nynějším účinným zákonem.
Stanovisko ČNB dále říká, že: „Nákup či prodej bitcoinů na vlastní účet nepředstavuje
žádnou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 ZPS ani bezhotovostní obchod s cizí měnou [§ 2
odst. 1 písm. e) ZPS]. Stejně tak nepředstavuje žádnou platební službu ve smyslu ZPS provedení
transakce v rámci protokolu bitcoin (např. zaslání určitého množství bitcoinů jinému uživateli
protokolu) ani „vedení účtu v bitcoinech“ (kdy za vlastníka bitcoinů spravuje jeho bitcoiny,
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typicky v rámci „virtuální peněženky“ na internetové stránce, jiná osoba).“62 Ač stanovisko
hovoří o bitcoinu a nikoliv o kryptoměnách obecně, lze toto vztáhnout na všechny kryptoměny,
které s bitcoinem mají shodné rysy, resp. odpovídají pojmu uvedenému v části 2.5. této práce.
Změny v zákoně o platebním styku nejsou pro tuto oblast významné, tedy zde dojdeme ke
stejnému závěru, že současná právní úprava lze vztáhnout i v tomto případě na stanovisko, ač
jinak odkazuje na neúčinný zákon.
Ohledně směňování bitcoinu, resp. kryptoměn, stanovisko říka: „V případě směny (resp.
nákupu) bitcoinů za české koruny nebo jinou měnu také nejsou splněny znaky směnárenského
obchodu, který je definován jako „směna bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu
za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu“ (§ 2 odst. 1 ZSČ), tj. není splněn znak
hmotné podoby předmětu směny ani znak „znějící na určitou měnu“.“63 Ze stanoviska vyplývá,
že kryptoměny nejsou právně považovány za měnu, bankovky, mince či šeky.
V poslední části, kde stanoviska říká, co kryptoměny nejsou, je uvedeno: „Bitcoiny
nevykazují ani znaky investičního nástroje podle § 3 ZPKT, protože nemají povahu cenného
papíru (ani zaknihovaného, mj. v nich není vtěleno žádné právo) ani derivátu.“ 64 Toto
vymezení, že se nejedná o investiční nástroj, je důležitější, než by se na první pohled mohlo
zdát. Dále v práci, kde se pojednává o manipulacích s kurzem kryptoměn je vysvětleno proč.
S ohledem na výše uvedené vyvstává otázka, zda obchodování, resp. obchodní styk
s kryptoměnami vůbec podléhá zdanění. O dani z přidané hodnoty hovoří rozsudek C-264/14
Soudního dvora EU. David Hedqvist chtěl poskytovat prostřednictvím obchodní společnosti
služby spočívající ve směňování kryptoměny bitcoin za FIAT měny. A dotazoval se komise pro
daňové právo, zda se za tyto transakce musí být odváděna DPH, přičemž komise dospěla
k závěru, že Hedqvist bude nabízet směnárenskou službu za úplatu (všimněte si odlišného
názoru ČNB o pár řádků výše), nicméně se na tuto činnost vztahuje osvobození od DPH. „Podle
komise pro daňové právo je virtuální měna „bitcoin“ platebním prostředkem, který je používán
obdobným způsobem jako zákonné platební prostředky. Kromě toho, výraz „zákonné platidlo“
uvedený v čl. 135 odst. 1 písm. e) směrnice o DPH byl použit za účelem omezení rozsahu
působnosti osvobození od daně, pokud jde o bankovky a mince. Z toho vyplývá, že tento výraz
je nutno chápat v tom smyslu, že se vztahuje jen na bankovky a mince, a nikoli na devizy. Tento
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výklad je rovněž v souladu s cílem sledovaným osvobozeními od daně, která jsou stanovena
v čl. 135 odst. 1 písm. b) až g) směrnice o DPH, a to s cílem zabránit obtížím spojeným
s výběrem DPH z finančních služeb.“65 Proti tomuto rozhodnutí komise podal švédský správce
daně žalobu k nejvyššímu správnímu soudu Švédska, který položil předběžnou otázku
Soudnímu dvoru, zda tato směnárenská činnost podléhá DPH a zda jsou v případě kladné
odpovědi od této daně osvobozeny. Zde soud dospěl k závěru, že bitcoin nemá jiný účel než, že
je platidlem, a proto jej nelze považovat za hmotný majetek. Směna platidel ani nespadá pod
pojem „dodání zboží“. Soud dospěl k výroku „Článek 135 odst. 1 písm. e) směrnice
2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takové poskytování služeb, jako je to, o které
se jedná ve věci v původním řízení, které spočívá ve směně tradičních měn za jednotky virtuální
měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňuje se oproti zaplacení určité částky odpovídající marži,
kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil, a cenou,
za kterou ji prodává svým zákazníkům, představuje plnění osvobozené od daně z přidané
hodnoty ve smyslu tohoto ustanovení.“
Odlišná je situace u dani z příjmu, kde Petra Palachová, mluvčí Generálního finančního
ředitelství k danění uvádí: „Zdanitelným příjem je zpeněžení vytěžených bitcoinů nebo jejich
směna za jiné zboží nebo služby. Příjem dosažený prodejem bitcoinů může být u fyzických osob
předmětem daně jako příjem podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjem ze samostatné
činnosti), pokud je dosahován podnikatelem ve smyslu § 420 OZ v rámci jeho činnosti, resp.
umístěn v jeho obchodním majetku, nebo jako příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů (tzv.
ostatní příjem).“66

4. Konkrétní trestná činnost v oblasti kryptoměn
4.1. Ponziho schéma
Jeden z projevů kybernality v oblasti kryptoměn spočívá v jednání pachatele, kdy naláká
poškozené k investicím do těžebních zařízení a sám se zároveň nabídne, že daná zařízení pro
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ně bude spravovat. Od výnosu těžení odečte náklady na provoz, zejména elektřinu, nájem
prostor a jiné provozní náklady a následný výtěžek připadne „klientovi“. Na první pohled by se
toto mohlo jevit jako obvyklý podnikatelský záměr, kdy pachatel (provozovatel) přenese
povinnost nutného vstupního kapitálu v podobě zakoupení těžebních zařízení na klienta, stejně
jako riziko plynoucí z kurzu kryptoměn, který, vzhledem k jejich volatilitě, je značně proměnný
a těžba tak často může mít vyšší náklady, než je hodnota vytěžených kryptoměn stanovená
směnným kurzem. Pro klienty je to naopak lákavé, protože nemusí čekat, než je k nim těžební
zařízení expedováno, nemusí se starat o jeho údržbu, ani o směnu kryptoměn na FIAT měny
k úhradě nákladů na elektřinu, a to vše za poměrně drobný poplatek.
Provozovatel v případech, kdy se těžba přestane vyplácet (tzn. náklady jsou vyšší, než je
výnos z těžení), pak klientům nabídne, že za zaplacení poštovného a balného jim jejich zařízení
zašle. Klient tak má pocit, že opravdu těžební zařízení vlastní, že výnosy, které dostává pochází
z jím vytěžených kryptoměn. Skutečnost je však ve většině případů odlišná a provozovatel za
klientovy peníze nikdy žádné zařízení nekoupil, neprovozoval a tedy se nikdy na těžbě
nepodílel. V ojedinělých případech jen provozoval farmu (soubor těžebních zařízení)
s mnohem menším těžebním výkonem, než ve skutečnosti klientům prodal. Těmto svým
klientům pak periodicky vyplácel zisk, který nebyl ničím jiným než vlastním vkladem klientů.
Tedy klienti, kteří investovali jako první měli ještě nějakou šanci, na to, aby se jim jejich vlastní
vklad vrátil (přesvědčeni o tom, že jejich těžební zařízení vyprodukovalo kryptoměny po
odečtení nákladů v hodnotě vyšší, než byly náklady na pořízení tohoto zařízení) a následně tedy
dosahovali zisku, který však byl vyplácen z vkladů klientů pozdějších. Aby toto schéma mohlo
fungovat, bylo třeba neustálého přísunu klientů, příp. zvýšení obtížnosti těžení, tedy buď přísun
nových peněz (kryptoměn) na vyplácení „výnosů“, či v druhém případě, aby provozovatel mohl
předstírat nehospodárnost těžení. Ve druhém případě pak obvykle provozovatel přichází
s možností nákupu novějších a výkonnějších těžebních zařízení, kdy klienti opět provedou
nákup (vklad) a celé schéma je opět životaschopné pro několik nadcházejících měsíců. Nebo
přichází další scénář, tedy provozovatel nabídne klientům, že za poštovné a balné zašle těžební
stroje. Obvykle jen vybere peníze na expedici a následně pro smyšlené problémy tuto expedici
zdržuje, až nakonec zmizí i s penězi.
Toto schéma není ničím novým, co by se objevilo teprve s příchodem kryptoměn. Jedná
se o tzv. Ponziho schéma – nápad Charlese Ponziho, po němž je pojmenováno. Charles Ponzi
žil v letech 1882-1949 a pracoval jako poštovní úředník. Lidem tvrdil, že arbitrážními obchody
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do poštovních známek dokáže jejich vklad během devadesáti dnů zdvojnásobit. 67 Ponzi schéma
spočívá na tom, že dřívější investoři jsou vypláceni vklady novějších investorů. Přičemž
zpravidla dřívější investoři si schéma pochvalují, čímž ho šíří mezi další potenciální investory. 68
Ponziho schéma má životnost doku přibývají investoři, či dokud stávající investoři mají vidinu
dalšího zisku a tak své peníze nevybírají, ale znovu investují.
Definici Ponziho schématu předkládá Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených
států – přeloženo: „Ponziho schéma je investiční podvod, který sestává z výplat domnělých
výnosů stávajícím investorům z finančních prostředků investorů nových. Organizátoři Ponziho
schématu často hledají nové investory s tím, že jim slibují investice do příležitostí s vysokou
mírou zhodnocení a zároveň malým či žádným rizikem. Ve většině Ponzi schémat se podvodníci
soustředí na získávání nových finančních vkladů, aby mohli vyplácet starší investory, čímž
vytváří falešný dojem, že investoři získávají výnosy z legitimních obchodů.“69
Nejznámější moderní ponziho schéma provedl Bernard Madoff, jeho společnost
dokázala udržet ponziho schéma funkční 28 let – od roku 1990 do roku 2008. V té době začala
v USA finanční krize a investoři si chtěli začít vybírat peníze z fondu, avšak téměř žádné peníze
už v něm nebyly. Bernard Madoff se svěřil svému synovi s tím, že se celou dobu jednalo o
podvod a ten ho šel udat na policii. Bernie Madoff připravil investory o 65 miliard USD.
Následně byl shledán vinným v jedenácti bodech obžaloby – securities fraud, investment
adviser fraud, the mail fraud, the wire fraud, the international money laundering fraud, the
second international money laundering fraud, the money laundering fraud, making false
statments, prejury charges, false filling with the SEC, theft. Za tytu skutky byl odsouzen ke 150
letům vězení.70
V oblasti kryptoměn je Ponziho schéma jedním z nejčastějších případů internetové,
resp. kybernetické kriminality, kdy osoby přicházejí o finanční prostředky. Ponziho schémata
se do oblasti kyberprostoru přesunula zejména proto, že je zde mnohem jednodušší uniknout
trestnímu stíhání, neboť lze poměrně snadno dostupnými prostředky zakrýt svou identitu. O

