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Popis zkoušky (LS 2017) 

 písemná část: 

o E-test s uzavřenými otázkami (s korekcí hádání) rozdělený na dvě části 

 1. část – právo informačních systémů 

 2. část – obecný právní základ (hospodářská soutěž, občanské 

právo, průmyslová práva, teorie práva, trestní právo, závazky) 

o za každou část min. 50% úspěšnost, dohromady min. 54 % a pokud to 

nevyjde o kousek, doporučuje se jít škemrat k učitelce o připuštění k další 

části 

 ústní část – oficiální seznam témat: 

o Teorie práva 

o Úvod do občanského práva (subjektivita osob, náležitosti právních jedná-

ní, zásady soukromého práva) 

o Autorské právo (předmět a povaha AP, práva osobnostní a majetková, ome-

zení AP, počítačový program, zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, dílo 

školní, AP ochrana databází, ochrana AP) 

o Práva průmyslového vlastnictví a práva na označení 

o Ochrana osobnosti  

o Ochrana osobních údajů 

o Hospodářská soutěž (zákon o ochraně hospodářské soutěže + nekalá sou-

těž) 

o Doménová jména 

o E-government  

o Právní jednání konané s využitím e-podpisu 

o Občanskoprávní závazky (vznik, zajištění, zánik) 

o Licenční smlouva podle NOZ (k čemu slouží, smluvní strany, výhradní, ne-

výhradní, rozsah – množství, místo, čas, zvláštní úprava pro licenci AP) 

o Spotřebitelské smlouvy (charakteristika, povinnosti podnikatele, zákaz ne-

přiměřených ujednání, distanční smlouvy, smlouvy uzavírané mimo obchod-

ní prostory, timesharing, práva spotřebitele) 

o Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (zákon č. 

480/2004 Sb., kdo jsou ISP, 3 skupiny a odpovědnost) 

o Obrana proti spamové reklamě (zákon č. 480/2004 Sb. - obchodní sdělení, 

pravidla pro šíření, sankce) 

o Marketing na internetu 

o Problematika data retention (provozní a lokalizační údaje, služba el. komu-

nikací, vztah evropského a národního práva) 

o Trestní právo, kyberkriminalita, trestná činnost na internetu, zákon o ky-

bernetické bezpečnosti 
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1. Teorie práva 
 právo objektivní = systém norem (pravidel), zabezpečeno státem (státní mocí) 

o Společenský normativní systém – např. morálka, náboženství 

 právo subjektivní = oprávnění či nárok, míra a způsob možného chování subjektu 

práva (fyzických a právnických osob) 

 znaky práva: 

o obecná závaznost práva (všichni jsou povinni se právními normami řídit) 

o vynutitelnost (vymahatelnost) práva 

o forma práva – vzniká formalizovaným způsobem 

 funkce práva: 

o ochrana subjektivních zájmů jednotlivých lidí i zájmů společnosti 

o společenský regulační systém 

o racionalizační nástroj 

 právní řád = objektivní právo určitého státu, uspořádaný soubor jeho všech 

právních norem, které na jeho území platí 

 právo je nadřazené státu (právem se řídí i státní orgány) 

 jurisdikce = právo státu o něčem rozhodovat 

 stát vystupuje jako 

o tvůrce práva 

o realizátor práva 

o adresát právních norem 

 znaky právního státu: 

o garance lidských práv a svobod 

o princip ústavnosti a zákonnosti (právo nutno dodržovat, jinak přijdou ná-

sledky právem předvídatelné) 

o právní jistota (právo má být předvídatelné, minimum morálky, zákaz re-

troaktivity právních norem) 

o přiměřenost zásahů státu (stát by neměl zasahovat do soukromých zá-

jmů) 

o právní záruky proti možnosti zavedení autoritativní vlády (dělba moci 

mezi různé státní orgány) 

o svrchovanost lidu (priorita občana před státem) 

o politický pluralismus (lidé volí strany, nevládne jen jedna; oddělení poli-

tických stran od států, právo shromažďování, petiční právo, svoboda pro-

jevu) 

o vázanost státu mezinárodními závazky 

 teorie dělby moci je založena na zásadě oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti 

mocí, a na zásadě rovnováhy mocí a vzájemných brzd (kontrol); dělení moci: 

o zákonodárná 

o výkonná 

o soudní 
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 právní řád dělíme na: 

o právní odvětví (např. občanské, pracovní, obchodní právo)  

o podle stupně právní síly (např. Ústava, mezinárodní smlouvy) 

o podle předmětu právní úpravy na právo veřejné a právo soukromé 

 právo soukromé řeší vztahy mezi jednotlivci, obsahuje převážně dispozitivní 

normy (= pravidla chování), subjekty si jsou rovny (žádný účastník právního 

vztahu nemůže jinému jednostranně uložit povinnost ani založit právo) 

o občanské, obchodní, pracovní, rodinné, mezinárodní právo soukromé 

o vznikne-li neshoda skrze soukromé právo, musí se řešit u soudu 

 právo veřejné řeší vztahy mezi jednotlivci a státem (nerovnost subjektů), převa-

žují kogentní normy (= musí se dodržovat) 

o např. právo ústavní, správní, trestné, finanční, životního prostředí 

o státní orgán je nadřazený a může způsobem v souladu se zákonem jed-

nostranně ukládat povinnosti nebo zakládat práva 

o může ovlivňovat i soukromé právo, např. ČOI a zákon o ochraně spotřebi-

tele; školství, zdravotnictví, komunikace 

 rozdělení právních norem podle způsobu vymezení pravidla chování: 

o přikazující 

o zakazující 

o opravňující 

 smlouva je nadřazená právní normě – smluvní volnost v soukromém právu 

 občanské právo reguluje vlastnictví, subjektivitu; je nejdůležitějším odvětvím 

soukromého práva; nezahrnuje žádnou podřízenost/nadřízenost, právo nejde 

vynucovat (např. lze odmítnout dědictví) 

 hmotné právo – stanoví, jaká práva a povinnosti příslušejí jednotlivým osobám, 

vstupujícím jako účastnici právních vztahů 

 procesní právo – stanoví, jakým způsobem účastníci právních vztahů uplatňují 

svá práva 

 právní filosofie – Dualistická (přirozeně-právní) koncepce 

o české právo je založené na přirozeném právu od J.J.Rousseau (francouzské 

osvícenství) 

o právo dané (právní řád) a přirozené (morálka) 

o dané právo je v Listině základních práv a svobod 

 geografické třídění práva: 

o kontinentální systém (římské právo a přirozeně-právní teorie) – soudce 

právo nalézá, ale nevytváří; psané právo, obyčejové pouze subsidiárně, re-

cepce římského práva + přirozenoprávní teorie 

o angloamerický systém (common law = rozhodnutí podle předchozích roz-

hodnutí vyšších soudů; equity – princip morálky a spravedlnosti) – roz-

hodnutí podle práva spravedlnosti je jen doplňováno a rozvíjeno 

o islámské právo – řeší jen rodinu a náboženství, zbytek bere z kontinentál-

ního nebo angloamerického systému 
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 prameny práva: 

o normativní právní akty (psané právo – sbírka zákonů) 

o soudní (popř. správní) precedenty 

o právní obyčeje (zvyky), např. pravidlo krevní msty v Afghánistánu 

o normativní smlouvy (mezinárodní smlouvy) 

 prameny práva v ČR: 

o normativní právní akty 

o evropské právní akty 

o normativní smlouvy 

o nálezy Ústavního soudu (důsledkem pravomoci orgánu jako „strážce ústav-

nosti“, dotvářejí již existující soustavu formálních pramenů práva) 

 normativní právní akty = všeobecně závazná právní pravidla, nižší normy nesmí 

být v rozporu s vyšší (s Ústavou)  

 individuální právní akty = akty realizace jsou závazné jen pro konkrétní osoby 

 stupně síly normativních právních aktů (podle přednášek): 

1. Ústava (a ústavní zákony) 

2. zákony (a zákonná opatření) 

3. vládní nařízení 

4. vyhlášky ministerstev, orgánů státní správy a České národní banky 

5. obecné vyhlášky zastupitelstev (krajů či obcí) 

 stupně síly normativních právních aktů (primární): 

1. Ústava a ústavní zákony (obě komory parlamentu) 

2. Zákony (poslanecká sněmovna) 

3. Zákonná opatření (senát v době nečinnosti poslanecké sněmovny) 

4. Obecně závazné vyhlášky (obce či kraje) 

 stupně síly normativních právních aktů (sekundární): 

1. Vládní nařízení (vláda ČR) 

2. Vyhlášky (ministerstva a další státní orgány správy) 

3. Vyhlášky (ČNB) 

4. Nařízení obcí a krajů jako normativní právní akty v přenesené působnosti 

 zákonná opatření vydává senát, když parlament není schopný se sejít (př. změna 

minimální mzdy) 

 právní akty EU: 

o nařízení – platí bezprostředně a je přímo účinné 

o směrnice – musí být transponována do právního řádu členských států 

(např. zákaz podomního prodeje) 

 prameny práva EU: 

o primární prameny (zakládající smlouva a smlouva o fungování) 

o sekundární prameny (tvořeny: rada EU, EU parlament, komise) 

o nepsané prameny práva EU (obecné závazky, mezinárodní smlouvy) 
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 právní vztah, předpoklady: 

o právní norma (pravidlo) 

o právní skutečnost (chování osob) 

o subjekty právního vztahu (osoby) 

o objekt právního vztahu (cíl) 

 právní skutečnost = okolnost, se kterou právní norma spojuje vznik, změnu nebo 

zánik právního vztahu, dělí se na subjektivní a objektivní (nezáleží na lidské vůli) 

 subjektivní právní skutečnost = individuální právní akty (např. rozsudek), právní 

jednání (jednostranné, dvoustranné, formální, úplatné,…) nebo protiprávní jed-

nání (delikty) 

 objektivní právní skutečnost = čas, právní události (narození a smrt), protiprávní 

stavy (přírodní katastrofy, stávky, války) 

 náležitosti právního jednání (= projev vůle člověka s právními následky) (!!!): 

o náležitosti subjektu – jednat může ten, kdo má právní osobnost a dosta-

tečnou míru svéprávnosti 

o náležitosti vůle – vnitřní vztah jednajícího subjektu k následku (pokud ne-

ní, jedná se o zdánlivé právní jednání) 

o náležitosti projevu vůle – projev výslovně či konkludentně 

o náležitosti předmětu – jde o to, zdali je plnění vůbec možné (např. nelze 

opatřit modré z nebe) 

 objekty právních vztahů: 

o věci a ovladatelné přírodní síly 

o práva 

o výsledky tvůrčí duševní činnosti 

o chování a výsledek chování 

o hodnoty lidské osobnosti 

 subjekty právních vztahů: 

o fyzická osoba = jednotlivci automaticky nadaní subjektivitou, po narození 

přirozená práva, nelze zcizit, ani se jich vzdát, způsobilost 

k protiprávnímu jednání 

o právnická osoba = organizovaný útvar s právní osobností (= schopnost mít 

v mezích právního řádu práva a povinnosti; má i fyzická osoba od naroze-

ní), je založený na teorii fikce, nemá svéprávnost – je vždy zastoupena sta-

tutárním orgánem, je ustavena založením a vzniká zápisem do rejstříku 

o stát (prakticky právnická osoba) 

 právní subjektivita osob = způsobilost k právům a povinnostem (podle wiki se 

jedná o synonymum k právní osobnosti, kdyby něco  ) 

 svéprávnost = schopnost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a 

zavazovat se k povinnostem  

o nabývá jí fyzická osoba v 18 letech, lze i dříve uzavřením manželství nebo 

emancipací (přiznání svéprávnosti může navrhnout i sám nezletilý podle 

§37 Nového občanského zákoníku) 
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o omezení svéprávnosti lze jedině rozhodnutím soudu z důvodu duševní po-

ruchy, která není přechodná, maximálně na 3 roky, jen v zájmu člověka 

o nezletilí jsou způsobilí k právnímu jednání odpovídajícímu jejich individu-

ální vyspělosti – projev rozumu a vůle – např. dítě může si v 8 letech kou-

pit hračky (uzavřít kupní smlouvu na hračky, což je také právní jednání) 

 způsobilost k protiprávnímu jednání (deliktní způsobilost) – právní způsobilost 

nést následky svého protiprávního chování, které je v rozporu s právním řádem 

 

 právnické osoby se dělí na: 

o korporace – tvoří členové (spolek, obchodní korporace) 

o fundace – majetek k určitému účelu (nadace, fondy) 

o ústav – právnická osoba provozující společensky nebo hospodářsky uži-

tečnou činnost 

 znaky právnických osob 

o název 

o obchodní firma 

o sídlo právnické osoby 

o účel právnické osoby 

o orgány právnické osoby (volené nebo ostatní, individuální nebo kolektiv-

ní; požadavek na svéprávnost členů, požadavek péče řádného hospodáře) 

 stanovení právnické osoby – písemná forma, dáno zákonem, rozhoduje orgán ve-

řejné moci 

 vznik právnické osoby – zápis do rejstříku  

 zastoupení fyzické nebo právnické osoby – zástupce právně jedná jménem jiné 

osoby (zastoupeného), práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému; pokud 

zástupce překročí svá oprávnění, je tím zastoupený vázán, pokud překročení 

schválí bez zbytečného odkladu 

 druhy zastoupení podle Nového občanského zákoníku: 

o smluvní zastoupení  (ujednání rozsahu zastoupení v plné moci, vztah 

zmocnitel–zmocněnec) 

o zákonné zastoupení (vzniká ze zákona) 

o opatrovnictví (vzniká na základě rozhodnutí soudu) 

 prokura = zvláštní smluvní zastoupení, uděluje podnikatel zapsaný v obchodním 

rejstříku 

 Římské právo je platné od 13. století, pokládá se za počátek civilizace – „škola 

glosátorů a komentátorů“ 

1.1  Právní proces 

 právní proces: 

