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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Evropská komise chce pomocí návrhu směrnice dosáhnout pokroku v boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování a také v boji proti zobrazování 
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 let.

2. Návrh vychází ze skutečnosti, že trestných činů v této oblasti přibývá, rozvoj moderní 
komunikace tento problém ještě vyostřuje a právní předpisy členských zemí EU nejsou 
ani dostatečně přísné ani koherentní.

3. Návrh obsahuje předpisy, které definují trestné činy a sankce, jež mají sloužit cílům 
stanoveným pod bodem 1.

4. Je však sporné, zda tento návrh uvedené cíle splní, protože:

a) Obsahy elektronických médií, které zobrazují sexuální praktiky s osobami mladšími 18 
let, lze velmi rychle odstranit. Ukazuje se, že blokování internetových stránek zavedené 
v některých členských státech lze snadno obcházet. Blokování není účinným 
prostředkem v boji proti takovému zobrazování. Toto blokování je málo efektivní, 
nepřesné a lze je bez velkých komplikací obejít. Blokování nevede k odstranění 
obsahů, ale pouze jen k jejich relativní nedostupnosti, čímž není ukončeno protiprávní 
jednání týkající se „zpřístupnění“.

b) Členské státy EU a telekomunikační společnosti, které v nich působí, mají k dispozici 
fungující nadnárodní sítě, které zpravidla zajišťují rychlé vymazání obsahů. Nejnovější 
údaje o skandinávských seznamech blokovaných stránek dokazují, že se v USA, 
Austrálii, Nizozemí a v Německu nachází mnoho odpovídajících serverů. Odchod 
poskytovatelů těchto obsahů do zemí, v nichž je toto mazání nemožné nebo je možné 
pouze po vynaložení značně dlouhé doby, dosud nelze doložit.

c) Vytvoření technického blokování umožňuje kontrolu komunikačních proudů ve velkém 
rozsahu a budí přání, pokud jde o další zakázané nebo i nežádoucí obsahy. Poté, co 
bude nástroj blokování internetových stránek zaveden, bude využíván nejen k boji proti 
zobrazování sexuálních praktik s osobami mladšími 18 let na internetu. Blokování 
s sebou nese obavy ze zásadního odklonu od zásady neutrality sítí.

d) Je zapotřebí zvolit strategii zaměřenou mnoha směry, jež povede k posílení 
a zdokonalení spolupráce mezi policejními orgány, internetovou ekonomikou, 
existujícími místy pro reklamace internetu a sítí poskytovatelů INHOPE.

e) Řešení, která se zakládají na blokování přístupu, oslabují důvěru ve svobodu informací 
a komunikace na internetu. Proto nelze souhlasit s heslem „raději vymazat než 
zablokovat“, protože i toto heslo vyžaduje zřízení infrastruktury na blokování. Lze 
očekávat, že blokování odrazuje pouze příležitostné pachatele, což nemůže opravňovat 
k tomuto dalekosáhlému zásahu do svobody informací.

f) Boj proti vyobrazení sexuálních praktik s osobami mladšími 18 let se nesmí omezovat 
pouze na síťové servery. Je zapotřebí takový přístup, který znemožňuje rovnou měrou 



PE442.976v03-00 4/47 AD\839976CS.doc

CS

výměnu odpovídajících obsahů přes server FTP (File Transfer Protocol), e-mail, 
výměnné sítě (peer-to-peer) a mobilní telefony.

g) Potřebu chránit děti a dospívající mládež v procesu jejich pohlavního dozrávání je 
právě v trestním právu v oblasti sexuálně motivovaných trestných činů třeba posuzovat 
diferencovaně. Bez tohoto rozlišování by se v mnoha členských státech EU rozšířila 
oblast trestných činů pohlavního vykořisťování zcela zásadním způsobem.

h) Je zapotřebí všeobecná společná strategie proti pohlavnímu vykořisťování mladých 
lidí. V tomto smyslu je žádoucí, aby se Komise v rámci svých možností ujala iniciativy 
za účelem dosažení mezinárodní závazné úmluvy.

5. Z výše uvedených důvodů vyplývají obavy, zda lze cílů, které jsou formulovány v návrhu 
směrnice, dosáhnout pomocí navrhovaných opatření. 

Hlavními body navrhovatelčina návrhu proto jsou:

 Nepřijetí konkrétních ustanovení pro zavedení blokování internetových stránek a pro 
vymazávání obsahů, proti kterým je třeba na základě uvedené směrnice bojovat, a to 
na celoevropské úrovni.