NOVOTNÝ, Radovan:Ponziho podvody: Jak jim lépe porozumět. [online] investujeme.cz, dostupné z
<https://www.investujeme.cz/clanky/ponziho-podvody-jak-jim-lepe-porozumet/>
68
HIRSCH, J.E.: BCS theory of superconductivity: it is time to question its validity, [online], dostupné z
<http://jorge.physics.ucsd.edu/abstracts/bcs.pdf>
69
Ponzi Schemes, [online] US Securities and Exchange commision, dostupné z <https://www.sec.gov/fastanswers/answersponzihtm.html>
70
UNITED STATES OF AMERICA -V- BERNARD L. MADDOF, Defendant, sp.zn. (09) CR 213 (DC), str.
35, dostupné z <https://www.nytimes.com/interactive/projects/documents/bernard-madoff-ponzi-scheme-courtdocuments> str.107
67

33

problematice anonymizace v kyberprostoru se věnuje jedna z následujících částí práce. Dalším
důvodem je, krom anonymity pachatelů, i těžká, až nereálná dohledatelnost osob, jež drží
peněženky s ukradenými, či zpronevěřenými kryptoměnami. Jednoduší v této oblasti je také
peníze proprat a to sice díky tzv. mixerům či tumblerům. Zpravidla většina kryptoměn má
veřejný blockchain, tedy lze dohledat jednotlivé transakce – kolik, z jaké peněženky a do jaké
peněženky a kdy, bylo přesunuto coinů. Mixer funguje na principu, že přijme částku a za
poplatek odešle sníženou částku z jiné peněženky do další peněženky, příp. ji pošle v několika
vlnách do různých peněženek, čímž lze zpronevěřené či odcizené kryptoměny vystopovat pouze
do tohoto mixeru. Příklad pro lepší pochopení – v peněžence Alfa je odcizených 100BTC,
z peněženky Alfa jsou přesunuty do peněženky Bravo (mixer). Držitel peněženky Bravo má
dalších 100BTC v peněženkách Charlie a Delta, z těchto peněženek odešle po 50BTC do
peněženek Echo a Foxtrot, které jsou v držení stejné osoby jako peněženka Alfa. Tedy
z blockchainu nelze vyčíst, že držitel peněženky Bravo je zároveň držitelem peněženky Charlie
a Delta a také z blockchainu nedohledáme, že držitel peněženky Alfa zároveň drží peněženky
Echo a Foxtrot.
Není pravidlem, že organizátoři těchto ponzi schémat vystupují anonymně, či pod
falešnou identitou. Aby dodali své společnosti na legitimitě, tak v některých případech svou
identitu neskrývají a buď doufají, že investory uchlácholí příběhy o technických potížích, či
útoku na jejich systémy a odcizení držených kryptoměn. Další jev, který se objevuje, jsou
„přiznaná“ ponzi schémata, kde se organizátoři netají tím, že se jedná o ponzi schéma a osoby
přesto posílají své kryptoměny a doufají, že se najde dost dalších obětí, kteří kryptoměny
odešlou později než oni, čímž snadno na jejich úkor zhodnotí své vklady.
Jedním z dalších důvodu provozování tzv. „cloud mining“ ponzi schémat je ten, že
teoretický výnos se odvíjí od dalších proměnných, těmi jsou náročnost těžení – ta se mění
v závislosti na celkovém těžebním výkonu sítě, náročnost se upravuje automaticky. Tedy čím
je vyšší náročnost, tím nižší je výnosnost (příklad – 100GHs za den vytěží 1 coin, ale při vyšší
náročnosti tento výkon postačuje jen na 0.5 coinů). Druhou proměnou je směnný kurz dané
kryptoměny, neboť organizátoři výnos snižují o náklady, které jsou zpravidla tvořeny cenou
elektřiny a náklady na provoz (nájem prostor, poplatek pro správce farmy) a tyto jsou účtovány
ve FIAT měně. To znamená, že například jeden den tyto náklady tvoří 40% z výtěžku, jiný den
mohou tvořit i 80%. Pakliže kurz klesne pod určitou hodnotu a zároveň dojde k navýšení
náročnosti těžení, poté organizátoři (neexistující) farmu odpojí od sítě, neboť celkové náklady
jsou vyšší než výnos a tedy vytváří vůči investorům dojem, že legitimně nemohou vyplatit
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výnos, neboť žádný není a udržovat provoz by bylo ztrátové. Ponzi schéma v této části zpravidla
končí a investoři ani netuší, že ve skutečnosti žádná těžba neprobíhala. V nové části organizátoři
nabídnou investorům možnost nakoupení novějších strojů, které by jim měly zajistit rychlejší
návratnost investice a tedy i zisk a schéma je opět životaschopné.
Ponzi schémata v oblasti kryptoměn se objevovala a objevují stále. Mezi ty nejznámější
řadíme např. GAW Miners. Společnost registrovaná v USA nabízela tzv. cloud mining –
zakoupení těžebních zařízení, která sama spravovala a následné vyplácení výnosů snížené o
náklady na elektřinu a provozní poplatky. Ve chvíli, kdy Ponzi schéma začalo selhávat, jeho
organizátoři přišli s nápadem, že vydají vlastní kryptoměnu, kterou těmito (neexistujícími)
zařízeními budou těžit. Tato měna měla mít hodnotu 20 USD za coin. Část osob tedy stále
zůstávala v tomto ponzi schématu dále a držela tuto bezcennou měnu s vidinou toho, že jednoho
dne bude mít slibovanou hodnotu, příp. ji i na trzích nakupovali, čímž posilovali její kurz. Nic
ze slibovaného se však nekonalo a CEO výše zmíněné společnosti byl odsouzen nejprve ke 20
letům, ale následně mu byl trest snížen na 21 měsíců odnětí svobody a k úhradě způsobených
škod ve výši 9.2mil USD. 71
Poněkud promyšlenější schéma proběhlo pod názvem LTCgear. Jeho organizátoři byli
opravdu technicky zdatní a vyráběli vlastní těžící stroje, které si bylo možné objednat a těžit
s nimi – v této fázi nic nezákonného, zákazníci své stroje obdrželi poštou. Avšak
nastaly problémy s přepravou, kdy často docházelo k poškození těchto strojů, a tedy jejich
znehodnocení. LTCgear, jako odpověď na tyto potíže, začal nabízet cloud mining. Ze začátku
se vše jevilo v pořádku, výnosy nebyly nepřiměřené a vše tedy bylo pro investory uvěřitelné.
Avšak čím více prodeje rostly, tím bylo zřejmější, že fyzicky existující farma je menší, než byl
celkový prodaný výkon. V závěru roku 2014 LTCgear přestal vyplácet výnosy, nejprve
s odvoláním na technické potíže, na DDoS útoky a další, až se následně naprosto odmlčel.
Celková způsobená škoda nikdy nebyla vyčíslena a ani pachatelé nebyli dopadeni.72
V českém trestním právu nenalezneme skutkovou podstatu, která by se přímo
zaměřovala na Ponziho schéma, na rozdíl od pyramidových her, které jsou subsumovány pod
§213 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ve skutkové podstatě se sice explicitně nehovoří
o pyramidových hrách, ale v usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 8 Tdo 1237/2009 se píše: „O
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nepoctivou peněžní hru se jedná i v případě tzv. pyramidové hry, jejíž pravidla nezaručují rovné
možnosti výhry všem účastníkům. Podstatou takové hry je především získání nových účastníků,
z jejichž vkladů (vstupních poplatků) je financován pyramidový systém, přičemž těmto novým
(pozdějším) účastníkům s ohledem na jejich počet nejsou zaručeny rovné možnosti výhry, a to
především ve srovnání osobami již provozujícími tuto hru. Za uvedených předpokladů jde o tzv.
pyramidovou hru i v případě, když je její existence a podstata navenek zastřena např.
získáváním nových účastníků jako obchodních zástupců pro provádění údajné obchodní
činnosti, poskytováním různých nepodstatných slev či výhod apod. Povahu „výhry“ zde může
mít i tzv. provize poskytovaná za získání dalších účastníků takové hry.“ Toto rozhodnutí sice
vychází z §250c zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ale skutková podstata trestného činu
Provozování nepoctivých her a sázek se nezměnila.73
Ponziho schéma se od pyramidových her liší v pěti bodech. Prvním bodem je získávání
výnosů. U pyramidových her je třeba nejprve zaplatit vstupní poplatek a následně se výnos
odvíjí od počtu osob, které někdo pro hru získá – tedy od dalších osob, které platí vstupní
poplatek osobě, která je zrekrutovala. U Ponziho schémat investor nemusí sám aktivně hledat
nové investory, nýbrž je mu vyplácen určitý procentuální výnos odvíjející se od jeho vkladu.
Druhým bodem jsou platby. U pyramidových her je platba jednorázová – vstupní poplatek a
výnos je přijetím platby od dalších poškozených. U Ponzi schémat se jedná o platbu za službu
nebo fyzický produkt, který má produkovat výnos. Třetím bodem je interakce s organizátorem.
V pyramidových hrách není vždy nutná, neboť osoby se jí mohou účastnit na různých úrovních,
u Ponziho schémat zpravidla organizátor přímo komunikuje s investory. Čtvrtým bodem je
samotné fungování schématu. U pyramidových her noví účastnící platí vstupní vklad přímo
účastníkům, kteří je zrekrutovali. U Ponziho schémat je investice vyplácena všem dřívějším
investorům. A poslední pátý bod je kolaps schématu. Pyramidové hry pro jejich životnost
potřebují na každé úrovni exponenciální nárůst účastníků, což vede k jejich rychlému kolapsu.
Ponziho schémata oproti tomu mohou mít násobně delší životnost, protože investoři často
s vidinou většího zisku získané peníze reinvestují, ale také proto, že může i několik měsíců
trvat, než je jim vůbec vyplacena částka, kterou sami investovali.74
Nejvyšší soud ve svém usnesení 11 Tdo 1108/2004 ze dne 30. září 2004 se k Ponziho
schématu vyjádřil takto: „(…) neprovedli jedinou legální ekonomicky zdůvodnitelnou
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obchodní činnost směřující ke zhodnocení vkladů družstevníků s výjimkou spořitelním a
úvěrovým družstvům podle zákona č. 87/1995 Sb. zakázaných a krajně riskantních tzv.
dealingových operací s kurzem USD a EURO prováděných prostřednictvím účelově založené
dceřiné společnosti 1. P. d. s., s. r. o., se sídlem P., V. n. č. 64/807, nemající k této činnosti
řádné oprávnění, a za užití rozsáhlé reklamní kampaně, využívající řadu známých osob činných
v oblasti kultury a zábavy, předstírali obchodní činnost a strategii 1. P. d. z., avšak ve
skutečnosti neexistující, slibovali nereálně vysoké zhodnocení vkladů a kont družstevníkům
nebývale vysokými úroky od 16,8 % do 30 % p. a. (…) Soudy obou stupňů také velice přiléhavě
přirovnávají celou podvodnou operaci, na jejíž realizaci se společně se spoluobviněným M. Ř.
podílel, k tzv. letadlovým nebo pyramidovým hrám, když první vkladatelé svými vklady umožnili
fungování 1. P. d. z., další vkladatelé, nalákáni vysokými úroky a výnosem vkladů předchozích
vkladatelů, umožnili výplaty pro ně, a následující vkladatelé svými vklady již pouze vytvářeli
podmínky pro další působení této záložny a inkasování dalších vkladů, aby na konci celé