1. navrhovatel – poslanci, senátoři, krajská zastupitelstva, ministerstva 

2. předkladatel – vláda 

3. čtení – dolní komora (poslanecká sněmovna) – tři čtení a poté hlasování; 

poté horní komora (senát) – jedno čtení a poté hlasování 
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4. podpis prezidenta – právo veta, sněmovna však může přehlasovat 

5. zveřejnění zákona (v právním státě), dnes už ale viditelné ze začátku 

6. platnost zákona (legisvakační doba) 

7. účinnost zákona (od této chvíle se musíme zákonem řídit, např. NOZ pub-

likovaný v roce 2012, účinný od 1.1.2014) 

 rekodifikace = úplně nahrazení zákona novým 

 na konci předpisů bývají přechodná a závěrečná ustanovení 

1.2  Působnost právní normy 

 působnost právní normy (jak právní normy působí na naše vztahy): 

o teritoriální 

o časová 

o osobní 

o věcná 

 teritoriální působnost právní normy 

o právní normy působí uvnitř daného státu 

o princip exteritoriality – český občan musí dodržovat český zákoník (i za-

hraniční) i v zahraničí 

o pokud k nám přeběhne někdo s deliktem, který není trestný u nás, nebu-

deme ho soudit 

o u letadel a lodí platí právo země, ke které je vozidlo přihlášeno (v meziná-

rodních vodách) (pirátské vysílání – původ z 80. let z vysílání z mezinárod-

ních vod) 

o u soukromého práva záleží na tom, na jakém území se strany dohodnou ( 

dohoda je více jak smlouva a podpis) 

 časová působnost právní normy 

o působí vždy směrem do budoucnosti 

o princip platnosti a účinnosti (platnost dána podpisem) 

o např. retroaktivní normy – Benešovy dekrety – nepřípustné v právním stá-

tě, zákony musí být mířeny jedině do budoucna 

 osobní a věcná působnost právní normy – vůči komu a na co norma působí 

 lhůta = čas vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala vlastní právo 

(jinak jde o dobu; záruční doba X lhůta odvolací nebo promlčecí) 

 lhůty jsou obvykle 15 dní u soukromého práva, 8 dní u trestního 

 platí dvoustupňový soudní systém, lze se pak ale ještě odvolat na nejvyšší soud, 

Ústavní soud či nejvyšší soud pro lidská práva ve Štrasburku 

 §605 pravidla pro počítání času: 

o 1/2 měsíce = 15 dní (15. den) 

o odvolací lhůta běží den od rozsudku 

o je-li poslední den víkend, platí nejbližší následující pondělí 

o je-li lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce, počí-

tá se část měsíce naposled 
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o připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 

dnem lhůty pracovní den nejblíže následující 

o lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se 

počítá od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí 

2. Občanské právo 
 občanské právo je tvořeno souborem právních norem, které stanoví osobní a ma-

jetkový status osob, vlastnické poměry, právní zásady, vztahy vznikající z výsled-

ků duševní činnosti, sankce za porušení subjektivních práv a povinností z těchto 

vztahů vyplývajících 

 ABGB – 1811 – všeobecný rakouský občanský zákoník – u nás platný do protek-

torátu, po Druhé světové válce bylo u nás občanské právo minimalizováno 

(1960–1964 zrušeny subjekty občanského práva, např. zrušeno vydědění) 

 občanský zákoník z roku 1964 byl u nás platný do roku 2013 (pouze se postupně 

novelizoval) 

 statut = vyhláška, předpis 

 status = osobní stav fyzické nebo právnické osoby 

 neplatnost právního jednání je sankcí v občanském právu (max. pokuty, ale žádné 

vězení) 

 princip rovnosti – všichni jsou si v občanském právu rovni, zdůrazňuje ochranu 

slabší strany (spotřebitel, zaměstnanec, nezletilé dítě, sociálně slabí – důchodci) 

 občanské právo je východiskem pro další oblasti soukromého práva 

 prameny občanského práva: 

o Ústava 

o Listina základních práv a svobod 

o nový občanský zákoník 89/2012 Sb. 

o starý občanský zákoník 40/1964 Sb. 

o mezinárodní úmluvy 

 východiska nového občanského zákoníku: 

o jednotlivec je na prvním místě – posílena individuální autonomie – „vše je 

dovoleno, co není zakázáno“ 

o základní instituty: rodiny, vlastnictví, smlouva 

o ekonomický liberalismus 

o odstranění duality závazkového práva 

o generální klausule – soudní judikatura dle §10 

 v novém občanském zákoníku je obecná část věnována základním pojmům, 

ochraně soukromých práv, právním skutečnostem, postavením osob a pojmu vě-

ci, a zvláštní část věnována rodinnému právu, absolutním (věcná a dědická práva) 

a relativním majetkovým právům (závazky)  
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 zásady občanského práva (zdrojem římské právo a teorie přirozených práv; zá-

sady se nemění v čase) (!!!): 

o dovoleno je vše, co není zakázáno 

o zásada autonomie vůle – smluvní svoboda (bdělým náležejí práva, ne-

znalost práva neomlouvá) 

o zásada rovnosti (NOZ ale jen říká, že to vyplývá z Ústavy) 

o zásada ekvivalence – vyváženost plnění (dám, abys dal; dám, abys konal; 

konám, abys dal; konám, abys konal) 

o zásada právní jistoty – zákaz zpětného působení, ochrana práv třetích 

osob, ochrana dobré víry, pacta sunt servanda (smlouvy musejí být pl-

něny, zavazují) 

o zásada zachování dobrých mravů (bonos mores) – kde právo nestačí, je 

potřeba sledovat obecnou morálku (a podnikatelskou etiku) 

o zásada zneužívání občanských práv (§8 NOZ) 

o zásada prevence – osoby mají předcházet porušení občanského práva 

o princip proporcionality – posuzování kolize základních práv (význam 

chráněného zájmu a rozsah způsobené újmy na majetku druhé osoby) 

 základy soukromého práva §2–8, ochrana především u soudu (§12) 

 

 promlčení 

o právo na pohledávku se za 3 roky promlčí, pokud se nezažaluje osoba 

o právo nezanikne, ale neplatí soudní vymahatelnost 

o promlčecí lhůta začíná den po datu splatnosti dluhu 

o nepromlčují se vklady do bank a osobnostní práva občanská (neplatí ale 

pro urážku či pomluvu pro finanční kompenzaci) 

o od NOZ je možné si dohodnout 1–15 let promlčecí lhůtu 

o plnění ve splátkách – lhůta jednotných splátek ode dne splatnosti 

 
 prekluze = propadná lhůta, kdy přestane platit i právo 
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3. Ochrana osobnostních práv občanských (Personal Rights) 
 ochrana osobnostních práv §81 a NOZ – nově řeší zásahy do duševní i tělesné in-

tegrity (nikomu nesmí být způsobena závažná újma ani smrt, i kdyby s tím souhla-

sil), práva zadrženého ve zdravotním zařízení a nakládání s částmi lidského těla 

 demonstrativní osobnostní práva:  

o život 

o důstojnost 

o zdraví 

o příznivé životní prostředí 

o čest 

o soukromí 

o projevy osobní povahy (podoba, hlas, písemnosti) 

o vážnost 

o korespondence 

o rodinný život 

o tělesná integrita 

o DNA 

o otisk prstu 

o krevní skupina 

 osobnostní práva jsou: 

o nepromlčitelná 

o nezcizitelná 

o člověk se jich nemůže vzdát – vznikají narozením a končí smrtí 

 u práva zcizit = převést (prodat, darovat, směnit) 

 právo na ochranu osobnosti má každý člověk 

 postmortální ochrana (po smrti osoby blízké), např. poškození cti Ferdinanda Pe-

routky prezidentem Milošem Zemanem 

o poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému 

„cenu zvláštní obliby“ 

 žalobou u soudu se lze domáhat, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno, 

aby byl odstraněn jeho následek, aby byla nahrazena škoda i nemajetková újma 

poskytnutím přiměřeného zadostiučinění (omluva, peníze, nebo obojí) 

 škoda = majetková újma 

 k omezení osobnostních práv je potřeba svolení člověka 

o platí výjimky pro úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské zákonné li-

cence (např. úřední – policejní radar, silniční kontroly; vědecké – vzorky 

krve, fotografie chorob; umělecké – satira, Kancelář Blaník) 

o nově svolení také není třeba, pokud je záznam použit k ochraně práv 

 platí ochrana jména, pseudonymu a bydliště člověka (místo, kde se zdržuje člověk 

s úmyslem žít tam trvale) 

 člověk je v právu synonymem pro fyzickou osobu 
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 zachycení podoby člověka – je-li možné podle zobrazení určit totožnost, tak za-

chycení pouze s jeho svolením, výjimkou je situace, kde osoba souhlasí v rámci 

okolností (např. fanoušek na fotbalovém zápasu) 

o jsou zakázány zásahy do soukromí jiné osoby bez zákonného důvodu 

(zvukové a obrazové záznamy, soukromé písemnosti) 

 každý člověk má právo rozhodovat, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem i 

jaký má mít pohřeb (musí projevit za života souhlas se zápisem stanoviska do ve-

řejné listiny nebo oznámit vůči poskytovateli zdravotních služeb); provést pitvu 

nebo použít lidské tělo pro potřeby vědy bez souhlasu zemřelého lze jen pokud 

stanoví jiný zákon (důvody zdravotní, policejní) 

 dále platí: 

o zvláštní osobností práva tvůrčí (Moral Rights) 

o tiskový zákon 46/2000 

 §10 – tvrzení dotýkající se cti má právo na odpověď cílené osoby 

 §11 – pokud osoba nepravomocně odsouzenou ztotožníme i jako 

anonyma, tak vyjádření bereme jako dodatečné sdělení 

o zákoník práce 

 §16 – rovné zacházení a zákaz diskriminace 

 §312 – vedení osobního spisu 

 §314, §315 – právo na pracovní posudek 

 §316 – ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osob-

nostních práv zaměstnance 

 bez vážného důvodu v povaze činnosti nesmí zaměstnavatel sledo-

vat zaměstnance, odposlouchávat nebo kontrolovat korespondenci 

– jestliže je dán vážný důvod, zaměstnavatel musí předem o sledo-

vání informovat (např. v pracovním řádu) 

 zaměstnavatel nemůže vyžadovat informace nesouvisející s výko-

nem práce (výjimky platí pouze pro těhotenství, rodinné a majet-

kové poměry a trestněprávní bezúhonnost, pokud je k tomu nějaký 

věcný důvod) 

o trestní zákon 40/2009 

 §180 – neoprávněné nakládání s osobními údaji 

 §181 – poškození cizích práv 

 §182 – porušení tajemství dopravovaných zpráv (platí i pro toho, 

kdo tajemství využije) 

 §183 – porušení tajemství listin a jiných soukromých dokumentů 

 §184 – pomluva (= nepravdivý údaj ohrožující vážnost, způsobující 

újmu) 

o zákon o ochraně osobních údajů 

 §133a občanského soudního řádu – antidiskriminační zákon s obráceným důkaz-

ním břemenem (např. zaměstnavatel musí dokazovat, že nediskriminuje zaměst-

nance) 
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3.1  Dodatečné poznámky ze cvičení 

 i loutka nebo karikatura může být zachycením podoby 

 kdykoliv je v e-mailu jméno, zaměstnavatel k němu nesmí přistupovat 

 politik si musí zvyknout na osobní kritiku, většina žalob (pomluva) se zamítá 

 odškodné = kompenzace hmotné škody 

 peněžní zadostiučinění = kompenzace nehmotné újmy 

4. Věcná práva v Novém občanském zákoníku 
 jedná se o absolutní práva, působí erga omnes (vůči všem) a numerus clausus 

(věcná práva jsou jen ta, která jsou vymezená) 

 rozdělujeme právo vlastnické (ius proprietas), držbu (possesio) a věcná práva k 

věci cizí (iura in re aliena) 

 vyvlastnění je v ČR možné, ale jen vzácně a za náhradu 

 věc = vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí, za věc nelze považovat lid-

ské tělo (ani části) či živé zvíře; hodnotou věci, pokud ji lze vyjádřit v penězích, je 

její cena 

 dělení věcí: 

o hmotné a nehmotné (např. software, technické řešení (patent), ochranná 

známka, průmyslový vzor (design)) 

o movité a nemovité 

o zastupitelné (např. peníze, tuny dřeva, kg mouky) a nezastupitelné (např. 

budovy, auta, hudební nástroje) 

o zuživatelné a nezuživatelné 

o hromadné (např. obchodní závod (budovy + pozemky + patenty + zaměst-

nanci), nábytková souprava, knihovna) 

 

 nemovitosti = pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

(zásada superficies solo cedit – součástí pozemku je prostor nad povrchem i 

pod povrchem) 

o právo stavby (v katastru) – možnost jak na cizím pozemku mít stavbu 

 součást věci = vše, co náleží k věci a nemůže od ní být odděleno (např. střecha 

domu, kola aut) 

 příslušenství věci = po oddělení se hlavní věc neznehodnotí (např. autorádio) 