 Nevytvoření definice pojmů „dítě“ a „dětská pornografie“, která by platila v celé 
Evropě.

 Nezavedení trestněprávní odpovědnosti pro právnické osoby.
 Nezavedení oznamovací povinnosti při podezření z pohlavního vykořisťování nebo 

pohlavního zneužívání.
 Nenavržení konkrétních trestních sazeb za definované trestné činy.
 Větší ochrana oběti a lepší prevence na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských 

zemí EU.
 Zdokonalení a formování podoby mezinárodní spolupráce odpovídající době 

a zahrnující mazání obsahů, stíhání trestných činů, ochranu obětí i prevenci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání 
a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti
dětské pornografii, kterou se zrušuje 

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání 
a pohlavnímu vykořisťování osob mladších 
18 let a proti vyobrazení sexuálních 
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rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV praktik s těmito osobami, kterou se zrušuje 
rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí, včetně dětské 
pornografie, představují závažné 
porušování základních práv, zejména práv 
dítěte na takovou ochranu a péči, jaká je 
nezbytná pro jeho blaho, jak jsou 
stanovena Úmluvou OSN o právech dítěte 
a Listinou základních práv Evropské unie.

(1) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování osob mladších 18 let, včetně
vyobrazení sexuálních praktik s těmito 
osobami, představují závažné porušování 
základních práv, zejména práv dítěte na 
takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná 
pro jeho blaho, jak jsou stanovena 
Úmluvou OSN o právech dítěte a Listinou 
základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V této souvislosti by se měl zohlednit 
význam Úmluvy Organizace spojených 
národů o právech dítěte ze dne 20. 
listopadu 1989, zejména její články 19 
a 34, a také Opční protokol k této úmluvě 
ze dne 25. května 2000 týkající se prodeje 
dětí, dětské prostituce a dětské 
pornografie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Je vhodné v této souvislosti 
připomenout význam článku 16 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, který 
zakotvuje právo na ochranu osobních 
údajů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) Je vhodné v této souvislosti 
připomenout význam článků 7, 8, 11 a 24 
Listiny základních práv Evropské unie, 
které zakotvují právo na respektování 
soukromého a rodinného života, právo na 
ochranu osobních údajů, právo na 
svobodu projevu a informací a také práva 
dítěte.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d) Je vhodné v této souvislosti 
připomenout význam článků 8 a 10 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, v nichž je zakotveno 
právo na respektování soukromého 
a rodinného života a právo na svobodu 
projevu.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Dětská pornografie, kterou tvoří
vyobrazení pohlavního zneužívání dětí, 
a jiné zvlášť závažné formy pohlavního 
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí
stále narůstají a šíří se využíváním nových 
technologií a internetu.

(2) Vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let a jiné formy 
pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování osob mladších 18 let stále 
narůstají a šíří se využíváním nových 
technologií a internetu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu 
vykořisťování dětí a dětské pornografii 
sbližuje právní předpisy členských států 
s cílem učinit trestnými nejzávažnější 
formy pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování dětí, rozšířit vnitrostátní 
soudní příslušnost a poskytnout obětem 
minimální úroveň pomoci. Rámcové 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 
o postavení obětí v trestním řízení stanoví 
soubor práv obětí v trestním řízení, včetně 
práva na ochranu a odškodnění.
Koordinace stíhání v případech pohlavního 
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí 
a dětské pornografie bude dále usnadněna 
na základě přijetí rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/948/SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.

(3) Rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu 
vykořisťování dětí a dětské pornografii 
sbližuje právní předpisy členských států 
s cílem učinit trestnými nejzávažnější 
formy pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování osob mladších 18 let, 
rozšířit vnitrostátní soudní příslušnost 
a poskytnout obětem minimální úroveň 
pomoci. Rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV o postavení obětí v trestním 
řízení stanoví soubor práv obětí v trestním 
řízení, včetně práva na ochranu 
a odškodnění. Koordinace stíhání 
v případech pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování osob mladších 
18 let a vyobrazení sexuálních praktik 
s těmito osobami bude dále usnadněna na 
základě přijetí rámcového rozhodnutí Rady 
2009/948/SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Závažné trestné činy, jakými jsou 
pohlavní vykořisťování dětí a dětská 
pornografie, vyžadují komplexní přístup 
zahrnující stíhání pachatelů trestných činů, 
ochranu dětských obětí a předcházení 
tomuto jevu. Prvořadým hlediskem při 
provádění všech opatření zaměřených na 
boj proti těmto trestným činům musí být 
nejlepší zájem dítěte, a to v souladu 
s Listinou základních práv Evropské unie a 
s Úmluvou OSN o právech dítěte.
Rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV by 
mělo být nahrazeno novým nástrojem, 
který poskytne takový ucelený právní 
rámec, aby bylo dosaženo požadovaného 
účelu.