operace ( hry ), za situace, kdy vklady nebyly vůbec zhodnocovány a se značnou částí z nich
bylo nakládáno nezákonně, nezbylo pro pozdější vkladatele téměř nic, takže neobdrželi ani
slíbené výnosy ani vložené částky a mnozí nestačili o jejich výplatu před uvalením nucené
správy na záložnu ani požádat. V omylu na základě nepravdivých informací o fungování 1. P.
d. z. přitom jednali všichni vkladatelé, tedy i ti první v pořadí, jimž byly jejich vklady i slíbené
výnosy z nich vyplaceny. Také jejich výplata totiž byla závislá na nejistých budoucích
okolnostech získání dostatečného množství dalších vkladatelů a také podvod na nich byl
dokonán poukázáním jejich vkladů 1. P. d. z. Jejich vklady a výnosy z nich jim byly následně
vyplaceny jen v zájmu zvýšení důvěryhodnosti celé operace a s cílem nalákat co nejvíce dalších
vkladatelů. Za těchto okolností není po právní stránce nijak podstatné, zda byly inkasované
finanční prostředky spotřebovány na zajištění samotného provozu 1. P. d. z. a platy jejích
zaměstnanců, vyvedeny na jiné subjekty spojené s jejími vrcholnými představiteli anebo použity
pro vlastní potřebu obviněných. Ke škodě na majetku jednotlivých vkladatelů došlo již
převodem jejich vkladů na 1. P. d. z. a přijetím těchto jejích vkladů touto záložnou došlo ve
stejném rozsahu k jejímu obohacení na jejich úkor.“
Organizátoři výše zmíněného Ponziho schématu byli odsouzeni podle §250 odst. 1 a
odst. 4, zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, kdy svým jednáním způsobili škodu velkého
rozsahu a naplnili skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Trestný čin byl dokonán již
převzetím vkladu. Obecně Ponziho schéma ve výše popsaných podobách odpovídá skutkové
podstatě podvodu dle § 209, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Objektem trestného činu
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podvodu je cizí majetek - definici majetku nalezneme v §495, zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, - „Souhrn všeho, co osobě patří je její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn majetku a
jejích dluhů.“ Kryptoměny, jak jsou vymezeny v úvodu této práce, mohou osobám patřit a jsou
tedy jejich majetkem. S ohledem na toto, tedy kryptoměny mohou být objektem trestného činu
podvodu. Objektivní stránka je pak tvořena uvedením někoho v omyl, využitím něčího omylu
nebo zamlčením podstatné skutečnosti.
„Omyl je rozpor mezi představou a skutečností. O omyl jde i tehdy když podváděná
osoba o určité důležité okolnosti nemá žádnou představu. Omyl se může týkat skutečností
minulých, přítomných i budoucích.
Uvedení v omyl se děje jednáním, kterým pachatel předstírá okolnosti, jež nejsou
v souladu se skutečným stavem věci (…)“75
Šámal uvádí, že uvedení v omyl může být spácháno konáním, opomenutím nebo
konkludentním jednáním. K využití omylu jiného píše: „(…) pachatel sám k vyvolání omylu
nepřispěl, ale po poznání omylu jiného a v příčinném vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě
cizího majetku sebe nebo jiného obohatil. (…) Uvedení někoho v omyl ši využít něčího omylu
lze i prostřednictvím technického zařízení (…)“ 76
Dále je objektivní stránkou Zamlčení podstatných skutečností, k tomu: „Podstatné
skutečnosti zamlčí ten pachatel, který neuvede při svém podvodném jednání jakékoli
skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní (tj. podstatné) pro rozhodnutí poškozeného,
popř. jiné podváděné osoby, tedy takové skutečnosti, které by vedly, pokud by byly druhé straně
známy, k tomu, že k vydání věci, nebo jinému plnění (tzv. majetkové dispozici) ze strany
poškozeného, popř. jiné podváděné osoby, by nedoělo, anebo by sice doělo, ale za podstatně
méně výhodnějších podmínek pro tu stranu, která tyto skutečnosti zamlčela nebo v jejíž
prospěch byly zamlčeny (…).“77
K naplnění skutkové podstaty je potřeba příčinná souvislost mezi omylem a majetkovou
dispozicí podváděného.
Při provozování Ponzi schémat v oblasti kryptoměn jsou poškození (investoři) uváděni
organizátory (pachately) v omyl několika skutečnostmi, zpravidla nepravdivým tvrzením, že
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investují do těžebních zařízení, ač k těžbě nedochází vůbec, či nikoliv v tvrzeném (prodaném)
množství. Dále mohou být uváděni v omyl o výši výnosů, ale toto není případ cloud miningu,
kde výnosy jsou zpravidla vázány na reálné dohledatelné faktory (zejména cena elektrické
energie, náročnost těžení, směnný kurz).
Způsobená škoda musí být nikoli nepatrná, což podle výkladového ustanovení § 138
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč. Výše
škody vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a místě činu
obvykle prodává. Při škodě způsobené na měně se pak tato přepočítává na Kč. Kurs dle kterého
se škoda přepočítává má být stanoven dnem spáchání trestného činu – „Všechny tyto okolnosti,
jak byly skutkově prokázány, svědčí pro závěr o tom, že čin, jenž je obviněnému kladen za vinu,
byl dokonán dnem 26. 8. 1997, neboť ve vztahu k tomuto datu byly naplněny všechny znaky
trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák. S tímto datem je též spojen vznik škody,
pro níž byl určující stav na uvedeném účtu ve výši 501.000 USD, který byl podkladem pro její
výpočet v českých korunách. Pro jeho stanovení byl podle tehdy platné judikatury kurs, za který
se příslušná cizí měna oprávněným subjektem v době spáchání trestného činu prodávala, tedy
např. nikoli kurs, za který cizí měnu nakupovala (viz. rozhodnutí č. 18/1993 Sb. rozh. tr.).“78,
přičemž u Ponzi schémat je trestný čin dokonán převzetím vkladu, tedy dnem, kdy poškozený
ztratil schopnost s vkladem disponovat.
Citované rozhodnutí se sice týká trestného činu zpronevěry, ale způsob výpočtu škody
v Kč z odlišné měny lze aplikovat i na kryptoměny, stejně jako na škodu vzniklou podvodem
s kryptoměnami. Rozdíl je v tom, že u FIAT měn, je oficiální směnný kurz stanovený ČNB,
zatímco kryptoměny žádnou obdobnou centrální instituci vydávající oficiální směnný kurz
nemají. Vrchní soud v Olomouci otázku přepočtu BTC na CZK (Kč) řešil v rozsudku sp. zn. 5
To 8/2018. Nalézací soud pro výpočet škody použil nejnižší kurz v rozhodném období, což
státní zástupce kritizoval a odvolací soud mu dal za pravdu. Pro výpočet měl být použit směnný
kurz (BTC/USD) rozhodný v době, kdy jednotlivé BTC platby byly připsány do peněženky, již
obžalovaný zcela ovládal. Následně pro účely řízení bylo pro určení částky potřeba USD
převést na CZK – „(…) bylo možno přiřadit okamžiky, kdy jednotlivé provize byly připsány na
výše zmíněnou adresu 1Q5. Tento okamžik je skutečně klíčový, neboť nejpozději od něj se
zmíněné důkazní prostředky ocitly výlučně v dispozici obžalovaného a ten s nimi mohl naprosto
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libovolně nakládat, takže právě k těmto okamžikům měl být proveden přepočet těchto
jednotlivých provizí příslušnými kurzy na české koruny.“
V rozsudku pak ale blíže není určeno, které kurzy BTC/USD byly zvoleny jako
příslušné. Zde lze jen podotknout, že směnný kurz na jednotlivých směnárnách se může lišit
v řádu desítek USD. Relevantní by však měly být pouze kurzy směnáren, kde dochází
k největšímu objemu obchodů – díky tomu směnný kurz má reálnou vypovídající hodnotu o
ceně. V případě Silk Road, resp. v kauze USA v. Ross Ulbricht, k vypočtení kurzu USD byl
použit Bitcoin Index.79 Ten zpracovává stránka Coindesk. Jedná se o výpočet průměrné ceny
na směnárnách, které splňují určitá pravidla, zejména směnárna musí být mezinárodně
přístupná, fungovat na bázi nákupních a prodejních knih a další.80 Tento index zajišťuje
nejpřesnější možné určení ceny BTC/USD.
Obohacení musí být vůči pachateli, nebo jiném (jiné osobě). Tím se rozumí rozmnožení
majetku. Přičemž „obohacení se nemusí shodovat se škodou která je způsobena poškozenému.
Může být menší, ale i větší než způsobená škoda.“81 Obohacení jiného, tedy osoby odlišné od
pachatele, lze v případě ponzi schémat chápat jako obohacení ostatních účastníků ponzi
schématu. Tedy i pokud dojde k vyčerpání všech prostředků, které byly do schématu vloženy a
pachatel sám sebe nestihne obohatit, nevylučuje toto jeho trestní odpovědnost.
Subjektivní stránka zde vyžaduje úmysl. Ten lze odvozovat i nepřímo. Pachatel
organizuje těžební farmu jen fiktivně nebo nikoli v tvrzeném (prodaném/nabídnutém k prodeji)
rozsahu, ale přesto vybírá od podvedených (poškozených, investorů) finanční prostředky
k neexistujícím operacím. Účelem těchto vybraných prostředků je pak obohacení pachatele
nebo jiného.
Přiznaná Ponzi schémata – tedy případy, kdy účastníci vědí, že se účastní hry, kde
možnost výhry se odvíjí od množství účastníků a jejich částek zapojujících se později. Pak se
jedná o hru, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, neboť ti, kteří se
zapojí dříve mají větší šanci na výhru oproti těm, kteří se zapojí později. Zapojením je zde
majetková dispozice účastníka – provedení vkladu. Tímto tedy organizátoři naplňují skutkovou
podstatu Provozování nepoctivých her a sázek ve smyslu § 213, zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník.
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Objektem tohoto trestného činu je „zájem na poctivém provozování peněžních nebo
jiných podobných her nebo sázek, zejména co do rovné možnosti získání výhry z nich.
Sekundárním objektem je cizí majetek.“82
Objektivní stránka pak spočívá v provozování takové hry „jejíž pravidla nezaručují
rovné možnosti výhry všem účastníkům.“83 To zde není dodrženo, neboť možnost výhry se
odvíjí od času zapojení dalších účastníků a jejich vkladů. Tím se liší od hazardních her ve
smyslu § 3, zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Hazardní hry jsou ty, kde o výhře nebo
prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Subjektivní stránka zde
vyžaduje úmysl a to včetně skutečnosti, „že pravidla hry nebo sázky nezaručují všem
účastníkům rovné možnosti výhry.“84
Z pohledu platné a účinné právní úpravy tedy není problém s potrestáním pachatelů,
trestní zákoník kvalitně a dostatečně pokrývá společensky škodlivé jednání popsané výše.

