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Veškeré moje prezentace vyjadřují pouze mé názory
získané na základě zkušeností v oblasti odhalování,
vyšetřování kybernetické trestné činnosti; mého
působení na Policejní akademii ČR v Praze, FIT
ČVUT, CESNET, CZ.NIC, jakož i účasti na
mezinárodních konferencích, fórech, aj.
Jde pouze o prezentaci mých názorů, které nejsou
právně závazné a mají sloužit pouze jako podklad
(resp. informace) pro Vaši činnost v kyberprostoru.
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Monitoring
ICT
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Zajištění komunikace (poštovní, či elektronické aj.)
 Obecně zakázáno (viz § 182 TZK), ale existují
výjimky.
- Např. § 88 či 88a TŘ
- § 68, 71 zákona o PČR
- Aj.
 Doložení oprávněnosti účelu zásahu do práv
zajištěných listinou základních práv a svobod
Test proporcionality
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je

posuzuje-li se konflikt ustanovení právního řádu,
sledující ochranu ústavně zaručeného práva či veřejného zájmu, s jiným
základním právem či svobodou. Tato obecná zásada zahrnuje tři kritéria
posuzování přípustnosti zásahu :
1. princip vhodnosti (způsobilosti naplnění účelu), dle něhož musí být příslušné
opatření vůbec schopno dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného
základního práva nebo veřejného statku;
2. princip potřebnosti, dle něhož je povoleno použití pouze nejšetrnějšího - ve
vztahu k dotčeným základním právům a svobodám - z více možných prostředků;
3. princip přiměřenosti (v užším smyslu), dle kterého újma na základním právu
nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. opatření omezující
základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s
veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje
veřejný zájem na těchto opatřeních.“
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 Individualizovaný monitoring:
– Pokud „statistické“ (anonymizované) údaje
naznačují porušování právních povinností,
respektive práv jiné osoby
– zaměstnanec byl předem informován o možnosti
takového monitoringu

Obsah e-mailu vs. Hlavička
Pracovní vs. soukromé e-maily
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Mechanismy a opatření soužící k omezení trestní
odpovědnosti právnické osoby
Interní předpisy
– Etický kodex
– Code of Conduct
– Corporate Governance Rules
– Pravidla tzv. whistle-blowingu
– Pravidla pro přijímání darů a pozorností
Monitoring
– Kamery na pracovišti
– Kontrola firemní elektronické pošty
– Kontrola listovních zásilek na pracovišti
– Odposlech a záznam telefonických hovorů na pracovišti

Uvedené procesy musejí být mimo jiné v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů.
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Soukromoprávní
Úprava

Veřejnoprávní
úprava

právní subjekty mají
navzájem rovné postavení.
Stát do těchto vztahů
zasahuje minimálně.
(Dispoziční zásada).

jeden ze subjektů je v
nadřazeném postavení a
převažují zde tzv. kogentní
právní normy

24.10.2016

CESNET Day - Akademie věd ČR

Občansko právní odpovědnost
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého
života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo
na vlastnictví jiného.
§2909 a násl. OZ
Pokud škůdce, způsobí poškozenému újmu, úmyslným
porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit;
vykonává-li však své právo, je škůdce povinen škodu
nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.
§ 2912 odst. 1 OZ
„Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností
v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná
nedbale.“ V této souvislosti je třeba připomenout, že ten kdo
škodu způsobil (škůdce), je povinen škodu nahradit a to
bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť
zákonem.
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Úmluva
o kyberkriminalitě
(Council of Europe – ETS No. 185, 23.11.2001/1.12.2013)

nezákonný přístup
nezákonné odposlouchávání
narušování dat
narušování systémů
zneužití prostředků










počítačové padělání
počítačový podvod



Výroba, distribuce, získávání a
držení dětské pornografie na
datových nosičích.