(5) Závažné trestné činy, jakými jsou 
pohlavní zneužívání, pohlavní 
vykořisťování osob mladších 18 let 
a vyobrazení sexuálních praktik s osobami 
mladšími 18 let, vyžadují komplexní 
přístup zahrnující stíhání pachatelů 
trestných činů, ochranu obětí mladších 18 
let a předcházení tomuto jevu. Důležitým 
hlediskem při provádění všech opatření 
zaměřených na boj proti těmto trestným 
činům musí být nejlepší zájem obětí 
mladších 18 let, a to v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a 
s Úmluvou OSN o právech dítěte. 
Rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV by
mělo být nahrazeno novým nástrojem, 
který poskytne takový ucelený právní 
rámec, aby bylo dosaženo požadovaného 
účelu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Závažné formy pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování dětí by měly 
podléhat účinným, přiměřeným 
a odrazujícím sankcím. Jedná se zejména 
o různé formy pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování umožněné 
využíváním informačních a komunikačních 
technologií. Rovněž definice dětské 
pornografie by měla být upřesněna a měla 
by se přiblížit definicím obsaženým 
v mezinárodních nástrojích.

(6) Závažné formy pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování osob mladších 
18 let i vyobrazení takových praktik, 
rovněž s použitím informačních 
a komunikačních technologií, by měly 
podléhat účinným a přiměřeným sankcím. 
Přístup, který členské státy k různým 
formám pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování zaujaly, musí
reagovat na pokrok v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a na roli, 
jakou mohou tyto trhy hrát při produkci 
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a šíření takových materiálů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby bylo možné zabránit pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
osob mladších 18 let a vyobrazení 
sexuálních praktik s těmito osobami, je 
třeba celostní přístup, který zajistí kromě 
potrestání pachatelů i komplexní ochranu 
obětí a účinnou prevenci na úrovni 
členských států. Otázka prevence by měla 
být jasně a důsledně prosazována 
především při výuce zacházení s novými 
komunikačními prostředky, jako je např. 
internet. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice nemá upravovat politiku 
členských států, pokud jde o sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se mohou 
účastnit děti a které lze považovat za 
normální objevování sexuality při vývoji 
člověka s přihlédnutím k různým kulturním 
a právním tradicím, a také k novým 
formám navazování a udržování vztahů 
u dětí a dospívající mládeže, mimo jiné 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

(7) Tato směrnice neupravuje politiku 
členských států, pokud jde o sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se účastní
osoby srovnatelného věku, z nichž 
nejméně jedna je mladší 18 let, a které lze 
považovat za normální objevování 
sexuality při vývoji člověka s přihlédnutím 
k různým kulturním a právním tradicím, 
a také k novým formám navazování 
a udržování vztahů u mladých lidí, mimo 
jiné prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zároveň je třeba poukázat na to, že 
rozdíly v kulturních a právních tradicích 
nesmějí odůvodňovat sexuální obtěžování 
osob mladších 18 let a vyobrazení 
sexuálních praktik s nimi.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování 
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
nebo jiné finanční vyšetřování.

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování 
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje, včetně využití 
systémů včasného varování. Tato šetření 
by před svým zahájením měla být 
povolena příslušným soudním orgánem
daného členského státu a měla by 
probíhat pod jeho dozorem.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by se změnit pravidla o soudní (9) Měla by se změnit pravidla o soudní 
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příslušnosti, aby se zajistilo, že pachatelé 
pohlavního zneužívání a vykořisťování
dětí, kteří pocházejí z Evropské unie, 
budou stíháni i tehdy, pokud se dopustí 
trestného činu mimo Evropskou unii, 
zejména v rámci tzv. sexuální turistiky.