4.2. Initial Coin Offer
Initial coin offer – primární veřejná nabídka kryptoměn sama o sobě není nelegální a
nenaplňuje žádnou skutkovou podstatu. Kybernetická kriminalita při ICO se udála například
při veřejné nabídce tokenů Ifan a Pincoin, kterou uskutečnila vietnamská společnost Modern
Tech. Při této nabídce se jí povedlo v souhrnu získat 660 mil. USD od 32 000 osob. Zatímco
Pincoin bylo obvyklé Ponziho schéma, kde mělo docházet k úročení až 48 % měsíčně, Ifan coin
měl sloužit jako platidlo na nové sociální síti, která měla spojovat umělce přímo s jejich
fanoušky. Ifan zde měl posloužit k platbě za hudební skladby, videa, alba. Aplikace, která tyto
služby měla umožňovat však nikdy vyvinuta nebyla. Pincoin brzy po svém uvedení přestal
vyplácet výnosy ve FIAT měně, ale v bezcenných Ifan tokenech (coinech). Tedy docházelo zde
k tomu, že slibované výnosy byly vypláceny měnou, kterou společnost sama emitovala, a tedy
tato měna nemohla mít žádnou hodnotu. Je to stejné jako kdyby banka při úročení peněz na
spořícím účtu místo peněz vydávala potištěný papír, který by sama tiskla, a tvrdila, že hodnota
tohoto papíru odpovídá hodnotě úroků. Společnost Modern Tech, která za oběma projekty stála,
resp. se prezentovala jako společnost zajišťující ICO, zmizela. Kanceláře v sídle společnosti
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byly vyklizené. Sedm pachatelů, kteří stáli za společností Modern Tech se doposud nepovedlo
zadržet a potrestat. 85
Skutek tedy spočíval v tom, že se pachatelům podařilo vybrat částku 660 mil. USD a
následně zmizet. Toto jednání je nazýváno Exit Scam.
Další častý společensky škodlivý jev, který se objevuje při ICO, je, že emitent sám skupuje
tokeny, čímž zvyšuje objem transakcí a vytváří tak dojem, že je o tokeny větší zájem, než ve
skutečnosti je. Když např. investor sleduje, že po prvním dni ICO je stále k dispozici většina
tokenů, obvykle toto ICO považuje za podezřelé a před investicí se snaží získat více informací,
naopak když už je větší část brzy po spuštění ICO rozprodána, poté zpravidla čas studiem
informací neztrácí a bezhlavě investuje. Emitent, který tokeny vydává a zároveň nakupuje, si
je vlastně pořizuje zdarma, neboť částka, kterou za ně zaplatí mu připadne jako investice na
vývoj, který sám provádí. Následně není neobvyklé, že po ICO se emitent ve směnárnách (tzn.
na sekundárním trhu) zbavuje všech svých tokenů na úkor buď investorů, kteří čekají na „weak
hands“ osoby, či spekulantů, kteří se snaží prodejem tokenů na sekundárním trhu spekulovat na
nižší směnný kurz při současném, či následném zadaní nákupních příkazů s nižší směnnou
hodnotou.
První popisované jednání (ICO Exit Scam) naplňuje, stejně jako ponziho schéma,
skutkovou podstatu trestného činu podvodu, dle § 209 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Od
ponziho schématu se liší především životností, zatímco ponzi schémata mohou fungovat
měsíce, pachatel ICO exit scamu zpravidla ihned po vybrání částky prchá, případně ještě před
tím, než zmizí z kyberprostoru, simuluje provádění činnosti, na kterou pomocí ICO získal
prostředky. Podvod od krádeže se liší především v tom, že u krádeže se pachatel odcizené věci
nebo majetkové hodnoty zmocní sám, zatímco u podvodu ji pachateli vydá sám podvedený.
V tomto případě trestní zákoník sice pokrývá trestnost tohoto jednání, ale je zjevné, že
k prevenci by bylo potřeba přijmout legislativní opatření nejlépe na mezinárodní úrovni, která
by upravovala průběh ICO v oblasti kryptoměn, případně jasně vymezit kryptoměny jako
investiční nástroj, čímž by ICO těchto kryptoměn bezvýhradně spadalo pod působnost již
účinných zákonů. Jak již bylo popsáno v části věnované Deklaraci nezávislosti internetu,
kyberprostoru je vlastní funkce regulace ze strany uživatelů (čímž měla být demonstrována
nepotřebnost regulace ze strany státních institucí). V této oblasti došlo ze strany směnáren
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nabízejících ICO k úpravě podmínek, které měly zabránit podvodným jednáním – např.
ověřením identity, vyplácením vybrané částky po částech závisle od odvedeného vývoje na
projektu apod. V současné době ICO probíhají místo ve směnárnách na platformě Ethereum.
Tam se odehrává přes 80 % všech ICO. 86
Že kybernalita spojená s ICO a nedostatek právní regulace tohoto způsobu získávání
kapitálu představuje velmi závažný problém můžeme vyčíst ze studie Ernst and Young87, která
analyzovala 372 ICO projektů, které v souhrnu vybraly částku přesahující 4 miliardy USD.
Z této částky až 10 % bylo odcizeno. Z těchto ICO projektů 84 % zůstává ve fázi „nápadu“,
11% ve fázi „prototypu“ a pouhých 5 % je ve fázi „běžící“.
Druhé popisované jednání (nákup vlastních emitovaných tokenů za účelem manipulace
s kurzem, resp. objemem obchodů) by na první pohled mohlo naplňovat skutkovou podstatu
trestného činu manipulace s kurzem investičních nástrojů – k této problematice viz následující
část práce.