 

 vlastnické právo – věci hmotné i nehmotné, které někomu patří – zajišťuje Listina 

základních práv a svobod, přímé panství konkrétně určené osoby nebo osob nad 

určitou věcí, erga omnes (vůči všem) 

 relativní vztahy (závazky) – inter partes 
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 obsah vlastnického práva: 

o právo věc držet (ius possiendi) 

o právo věc užívat (ius utendi) 

o právo s věcí nakládat (ius disponendi) – zničení, opuštění, převod na ji-

ného 

o používat plody a přisvojovat si přírůstky (ius fruendi) 

 převod vlastnického práva u věcí movitých 

o pokud jsou určeny individuálně, účinností smlouvy 

o pokud jsou určeny druhově, okamžikem odlišení věci od jiných téhož dru-

hu 

o pokud jsou ve veřejném seznamu, zápis do něj (např. patent) 

 převod vlastnického práva u věcí nemovitých je zápisem do katastru 

 převod je při ochotě obou stran (smlouva), přechod je bez ovlivnění některé oso-

by (dědictví) 

 používáme subjekty zcizitel a nabyvatel 

 přivlastnění = věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit 

 opuštěná movitá věc = připadá státu (odlišit od věci nalezené!) 

 nález – nálezce si věc nemůže přivlastnit, má nárok na náhradu nutných nákladů 

a nálezného (10 % ceny), jinak předá obci 

 nález skryté věci – nahlásit a odevzdat obci; nálezci však nenáleží nálezné, když 

vlastník o úkrytu věci věděl 

 přirozený přírůstek – přírůstek nemovité věci, naplavenina a strž, přírůstek mo-

vité věci 

 umělý přírůstek – zpracování, smísení, stavba, přestavek 

 nabytí vlastnického práva vydržením – osoba není vlastníkem věci, ale je pře-

svědčena, že věc je jejím vzhledem k okolnostem – platí po 3 letech u movitých 

věcí, po 10 letech u nemovitých (např. koupím si byt a věřím, že zcizitel vlastnil 

např. nábytek uvnitř) 

 možnosti nabytí vlastnického práva od neoprávněného (nevlastníka) – proti řím-

skému právu, u věcí nezapsaných ve veřejném seznamu a pokud nabyvatel je v 

dobré víře (např. u dražby, u neoprávněného dědice); na nákupy v bazarech a 

starožitnictví je tříletá lhůta na věc či na finanční částku o ceně věci 

 další možnosti nabytí vlastnického práva: smlouvou, zápisem do katastru (nemo-

vitostí), rozhodnutím soudu, přírůstkem věci) 

 k zániku vlastnického práva může dojít zničením nebo spotřebou (absolutní zá-

nik vlastnického práva), opuštěním věci nebo ztrátou věci (relativní zánik vlast-

nického práva) 

 spoluvlastnictví – podílové, bytové, společné jmění manželů 

 spoluvlastníci mají předkupní právo 

4.1  Dodatečné poznámky ze cvičení 

 na movitou věc nemusí být písemná kupní smlouva 
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 v kontinentálním právu nemůže vzniknout kupní smlouva od afektovaného člo-

věka, v angloamerickém může 

 př.: návrh smlouvy na MHD je ve chvíli, kdy vozidlo zastaví a otevře dveře – cho-

váním obou stran vzniká právní povinnost bez konverzace; pípnutím produktu v 

obchodě u pokladny vzniká kupní smlouva 

 transplantační zákon neplatí na prodej/nákup, neuzavírá se kupní smlouva na 

lidské orgány 

 rozlišujeme zdánlivou kupní smlouvu (např. na modré z nebe) a absolutně ne-

platnou kupní smlouvu (v rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným po-

řádkem) 

 celou oblast správního práva řeší stát, tudíž se jedná o veřejné právo 

 dispozitivní normy může smlouva pozměňovat (občanské, pracovní, obchodní 

právo) 

 veřejné právo se domáhá na úřadu, soukromé u soudu 

 zásada proporcionality a vyváženosti – např. na půjčku 30000 Kč nemůže být 

sankce (pokuta) 30000 Kč, je to v rozporu s dobrými mravy 

 lichva = zneužití tísně – trestný čin (ochrana slabší strany) 

 pasivní legitimace – žalovaný 

 aktivní legitimace – žalující 

 konkludentní jednání – tím, že vstoupím do obchodu, souhlasím s tím, že mě mů-

žou natáčet na bezpečnostní kameru 

 zpravodajská licence – TV může fiktivně natáčet úplatky a pak vysílat 

 ochrany: 

o reivindikační – žaloba na vydání věci 

o negatorní – žaloba zápůrčí, aby se osoba, která omezuje vlastnické právo, 

zdržela svého jednání 

o určovací – kvalifikované rozhodnutí o určení vlastnického práva 

5. Právo duševního vlastnictví 
 duševní vlastnictví má nehmotnou povahu, časovou omezenou dobu ochrany, 

platí zásada teritoriality a potenciální ubiquita (= schopnost být kdykoliv a kde-

koliv vnímán a užíván neomezeným počtem subjektů bez újmy na podstatě či 

funkci nehmotné věci) 

 mezinárodní úmluvy: 

o 1883 Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

o 1886 Revidovaná úmluva Bernská o ochraně děl literárních a uměleckých 

o 1967 Stockholmská úmluva – WIPO (World Intellectual Property Organi-

sation) se sídlem v Ženevě 

o 1970 Washingtonská smlouva o patentové spolupráci 

o 1973 Úmluva o udělování evropských patentů 
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o 1994 TRIPS – dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnic-

tví, vyjednala i stíhání pachatelů a likvidaci padělků 

 prameny práva duševního vlastnictví v ČR: 

o článek 15 a 34 Listiny základních práv a svobod 

o nový občanský zákoník 

o zvláštní zákony 

 průmyslová práva – pro vynálezy, průmyslové vzory (design), užitné vzory, zlep-

šovací návrhy, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin, know-

how, právo na označení 

 

 patent = právní ochrana vynálezu 

 vynález = nové technické řešení, průmyslové využitelné, výsledkem vynálezecké 

činnosti, není zjevné odborníkům; není chráněný autorským zákonem 

 patent je zamítnut pro vynález, pokud technické řešení už je v diplomové práci VŠ 

nebo v podnikovém pravidlu (neboli je Stavem techniky, bylo již zveřejněno) 

 vynálezy se dělí na věci a způsoby (výrobní nebo pracovní postupy) 

 podnikový vynález = zaměstnanec vynalezne něco pro lehčí splnění svých pra-

covních povinností, zaměstnanec je povinen předat vynález svému zaměstnavate-

li, který ho do 3 měsíců patentuje (jinak si to pak zaměstnanec může patentovat 

sám) 

 správní proces patentu: 

1. vynálezce podá přihlášku na ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví), platí 

právo přednosti na základě času přihlášky 

2. předběžný (formální) průzkum 

3. zveřejnění přihlášky ve Věstníku UPV 

4. úplný průzkum (rešerše) 

5. udělení patentu (ochrana na 20 let, aby nevznikl absolutní monopol) a 

oznámení o udělení patentu ve Věstníku 

 pro přihlášku patentu do zahraničí se podávají jednotlivé národní přihlášky, Ev-

ropský patent nebo mezinárodní přihláška PCT 

 využití patentu: výroba, prodej, dar, poskytnutí licence, předání do zástavy, vklad 

do obchodní společnosti 

 patent se převádí písemnou smlouvou – zápis v patentovém rejstříku 

 nucená licence = není-li patent využit a je ohrožen veřejný zájem, může stát udělit 

licenci za majitele patentu (např. antrax) 

 

 užitný vzor = tzv. malý patent, jedná se o technické řešení (slabší jak vynález); ří-

zení 3–6 měsíců, nižší náklady, trvání ochrany 10 let (4+3+3 roky), při přihlášce 

se nedělá úplný průzkum, jen formální (úplný jen pokud řešení někdo napadne) 

 průmyslový vzor = právní ochrana designu produktu i jeho součástí (např. oděvy, 

motor, ale nikoliv webdesign – to je program) – plošný i prostorový vzhled – linie, 

obrysy, barvy, tvary, struktury, materiály, zdobení 
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o pro získání právní ochrany musí být design nový, musí mít individuální 

povahu (posouzeno odborníkem) 

o rozlišuje se vlastník (zaměstnavatel) a původce (zaměstnanec) 

o průmyslovým vzorem nemůže být technické a konstrukční řešení, přene-

sení designu produktu na jiný, úprava zmenšením/zvětšením, pouhý změ-

na materiálu či barvy 

o Úřad průmyslového vlastnictví, osvědčení o zápisu průmyslového vzoru, 

(5+5+5 let) 

o Převod písemnou smlouvou, zápis do rejstříku průmyslových vzorů vůči 

třetí osob 

 původnost = design je vlastní z hlediska autorovy práce 

 někteří namísto patentování jen vystaví produkt (a jeho strukturu) veřejně, aby se z 

toho stal technický vzor 

 zlepšovací návrh = technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, může být poz-

ději přihlášen i jako patent či užitný vzor, zlepšovatel je povinen navrhnout zlep-

šovací návrh svému zaměstnavateli, určitý typ know-how (obchodní tajemství) 

 topografie polovodičových výrobků – ochrana integrovaného obvodu, čipu, jeho 

uspořádání i zobrazení (vlastní výrobek zahrnující topografii, která v tomto prů-

myslu není běžná, samostatně využitelné části topografie, zobrazení pro výrobu 

topografií, registruje Úřad průmyslového vlastnictví) 

o ochrana dnem podání přihlášky 

o jestliže od prvního dne neskrytého využití topografie, bude do dvou let 

přihlášena 

 nové odrůdy rostlin – podmínkou novost, odlišnost, uniformita, stálost; registruje 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský –> uděluje se šlechtitelské 

osvědčení 

 know-how – obchodní tajemství = konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a 

běžně nedostupné skutečnosti, které vlastník tají (§504 NOZ), souvisí s obchod-

ním závodem (podnikem); skutečnosti = informace 

 obchodní firma = název podnikatele v obchodním rejstříku (podnikatelské jméno, 

u fyzické osoby jméno + příjmení + dodatek), pro živnostníky nepovinné, nesmí být 

zaměnitelné ani klamavé; je to nehmotný statek, platí zásada priority 

 

 práva na označení – ochranné známky, označení původu výrobků, obchodní firmy 

 ochranná známka = jakékoliv označení schopné grafického znázornění, způsobilé 

odlišit výrobky (distinktivita) 

 absolutní překážky v zápisu ochranné známky (řeší Úřad průmyslového 

vlastnictví) – graficky neznázornitelné, nemá rozlišovací způsobilost, je tvořeno 

výlučně označením či údaji určující druh, výrazy obvykle i v běžném jazyce, je 

tvořeno výlučně tvarem výrobku, může klamat veřejnost, je v rozporu s veřejným 

pořádkem či dobrými mravy, vína či lihoviny se zeměpisným označením bez da-

ného původu, obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, nebyla podána v dobré 

víře, je shodné se starší ochrannou známkou (spekulativní nákup/prodej = ve zlé 
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víře), označení pravdivé, ale vyvolávající mylnou domněnku, název druhu zboží 

(např. šunka) 

 ochranné známky a vše mimo odrůdy rostlin řeší jedině Úřad průmyslového 

vlastnictví 

o ochranné známky jsou slovní, obrazové, prostorové, kombinované 

o lze dělit na kolektivní, blokážní, všeobecně známé 

o pro právnické i fyzické osoby je rejstřík ochranných známek, lze poskyt-

nout ke známce licenci 

  „světová proslulost“ mi zabraňuje, abych dělal např. jogurt Mercedes Benz, i když 

Mercedes nemá ochrannou známku na jogurty 

 můžeme žádat o zrušení spekulativního nákupu ochranné známky – nárok na 

ochranu nechráněného produktu 

 

 označení původu výrobků = název určitého místa v názvu produktu; TSG (Tradi-

tional Specialty Guaranttee), CHZO (chráněná zeměpisná oblast), CHOP (chráně-

né označení původu – na místě se pěstují všechny ingredience a poté se tam i vy-

rábí) 

o kvalita i vlastnosti produktu jsou dány místem – nelze poskytnout licenci, 

vazba na území (kdokoliv to tam může vyrábět, stačí, aby jeden z nich po-

žádal o označení původu výrobku) 

o je nutné odlišit údaj o místě výroby / provenienci (postižitelné jako nekalá 

soutěž) 

o odlišnosti u zemědělské výroby a potravin musí být doloženy specifikací 

o není časově omezeno 

 CHOP  a CHZO se zapisují u Evropské komise jako ECHZO 

6. Autorské právo 
 předmětem je dílo literární, umělecké nebo vědecké, které je jedinečným výsled-

kem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě  

 autor má absolutní a výlučnou moc nad svým dílem (erga omnes) 

 mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem jsou z hlediska au-

torského práva rozdíly, u nás právnická osoba nemůže být autorem (tvůrcem je-

dině fyzická osoba), u nás je autorství nepřevoditelné  

 přistupuje se na Revidovanou úmluvu Bernskou – autorské právo platí od chvíle, 

kdy autorské dílo vznikne (neformální vznik ochrany) 

 dílo je počítačový program (původnost!) i databáze 

 dílem není námět, údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, matematický vzo-

rec nebo statistický graf 

 zvláštní režim platí pro zaměstnanecké dílo, školní dílo, programy a databáze 

 z ochrany ve veřejném zájmu jsou vyloučeny úřední díla a výtvory lidové kultury 

 autorem je fyzická osoba, činnost autora není podnikání (nevyžaduje registraci 

ani povolení od státu); platí zákonná domněnka autorství 
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 spoluautorství = autoři jednají jednomyslně, jinak rozhoduje soud 

 osobnostní práva (!!!): 

o právo rozhodnout o zveřejnění svého díla 

o právo osobovat si autorství 

o právo na nedotknutelnost díla (svolení ke změně či zásahu do díla pouze 

pod autorským dohledem) 

o nelze se jich vzdát, nepřevoditelná 

o trvají i po uplynutí majetkových práv 

 majetková práva (!!!): 

o právo na rozmnožování díla 

o rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny 

o pronájem 

o půjčování 

o vystavování 

o sdělování díla veřejnosti 

 majetková práva trvají 70 let po smrti autora (lze je dědit), poté je dílo volné; jsou 

nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát, lze je dědit (není na koho – Státní 

fond kultury ČR) 