příslušnosti, aby se zajistilo, že pachatelé 
pohlavního zneužívání a vykořisťování
osob mladších 18 let, kteří pocházejí 
z Evropské unie, budou stíháni i tehdy, 
pokud se dopustí trestného činu mimo 
Evropskou unii, zejména v rámci tzv. 
sexuální turistiky.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám.
Dětské oběti by měly mít snadný přístup 
k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství 
a zastupování a opatření řešících střet 
zájmů, pokud ke zneužívání dochází 
v rodině. Pokud svůj případ předloží 
příslušným orgánům, neměly by dětské
oběti také podléhat sankcím ukládaným 
například podle vnitrostátních právních 
předpisů o přistěhovalectví nebo prostituci.
Mimo to by účast v trestním řízení neměla 
těmto obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu obětí mladších 18 let, v jejich 
nejlepším zájmu a s přihlédnutím k jejich 
potřebám. Tyto oběti by měly mít snadný 
přístup k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství 
a zastupování a opatření řešících střet 
zájmů, pokud ke zneužívání dochází 
v rodině. Pokud svůj případ předloží 
příslušným orgánům, neměly by oběti
mladší 18 let také podléhat sankcím 
ukládaným například podle vnitrostátních 
právních předpisů o přistěhovalectví nebo 
prostituci. Mimo to by účast v trestním 
řízení neměla těmto obětem způsobovat 
další trauma zapříčiněné výslechy nebo 
vizuálním kontaktem s pachateli.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev 
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev 
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
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trestných činů spáchaných na dětech a měli 
by mít na základě dobrovolnosti přístup 
k účinným intervenčním programům nebo 
opatřením.

trestných činů spáchaných na osobách 
mladších 18 let. Při odsouzení pachatele 
by však každopádně mělo být přijato 
příslušné nařízení; mělo by zohlednit 
práva pachatele v souladu s čl. 5 odst. 1 
a čl. 7 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod. Dále 
by měli pachatelé mít na základě 
dobrovolnosti přístup k doprovodným nebo 
léčebným programům.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se případně pachatelům 
trestných činů, kteří byli odsouzeni, 
případně dočasně nebo trvale zabránit ve 
výkonu činností, u nichž se předpokládá 
pravidelný styk s dětmi. Mělo by se 
umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se případně pachatelům 
trestných činů, kteří byli odsouzeni, 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností zahrnujících pravidelný kontakt
s osobami mladšími 18 let. Mělo by se 
umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU, při dodržování 
stávajících pravidel ochrany údajů.
Předpokladem pro to je provádění řízení 
v právním státě s použitím práva platného 
v členských státech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
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veřejně přístupné internetové stránky.
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na 
jejich území. Jelikož se však navzdory 
takovému úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé: například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří 
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější 
a aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

veřejně přístupné internetové stránky.
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na 
jejich území. Jelikož se však navzdory 
takovému úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé: například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří 
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější 
a aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že cíle sledovaného 
touto směrnicí, tedy bojovat proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii, nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států 
samotných, a z důvodu jeho rozsahu 
a účinků ho proto může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článků 3 a 5 Smlouvy o Evropské 
unii. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 5 tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(14) Vzhledem k tomu, že cíle sledovaného 
touto směrnicí, tedy bojovat proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování osob mladších 18 let 
a vyobrazování sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let, nemůže být 
dosaženo uspokojivě na úrovni členských 
států samotných, a z důvodu jeho rozsahu 
a účinků ho proto může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii.
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznávané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie 
a zejména lidskou důstojnost, zákaz 
mučení a nelidského nebo ponižujícího 
zacházení či trestu, práva dětí, právo na 
svobodu a bezpečnost, svobodu projevu 
a informací, ochranu osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Cílem směrnice je 
zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv, v souladu s čímž musí být provedena.

(15) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznávané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie 
a zejména lidskou důstojnost, zákaz 
mučení a nelidského nebo ponižujícího 
zacházení či trestu, práva dětí, právo na 
svobodu a bezpečnost, svobodu projevu 
a informací, ochranu osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů. Tato směrnice
zaručuje plné dodržování těchto práv, 
v souladu s čímž musí být provedena.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Předcházení pohlavnímu 
vykořisťování, pohlavnímu zneužívání 
a sexuálnímu násilí páchanému na 
osobách mladších 18 let na internetu je 
v oblasti etiky i vzdělávání prioritou, 
neboť podpora dodržování práv osob 
mladších 18 let je základem jakékoli 
činnosti usilující o předcházení těmto 
činům.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovit minimální 
pravidla týkající se vymezení trestných 
činů a sankcí v oblasti pohlavního 
vykořisťování dětí. Jejím cílem je také 
zavést společná ustanovení umožňující 
těmto trestným činům lépe předcházet 
a chránit jejich oběti.