4.3. Manipulace s kurzem kryptoměn
Manipulace s kurzem kryptoměn, obdobně jako na finančních trzích, probíhá několika
způsoby. Rejnuš mezi neetické a protiprávní jednání řadí zejména: zneužití neveřejných
informací, vydávání účelových investičních doporučení, manipulace s tržní cenou, umělé
zvyšování likvidity investičních instrumentů a další, které ale pro obchodování s kryptoměnami
nejsou relevantní.88
Níže popsané příklady jednání jsou prostřednictvím zadaní pokynu nebo uskutečnění
obchodu způsobilé vyvolat nesprávnou představu o nabídce, poptávce, ceně nebo kurzu
investičního nástroje. Příp. to jsou jednání spočívající v šíření nepravdivých nebo hrubě
zkreslených informacích významně ovlivňujících cenu nebo kurz investičních nástrojů.
Zneužití neveřejných informací, jinak také nazýváno insider trading, spočívá na
uskutečňování prodeje nebo nákupu investičních instrumentů z důvodu informace, která poté,
86
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co se stane veřejnou, nějakým způsobem ovlivní cenu (tzv. kurzotvorná informace). V oblasti
kryptoměn není výjimečné, že vývojáři dané kryptoměny těmito informacemi disponují a tak
např. před uvedením nových funkcí dané kryptoměny, či uzavření nějakého partnerství, tuto
informaci zneužijí ke svému obohacení, resp. způsobení škody ostatním subjektům na daném
trhu obchodujícím.
Vydávání účelových investičních doporučení je dalším neetickým a protiprávním jednáním.
Toto jednání dělíme na dvě protikladná jednání– Pump and Dump proti Trash and Cash. První
z nich spočívá v šíření nepravdivých nebo hrubě zkreslených informací významně
ovlivňujících cenu nebo kurz investičních nástrojů a to tak, aby výsledný kurz byl co nejvyšší.
Tedy tyto informace mají zapříčinit přilákání dalších osob, které daný instrument nakupují,
čímž tlačí jeho cenu vzhůru. Opakem je pak Trash and Cash, kde se naopak jedná o šíření těch
informací, které mohou daný instrument poškodit, tedy matou osoby daný instrument držící,
aby se daného instrumentu zbavili prodejem, čímž sníží jeho směnný kurz.
S nárůstem rychlosti internetové komunikace a jejího dosahu, je toto snad nejčastější
způsob manipulace s kurzem kryptoměn. Díky anonymitě internetu se kdokoliv může vydávat
za kohokoliv a tak např. osoby vydávající se za vývojáře kryptoměny uveřejní např. zprávu, že
bude na některé burze přímo vázaný na cenu USD, nebo naopak, že končí s vývojem apod.
Stačí, aby informace žila pár hodin vlastním životem, a protože dynamika obchodování
s kryptoměnami je značná, tak spoustu obchodníků na tyto zprávy reaguje, aniž by si ověřili
jejich pravdivost z více nezávislých zdrojů. Komunikace ohledně trhů s kryptoměnami,
předpovědi kurzů a podobné informace se zveřejňují na všech sociálních platformách, na
veřejných fórech, kde je může publikovat prakticky kdokoliv. Šiřitelé těchto nepravdivých
informací často mají „armádu“ účtů na daných platformách, které k oznámení přitakávají, příp
tvrdí, že se svými instrumenty uskutečnili obchody, ke kterým informace vybízí. To vše proto,
aby byl umocněn pocit, že se jedná o podložené a pravdivé informace. Toto jednání provádí i
organizované skupiny, není výjimkou, že sama organizovaná skupina, která tyto informace šíří
je pouze obětí další skupiny, která již instrument nakoupila dříve, a tedy druhá skupina již
nakupuje jejich otevřené pozice, načež následně vytvoří sama druhé navazující pump and dump
nebo trash and cash schéma.
Manipulace s tržní cenou pomocí uskutečnění obchodu nebo zadání pokynu, který je
způsobilý vyvolat nesprávnou představu o nabídce, poptávce, ceně nebo kurzu investičního
nástroje, se v oblasti kryptoměn provádí zpravidla prostřednictvím tzv. sell nebo buy walls. Při
sell walls (prodejní stěna) osoba manipulující (příp. organizovaná skupina) zadá prodejní příkaz
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o takovém objemu, že prakticky všichni ostatní držitelé daného instrumentu, kteří ho prodávají,
jsou nuceni prodat za nižší cenu, než je stanovená sell wall. Cena instrumentu zpravidla
přirozeně klesá. Osoba, která příkaz, kterým stlačila prodejní cenu dolů, pak zpravidla
podhodnocené instrumenty skupuje a následně prodejní příkaz odstraní, čímž cena instrumentu
může reagovat na reálnou nabídku a poptávku – zpravidla pak cena přirozeně roste a investor
nakoupené podhodnocené instrumenty může prodávat s výnosem. Při buy walls naopak zadá
nákupní příkaz, který nutí ostatní osoby, jež do instrumentu chtějí investovat, nakupovat za
cenu vyšší, než je stanovená buy wall.89
Umělé zvyšování likvidity investičních instrumentů je jednání, které má přilákat více
investorů ke konkrétní kryptoměně a vyvolat dojem, že je o kryptoměnu zájem, tedy že směnný
kurz má potenciál růstu. Toto jednání spočívá v zadávání obchodních či nákupních příkazů a
jejich současné vyplňování (tj. nakoupení nebo prodání). Buď organizovaně, kdy prodávající a
nakupující jsou jiná osoba, nebo některé směnárny umožňují místo uzavření pozice, aby stejná
osoba, který příkaz zadala, ho zároveň vyplnila (čímž směnárna získává provizi z uzavřeného
obchodu, tedy nemá přílišný zájem toto jednání nedovolovat). Tedy je možné, že osoba prodává
a nakupuje sama od sebe, čímž zvyšuje objem obchodů, a tedy láká nové investory. Je to třeba
chápat, že tak činí z důvodu existence velkého množství kryptoměn a ne všechny jsou pro
investory zajímavé. Investoři tedy vyhledávají zejména kryptoměny s velkým objemem
obchodů, neboť jsou více likvidní, a proto je zde možnost změny směnného kurzu vyšší než u
kryptoměn s nižší likviditou.
Před všemi výše popsanými jednáními by se dalo teoreticky bránit např. bližším
nastudováním vývoje objemu obchodů. Ale vzhledem k decentralizaci obchodování
s kryptoměnami, se objevují i neveřejné směnárny, které ztěžují či znemožňují ostatním
(veřejnosti) seznámit se s informacemi o objemu obchodů, a tedy odhalit případné manipulace
s kurzem. V oblasti kryptoměn se tyto neveřejné směnárny označují jako Dark Pools.
Výše popsaná jednání na první pohled naplňují skutkovou podstatu trestného činu
Manipulace s kurzem investičních nástrojů ve smyslu § 250, příp. Zneužití informace a
postavení v obchodním styku dle § 255 zákona č. 40/2009, trestní zákoník. Avšak je potřeba
splnění několika podmínek objektivní stránky trestného činu. První je, že se musí jednat o
investiční nástroje. Investiční nástroje jsou definovány v §3 zákona č. 256/2004 Sb., o
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podnikání na kapitálovém trhu (dále také jako ZPKT). Z taxativního výčtu ve zmiňovaném
paragrafu lze vyčíst, že neobsahuje nic, pod co by šlo subsumovat kryptoměny. Ty tedy nejsou
investičním nástrojem. To potvrzuje i stanovisko ČNB: „Bitcoiny nevykazují ani znaky
investičního nástroje podle § 3 ZPKT, protože nemají povahu cenného papíru (ani
zaknihovaného, mj. v nich není vtěleno žádné právo) ani derivátu.“90 Druhá podmínka je, že
tyto nástroje musí být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, případně musí být požádáno
o přijetí těchto nástrojů k obchodování na regulovaném trhu. Co je to regulovaný trh nalezneme
v ZPKT v § 55 – „Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný
organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se
obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k
obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla
přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem.“
V souhrnu z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že kryptoměny nejsou
investičními nástroji, pak trhy - směnárny, na kterých se s nimi obchoduje, nejsou organizátory
regulovaných trhů. Samotné trhy, skládající se z nákupních a prodejních příkazů kryptoměn
pak nelze klasifikovat jako regulovaný trh.
Objektem trestného činu manipulace s kurzem investičního nástroje je „zájem na ochraně
řádného fungování kapitálového trhu“91 resp. „ochrana kurzotvorné funkce kapitálového trhu
a důvěra investorů v transparentnost tohoto trhu. Řádné fungování trhů s investičními
instrumenty a důvěra veřejnosti v tyto trhy jsou nezbytnými předpoklady hospodářského růstu.
(…) Trestněprávní zákaz manipulace s kurzem investičních nástrojů přispívá ke zkvalitnění
fungování kapitálového trhu v České republice tak, aby mohl efektivně generovat a alokovat
kapitál důležitý pro rozvoj ekonomiky.“92 Tedy ochrana investorů před škodlivým jednáním
popsaným

výše, avšak jeho skutková

podstata

není

naplněna

při

obchodování

v kryptoměnových směnárnách. Zde tedy jednání, které se v podstatných znacích neliší, ba je
přímo shodné, je právně v pořádku. Rozdíl tedy mezi jednáním contra legem a jednáním praeter
legem spočívá pouze v předmětu útoku, kterým v „beztrestném“ případě jsou kryptoměny.
Přitom nelze tvrdit, že by zde vznikaly marginální škody. Studie WSJ odhaduje, že neetickými
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manipulacemi s kurzem kryptoměn došlo jen v prvních šesti měsících roku 2018 ke škodě 1
miliardy USD.93
Současná právní úprava je tedy nedostatečná a nechrání investory a investice do kryptoměn
před jednáním, které je na kapitálových trzích protiprávní. Právní úprava by měla stanovit, zda
jsou kryptoměny investičním nástrojem, případně skutkové podstaty upravit tak, aby se
manipulace nevztahovala jen na regulované investiční nástroje a trhy, ale obecně na nástroje,
které slouží k investicím a trhy, které jsou obdobou trhů regulovaných. Příliš agresivní řešení,
kde by byla přijata opatření stejná jako jsou na regulovaných trzích by nevedla ke snížení
manipulace, neboť by jen vedla k přesunu směnáren na dark net.

5. Anonymita v kyberprostoru a u kryptoměn
5.1. Anonymita v kyberprostoru
Anonymita v kyberprostoru může být jak na straně uživatele, tak na straně provozovatele, resp.
poskytovatele obsahu. Identifikátor zařízení připojeného do sítě se nazývá adresa.
Za adresu se považuje „(…) jakékoliv označení, identifikující zařízení připojené do sítě
Internet (server nebo koncový bod sítě), případně o označení účastníka/uživatele nějaké služby
(schránka pro e-mail nebo datová schránka, telefonní číslo, ID uživatele komunikačních služeb
typu Skype, Viber apod.)“94
Smejkal dále vyjmenovává jakým způsobem adresa může být vyjádřená. Ve výčtu uvádí IP
adresu, název domény, název e-mailové schránky (či datové). Pro lepší pochopení anonymizace
v kyberprostoru je důležitá zejména IP adresa a název domény.
IP adresa je „(…) číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v síti“95. Podle ITslovníku je IP: „(…) adresa každého zařízení připojeného k počítačové síti používající Internet
Protocol (IP).“96 Funkce IP adresy je identifikátor při komunikaci na informační síti – slouží
k určení toho, od koho požadavek síti přichází a naopak, aby se vyplněný požadavek dostal zpět
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– „Tato adresa určuje, jakým směrem budou po Internetu cestovat data, určená právě pro toto
zařízení.“97 Tedy IP adresa zaručuje, že když uživatel zadá požadavek na jiný síťový prvek, pak
tento síťový prvek může vyplněný požadavek doručit zpět – velmi zjednodušeně a obrazně
řečeno - něco jako zpáteční adresa na dopise. Podle IP adresy se dá poměrně přesně určit lokace
daného zařízení, přímo uživatel sítě, neboť dle § 97 odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, je „(…) osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po dobu
6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování
jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (…)“. Povinná osoba neuchovává obsah přenesených dat, ale jaká
IP adresa (která je spojená se smlouvou o poskytování služeb - tedy lze dohledat osobu, která
IP adresu v daný moment používá) jakému síťovému prvku a v jakém čase odeslala požadavek.
Název domény, doménové jméno „je jedinečný název pro jednotlivé adresy pracovních
stanic zapojených v síti. Byl zaveden technologií DNS a je to v podstatě překlad identifikačního
čísla IP (jako je třeba 187.252.16.1) na jeho textovou hodnotu (např.: www.neco.cz).“98
Toto je tedy velmi zjednodušený základ pro pochopení, jakým způsobem probíhá
identifikace subjektů pohybujících se v kyberprostoru a na síti Internet.
Anonymizace pak probíhá prostřednictvím VPN či Proxy serverů, jejichž účelem je skrýt
původního odesílatele požadavku. Proxy server funguje jako prostředník mezi serverem a
uživatelem. Server tedy vidí IP adresu Proxy serveru, a nikoliv koncového uživatele.
Anonymity lze dosáhnout i pokud uživatel používá anonymizační software umožňující
uživateli pohyb po síti např. aplikaci TOR. Odesílání požadavků skrze TOR funguje tak, že
uživatel zadá požadavek vstupnímu Node, ten zašifrovaný požadavek (s pozměněnými
identifikačními prvky) odešle druhému Node a ten stejným způsobem odešle požadavek třetímu
Node, který komunikuje s cílovým serverem. Poslední Node v pořadí pak vyplněný požadavek
odešle zašifrovaný předposlednímu Node, předposlední Node dřívějšímu v pořadí, až vyplněný
požadavek dosáhne zpět uživatele. Tři Node jsou minimum, které má zaručit anonymitu –
cílový server zná pouze poslední Node, ostatní Node komunikují pouze s (v řetězci) předchozím
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a následujícím Node. Zmapovat tedy celou cestu od cílového serveru k uživateli je prakticky
nemožné. Pokud odešle uživatel další požadavek, cesta se opět změní.99
Prostřednictvím sítě TOR lze navštěvovat stránky, které nejsou registrované v kořenových
DNS serverech – tedy tzv. Dark Net. Síť TOR umožňuje registrování serveru, tak aby byl
v TOR prohlížeči dohledatelný (adresa zní xyz.onion, kde xyz odpovídá 16 náhodným
znakům). Přístup na server a odpověď serveru projde stejným cyklem, který je výše popsaný.
To zaručuje jak anonymitu uživatele na server přistupující, tak anonymitu serveru. Nelze tedy
dohledat kde se server nachází fyzicky. 100