 

 volné užití = rozmnoženina díla pro osobní potřebu fyzické osoby, nelze u pro-

gramu, databáze, architektonického díla a audiovizuálního díla (z přenosu); pro 

volné užití se ze všech nosičů a rekordéru platí kvazilicenční poplatek 

 tisková rozmnoženina může být pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní 

potřebu právnické osoby, fyzické osoby podnikatele nebo na objednávku 

 rozmnoženina díla pro osobní či vlastní vnitřní potřebu nesmí být použita k ji-

nému účelu, platí povinnost zaplatit autorovi odměnu a platí třístupňový test 

(§29 autorský zákon, ve zvláštních případech, když není v rozporu s běžným způ-

sobem užití díla, když nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora) 

 bezúplatné zákonné licence – citace, propagace výstavy (katalogová licence), 

úřední a zpravodajská licence, občanské a náboženské obřady, školní představe-

ní, licence k dílu soubornému, knihovní licence (půjčování a rozmnožování), ne-

podstatné vedlejší užití díla, licence pro sociální zařízení, společný příjem rádio-

vého a televizního vysílání pomocí společných domovních antén, výstavní licence, 

licence pro dočasné rozmnoženiny (technologický proces, prohlížení www strá-

nek), licence pro zdravotně postižené; platí i pro databázi, pokud je to pro svou 

osobní potřebu, pro účely vědecké nebo vyučovací nebo pro účely veřejné bezpeč-

nosti 

 citace podle §31 autorského zákona – do práva autorského nezasahuje ten, kdo: 

o užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů 

o užije výňatky nebo drobná celá díla ke kritice, recenzi nebo ke vědecké či 

odborné tvorbě v souladu s poctivými zvyklostmi v rozsahu pro konkrétní 

účel 
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o užije dílo při vyučování pro ilustraci nebo vědecký výzkum; je však nutné 

uvést jméno autora, název díla a pramen 

 

 počítačový program – literární dílo; myšlenky a principy nejsou autorským záko-

nem chráněny (pro ochranu je původnost díla); oprávněný uživatel nezasáhne do 

autorského práva, když: 

o rozmnožuje, překládá, upravuje program při zavedení a provozu nebo při 

opravování chyb programu 

o je-li nezbytná, zhotoví si záložní rozmnoženinu 

o zkoumá nebo zkouší funkčnost za účelem zjištění myšlenek a principů 

(nebezpečí zpětné analýzy) 

o rozmnožuje nebo překládá jeho formu k dosažení propojení více progra-

mů (interoperabilita) – nesmí být poskytnuty jiným osobám, nesmí tyto 

informace být využity k vývoji, zhotovení či obchodnímu užití podobného 

programu 

o nezasahuje do autorského práva pokud využívá a upravuje program 

v souhlasu s jeho určením, vytváří záložní rozmnoženinu, zkoumá fungo-

vání programu, zavádí nebo ukládá program do paměti PC, upravuje 

k dosažení propojení s jiným programem 

 zaměstnanecké dílo – vzniklo při plnění pracovněprávního či služebního vztahu 

o zaměstnavatel vykonává svým jménem na svůj účet autorova majetková 

práva ke svému autorskému dílu 

o autorská osobnostní práva zůstávají nedotčena a pokud nebylo sjednáno 

jinak, může se dílo zveřejnit, měnit či spojit do souborného díla; při výpo-

vědi dává autor zaměstnavateli svolení k dokončení díla 

o autor zaměstnaneckého díla má právo na přiměřenou dodatečnou odmě-

nu, jestliže je mzda v nepoměru se zisky zaměstnavatele (neplatí pro pro-

gramy, databáze a kartografická díla, u těch platí vztah děl na objednávku) 

o pokud zaměstnavatel nevykonává majetková práva, má autor právo na 

udělení licence (a smrtí zaměstnavatele přímo nabývá práv autor) 

 školní dílo – studentské dílo ke splnění školních povinností; škola může vzít k vý-

uce nebo vlastní vnitřní potřebě, musí uvést autora, dílo a pramen 

o odpírá-li autor svolení bez závažného důvodu, následuje soud 

o autor může dílo užít sám či poskytnout licenci, není-li to v rozporu se zá-

jmy školy – ta pak má právo na úhradu nákladů ze zisku 

 autorskoprávní ochrana databází: 

o databáze jako tvůrčí autorské dílo je vlastním duševním výtvorem s uspo-

řádanými součástmi (zpřístupněny) 

o databáze jako netvůrčí autorské dílo je soubor nezávislých děl či jiných 

prvků 

o pořizovatelem databáze je fyzická osoba nebo právnická osoba, má právo 

na vytěžování a zužitkování obsahu databáze (převoditelné právo, trvá 15 

let od pořízení) 
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 vytěžování = trvalý nebo dočasný přepis 

 zužitkování = zpřístupnění obsahu veřejnosti 

 půjčení originálu nebo rozmnoženiny databáze není vytěžování ani zužitkování 

 do práva pořizovatele databáze nezasahuje ten, který vytěžuje nebo zužitkuje ne-

podstatné části obsahu databáze, pokud databázi užívá běžně a přiměřeně; také 

nezasahuje, pokud to je pro osobní potřebu, pro vědu či výuku, pro veřejnou bez-

pečnost nebo správní či soudní řízení 

 

 kolektivní správa autorských práv – OSA (texty), ODA–S (umění), Intergram (fil-

my), Dilia (divadlo, literatura), Gestor (sochy) 

 ochrana autorského práva je v autorském zákoně, novém občanském zákoníku a 

trestním zákoníku: 

o zákaz ohrožení svého práva (výroba padělků, jejich odbyt, reklama) 

o sdělení údajů o původu padělaných rozmnoženin nebo totožnosti osob 

o stažení a zničení padělků a zničení pomůcek při vytváření padělků 

o poskytnutí zadostiučinění omluvou nebo v penězích 

o uveřejnění rozsudku na náklady toho, kdo v autorskoprávním sporu neu-

spěl 

o podle autorského zákona se autor může domáhat určení svého autorství, 

zákazu ohrožení svého díla (propagace, dovoz), sdělení údajů o rozsahu 

neoprávněného užití, stažení a zničení padělků, zákazu poskytování služby 

porušující autorova práva 

o neoprávněné je i obcházení DRM (ochrany softwaru), výrobu, dovoz nebo 

šíření pomůcek k odstranění ochrany či přímo takto upravených děl 

o delikty podle autorského zákona do 150 000 Kč pokuty: neoprávněné užití 

díla, obcházení technické ochrany práv 

o podle nového občanského zákoníku se lze domáhat náhrady škody či vy-

dání bezdůvodného obohacení (= dvojnásobek obvyklé odměny za dílo) 

o podle trestního zákoníku za zásah do práv autora až 2 roky vězení, u pod-

nikatele 0,5–5 let (dané podle míry prospěchu, škody a rozsahu), u podni-

katele velkého rozsahu 3–8 let 

Škoda nikoliv nepatrná >= 5 000 Kč 

Škoda nikoliv malá >= 25 000 Kč 
Větší škoda >= 50 000 Kč 
Značná škoda >= 500 000 Kč 
Škoda velkého rozsahu >= 5 000 000 Kč 

 

 soutěžní dílo má podobná práva jako dílo na objednávku 

6.1  Dodatečné poznámky ze cvičení 

 fikce doručení = pošta od soudu, od 10. dne nehledě na převzetí, se považuje za 

přečtenou 

 rozmnoženiny = cena prázdných nosičů, i např. kopírovací přístroje 

 ochrana programů se týká i virů 
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 bezplatné licence se netýkají programů – nelze rozmnožovat pro svoji potřebu 

 počítačové programy nesplňují tvůrčí originalitu, mezi software se počítá i uživa-

telský manuál a analýza (diagramy), ta může být samostatným autorským dílem 

 s odkazy na autorsky chráněný obsah je problém, majitel webu s odkazem je při-

nejmenším spoluviník 

 když majetková práva (literární díla, fotografie,…) nemají dědice, tyto práva pře-

bírá státní fond – nikdy nemůže být licence volná do 70 let od úmrtí autora 

7. Licenční smlouva podle Nového občanského zákoníku 
 licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvatelovi oprávnění k výkonu prá-

va duševního vlastnictví (licenci) v daném rozsahu, obvykle za odměnu 

 licence k předmětům průmyslového vlastnictví zapsaném do veřejných rejstříků 

Úřadu průmyslového vlastnictví je účinná vůči třetím osobám zápisem do sezna-

mu 

 licence se dělí na výhradní licenci (jedině nabyvatel ji může využívat), nevýhradní 

licenci a podlicenci 

 pokud je licence výhradní nebo se zápisem do veřejného seznamu (Úřad průmys-

lového vlastnictví), smlouva MUSÍ mít písemnou formu 

 poskytovatel od uzavření smlouvy poskytne všechny potřebné podklady k výko-

nu licence, nabyvatel má povinnost utajení 

 smlouva na dobu neurčitou – výpověď nabývá účinnosti uplynutím jednoho roku 

od konce kalendářního měsíce, v němž došla druhé straně 

 i když není ujednaná odměna, tak smlouva platí, pokud vyplývá vůle uzavřít 

úplatnou smlouvu bez výše odměny nebo pokud jde to bezúplatně 

 odměna v závislosti na výnosech vyžaduje nahlížení do dokumentace 

 licence k předmětu s autorským zákonem – autor poskytuje oprávnění k výkonu 

práva dílo užít, platí povinnost užít licenci 

 návrh na uzavření smlouvy lze i vůči neurčitému počtu osob 

 smlouvu lze udat i odkazem na licenční podmínky, pokud jsou známé či dostupné 

 osoba s úmyslem návrh přijmout může vyjádřit souhlas provedením určitého 

úkonu bez vyrozumění navrhovatele – přijetí je účinné od provedení úkonu 

 licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla – omezení rozsahu, 

množstvím, místem či časem – není-li ve smlouvě dáno jinak, tak územní rozsah 

licence je omezen na ČR, časový rozsah je na dobu obvyklou, nikoliv však na víc 

jak rok od poskytnutí licence, a množstevní rozsah je na obvyklé množství 

 licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování rozmnoženiny 

 u výhradní licence lze odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele 

 lze odstoupit od smlouvy pro změnu přesvědčení autora 

 zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou – výhradní licence, prá-

vo na autorskou korekturu 
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 oprávněný uživatel = osoba je oprávněným nabyvatelem rozmnoženiny (má au-

torské právo) – oprávněný nabyvatel licence 

 licence Creative Commons – soubor veřejných licencí, autor plošně uzavírá se 

všemi potenciální uživatelskou smlouvu 

8. Ochrana osobních údajů 
 evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nutné v ČR zavést do 

25.5.2018 – nahradí zákon č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) 

 osobní údaj = jakákoliv informace, subjekt údajů lze přímo nebo nepřímo identi-

fikovat podle čísla, kódu nebo dalších prvků fyzických, fyziologických, psychic-

kých, ekonomických, kulturních nebo sociálních; o osobní údaj se však nejedná, 

pokud je zjištění identity bylo potřeba velké množství času, úsilí či materiálních 

prostředků 

 citlivé údaje = údaje o národnosti, rasovém či etnickém původu, politických po-

stojích, náboženském a filosofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním 

životě, biometrické či genetické údaje 

 z působnosti zákona o ochraně osobních údajů jsou vyloučeny osobní adresáře, 

výkon nezávislého povolání (advokát, notář, auditor), bezpečnost a ochrana ČR 

 osobní působnost – správce osobních údajů, zpracovatel a osoby, které pro sprá-

vu či zpracování vykonávají činnosti 

 práva a povinnosti s osobními údaji (!!!): 

o dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech 

o povinnost získat souhlas subjektu údajů (proti direct marketingu) 

o informační povinnost a poučení 

o rozsah zpracování údajů – stanovit účel, prostředky, uchovávat údaje jen 

po nutnou dobu, shromažďovat otevřeně, nesdružovat osobní údaje 

o vztah k Úřadu – předem oznámit, tiskopis (na adrese Úřadu) 

o zabezpečení osobních údajů (technologické, organizační, právní opatření) 

o mlčenlivost (týká se zaměstnanců správce a zpracovatele) 

 Úřad pro ochranu osobních údajů = nezávislý orgán, provádí dozor, vede registr, 

přijímá podněty, projednává přestupky a uděluje pokuty (správní právo) 

 ochranu práv subjektů údajů – každý subjekt může požádat správce nebo zpraco-

vatele o vysvětlení, požadovat o odstranění takto vzniklého stavu 

 správněprávní postih = udělování pokut 

 trestněprávní postih = §180 trestní zákoník – trestný čin neoprávněného naklá-

dání – porušení mlčenlivosti, zpřístupnění osobních údajů shromážděné v souvis-

losti s veřejnou správou, výkonem povolání zaměstnání či funkce – trestné i v ne-

dbalosti (např. ukradená taška se sčítáním lidu) 
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 GDPR – General Data Protection Regulation: 

o právo na výmaz (právo být zapomenut), přenositelnost k jinému správci 

o povinnost zpracovatele vést interní záznamy o zpracování osobních údajů 

o fyzické osoby musí být upozorněny, že mohou vznést námitku proti zpra-

cování osobních údajů pro účely direct marketingu 

o správce i zpracovatel jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osob-

ních údajů 

o regulace tzv. profilování (= automatizované rozpoznání vlastností fyzic-

kých osob) 

o pokuty až 20 000 000 € nebo 4 % globálního ročního obratu firmy 

 PNR – směrnice o používání údajů jmenné evidence cestujících (prevence tero-

rismu), doplňuje GDPR, účinné od 2018 

 nařízení Komise EU na oznámení o porušení bezpečnosti osobních údajů 

(2002/58/ES) 

 návrh nařízení EP o respektování soukromého života v elektronických komuni-

kacích (01.2017) 