Dodatkový protokol k Úmluvě o kyberkriminalitě
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§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo
k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže
nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní
neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací
tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data
pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní
jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného
technického zařízení pro zpracování dat,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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§ 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému
a jiných takových dat
(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle
§ 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému
systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze,
vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo
jinému opatří nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek,
včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k
neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k
počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný
podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému
systému nebo jeho části,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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(1) Kdo
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo
přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b)

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch
písemnosti, telegramu, telefonního
hovoru nebo
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(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5)
poštovních služeb,

c)
obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou
dopravním zařízením anebo zprávu
,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.
(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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Další možnosti
Okolnosti vylučující protiprávnost:
• Svolení poškozeného (§ 30 TZK)
 svolení musí dát pouze oprávněná osoba,
 jde o svolení vážné, dobrovolné, určité, srozumitelné a nevyvolané
lstí,
 svolení je dáno osobou schopnou učinit závazný projev a je dáno
osobou před činem nebo současně s ním.
• Přípustné riziko (§ 31 TZK)
 v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi;
 v době rozhodování o dalším postupu;
 v rámci zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce;
 společensky prospěšnou;
 při níž dochází k ohrožení nebo porušení zájmu chráněného trestním
zákoníkem;
 jestliže společensky prospěšného výsledku nelze dosáhnout jinak
(subsidiarita rizika).

Respektování principu proporcionality
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Nastavení vhodných pravidel pro monitoring ICT
-

pravidla užívání ICT,
pravidla přihlašování k počítači,
pravidla nakládání s přístupovými hesly a povinnost jejich utajení a oznámení skutečnosti,
že došlo k jejich kompromitaci
zákaz přístupu třetí osoby k počítači nebo k přihlášenému uživatelskému účtu
zákaz logování jiné osoby pod cizím účtem
povinnost odhlašovat se při nepřítomnosti
zákaz instalace či modifikace SW
předávací protokol potvrzující stav HW a SW
pravidla užívání e-mailu a Internetu
stanovení povolených mimopracovních aktivit, včetně specifikace zakázaného chování
monitoring hlaviček e-mailové korespondence
web traffic (site and time) monitoring
informování zaměstnanců o odpovědnosti ohledně porušení právních předpisů
seznámení zaměstnanců s monitoringem a vnitřním předpisem (písemné prohlášení
zaměstnance o seznámení se spředpisem)

Opatření modifikovat vzhledem k náplni pracovní činnosti, povaze zpracovávaných dat, aj.
- zamezení využívání výpočetní techniky pro osobní potřebu
- znepřístupněné USB porty, možnost vypalování na CD a DVD,
- Zamezení komunikace přes SKYPE, aj.
- Zákaz přístupu na konkrétní stránky
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Důvody monitoringu ICT
 bezpečnostní (odhalování úniku a průniku škodlivych dat),
 ekonomické (produktivita, motivace zaměstnanců, pracovní kázeň).
V ČR
• cca. 250 000 000 hodin ročně tráví zaměstnanci nepracovními
činnostmi,
• odhadovaná ztráta až 75 000 000 000 Kč ročně (2 % HDP).








Pracovní morálka a IT
46 % pracovní doby hrál zaměstnanec Solitaire,
80 % pracovní doby si pracovnice městského úřadu trénovala strategické
myšlení hraním Age of Empires,
106 % (počítala si i přesčasy) pracovní doby strávila administrativní pracovnice
státní instituce chatováním,
pouze 4 % pracovní doby prokazatelně odpracoval webmaster velké
společnosti v průběhu 1 měsíce,
45 % pracovní doby měl člověk, který má v popisu práce cely den pracovat s
PC, vypnuty počítač.
Facebook. Farmičky, Mafie, výherní automaty…
Zdroj: Prezentace Markéty Románkové na Odborné konferenci IIR: IT Security, 15.-16.5.2012
Máte IT zabezpečené i proti právníkům?

24.10.2016

CESNET Day - Akademie věd ČR

Kvalitně a precizně nastavená IT policy může
značně eliminovat, či redukovat střet s právními
normami.
Primárně je třeba pozornost věnovat oblastem:
 osobních údajů a ochrany soukromí
 citlivých či důvěrných informací poskytnutých v
obchodní styku
 autorských práv
 trestně právní odpovědnosti (fyzické i právnické osoby)
 obchodních sdělení (SPAM)

Neexistuje jedno pravidlo, vzor, matice,
aplikovatelná pro každou společnost a každou
situaci.
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