Tedy alespoň teoreticky. Na Dark Netu byl

provozován server Silk Road, který sloužil k obchodování s drogami, zbraněmi, padělky
dokladů, odcizených identit, platebních karet a s nelegálními službami, jako např. nájemné
vraždy. Server byl uzavřen v roce 2013, kdy byl dopaden jeho hlavní strůjce Ross Ulbricht.101
K Silk Road Smejkal dodává: „Údajně při vyšetřování úřady využily tajného agenta, který
pronikl mezi personál portálu, nejednalo se tedy o prolomení zabezpečení sítě TOR, ale o
klasickou detektivní práci.“102 Z dostupných materiálů se dá zjistit, že toto tvrzení je pravdivé,
avšak nejednalo se jen o jednoho agenta, nýbrž o vyšetřovací týmy z Marylandu, Chicaga, New
Yorku a San Francisca, které ovládaly vícero účtů, ať už založených čistě za účelem
uskutečňování obchodů a tím rozkrývání dealerů, či získaných od těchto dealerů v rámci jejich
zatčení a následně využívání jejich účtů na Silk Road. Po uzavření Silk Road vzniklo další
tržiště Silk Road 2.0, v tomto případě ale již k odhalení pachatelů, kromě práce agentů v utajení,
také přispělo prolomení zabezpečení sítě TOR 103, na kterém se podílela Carnegie Mellon
University v rámci svého „výzkumu“ – viz. rozsudek USA v. Brian Farrell, CR15-029RAJ.104

5.2. Anonymita kryptoměn
Kryptoměny vytvořené na koncepci veřejného blockchainu jsou anonymní pouze v tom
smyslu, že je ztíženo dohledávání jednotlivých osob držících peněženky. Blockchain jako
takový obsahuje veškerou historii od vzniku (tzn. od vytěžení) přes všechny jednotlivé přesuny
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mezi peněženkami. Počet peněženek, které jednotlivá osoba může držet je neomezený a pro
větší anonymizaci se doporučuje na každou přijatou platbu použít jinou (novou) peněženku.
Není tedy s pouhou znalostí blockchainu bez dalšího, možné identifikovat odesílatele ani
příjemce platby, v případě, že příjemce ovládá více peněženek pak ani nelze zjistit kolik
jednotek dané kryptoměny drží.
K vytěžení informací z blockchainu, pokud se nechceme přebírat tisíci zdrojových dat, lze
použít programy, které v něm umožňují vyhledávání dle konkrétních adres, příp.
„proklikávání“ skrze jednotlivé platby. Wallet explorer je jeden z těchto programů a byl použit
znalcem ve věci českého „Silk Road“ tržiště – Sheep Marketplace (rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci sp. zn. 5To 8/2018). Zde byl tento program použit k zjišťování historie
provedených transakcí z peněženky pachatele.
Není pravidlem, že všechny kryptoměny mají transparentní blockchain. Např. kryptoměna
Monero transakce mezi uživateli maskuje. Není to tak, že by Monero neměl veřejný blockchain,
ale: „Na rozdíl od 2 klíčů Bitcoinu má Monero hned čtyři klíče: soukromý view key, veřejný
view key, soukromý spend key a veřejný spend key. Ty hrají v anonymizaci zásadní roli. Pokud
pošle uživatel A uživateli B nějaké Monero, musí mu k tomu nejprve uživatel B poskytnout
adresu své peněženky. Ta se skládá z jeho veřejného spend key a view key. Pomocí této adresy
a náhodně vygenerovaných dat se vytvoří na blockchainu stealth (skrytá) adresa, na kterou
bude Monero odesláno. Uživateli B se připíší peníze do peněženky až po prohledání
blockchainu jeho privátním view key a spend key. Stealth adresa je sice pro každého viditelná,
ale jen uživatelé A a B ví, komu patří.“105

5.3. Anonymizování transakcí u kryptoměn s neanonymním blockchainem
Transakce u kryptoměn podobných bitcoinu jsou veřejné, je známá částka, odesílatel,
příjemce, příp. stav peněženky. Transakce u těchto kryptoměn lze maskovat využitím tzv.
mixerů, tumblerů (jedná se o synonyma), jejichž fungování je popsáno v části věnující se
Ponziho schématu. Dle zákona o zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je povinnou osobou ve smyslu §2, odst. 1,
písm. l), osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro účely tohoto zákona
rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která
105
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není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za
zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Pod tuto definici lze subsumovat
provozovatele mixerů. Tedy při provádění transakcí jejich prostřednictvím na ně dopadají
povinnosti v zákoně uvedené, zejména identifikace klienta, oznámení podezřelého obchodu.
Kdyby ze zákona vyplývající povinnosti byli řádně dodržovány, pak by využití těchto služeb
ztrácelo smysl. Sami provozovatelé uvádí: „BestMixer.io does not store any information about
its clients and neither do we request any identifying information. After all mixing conditions
have been met and the order executed, the order history is deleted within 24 hours.“ 106
Nicméně dále v pravidlech užívání (Terms of Use) zakazují používání k nelegálním účelům.
Zde je třeba dodat, že toto zproštění se odpovědnosti, je nezbavuje povinností z výše
zmiňovaného zákona vyplývajících, tedy poskytování těchto služeb bez identifikace klienta
není v souladu s právem. Vymahatelnost práva je zde ztížená, protože tyto službu jsou
poskytovány jak na veřejném internetu, kde je ale anonymizován uživatel domény, tak na dark
netu.107 To znamená, že bez dalšího nelze určit provozovatele, ale ani fyzickou lokaci serverů,
na kterých je služba umístěná.

6. Dokazování kybernality
Prokazování skutků, které se odehrály zčásti nebo zcela v kyberprostoru, má oproti klasické
kriminalitě v podstatných částech odlišné aspekty. Odlišnosti jsou především ve formě pramenů
důkazů, jejich obstarávání, uchovávání, ve forenzní analýze, hodnocení ale i provádění před
soudem. Následující kapitola má přiblížit vybrané problematické aspekty spojené
s dokazováním kybernality v trestním řízení.

6.1. Prameny elektronických důkazů
Jelínek píše, že předmětem důkazu je skutečnost, která má být zjištěna. Prostředek k poznání
skutečnosti, jež je předmětem důkazu, označuje jako důkazní prostředek. Důkazem je pak
přímý poznatek získaný o předmětu důkazu z důkazního prostředku. Nositelé důkazů (věci či
osoby) jsou nazývány prameny důkazů. 108 Polčák pak za prameny elektronických důkazů
106
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označuje jednotlivá technická zařízení, která mohou být zdrojem dat využitelných v trestním
řízení. Mezi tyto pak řadí počítač a jeho hardwarovou i softwarovou výbavu, datová úložiště,
počítačovou síť a cloud.109 S ohledem na fugování kryptoměn je k těmto pramenům třeba
zařadit i blockchain.
Elektronickým důkazním prostředkem Polčák označuje „vše, co může sloužit jako zdroj
relevantní informace a co je uchováno v elektronické podobě – tedy především data.“110 Polčák
dále zdůrazňuje, že pro elektronické důkazní prostředky je charakteristická forma jejich
uchovávání v binární soustavě, čímž z nich není možné získat relevantní informace bez toho,
aniž by byly převedeny do smyslově vnímatelné podoby, např. prostřednictvím výstupních
zařízení.

111

Obdobně se vyjadřuje Smejkal, který pracuje s pojmem Digitální stopa a ten

definuje jako jakoukoliv informaci, uloženou nebo přenášenou v binární formě, která může být
předložena soudu jako věcný důkaz.112

6.2. Dělení elektronických důkazů – dat
Polčák rozděluje dvě kategorie dat – první jsou ta data, která přímo obsahují informaci, mezi
ně řadí elektronické dokumenty, metadata a provozní data vytvořená aplikacemi. Pod
elektrickými dokumenty uvádí jako příklad „textové dokumenty, tabulky, texty na webových
stránkách, digitální fotografie, audio a video záznamy a podobně.“113
Zatímco elektronické dokumenty jsou po převedení do smysly vnímatelné podoby přímo
vypovídající (např. otevření textového dokumentu v aplikaci), metadata nemusí být prvotním
seznámením zjevná. Například u digitální fotografie lze prvotním seznámením zjistit, co na se
na ní nachází, ale až následně metadata odhalí, zda byla fotografie upravována, příp. jakým
přístrojem byla pořízena, nebo, pokud byla pořízena např. „smartphonem“, zeměpisnou polohu,
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kde byla fotografie pořízena.114 Metadata ale jsou jen podpůrná, nelze na ně naprosto spoléhat,
protože i ta jsou uživatelským zásahem změnitelná.
Provozní data pak podle Polčáka jsou ta, která přímo nesouvisí s aktivitou realizovanou
člověkem. Mezi ně řadí „různé logy, automaticky pořizované záznamy nebo například data
uložená v palubním počítači automobilů nebo data vytvářená počítači a síťovými prvky při
datové komunikaci. (…) dočasné soubory a obsah cache.“115 U těchto dat Polčák zdůrazňuje,
že mohou být důvěryhodnější, neboť člověk má na jejich vznik menší vliv, často vznikají
automaticky, oproti elektronickým dokumentům, kde je vliv člověka na obsah převažující.
Za druhou kategorii Polčák označuje „aplikace, tedy data, která mají v počítačových
systémech určitou dynamiku, která určují co a jak má systém dělat. Tyto aplikace
zprostředkovávají nebo realizují tvorbu klasických dat obsahujících informace, ale také
realizují zpětnou interpretaci již vytvořených dat do smyslově vnímatelné podoby.“116