 

 př. správce je MENDELU, př. zpracovatele je nějaká externí firma 

 na elektronický direct marketing se vztahuje jiný zákon jak na klasický direct mar-

keting (poštou), u direct marketingu lze získat adresu z obchodního rejstříku 

 opt-out – právo být odstraněn z mailing listů a podobných seznamů (opakem, zá-

pisem, je opt-in) 

 informace o zpracování osobních údajů lze získat jednou ročně bezplatně 

 archívy a statistické úřady mají právo držet osobní údaje po delší dobu, než je ne-

zbytné 

 Úřad na oznamovací povinnost reaguje pouze pokud akci zakazuje 

 Úřad pro ochranu osobních údajů poskytuje i konzultace pro právnické osoby 

 i když najdu tašku s osobními údaji, nejsem pachatel – tím je ten úředník, lékař, uči-

tel,…, který tašku ztratil 

9. Hospodářská soutěž 
 soukromoprávní pohled –> nekalá soutěž (NOZ, dříve Obchodní zákoník) 

 veřejnoprávní pohled –> nedovolené omezování hospodářské soutěže (143/2001 

Sb. o ochraně hospodářské soutěže) 

 konkurenční doložka = zaměstnanec nemůže okamžitě přejít ke konkurenci (týká 

se např. manažerů nebo programátorů) 

 české osoby jsou rovné zahraničním v rámci hospodářské soutěže 

 kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani 

při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži 

nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat 
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 zákon o ochraně hospodářské soutěže = upravuje ochranu hospodářské soutě-

že na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, ohrožení či jinému 

narušení (!!!) 

 relevantní trh = je trh zboží, které je shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastu-

pitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a 

zřetelně odlišitelné od sousedících území. 

 

 narušování hospodářské soutěže – kartelové dohody, zneužití dominance, fůze 

 kartelové dohody = jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo 

mohou vést k narušení hospodářské soutěže – zakázané a neplatné 

o rozdělujeme cenový kartel (např. operátoři, benzínky), omezení inovací 

(investic, vývoje, odbytu, výzkumu), rozdělení trhu, junktimační kartel 

(„prodám to jedině, pokud si koupíš tohle a tohle“, navázání přijetí dalšího 

plnění), diskriminační kartel, skupinový bojkot (s někým se neobchoduje) 

o kartely se také dělí na vertikální kartel (dodavatelsko-odběratelský řetě-

zec) a horizontální kartel 

 zneužití dominance na trhu = má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů, kte-

rým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných sou-

těžitelích nebo spotřebitelích (např. cenový dumping, odmítnutí poskytnutí pře-

nosových sítí) 

o cenový dumping = prodej pod náklady, konkurence nepřežije 

o vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, vázání dalších plnění 

na smlouvy, uplatňování rozdílných podmínek při shodném plnění vůči 

jednotlivým účastníkům trhu, zastavení nebo omezení výroby, odbytu, vý-

zkumu na úkor spotřebitelů, odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za 

přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím 

 spojování soutěžitelů (fůze) = přeměna dvou a více soutěžících na trhu v jeden 

subjekt, osobní kontrola jiného podniku – o fůzi je potřeba nejprve zažádat na 

Úřadu a čekat na povolení, nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné 

části smlouvou o prodeji podniku 

 

 nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku v 

rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spo-

třebitelům nebo dalším zákazníkům (!!!) (generální klauzule) 

 nekalosoutěžní skutkové podstaty: 

o klamavá reklama – podporuje odbyt klamáním – způsobilí ovlivnit hospo-

dářské chování spotřebitelů a jiných zákazníků (soukromoprávní) 

 veřejnoprávně platí zákon o reklamě, zákon o rozhlasovém a tele-

vizním vysílání – zákaz reklam s náboženstvím, rasou, strachem, 

alkoholem, léky, zbraněmi, pohřebními službami; podprahové re-

klamy, dětská výživa a tabákové výrobky mají speciální regulace – 
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dohlíží RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) a krajské 

úřady 

 reklama je jakékoliv šíření jakýmkoliv způsobem 

 je rozdíl od nadnesené reklamy je „Red Bull dává křídla“ 

 důležitý je dojem z reklamy – vnímání průměrného spotřebitele 

o klamavé označení zboží a služeb = označení způsobilé vyvolat v hospodář-

ském styku mylnou domněnku, klamavost může být dána u dodatky jako 

„pravý“, „skutečný“ či „původní“, podle Nového občanského zákoníku mů-

že oklamat i údaj sám o sobě správný, řeší se i výpustky, zkratky a celková 

vnější úprava (např. větrné mlýny na obalu produktu) 

o srovnávací reklama – je povolena, ale nesmí být klamavá a musí srovnávat 

zboží na stejnou potřebu; musí poměřovat identifikovatelné vlastnosti, 

nesmí zlehčovat soutěžícího (zesměšňovat), nesmí napodobovat 

o vyvolání nebezpečí záměny = užití jména jiného soutěžitele, užití zvlášt-

ních označení závodu, napodobení cizích výrobků, obalů či výkonů 

o parazitování = zneužití pověsti někoho jiného pro svůj prospěch; u politi-

ků zakázáno, ostatní populární lidé mohou 

o podplácení = soutěžitel osobě přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či po-

skytne jakýkoliv prospěch pro získání výhody v soutěži; osoba přímo či 

nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv pro-

spěch (neplést s úplatkářstvím, to je trestný čin) 

o zlehčování = soutěžitel o jiném šíří údaje (pravdivé i nepravdivé) způsobi-

lé přivodit újmu (neplatí v oprávněné obraně) 

o porušování obchodního tajemství = sdělení obchodního tajemství neo-

právněné osobě (Obchodní tajemství = konkurenčně významné, určitelné, 

ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skuteč-

nosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 

odpovídajícím způsobem jejich utajení.) 

o dotěrné obtěžování = nevyžádaná reklama (příjemce se ale předem musí 

projevit, že si ji nepřeje) 

o ohrožování zdraví a životního prostředí – levnější výrobky za ekologicky 

špatných podmínek výroby zkreslují podmínky hospodářské soutěže 

 právními prostředky proti nekalé soutěži jsou odstranění závadného stavu a za-

dostiučinění – může uplatnit i právnická osoba oprávněná hájit spotřebitele a zá-

kazníky; uplatní-li spotřebitel právo, platí obrácené důkazní břemeno 

 za veřejnoprávní delikt lze žalovat i soukromě 
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10. Spam, ISP, Data Retention, Domény 

10.1  Spam 

 transpozice směrnice EU 2003/31/ES z června 2000 o odpovědnosti poskytovatele 

služby za informace a o šíření obchodních sdělení 

 služba informační společnosti = služba poskytovaná elektronickými prostředky 

na žádost uživatele (on demand) 

 poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze 

služeb informační společnosti 

 elektronická pošta: 

o textová, hlasová, obrazová, zvuková zpráva 

o poslaná prostřednictvím veřejné sítě 

o uložena v síti či koncovém zařízení uživatele 

 

 obchodní sdělení = všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře 

zboží či služeb (!!!) 

 pravidla šíření obchodních sdělení (!!!): 

o je nutný souhlas uživatele 

o sdělení musí být zřetelně označeno jako obchodní sdělení 

o nesmí skrývat totožnost odesílatele 

o uživatel musí mít u každého sdělení možnost jednoduše odmítnout sou-

hlas se zasíláním 

o elektronická adresa získaná v souvislosti s prodejem zboží – adresát ne-

musí předem souhlasit se zasíláním obchodních sdělení 

 Úřad pro ochranu osobních údajů má na webu elektronický formulář pro podá-

vání stížností, uděluje pokuty do 10 000 000 Kč; zákon se od roku 2012 vztahuje i 

na nepodnikatelské fyzické osoby s pokutou až 100 000 Kč (!!!) 

 na obchodní sdělení se vztahuje i zákon o ochraně osobních údajů vzhledem k 

neoprávněnému shromažďování osobních údajů, porušování zákona o regulaci 

reklamy 

 na e-maily nelze předem posílat reklamu bez povolení (a to ani na veřejné do-

stupné e-mailové adresy) 

 reklamy NESMÍ působit na soucit (např. děti) či strach 

 české právo ve věci spamu často přejímá německou judikaturu 

 product placement musí mít vpravo dole logo PP v daném TV pořadu – evropská 

směrnice z roku 2010 

 reklama na účinné léky je zakázána 
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10.2  Odpovědnost ISP 

 ISP (Information Service Provider) = takové definiční autority, jejichž pro-

střednictvím mohou ostatní vstupovat do informační sítě, resp. skrze ně probíhá 

tvorba, zpracování nebo výměna informací 

 jedná se o provozovatele síťové komunikační infrastruktury, hostingových slu-

žeb, služeb pro bloggery, e-mailových služeb, vyhledávačů a portálů, diskuzních 

serverů, zpravodajských serverů, doménových autorit 

 mezi ISP nepatří e-shopy, zpravodajství bez distribuce, TV a rozhlas 

 dělení ISP podle 480/2004 Sb. (!!!): 

o Access Provider – poskytovatel služeb o přenosu informací poskytnutých 

uživatelem – odpovídá za obsah přenášených informací pokud přenos sám 

iniciuje, zvolí uživatelem přenášené informace nebo zvolí či změní obsah 

přenášené informace; access providerem je i majitel malé Wi-Fi sítě s in-

ternetem 

o Caching – poskytovatel služeb o automatickém meziukládání informací – 

odpovídá za obsah přenášených informací skrze bezpečnost a technické 

podmínky pro nakládání s daty, po obdržení upozornění na nevhodné in-

formace je povinen přijmout odpovídající opatření 

o Storage, Hosting – poskytovatel služeb o ukládání informací poskytnutých 

uživatelem – odpovídá za obsah přenášených informací mohl-li vědět, že 

informace jsou protiprávní, dozvěděl-li se o protiprávnosti a neprodleně 

neučinil kroky proti tomu; odpovídá za obsah vždy pokud má přímý či ne-

přímý rozhodující vliv na činnost uživatele 

 pokud komunikují více jak tři osoby, jedná o veřejnou diskuzi a lze podat trestní 

oznámení za pomluvu apod. 

 ISP nejsou povinni dohlížet na obsah a aktivně vyhledávat protiprávní informace 

– jednají až na žádost (!!!) 

10.3  Data Retention 

 Data Retention = uchovávání a předávání provozních a lokalizačních údajů (vzta-

huje se na telefonní operátory a internetové providery); slouží primárně k odha-

lení trestné činnosti 

 vztahuje se na to zákon 127/2005 Sb. o el. komunikaci (novela 273/2012 Sb.) 

 původ v EU směrnici z roku 2006, do ČR implementována v roce 2008; soudní 

dvůr EU aktuálně zrušil posuzovanou data retention směrnici, česká právní úpra-

va však zůstala (asi nahradí GDPR v 2018) (!!!) 

 provozní údaje = údaje pro přenos informací a pro účtování služby 

 lokalizační údaje = údaje udávající polohu koncového zařízení 

 službou elektronických komunikací se rozumí služba, která spočívá v přenosu 

signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a 

přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sí-
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tích kabelové televize, povinnosti tedy mají telekomunikační operátoři a in-

ternetoví poskytovatelé (!!!) 

 právnická osoba nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť si musí 

na náklady žadatele (policie ČR, BIS, vojenské zpravodajství, ČNB) zřídit zařízení 

pro odposlech a záznam zpráv, dále musí po dobu 6 měsíců uchovávat provozní a 

lokalizační údaje (pro policii ČR, BIS, vojenské zpravodajství, ČNB, orgány činné v 

trestním řízení) 

10.4  Domény 

 registrace doménových jmen funguje na základě soft-law (= nestátní právo, které 

se obecně snaží lidé dodržovat) 

 ICANN vydal Jednotné zásady pro řešení sporů týkajících se doménových jmen 

 „sběratelé domén“ = firmy i fyzické osoby, kteří se registrují domény pro pozdější 

prodej – cybersquatting (domain-grabbing) – nekalá soutěž 

 Spory v těchto doménách rozhoduje podle pravidel UDRP, Arbitrážní a mediační 

centrum při WIPO 

 typosquatting = rezervace domén s překlepem 

 CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob (registrátorů) 

 u soudu se musí prokazovat zlá víra (kritérium posouzení) 

 zápovědní právo = majitel ochranné známky může všem ostatním zakázat ji v je-

jím kontextu používat (s výjimkou všeobecně známých ochranných známek, ty 

nelze použít nikde) 

 reverse domain name hijacking = podnikatel si zaregistruje doménu, ale ne 

ochrannou známku – tu koupí spekulant a poté podnikatele vydírá 

 ochrana domén – zákon o ochranných známkách §7, Nový občanský zákoník a vy-

volání nebezpečí záměny (pro příznačné prvky podniku) 

 u obchodní firmy platí absolutní ochrana (bez kontextu prodeje), ochrana však 

pouze pro podnikatele v obchodním rejstříku 

 každý člověk má právo na ochranu svého jména a úcty k němu (NOZ §77–79) 

 př. soudních sporů o domény –> hauptbahnhof.de, olomouc.cz 

 spory o domény v ČR se řeší soudně nebo mimosoudně podle Pravidel alterna-

tivního řešení sporů od CZ.NIC (online platforma rozhodčího soudu – arbitráž) 

o nelze nárokovat náklady řízení, rozhoduje expert nebo skupina expertů 

o týká se pouze zrušení registrace doménového jména a jeho převodu 

o kdykoliv v průběhu mimosoudního sporu se mohou strany obrátit na soud 

 litispendence = nelze se vícekrát soudit ohledně jedné věci 

 s hotovým rozsudkem nebo rozhodčím nálezem se lze obrátit na exekutora 

 mediace = psycholog nebo právník jen moderuje diskuzi mezi dvěma stranami a 

snaží se je dovést k dohodě 

 doména .eu byla registračně rozdělena do tří fází – nejdřív se mohly registrovat 

veřejné subjekty a soukromé osoby, poté všechna obchodní jména, a až poté mohl 

kdokoliv, EURID ji spravuje 



30 

 