6.3. Problematické aspekty dokazování
Smejkal uvádí řadu aspektů, které znesnadňují dokazování. Jsou to aspekty fyzické vs.
logické přítomnosti, času, čitelnosti dat, identifikace a autentizace a průkaznosti důkazů. 117
K fyzické vs. logické přítomnosti uvádí problémovost lokalizace pachatele, k tomuto viz
část této práce o anonymizaci. Ohledně aspektu času – zde je problém možnosti přepsání času
uživatelem, a tedy nemožnost identifikovat přesný okamžik, kdy se nějaké jednání mělo
odehrát. K tomu dodává, že je dle jeho zkušeností „k nezaplacení standartní „nedigitální“
detektivní činnost, která se zabývá zjišťováním poznatků o osobách podezřelých (možných
pachatelích), které mohou sloužit k identifikaci pachatele a současně jako další (přímé i
nepřímé) důkazy. Jsou to čísla účtů, záznamy o platbách či výběrech, snímky z průmyslových
(bezpečnostních a policejních) kamer, výpovědi svědků apod.“118
Třetí aspekt – čitelnost dat, sem Smejkal řadí případy, kdy jsou data nepřístupná bez hesla,
šifry, či jsou skrytá, ale i znečitelnění medií, kde se dříve informace nacházely. 119 Polčák k tomu
114
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dodává, že šifrování představuje pro orgány činné v trestním řízení zásadní překážku, nicméně
nikoliv výhradně nepřekonatelnou. Polčák se dále vyjadřuje v tom smyslu, že jsou-li data
dešifrovatelná, mohou se orgány činné v trestním řízení o jejich dešifrování pokusit. Přičemž
jsou zpravidla využívání znalci, či prostřednictvím kriminalistické expertízy. V neposlední řadě
zmiňuje, že klíče není podezřelý nebo obviněný povinnen vydat. 120 Vyvstává tedy otázka,
s ohledem na současné technologie umožňující odemčení obsahu pomocí obličeje (tzv. Facial
recognition), zda donucením (či lstí) podezřelého nebo obviněného orgány činnými v trestním
řízení k pohledu na zařízení, které má být odemčeno, nedochází k nepřípustnému zásahu do
jeho práv a zda by vůbec takto získaný důkazní materiál před soudem mohl být použit. V ČR
zatím k obdobnému případu nedošlo, nicméně v USA takto získali přístup k telefonu (jež byl
ale předmětem prohlídky – byl vydaný search warrant) v němž se nacházela dětská
pornografie.121
Čtvrtý aspekt – identifikace a autentizace představuje dle Smejkala problém především
z hlediska přiřazení elektronického dokumentu, či jeho obsahu, konkrétní osobě.122 Polčák
hovoří o ztotožnění, resp. spojení označené osoby s obsahem elektronického důkazu, ale
zároveň se ztotožněním zdroje těchto dat. Dodává, že ztotožnění zpravidla probíhá
prostřednictvím dalších podpůrných nepřímých důkazů – např. dle data a času vytvoření
elektronického dokumentu ve spojení s lokalizačními daty, příp. dle zabezpečení, které
umožňuje přístup konkrétní osobě.123
Pátý aspekt – průkaznost důkazů. K té Smejkal uvádí, že i při splnění všech předchozích
aspektů nemusí být průkaznost dána, např. z důvodu nedodržení předepsaného postupu v rámci
trestního řízení, postupu znalců. Dle Smejkala jsou hlavními problémy nekvalifikované
postupy, zejména na úrovni základních článků Policie ČR, nejednotné postupy při vyšetřování,
volené ad hoc dle kvalifikace a zkušeností policejního orgánu, nedostatečná nebo nedostatečně
uplatňovaná metodika pro zajišťování stop v kyberprostoru a na zařízeních IS/IT, zničení stop
v průběhu akce na místě nebo jejich nezakonzervování, (ne)dokumentování všech provedených
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úkonů, nezachování zkoumaného objektu v původní nezměněné podobě znemožňuje
přezkoumání znaleckého posudku v průběhu řízení.

6.4. Dokazování pomocí blockchainu
Blockchain, jak je vysvětlený v této práci, bude hlavním prostředkem k prokazování
pohybu transakcí. Zatímco v nevirtuálním světe finančních institucí je třeba si tyto data vyžádat,
u blockchainu toto potřeba není. Zpravidla je veřejný, tedy kdokoliv si může pořídit jeho
digitální otisk, aniž by došlo k nějakým změnám. Zároveň je zpětně neměnný, tedy uživatel
v něm nemůže provádět změny, čímž by upravoval data v něm obsažená. Obvykle tedy lze
vystopovat přímo ty konkrétní odcizené jednotky kryptoměny. K převedení blockchainu do
smysly vnímatelné podoby lze využít různých aplikací, např. Wallet explorer, Blockchain.info.
Tyto transakce pak ale bude potřeba ztotožnit se zařízením a osobou, příp. alespoň osobou,
jež je prováděla. Toto ztotožnění může probíhat několika způsoby. V první řadě lze transakci
ztotožnit se zařízením pomocí IP adresy, ta sice není přímo uložená v blockchainu, ale
jednotlivé nody ukládají přístupy do logu. Protože vstupy se předávají napříč sítí a transakce je
započítána až po většinové shodě na validitě této transakce, je třeba určit první vstupní node a
z něj získat log, následně lze podle času určit IP zařízení zadávajícího transakci.124 Ztotožnění
zařízení pak dále může probíhat prostřednictvím institutu ohledání věci a vytěžení dat ze
zařízení. Zpravidla by se v zařízení měla nacházet kryptoměnová peněženka, příp. v nějakém
dokumentu uložené privátní klíče od dané kryptoměny.
Další možností je vyčkat až dojde ke směně kryptoměny za FIAT měnu. Tyto směnárny
před umožněním směny požadují identifikační údaje a jejich ověření (několika průkazy – např.
cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz a zároveň doklad potvrzující správnost
uvedeného trvalého bydliště, např. fakturu za telefon, elektřinu).125 Čímž dojde ke ztotožnění
osoby s danou jednotkou kryptoměny, kterou chtěl směnit. Není neobvyklé, že uživatele, jež se
ke směnárně připojují přes zabezpečenou síť (např. TOR), směnárna vyzve k potvrzení směny
a důvodu proč využívají připojení přes zabezpečenou síť, přičemž jim účet zmrazí a uvědomí
úřady.126

124

Např. blockchain.info umožňuje vyhledávání transakcí pomocí IP adresy
Např. pravidla směnárny Bitstamp, dostupné z <https://www.bitstamp.net/help/how-to-verify-your-personalbitstamp-account/>
126
SILK Road:Anonymous Marketplace, [online], dostupné z <https://antilop.cc/sr/#timeline>
125

55

7. Závěr

Z práce vyplývá, že do budoucna bude potřeba více harmonizovat právní řády
k jednotnější charakteristice kryptoměn, resp. na mezinárodní úrovni právně definovat čím
jsou. To by mohlo vést k jednoduššímu zodpovězení otázek, zda a jaká právní úprava se na ně
vztahuje nebo jakému právnímu režimu podléhají. Zejména s ohledem na existující regulaci by
bylo vhodné je subsumovat pod již existující právní instituty – např. na ně pohlížet jako na
investiční nástroj, případně na organizátory trhů (směnáren), jako na organizátory regulovaného
trhu. Ale přitom brát v potaz otevřenost trhu a dynamiku jednání, která je pro obchodování
s kryptoměnami charakteristická. Proto by v této případné právní úpravě neměly podléhat úplně
stejné regulaci, ale mírnější, či by měly být stanoveny výjimky – např. místo nutnosti získání
licence jen ohlašovací povinnost. V případě, že by na ně byly uplatňovány stejně přísná kritéria,
pak se lze domnívat, že by tyto regulace nevedly k vyšší ochraně uživatelů, ale spíše k přesunu
činností spojených s kryptoměnami na anonymní sítě Dark netu, příp. by toto vedlo k urychlení
vývoje decentralizovaných směnáren a aplikací. Tento přesun by pak vedl k ještě složitějšímu
vymáhání práva v kyberprostoru, přičemž by se pro účely harmonizace měl sjednotit přístup,
jak je na kyberprostor nahlíženo.
V práci je popsána současná nejčastěji se objevující kriminalita páchaná v oblasti
kryptoměn. Ze zjištění vyplývá, že účinná úprava většinu tohoto jednání pokrývá a trestá.
Dále z práce vyplývá, že je potřeba právně regulovat jednání, která mají potenciál
neeticky manipulovat s kurzem kryptoměn. Toho by šlo docílit úpravou stávajících skutkových
podstat nebo právě vymezením kryptoměn a jejich trhů tak, aby na ně stávající úprava dopadala.
Dalším problematickým, dosud neupraveným, aspektem, je tzv. CFD (contract for difference)
obchodování, které může zapříčinit ztrátu kapitálu investorů (zpravidla 80% přichází o své
investice) a tím spíše, že se tento druh obchodování přesouvá i na trhy s kryptoměnami.
Z části o anonymizaci lze dojít k závěru, že bude potřeba zvolit způsob, jakým na
kyberprostor bude nahlíženo a tomu přizpůsobit právní úpravu. Je zde střet svobody internetu
(a práva na soukromí) s kontrolou internetu, tedy zda monitorovat a co vše na sítích monitorovat
– tedy najít rovnováhu mezi efektivním omezováním kybernality a zásahy do práv uživatelů.
Na závěr je třeba zmínit a neustále brát v potaz dynamiku vývoje kyberprostoru. S tím
je potřeba chápat, že práce, ač v tuto chvíli aktuální, bude v několika nejbližších letech již
zastaralá a poukazující na neaktuální a snad i vyřešené problémy.
56

8. Použitá literatura a další prameny
8.1. Tištěná literatura
GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 7.vydání. Plzeň, Aleš Čeněk, 2017
GŘIVNA, Tomáš; POLČÁK, Radim. Kyberkriminalita a právo. 1. vydání. Praha,
nakladatelství Auditorium, 2008
JELÍNEK, Jiří a kol: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a
doplněné vydání. Praha, Leges, 2017
JELÍNEK, Jiří a kol: Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha,
Leges, 2018
KNAPP, Viktor: Teorie Práva. 1.vydání - 5. dotisk. Praha, C.H. Beck, 1995
POLČÁK, Radim; PÚRY, František; HARAŠTA, Jakub a kolektiv. Elektronické důkazy v
trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 253 s. Spisy
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542
REJNUŠ, Oldřich: Finanční trhy, 4. aktualizované a rozšířené vydání, Praha, Grada, 2014
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. §140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H.
Beck, 2012

8.2. Elektronické zdroje
BIGGS, John: Exit scammers run off with $660 million in ICO earnings. [online]
TechCrunch.com, dostupné z <https://techcrunch.com/2018/04/13/exit-scammers-run-offwith-660-million-in-ico-earnings/>
CONOLLY, Dan. A Little History of the World Wide Web [online], dostupné z
<https://www.w3.org/History.html>
DAI, Wei; b-money, [online], dostupné z <http://www.weidai.com/bmoney.txt>

57

DAVIS,Ziff: Definiton of:EXIF, [online]PCmag, dostupné z
<https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/42848/exif>
DOLLENTAS, Nigel:LTCGEAR What´s going on?, [online] Bitcoinist.com, dostupné z
https://bitcoinist.com/ltcgear-whats-going/
EY research: initial coin offerings (ICOs), [online] EYGM Limited, dostupné z
<https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-research-initial-coin-offeringsicos/$File/ey-research-initial-coin-offerings-icos.pdf>
HIRSCH, J.E.: BCS theory of superconductivity: it is time to question its validity, [online],
dostupné z <http://jorge.physics.ucsd.edu/abstracts/bcs.pdf>
HOVORKA, Jiří: Jak se daní virtuální měny? Část zisku odvedete vždy, bitcoin je pro
berňák věc, [online] Měšec.cz, dostupné z <https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-danivirtualni-meny-cast-zisku-odvedete-vzdy-bitcoin-je-pro-bernak-vec/>
GOLA, Yashu: GAW Miners’s Josh Garza Gets 21-Month Prison Term for Defrauding $9.2
Million. [online] CCN, dostupné z <https://www.ccn.com/gaw-minerss-josh-garza-gets-21month-prison-term-for-defrauding-9-2-million/>
JOHNSON, David R., POST, David:Law and Borders:The Rise of Law in Cyberspace.
[online] 48 Standford Law Review 1367, dostupné z
<https://pdfs.semanticscholar.org/a7c8/808c27ecd886e3d1b1c1ade4aaf082d47ec0.pdf>
KINNSTELAR: ICO – primární nabídka virtuálních měn, [online] Právní Prostor, dostupné z
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ico-primarni-nabidka-virtualnich-men>
KUČERA, Zdeněk – Fungování kyberprostoru (studijní text k předmětu Úvod do práva
informačních a komunikačních technologií),
KUŽEL, Martin. Hluboký web: Co je skryto pod povrchem internetu? [online] Epocha Plus,
dostupné z <https://epochaplus.cz/hluboky-web-co-je-skryto-pod-povrchem-internetu/>
LUBEN: Čo je buy wall a čo je sell wall? Čo znamenajú?, [online] Cryptosvet.cz, dostupné z
<https://cryptosvet.cz/co-je-buy-wall-co-je-sell-wall-co-znamenaju/>
MOSKA, Matyáš: Otázky možné regulace ICO (Initial Coin Offering) ve světle rozhodnutí
Komise USA pro burzu a cenné papíry,[online] EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura,

58

právo, dostupné z <https://www.epravo.cz/top/clanky/otazky-mozne-regulace-ico-initial-coinoffering-ve-svetle-rozhodnuti-komise-usa-pro-burzu-a-cenne-papiry-107663.html>
MARTY: Digitální měny dle distribuce – POS/POW/ICO, [online] Bitcoin v Čechách,
dostupné z <http://bitcoincz.cz/index.php/2017/10/07/digitalni-meny-dle-distribucepospowico/>
MĚŠŤÁNEK, Petr: Co je to blockchain?, [online] Právní Prostor, dostupné z
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/co-je-to-blockchain>
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin P2P e-cash paper [online], dostupné z
<http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.general/12588/>
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systém [online] dostupné z
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
NOVOTNÝ, Radovan:Ponziho podvody: Jak jim lépe porozumět. [online] investujeme.cz,
dostupné z <https://www.investujeme.cz/clanky/ponziho-podvody-jak-jim-lepe-porozumet/>
POLČÁK, Radim: Kolizní otázky internetových právních vztahů. [online], dostupné z
<https://is.muni.cz/elportal/estud/praf/js09/kolize/web/index.html>
SHIFFLET, Shane, VAGNA, Paul: Some Traders Are Talking Up Cryptocurrencies, Then
Dumping Them, Costing Others Millions, [online] Wall Street Journal, dostupné z
<https://www.wsj.com/graphics/cryptocurrency-schemes-generate-big-coin/>
ŠVÁSTA, Pavel:Pyramidové programy a Ponziho schémata v českém právu, [online]
epravo.cz, dostupné z <https://www.epravo.cz/top/clanky/pyramidove-programy-a-ponzihoschemata-v-ceskem-pravu-86517.html>
VINCENT, James: Twitter taught Microsoft’s AI chatbot to be a racist asshole in less than a
day, [online] The Verge, dostupné z <https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/taymicrosoft-chatbot-racist>

8.3. Právní předpisy, rozsudky a stanoviska
Announcement of the China Insurance Regulatory Commission of the China Banking
Regulatory Commission of the Ministry of Industry and Information Technology of the
Central Committee of the People's Bank of China on the Prevention of the Risk of Subsidy
59

Issuance, [online], dostupné z
<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html> (pozn. strojově
přeloženo s pomocí Google Translator)
Case: 2:18-mj-00707-EPD Doc #: 1-1 Filed: 09/19/18 Page: 18 of 23 PAGEID #: 22 dostupné
z <https://www.documentcloud.org/documents/4951289-iPhone-X-Face-ID-Search-inOhio.html>
ESMA50-157-829, [online], dostupné z
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157829_ico_statement_investors.pdf>
Government exhibit 620C, 14 Cr. 68 (KBF), dostupné z <https://antilop.cc/sr/exhibits/GX620C.pdf>
Obchodování s bitcoiny, [online] ČNB, dostupné z
<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/ob
chodovani_s_bitcoiny.pdf>
Ponzi Schemes, [online] US Securities and Exchange commision, dostupné z
<https://www.sec.gov/fast-answers/answersponzihtm.html>
Pokyny pro rozhodování o tom, v rámci které jurisdikce by mělo být vedeno trestní stíhání,
[online] EuroJust 2017, dostupné z <http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojustframework/Casework/Guidelines%20for%20deciding%20which%20jurisdiction%20should%
20prosecute%20(2016)/2016_Jurisdiction-Guidelines_CS.pdf>
Rozsduek Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 8 Tdo 678/2008
Rozsudek soudního dvora EU ze dne 22. října 2015 ve věci C-264/14, dostupné z
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doc
lang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4298431
Sdělení Komise COM(2018) 109, [online], dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0109&qid=1539180788550&from=EN>

60

Strategie Kybernetické Obrany ČR 2018-2022, [online] Národní Centrum Kybernetických
operací, dostupné z <http://www.acr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/strategiekyberneticke-obrany.pdf>
Sněmovní tisk 81/0, část č. 3/6 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti
UNITED STATES OF AMERICA -V- BERNARD L. MADDOF, Defendant, sp.zn. (09) CR
213 (DC), dostupné z <https://www.nytimes.com/interactive/projects/documents/bernardmadoff-ponzi-scheme-court-documents>
Úmluva o počítačové kriminalitě, Úmluva Rady Evropy č. 185 o kybernetické kriminalitě ze
dne 23. listopadu 2001
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.

8.4. Další

About the Bitcoin Price Index, [online] coindesk.com, dostupné z
<https://www.coindesk.com/price/bitcoin-price-index>
ARMA: Tor security advisory: "relay early" traffic confirmation attack, [online] TOR Blog,
dostupné z <https://blog.torproject.org/tor-security-advisory-relay-early-traffic-confirmationattack>
Block, [online], dostupné z <https://en.bitcoin.it/wiki/Block>
Coinmarket cap [online], dostupné z < https://coinmarketcap.com/>
Doména, [online] IT SLOVNÍK.cz, dostupné z <https://it-slovnik.cz/pojem/domena>
FAQ Bestmixer, [online], dostupné z <https://bestmixer.io/en/faq>
ICO Statistics - By Blockchain Platform, [online] ICO WatchList, dostupné z
<https://icowatchlist.com/statistics/blockchain>
61

Internet I Definition of Internet by Merriam-Webster [online] © 2018 Merriam-Webster,
dostupné z <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet>
Internetová jazyková příručka – internet [online]. UJČ AV ČR ©2018, dostupné z
<http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=internet>
IP adresa, [online] IT SLOVNÍK.cz, dostupné z <https://it-slovnik.cz/pojem/ip-adresa>
Lokalizace IP, zjištění polohy zařízení na mapě, [online] Conmet.cz, dostupné z
https://conmet.cz/lokalizace-ip-zjisteni-polohy-zarizeni-na-mape.html
Majority attack, [online], dostupné z <https://en.bitcoin.it/wiki/Majority_attack>
Matisse´s Glossary of Internet Terms [online]. Matisse Enzer ©1994-2015, dostupné z
http://www.matisse.net/files/glossary.html
MONERO, [online] Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupné z
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Monero>
Pool Stats – BTC.com, [online], dostupné z <https://btc.com/stats/pool>
SILK Road:Anonymous Marketplace, [online], dostupné z https://antilop.cc/sr/
Terms of Use, [online], dostupné z https://bestmixer.io/en/terms
TOR:Overview, [online] TOR Project, dostupné z
<https://www.torproject.org/about/overview.html.en>
TOR:Onion Services, [online] TOR Project, dostupné z
<https://www.torproject.org/docs/onion-services.html.en>

62

9. Abstrakt
Práce pojednává o kyberkriminalitě v oblasti kryptoměn. Práce nejprve popisuje základní
pojmy, prameny práva a problematiku jurisdikce v oblasti kyberprostoru. Dále se věnuje
vymezení vybrané trestné činnosti páchané v souvislosti s kryptoměnami. Část práce se
zaměřuje na problematiku anonymizace a dokazování.

10. Abstract (english)

This thesis deals with cybercriminality in area of cryptocurrencies. The thesis first of all
describes basic terms, sources of law and issues of jurisdictions in area. Furthermore it deals
with delineation of selected crimes commited in connection with cryptocurrencies. Part of the
thesis focuses on issues with anonymity and proving.
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