11. E–Government a správní právo 

11.1  Správní právo 

 veřejná správa = výkonná moc ve státě 

o státní správa (vláda, ministerstva, krajské úřady) 

o samospráva (obce, kraje, profesní komory) 

 Praha jako jediná má výjimku od zákona o obcích 

 obec = samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, je veřejnoprávní 

korporací (právnická osoba) 

 základní registry: 

o registr obyvatel (fyzické osoby a cizinci), spravuje Ministerstvo vnitra 

o registr osob (právnické osoby, podnikatelské fyzické osoby a orgány ve-

řejné moci), spravuje Český statistický úřad 

o registr územní identifikace adres a nemovitostí, spravuje Český úřad ze-

měměřický a katastrální  

o registr práv a povinností, spravuje Ministerstvo vnitra 

11.2  E–Government 

 E–Government = elektronizace výkonů činností orgánů veřejné správy (veřejné 

moci), výhodou po nasazení je zpravidla rychlost, transparentnost a úspora pro-

středků 

o zajištění funkční aplikace pro oblasti jako zdravotní péče, sociální péče, 

správního, soudního a daňového řízení a funkční infrastruktura pro dlou-

hodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů 

 zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, vyhláška č. 

528/2000 Sb. k provedení zákona, zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů (zákon o e-governmentu) 

 E–Government v ČR: 

o 2000 – e-podatelny s elektronickým podpisem 

o 2004 – portál veřejné správy gov.cz – informační systém poskytující sys-

tematicky utříděné informace k veřejné správě 

o 2007 – CzechPoint – Český Podací Ověřovací a Informační Terminál, výpi-

sy z veřejných i neveřejných rejstříků, autorizovaná konverze dokumentů, 

zřízení datové schránky, legalizace, vidimace – obíhají data, ne občan 

o 2009 – datové schránky 

o 2012 – základní registry veřejné správy 

o 2012–2015 – funkční aplikace pro veškerou veřejnou správu 

 symbolické znázornění českého e-governmentu prostřednictvím postav eGon 

(kde prsty = soustava dostupných kontaktních míst CzechPoint; oběhová soustava = KIVS – komuni-

kační infrastruktura; srdce = zákon o e-governmentu;…) a Klaudie (v cloudu, ha ha ha) 

 KIVS = komunikační infrastruktura, zajišťuje efektivní propojení orgánů s infor-

mačními systémy veřejné správy 
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11.3  Datové schránky 

 zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

 správcem ISDS je Ministerstvo vnitra  

 provozovatel a držitel poštovní licence – Česká pošta 

 datové schránky = elektronické úložiště pro doručování orgánů veřejné moci, 

provádění úkonů vůči nim, dodávání dokumentů fyzickým a právnickým osobám; 

nahrazují doporučené zásilky a zprávy do vlastních rukou; poskytují vyšší spoleh-

livost než běžný e-mail 

 orgány veřejné moci (= všechny úřady a soudy) a právnické osoby od listopadu 

2009 MUSÍ mít datovou schránku – všechny žádosti, stížnosti i soudní žaloby lže 

řešit přes datové schránky 

 vyšší spolehlivost než běžný e-mail 

 rozhraní systému– připojení spisových služeb orgánů veřejné moci 

 bezpečnost systému datových schránek se zajišťuje vyhláškou č. 194/2009 Sb., o 

stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových 

schránek; tato vyhláška definuje jedinečný identifikátor datové schránky (využívá 

speciálních algoritmů pro generování náhodných čísel) 

o pro soulad se zákonem o ochraně osobních údajů se provádí každoroční 

bezpečnostní audit 

 zpráva se skládá z obálky a obsahu, přílohy max. 10 MB 

 lze posílat všechny druhy žádostí a stížností (např. žádost o stavební povolení, 

ohlášení stavby, daňové přiznání apod.) 

 po 90 dnech od dodání systém zprávy automaticky maže – uživatel si musí zprá-

vy zálohovat 

 žádost o zařízení datové schránky lze podat na CzechPointu, prostřednictvím on-

line formuláře s odesláním na adresu ministerstva nebo on-line s elektronickým 

podpisem na Ministerstvu vnitra 

 oprávněnou osobou u datové schránky fyzické osoby je zřizující fyzická osoba, u 

právnické osoby je to statutární orgán, u veřejné moci je to vedoucí organizační 

složky 

o oprávněná osoba může právo k datové schránce delegovat – právo jmeno-

vat administrátora 

 privátní komunikace – od 2010 mezi fyzickou a právnickou osobou, zpoplatněno 

 elektronická spisová služba (zákon o archivnictví) = zajišťuje distribuci a eviden-

ci dokumentů, odesílání dokumentů, správu dokumentů a jejich konverzi; přijetí 

a rozdělení dokumentů řeší podatelna 

 doručování dokumentů za využití schránky musí orgány veřejné moci preferovat 

 veškeré dokumenty se považují za doručené po přihlášení do datové schránky 

nebo za 10 dní od odeslání (fikce doručení) 

 ePUSA = elektronický portál územních samospráv 
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 zákon o ISVS – zajištění koexistence různých IS veřejné správy, netýká se zpravo-

dajských služeb, Národního bezpečnostního úřadu, PČR, atd… 

o správci ISVS jsou ministerstva, jiné správní úřady, územní samosprávné 

celky 

o neúspěšné ISVS projekty: IZIP, S-karta 

 správci (např. IS evidence obyvatel – ministerstvo vnitra) 

 provozovatelé (např. krajský úřad) 

 uživatelé (např. obecní úřad s rozšířenou působností) 

 referenční, sdílené a bezpečné rozhraní 

o souhrn opatření právní, technické a organizační povahy, která vytvářejí 

jednotné integrační prostředí IS 

o získávání a poskytování informací, i funkce kontrolní a bezpečnostní.  

o dochází ke sdílení dat, kdy je umožněn přístup k daným datům více sub-

jektům současně; vzájemné vazby IS prostřednictvím referenčního roz-

hraní mohou být prováděné pouze pokud systém obdrží atestaci 

11.4  Elektronický podpis 

 elektronický podpis = údaje v elektronické podobě, které umožňují ověření osoby 

v kontextu celé zprávy (podpis slouží k identifikaci a autentizaci podepisující se 

osoby); je důkazem ve správním či soudním řízení, je rovnocenný vlastnoruční-

mu podpisu, kvalifikovaný i v ostatních členských státech (!!!) 

 zaručený elektronický podpis = jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl vytvo-

řen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba mů-

že s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou, je k datové 

zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit ja-

koukoli následnou změnu dat (majitel má svůj privátní klíč – asymetrické šifro-

vání) (!!!) 

o veřejný klíč MUSÍ být certifikovaný certifikační autoritou potvrzenou Mi-

nisterstvem vnitra (První certifikační autorita, Česká pošta, eIdentity) 

 kvalifikovaný zaručený elektronický podpis = nejvyšší level elektronického pod-

pisu, nutný pro jednání s orgány veřejné moci 

 od července 2016 je účinné evropské nařízení eIDAS – nařízení o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (původně 

směrnice z roku 2014, změna na nařízení pro jednotvárnost; ČR na to vydala 

adaptační zákon ZSVDET), udává právní rámec pro elektronické podpisy, pečetě, 

časová razítka, el. dokumenty, služby el. doporučeného doručování a certifikační 

služby pro autentizaci internetových stránek 

 elektronický podpis nelze uplatnit všude, např. v závěti ne 
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 právní účinky: 

o nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení 

o kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek rovnocenný vlastno-

ručnímu podpisu 

o kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném v jednom členském státě se uznává jako kvalifikovaný elektro-

nický podpis ve všech ostatních členských státech 

 elektronický podpis lze plně udržet pod svojí kontrolou, např. čipovou kartou 

(PostSignum) nebo USB tokenem (TokenMe) – kupuje se u certifikační autority, 

lze s nimi odhalit i manipulace a změny s podepsanými zprávami 

 certifikát = zaručuje propojenost veřejného (ověřovacího) klíče a osobních údajů, 

prakticky plní funkci notáře; vydává ho kvalifikovaná certifikační autorita (= po-

skytoval služeb vytvářejících důvěru, podle eIDAS, I. CA, PostSignum, eIdentity), 

certifikát pro EP spojuje data pro ověřování platnosti elektronických podpisů s 

určitou fyzickou osobou a potvrzuje alespoň jméno nebo pseudonym této osoby 

 časové razítko = spojují data s časem, pro zajištění nepopiratelnosti, udáno podle 

světově koordinovaného času 

 elektronická značka –> elektronická pečeť – „strojový elektronický podpis“ pro 

potvrzení doručení zprávy na podatelnu, např. elektronická pečeť na výpisu z ob-

chodního rejstříku – pečetí opatřuje své výstupy jen původce dokumentu 

 

 

12. Závazky a smlouvy 
 závazek = právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, kde dlužník má povinnost 

právo splněním dluhu uspokojit; má relativní povahu (inter partes) 

 závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti 

 deliktní závazky = povinnost k náhradě újmy, např. za bezdůvodné obohacení a 

nekalou soutěž 

 přiměřené zadostiučinění = kompenzace nehmotné újmy 

 na právní jednání je třeba nahlížet spíše jako na platné, účelem je respektovat vů-

li stran (i když firmy několik let dělají podle neplatné smlouvy, nelze ji pak zne-

platnit) 

 

 smlouva = projev stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy 

 na projev vůle se hledí jako na uzavřenou smlouvu, i pokud nejsou ujednány 

všechny náležitosti 

 projev vůle, který obsahuje dodatky a podstatně mění podmínky, je odmítnutím 

nabídky a považuje se za novou nabídku 

 dodatky, které podstatně nemění podmínky nabídky, představují přijetí nabídky 
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 předsmluvní odpovědnost = při sporu se sleduje i nutný průzkum a sběr informa-

cí před uzavřením smlouvy (nová právní úprava) 

 postup uzavření smlouvy (!!!): 

1. návrh na uzavření smlouvy (nabídka, oferta) – musí být zřejmé, 

že navrhovatel má úmysl uzavřít určitou smlouvu 

2. přijetí nabídky – akceptant přijme nabídku v akceptační lhůtě (ale 

mlčení neznamená souhlas), akceptant MUSÍ být ve smlouvě pevně 

daný (např. u inzerátů dává nabídku až zájemce) 

 smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy přijetí nabídky dojde navrhovateli 

 civilní právo funguje na principu neformálnosti (většina smluv je ústních) 

 lze uzavřít i smlouvu nepojmenovanou nebo smlouvu smíšenou 

 část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, spotřebitel však 

obchodními podmínkami nesmí být jednostranně poškozen (tato ochrana však 

neplatí pro podnikatele) 

o to, co je ve smlouvě a mění obsah obchodních podmínek, je jim nadřazené 

 obecně není neplatná dohoda na vzdání svých práv, které mají vzniknout v bu-

doucnosti (pokud to nepoškodí slabší stranu) 

 in co terms = vykládací pravidla ke zkratkám ve smlouvách 

 zásada bezformálnosti – pro založení, změnu a zrušení smlouvy se vyžaduje pí-

semná forma jen v případě, bylo-li to tak ujednáno 

 stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy potřeba rozhodnutí určitého orgánu, je 

smlouva účinná tímto rozhodnutím 

 smlouva o smlouvě budoucí = nejméně jedna strana se zavazuje uzavřít smlouvu 

v ujednané lhůtě (jinak do 1 roku), obsah je ujednán obecným způsobem, vzniká 

povinnost uzavřít smlouvu poté, co ji oprávněná strana vyzve – kontrakční po-

vinnost (!!!) 

o využívá se u koupě a prodeje nemovitostí 

o nově není nutná písemná forma 

o povinnost zaniká podstatnou změnou okolností 

o nevyzve-li oprávněná strana zavázanou včas, právo zaniká 

 

 ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco 

strpět; věřitel je oprávněn to od něho požadovat 

 neúměrné zkrácení (zásada ekvivalence) – plnění i protiplnění mají být vůči sobě 

v určité ekvivalenci 

 lichva (Trestní zákoník + Nový občanský zákoník) = zneužití něčí tísně nebo ne-

zkušenosti pro získání majetku za nepřiměřeně vysokou cenu (poškozená strana 

může žádat soud o zneplatnění) 

 adhezní smlouvy – obsah smlouvy není předmětem vyjednávání, jsou předem 

připraveny („ber nebo nech být“) 

 pokud část smlouvy je oddělitelná, dá se zneplatnit jen daná část 

 veškerá ochrana je jen v prospěch spotřebitele, nikoliv podnikatele 
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 nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoliv dlužníkovi 

 spoludlužníci dělitelného plnění jsou dlužni jen svůj díl a každý z několika věřitelů 

dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu 

 bylo-li ujednáno, že kterýkoli z věřitelů může žádat celé plnění, splní dlužník celý 

dluh tomu, kdo o splnění požádal první 

 „společně a nerozdílně“ – „jeden za všechny, všichni za jednoho“ 

o dlužnická solidarita (např. dítě rozbije okno, platí rodič) 

o věřitelská solidarita (věřitele se pak vzájemně musí vyrovnat) 

 změna věřitele: 

o postoupením pohledávky (cese), i bez souhlasu dlužníka, platí vztah po-

stupitel–postupník, je povinnost dlužníkovi cesi oznámit 

 změna dlužníka: 

o převzetím dluhu (nový dlužník, věřitel s tím musí souhlasit) 

o přistoupením k dluhu (přidání spoludlužníka, věřitel musí souhlasit) 

o převzetím majetku 

o postoupením smlouvy (postoupení smlouvy na jiného věřitele nebo dluž-

níka) 

 změny v obsahu závazku: 

o novace = doposavadní smlouva je zrušena a nahrazena 

o narovnání = úprava sporných a pochybných práv (v praxi kompromis fi-

rem po delším soudním sporu) 

 zánik závazků (smluv) (!!!): 

o splněním – dlužník dluh splní řádně a včas, bez vad 

 přenechá-li se věc jak stojí a leží, vady musí řešit nabyvatel 

 zcizitel ve smlouvě může udat záruku za jakost; vytčení vady (re-

klamace) nejpozději 6 měsíců po splnění nebo do konce záruční 

doby; reklamační nároky rozdělují vady odstranitelné (oprava, sle-

va z ceny) a vady neodstranitelné (odstoupení od smlouvy, sleva z 

ceny) 

 místo plnění je u nepeněžitého dluhu v místě svého sídla, jinak v 

sídle věřitele 

 peněžitý dluh je splněn při převzetí hotovosti nebo příbytku peněz 

na účtu věřitele 

o prodlením dlužníka = nesplní-li dlužník řádně a včas, dostává se do pro-

dlení – povinnost plnit zůstává, věřitel má právo od smlouvy odstoupit, 

vzniká právo požadovat úroky (u peněžitého dluhu) 

o prodlením věřitele = nepřijme-li věřitel od dlužníka řádně nabídnuté pl-

nění, dlužník dostává právo odstoupit od smlouvy (neznamená však au-

tomaticky zrušení závazku!) 

o dohodou 
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o započtením (kompenzací) = obě strany jsou vzájemně dlužníci i věřitelé, 

takto započtou (vyruší) 

o zaplacením odstupného – storno poplatky = sankce za zrušení smlouvy 

o splynutím = když splyne dlužník s věřitelem 

o prominutím dluhu 

o výpovědí = jednostranným zrušením opakované smlouvy na dobu neurči-

tou (pracovní, nájemní, licenční smlouva) 

o odstoupením od smlouvy 

o následnou nemožností plnění 

o smrtí dlužníka nebo věřitele (výjimečně) 

 právní a faktické vady – snižují užitnou hodnotu nebo k té věci si nárokuje třetí 

osoba 

 kvitance = potvrzení o splnění dluhu (na žádost dlužníka) 

 

 dokončení smlouvy (!!!): 

o zajištěním dluhu 

 zástava, ručení, bankovní záruka, zajišťovací převod, dohoda o 

srážkách e mzdy 

 náhradní uspokojení potřeby věřitele 

 náprava – cokoliv ocenitelné (nemovitosti – neklesá cena, u auta 

cena), právo průmyslového vlastnictví – prodej u soudu 

 ručení vzniká písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, že ho 

uspokojí, jestliže dlužník nesplní svůj dluh (finanční záruka, ban-

kovní záruka) 

 zajišťovací převod práva = smlouvou zajišťuje dlužník nebo třetí 

osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo (dohoda o 

srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů) 

 každý, kdo dal jistotu, je oprávněn se během trvání zajištění dozvě-

dět, v jaké výši je zajištěný dluh 

 ztratí-li jistota na ceně tak, že se zajištění stane nedostatečným, má 

věřitel právo žádat od dlužníka, aby zajištění bez zbytečného odkladu 

přiměřeně doplnil, pokud to dlužník neučiní, stane se splatnou ta část 

pohledávky, která není zajištěna 

o utvrzením dluhu 

 prodloužení promlčecí lhůty 

 silnější vliv věřitele 

 smluvní pokuta – represivní nástroj, musí být ve smlouvě (platný i 

u ústní smlouvy) – Identifikace porušení smluvní povinnosti (do-

hoda o smluvní pokutě v určité výši nebo způsob, jak se výše 

smluvní pokuty určí) 

 penále – sankce ze zákona 
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 dlužník uzná svůj dluh co do důvodu i výše – silný prostředek pro 

soudy, promlčecí lhůta 10 let 

 důkazy – smlouva, dodací list nebo faktura – důvod; směnka ale 

nemusí mít právní důvod 

 E-obchody: 

o B2B – obě zkušené silné strany (Business to Business) 

o B2C – chráněn spotřebitel (fyzická osoba, která nenakupuje pro účel prá-

ce), slabší strana 

o C2C 

 vše řeší obchodní smlouvy, B2B je i dále zpracován v NOZu  

13. Spotřebitelské smlouvy 
 (§ 419) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské čin-

nosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 

podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

 spotřebitelská smlouva = jakákoliv smlouva uzavíraná mezi spotřebitelem a pod-

nikatelem 

 zakázaná jsou nepřiměřená ujednání (významná nerovnováha práv nebo povin-

ností stran v neprospěch spotřebitele); k nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, 

ledaže se jej spotřebitel dovolá (musí se dožadovat práva) 

 nepřiměřená ujednání (!!!): 

o vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na ná-

hradu újmy 

o spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit 

splněním podmínky závislé na jeho vůli 

o zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco 

spotřebiteli nikoli 

o zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného 

zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, 

o zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl 

možnost seznámit se před uzavřením smlouvy 

o dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, 

o odkládají určení ceny až na dobu plnění 

o umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstat-

ném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit 

o zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní pro-

středek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli 

povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kte-

rý není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele 

o přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnika-

tele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě 
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 obecná pravidla odstoupení od smlouvy (práva spotřebitele) (!!!): 

o ochrana slabší strany 

o pokud se cena hradí pomocí úvěru poskytnutého podnikatelem a využije-li 

spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na 

smlouvu o tomto úvěru 

o spotřebitel nemusí uvádět důvod odstoupení a nemůže být za odstoupení 

nijak podnikatelem postihován 

o účinky odstoupení ze strany spotřebitele nastávají v okamžiku, kdy spo-

třebitel odešle oznámení o odstoupení 

 

 smlouvy uzavírané distančním způsobem (!!!) 

o způsob kontraktace komunikačními prostředky na dálku (např. telefon, e-

mail, e-shop, teleshopping) 

o povinnost poskytnout předsmluvní informace (např. o nákladech na 

prostředky komunikace, o ceně, daních, poplatcích, nákladech na dodání, o 

právu na odstoupení, o mimosoudním vyřizování stížností) 

o u smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí podnikatel spotřebiteli na začát-

ku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru 

o při použití elektronických prostředků podnikatel uvede: 

 zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spo-

třebiteli přístup 

 jazyky, ve kterých lze smlouvu uzavřít 

 jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy 

 možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat 

před podáním objednávky  

 kodex chování 

 u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory je podnikatel povinen splnit před-

smluvní informační povinnost v písemné formě (v jiné textové podobě, např. 

elektronicky jen pokud s tím spotřebitel souhlasil) (!!!) 

 odstoupení od smlouvy mimo obchodní prostory 

o ve lhůtě čtrnácti dnů, lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, ale jde-li o 

kupní smlouvu, lhůta běží ode dne převzetí zboží 

o několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne pře-

vzetí poslední dodávky zboží 

o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, lhůta 

běží ode dne převzetí první dodávky zboží 

o nebyl-li poučen o právu odstoupit, může odstoupit do 1 roku a 14 dní 

o možnost vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na interneto-

vých stránkách podnikatele 

o podnikatel je povinen vrátit, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od 

smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od 

něho na základě smlouvy přijal 
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 neobjednaná plnění = dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-

li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele 

 finanční služby = každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, pla-

tební nebo pojistné služby, penzijního připojištění, směny měn, vydávání elek-

tronických peněz, poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investič-

ními nástroji (§1841 a následující se použije, pokud byl použit výhradně prostředek 

komunikace na dálku) 

 

 dočasné užívání ubytování – timesharing (!!!) 

o smlouvy, které se využívají při prodeji rekreačních služeb 

o smlouvy uzavřené na dobu delší než jeden rok, případně i desetiletí 

o i smlouvy, kdy spotřebitel úplatně získává účast ve výměnném systému 

dočasného užívání ubytovacího zařízení 

 smlouva musí mít písemnou formu a předsmluvní informace, které 

nemohou být pozměněny 

 podnikatel upozorní spotřebitele výslovně i na jeho právo 

odstoupit od smlouvy i na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo 

jejich zajištění v průběhu lhůty k odstoupení 

 právo spotřebitele odstoupit v písemné formě ve lhůtě čtrnácti dnů 

od uzavření smlouvy (nebyly-li ve smlouvě uvedeny předsmluvní 

informace, pak může spotřebitel odstoupit ve lhůtě do tří měsíců a 

čtrnácti dnů) 

 ochrana spotřebitele v rámci úpravy smluvních typů je tvořena jednotlivými 

smluvní typy obsaženými v NOZ (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě = 

kupní smlouvy, kdy si spotřebitelé, fyzické osoby, zboží kupují pro svoji osobní 

potřebu v obchodě u podnikatele) 

 

 nařízení Řím I = nařízení určující rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy s 

mezinárodním prvkem v rámci většiny členských států EU (navazuje na Římskou 

úmluvu z roku 1980) 

 nařízení Řím II = nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vzta-

hy 

 

14. Trestní právo 
 pro ochranu již existujících společenských vztahů rozdělujeme trestní právo na 

hmotné (40/2009 Sb.) a procesní (141/1961 Sb.) 

 trestní jurisdikce – národní právo dané země 

 přínosy nového trestního zákoníku: 

o ochrana demokratického státního a společenského zřízení, práv a svobod 

jednotlivců, jejich života, zdraví a majetku 
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o vyvažování prevence a represe; změna systematiky trestního zákoníku 

o zvýšená ochrana zdravotníků a záchranářů (i obecně ochrana života a 

zdraví občanů) 

o zpřísnění postihů za závažné trestné činy proti životu a zdraví 

o výrazněji postihuje recidivu 

o posiluje úlohu alternativních trestů 

o neplatičům výživného hrozí až 5 let vězení 

o trestní odpovědnost od 14 let (zatím ale nedošlo ke kodifikaci) 

o zavedení formálního pojetí trestného činu s materiálním korektivem 

o nové trestné činy: zabití, nebezpečné pronásledování (stalking), sexuální 

nátlak 

 prameny trestního práva: 

o zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

o zákon o výkonu vazby 

o zákon o probační a mediační službě 

o zákon o rejstříku trestů 

o zákon o zvláštní ochraně svědka 

o zákon o výkonu zabezpečovací detence 

o vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem 

v souvislosti s předáním odsouzených 

 působnost trestního zákoníku: 

o zákaz retroaktivity – čin je trestný jen pokud jeho trestnost byla zákonem 

stanovena dříve, než byl spáchán (podle pozdějšího zákona se posuzuje 

jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější) 

o zásada teritoriality  (místo činu, tam se soudí) 

o zásada registrace (ČR občan v zahraničí dodržuje české zákony) 

o zásada personality (letadla, lodě o mezinárodních prostorách rozhoduje 

registrace společnosti v dané zemi) 

o zásada ochrany 

o zásada univerzality (pokud někdo spáchá trestný čin v jiné zemi, naše 

trestné činné orgány takového člověka zadrží) 

 rozdělení trestního zákona: 

o obecná část – definice trestného činu, působnost zákona, předpoklady 

trestní odpovědnosti (okolnosti, zánik, zahlazení), základní zásady uklá-

dání trestu, výkon jednotlivých trestů, ochranná opatření, výkladová usta-

novení 

o zvláštní část – 13 hlav rozdělených dle skutkových podstat trestných činů 

(trestný čin proti životu; proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, sou-

kromí a listovního tajemství; proti rodině a dětem; proti majetku; hospodář-

ský; obecně nebezpečný; proti životnímu prostředí; proti ČR, cizímu státu a 

mezinárodní organizaci; proti pořádku ve věcech veřejných; proti branné 

povinnosti; vojenský; proti lidskosti, proti míru, válečný) 

o přechodná a závěrečná část 
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 trestní odpovědnost a trestněprávní důsledky lze uplatňovat jen v případech spo-

lečensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu 

 trestný čin = protiprávný čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku; dělí se na přečiny, zločiny a zvlášť 

závažné zločiny 

 

 formální znaky trestní odpovědnosti: 

o objekt trestného činu (hodnoty chráněné zákonem) 

o objektivní stránka trestného činu (jednání pachatele, následek, kauzální 

nexus (= vztah mezi příčinou a následkem)) 

o subjekt trestného činu (pachatel – fyzická osoba, příčetnost, starší 15 let) 

o subjektivní stránka trestného činu (zavinění) 

 zavinění = vnitřní psychický stav pachatele k vlastnímu protiprávnímu jednání 

 úmysl:  

o přímý = pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem a 

chtěl to svým jednáním učinit  

o nepřímý (alternativní) = pachatel věděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit a pro případ, že způsobí, byl s tím sro-

zuměn 

 nedbalost:  

o vědomá = pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním záko-

níku porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem a bez přimě-

řených důvodů spoléhal, že takové porušení nezpůsobí 

o nevědomá = pachatel nevěděl, že může takové porušení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl 

 k trestní odpovědnost je třeba úmyslného zavinění, není-li stanoveno výslovně, 

že postačí zavinění z nedbalosti 

 příprava trestného jednání = úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť 

závažného zločinu 

 pokus trestného jednání = jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu 

 

 okolnosti vylučující protiprávnost činu: 

o nutná obrana (proti útoku) 

o krajní nouze (povodně, katastrofy) 

o oprávněné použití zbraně 

o svolení poškozeného (nelze souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení) 

o přípustné riziko 
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 zánik trestní odpovědnosti: 

o promlčení (podle závažnosti 3–20 let, některé trestné činy jako vražda 

jsou nepromlčitelné) 

10 let Trestný čin odnětí svobody víc než 5 let 
5 let Trestný čin odnětí svobody víc než 1 rok 

3 roky Trestný čin méně než 1 rok  
      nebo propadnutí majetku nebo zákaz pobytu 

 

o účinná lítost 

 trestní sankce se dělí na tresty a ochranná opatření 

 

 polehčující okolnosti: 

o trestný čin byl spáchán poprvé 

o v silném rozrušení nebo ze soucitu 

o pod tlakem závislosti a podřízenosti 

o pod vlivem hrozby a nátlaku 

o pod vlivem tíživých rodinných poměrů, které si nezpůsobil 

o ve věku blízkému věku mladistvých 

o při odvrácení útoku 

o pachatel trestný čin sám oznámil úřadům 

o trestného činu pachatel upřímně litoval 

o pachatel před spácháním vedl řádný život 

 přitěžující okolnosti: 

o trestný čin spáchán s rozmyslem a po uvážení 

o ze ziskuchtivosti, z pomsty nebo z nenávisti 

o spáchán zvlášť hrubým způsobem, zákeřně, lstí 

o využil něčí nouze, tísně, bezbrannosti 

o zneužil postavení v zaměstnání 

o spáchán ke škodě dítěte, těhotné, nemocné, nemohoucí, staré 

o svedl k trestnému činu dítě mladší 15 let či mladistvého 

o získal vyšší prospěch trestným činem 

o organizátor, člen organizované skupiny 

o spáchal doposud více trestných činů nebo byl již souzen 

 

 tresty (= základní prostředky k dosažení účelu trestního zákona): 

o pravidelné (odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, pro-

padnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hod-

noty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta vojen-

ské hodnosti, vyhoštění) 

o výjimečné (doživotí, odnětí svobody v délce 20–30 let) 

 trest odnětí svobody podmíněně nepřevyšuje 3 roky, nepodmíněně až 20 let 
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 výkon trestu ve věznicích s dohledem, s dozorem, s ostrahou nebo se zvýšenou 

ostrahou 

 ochranná opatření: 

o ochranné léčení (ukládá se osobám nepříčetným, výkon se provádí ústav-

ně nebo ambulantně) 

o ochranná výchova (mladistvým pachatelům 15–18 let, výjimečně 12–15) 

o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

o zabezpečovací detence 

 nové skutkové podstaty trestních činů: neoprávněné odebrání tkání a orgánů; odběr 

tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu; prostituce ohrožující mravní 

vývoj dětí; neoprávněné vydání cenného papíru; manipulace s kurzem investičních 

nástrojů; nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 

látku; neoprávněné vypouštění znečišťujících látek; neoprávněná výroba, držení a 

nakládaní s léčivy ovlivňující užitkovost hospodářských zvířat; zneužití zastupování 

státu a mezinárodní organizace; přisvojení pravomoci úřadu; osvobození vězně; 

neoprávněné zaměstnávání cizinců; útok proti lidskosti; příprava útočné války; 

podněcování útočné války; zneužití vlajky a příměří; odpovědnost nadřízeného 

 

 trestní řízení = zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním řízení 

(soudy, státní zastupitelství, vyšetřovatel, policie); úkolem je zjistit, zda byl 

spáchán trestný čin, kdo byl pachatelem, posoudit daný čin z hlediska trestního 

zákona a uložit pachateli trest 

 stádia trestního řízení: 

o přípravné řízení 

o předběžné projednání obžaloby 

o hlavní líčení 

o odvolací řízení 

o vykonávací řízení 

 mohou být trestně stíhány i právnické osoby za trestné činy vyjmenované v zá-

koně o trestní odpovědnosti právnických osob (tedy ne za úplně všechny trestné 

činy), platí výjimky na stát, kraje a obce (až na výkon veřejné moci obcí, např. při 

obchodních aktivitách) 

 tresty pro právnické osoby: 

o zrušení právnické osoby 

o propadnutí majetku 

o peněžitý trest (20 000–1 460 000 000 Kč) 

o propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

o zákaz činnosti (1–20 let) 

o zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži 

o zákaz přijímání dotací a subvencí 

o uveřejnění rozsudku 
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15. Kyberkriminalita 
 počítač může být předmětem nebo nástrojem trestného činu, k tomu má výhodné 

vlastnosti: 

o nejednoduché ovládání 

o nakládání s informacemi v nehmotné podobě 

o jednoduché zahlazování stop v této nehmotné podobě 

o dostupnost prostředků pro utajování obsahu informací (šifrování, hesla) 

o páchání trestného činu na dálku pomocí sítí 

 

 trestné činy počítačové (informační) kriminality (!!!): 

o majetková kriminalita vůči počítači jako věci movité 

 krádež (kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní) 

 neoprávněné užívání cizí věci (kdo se zmocní cizí věci nikoli malé 

hodnoty v úmyslu ji přechodně užívat) 

 podílnictví a podílnictví z nedbalosti (novinka) 

 zatajení věci 

o informační kriminalita vůči softwaru, datům a uloženým informacím 

 neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči inf. 

 opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačo-

vému systému a jiných takových dat 

 poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a 

zásah do vybavení počítače z nedbalosti 

 neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostřed-

ku 

 porušení autorského práva a souvisejících práv 

 neoprávněné nakládání s osobními údaji 

 porušení tajemství dopravovaných zpráv; listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí 

o hospodářská a majetková kriminalita (podvody, defraudace) 

 podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod 

 provozování nepoctivých her a sázek 

 legalizace výnosů z trestné činnosti 

 prostřednictvím internetu lze uplatnit i kriminalitu, kde je znakem veřejnost (= 

před více než dvěma osobami současně přítomnými) – pomluva, podněcování, 

schvalování trestného činu, výtržnictví, šíření poplašné zprávy, podněcování k ne-

návisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobení národa, 

etnické skupiny, rasy a přesvědčení, ohrožování mravnosti, šíření toxikomanie, po-

rušování listovního tajemství 

 trestné činy v prostředí internetu – zásahy do cizích programů a databází, kopíro-

vání cizích autorských děl (i umísťování na vlastní stránky), neoprávněné užívání a 

distribuce programů, počítačová špionáž, internetová letadla nebo pyramidy, ban-

kovní podvody, zadávání nepravdivých čísel nebo čísel cizích platebních karet 
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 úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě (otevřena k podpisu 23.11.2001), přede-

vším definuje jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, jejím cílem je harmo-

nizace skutkových podstat trestných činů, uplatnění pravomocí procesního práva 

a pohotový režim mezinárodní spolupráce 

o typy trestných činů – nedovolené získání přístupu k systému, nedovolené 

narušování komunikace, poškozování dat, narušování běhu IS, zneužití 

technických prostředků k výše uvedeným cílům (včetně jejich držení), padě-

lání za užití počítače, počítačový podvod, výroba, distribuce, získávání a dr-

žení dětské pornografie na datových nosičích, porušování autorských práv a 

práv souvisejících, pomáhání nebo návod k uvedeným činům 

 další typické internetové podvody – phishing, pharming, spear phishing, sniffing 

16. Kybernetická bezpečnost 
 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (účinný od 1.1.2015), vyhláška 316/2014 Sb. o 

kybernetické bezpečnosti, novela 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infra-

struktury, zákon 104/2017 Sb. (transpozice směrnice NIS, účinnost od 1.7.2017) 

 zákon definuje povinné osoby, které mají povinnost hlásit kybernetické bezpeč-

nostní incidenty národnímu CERT, který zajišťuje CZ.NIC (CSIRT.CZ – Computer 

Security Incident Response Team), nebo vládnímu CERT, který zajišťuje NBÚ 

(Národní centrum kybernetické bezpečnosti) (!!!) 

 Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) se dělí na: 

o vládní odbor CERT (GovCERT.cz) – sleduje kybernetické bezpečnostní in-

cidenty po technické stránce, provádí penetrační testy, analýzu malware a 

zajišťuje sdílení informací o incidentech, zranitelnostech a trendech ky-

bernetické bezpečnosti s IT komunitou i veřejností – má laboratoř pro 

zkoumání a testování ICS/SCADA systémů, forenzní laboratoř (= prostředí 

a nástroje pro práci na zajištěných fyzických zařízeních), nasazuje síťové 

sondy do klíčových orgánů státu, vytěžuje otevřené zdroje informací 

o odbor kybernetických bezpečnostních politik (OKBP) – soustředí se na ne-

technické aspekty kybernetické bezpečnosti – na tvorbu a implementaci 

kybernetické bezpečnostní politiky ČR, určování kritické informační infra-

struktury (KII) a posuzování významných informačních systémů (VIS) podle 

zákona o kybernetické bezpečnosti 

 

 povinnými osobami podle §3 ZKB jsou orgány a osoby zajišťující:  

o provoz sítí elektronických komunikací 

o poskytování služeb elektronických komunikací 

o provozovatelé významných sítí 

o správce kritické informační architektury (KII) 

o správce významných informačních systémů (VIS) 
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 směrnice NIS má dvě nové kategorie povinných osob – provozovatelé základních 

služeb a poskytovatelé digitálních služeb – budou v různé míře muset zavádět 

bezpečnostní opatření a hlásit bezpečnostní incidenty způsobilé narušit klíčové 

společenské a ekonomické činnosti zajišťované jimi provozovanými službami 

 povinné subjekty: 

o správci IS kritické informační infrastruktury (soukromé i veřejné subjekty, 

např. energetika, zdravotnictví, doprava, zemědělství) 

o správci významných IS spravovaných orgány veřejné moci (registr živnos-

tenského podnikání, registr pojištěnců, centrální registr vozidel,…) 

 

 kritická infrastruktura = taková informační a komunikační systémy, jejichž naru-

šení by mohlo mít závažný dopad na zabezpečení základních životních potřeb, 

zdraví osob, bezpečnost a ekonomiku státu (fyzické např. elektrárny, přenosové 

soustavy el. energie, banky apod.) 

 KII = kritická informační infrastruktura – rozlišuje odvětvová a průřezová krité-

ria, musí z každé sady naplnit alespoň jedno kritérium 

o průřezová kritéria – zohledňují společenské zájmy (život a zdraví, ekono-

mika, služby nezbytné pro fungování společnosti) 

o odvětvová kritéria 

 informační systém nebo komunikační systém ovlivňující činnost 

určeného prvku kritické infrastruktury nahraditelný s vysokými 

náklady za víc jak 8 hodin 

 informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující 

osobní údaje o více jak 300 000 osobách 

 komunikační systém  zajišťující připojení prvku kritické infrastruk-

tury s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně 

1 Gbit/s 

 VIS = významný informační systém = IS spravovaný orgánem veřejné moci, který 

není kritickou informační infrastrukturou, a u kterého narušení bezpečnosti mů-

že omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci; vylouče-

ny soukromé subjekty a obce 

 systém detekce kybernetických bezpečnostních událostí = projekt NCKB z 

6/2015 analyzující síťový provoz v klíčových sítích státu (sleduje malware, bru-

te-force pokusy o prolomení autentizace, DDoS útoky, zapojení do botnetů)  
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17. Právní aspekty marketingu na internetu 
 webová analytika (Google Analytics pro Google AdWords) 

 informace shromážděné pomocí internet lze využít v rámci kontextové reklamy 

(= internetová reklama, která zobrazuje sdělení zadavatele v kontextu s obsahem 

webové stránky, zobrazuje se na předem určeném místě mimo hlavní text): 

o SEO = Search Engine Optimalisation 

o Search Engine Marketing 

o PPC kampaně (placené odkazy, Pay-per-click) 

o PR na internetu a marketing v sociálních sítích 

 je rozdíl mezi kontextovou reklamou a reklamou ve vyhledávačích (ta je zobraze-

na v souvislosti s frázi ve vyhledávači, nikoliv v kontextu s obsahem webu) 

 právní úprava kontextové reklamy je uplatněna v ochraně soukromí, ochraně 

osobních údajů, skryté a nevyžádané reklamě a nekalé soutěži 

 př. průšvihu kontextové reklamy – u nekrologu Karla Zicha se objevovala reklama 

na potápěčské vybavení (nebo u článku o Osvětimi byla reklama na plyn od ČEZu) 

 

 cookies = malé množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na počí-

tači uživatele – při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data po-

sílá zpět serveru (použití: rozlišování uživatelů, uživatelské předvolby) 

o podle Úřadu ochrany osobních údajů lze cookies považovat za osobní údaj, 

taktéž i IP adresa 

o cookies reguluje zákon o elektronických komunikacích – opt–in režim = 

uživatel musí aktivně souhlasit s použitím cookies (EU směrnice z roku 

2015) 

 