Cílem této směrnice je stanovit minimální 
pravidla týkající se vymezení trestných 
činů a sankcí v oblasti pohlavního
zneužívání a pohlavního vykořisťování
osob mladších 18 let a vyobrazení 
sexuálních praktik s těmito osobami.
Jejím cílem je také zavést společná 
ustanovení umožňující těmto trestným 
činům lépe předcházet a chránit jejich 
oběti.

Odůvodnění

Ve směrnici by se měly výrazy „pohlavní zneužívání, pohlavní vykořisťování a vyobrazování 
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 let“ používat jednotně. Mělo by se upustit od 
minimálních úrovní horní hranice sazby za trestné činy, protože jejich stanovení zpochybňuje 
klasifikaci trestů v členských státech EU.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; vypouští se

Odůvodnění

Návrh směrnice výrazně zasahuje do systému jednotlivých oblastí trestního práva v členských 
státech EU. Zejména by se kvůli tomuto návrhu nemělo upouštět od třístupňového vymezení 
mezi dítětem (do 14 let), mladistvým (14 až 18 let) a dospívajícím (do 21 let), které se 
v mnoha členských státech EU osvědčilo. Proto je třeba vzdát se definice pojmu „dítě“, která 
by platila v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „vyobrazením sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let“:

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, 
které se účastní skutečného nebo 
předstíraného jednoznačně sexuálního 
jednání nebo

i) jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu 
mladší 18 let, která se účastní skutečného 
nebo předstíraného jednoznačně sexuálního 
jednání nebo
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jakékoli zobrazení pohlavních orgánů
dítěte prvotně k sexuálním účelům nebo

ii) jakékoli zobrazení pohlavních orgánů
osoby mladší 18 let k prvotně sexuálním 
účelům;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jakýkoli materiál, který zobrazuje 
osobu se vzhledem dítěte, která se účastní 
skutečného nebo předstíraného 
jednoznačně sexuálního jednání, nebo 
každé zobrazení pohlavních orgánů osoby 
se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním 
účelům nebo

vypouští se

Odůvodnění

Je-li trestnost vázána na skutkové podstaty, jako je „vzhled dítěte“ a „realistické obrázky“, 
znamená to její rozšíření. Skutková podstata se zdá neurčitá, protože každý člověk má jinou 
představu jak o vzhledu dítěte, tak o realistických zobrazeních. Měly by být trestány činy proti 
osobám a proti jejich sexuálnímu sebeurčení, ale nikoliv představa o tom.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte, bez ohledu na to, zda 
takové dítě skutečně existuje, k prvotně 
sexuálním účelům;

vypouští se
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Odůvodnění

Je-li trestnost vázána na skutkové podstaty, jako je „vzhled dítěte“ a „realistické obrázky“, 
znamená to její rozšíření. Skutková podstata se zdá neurčitá, protože každý člověk má jinou 
představu jak o vzhledu dítěte, tak o realistických zobrazeních. Měly by být trestány činy proti 
osobám a proti jejich sexuálnímu sebeurčení, ale nikoliv představa o tom.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dítěte, které se účastní skutečného nebo 
předstíraného jednoznačně sexuálního 
jednání nebo

i) osoby mladší 18 let, která se účastní 
skutečného nebo předstíraného 
jednoznačně sexuálního jednání nebo

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pohlavních orgánů dítěte
k prvotně sexuálním účelům;

ii) pohlavních orgánů osoby mladší 18 let
k prvotně sexuálním účelům;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „právnickou osobou“ subjekt, který má 
podle použitelného práva právní 
subjektivitu, s výjimkou států nebo jiných 
veřejných orgánů vykonávajících státní 
moc a veřejných mezinárodních 
organizací.

vypouští se

Odůvodnění

Zavedení trestněprávní odpovědnosti pro právnické osoby většina trestněprávních systémů 
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členských států EU nezná, a mělo by být tedy odmítnuto. Proto také není zapotřebí definice 
právnické osoby v trestním právu hmotném.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání
uvedených v odstavcích 2 a 5.

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění toho, že je osoba, která
podle právních předpisů daného státu
nedosáhla věku pohlavní dospělosti, za 
sexuálním účelem svědkem pohlavního 
zneužívání či sexuálních praktik, a to i 
v případě, kdy se těchto praktik sama
neúčastní, znamená jednání ve 
smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na sexuálních praktikách 3. Účast na sexuálních praktikách
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s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

s osobou, která podle právních předpisů 
daného státu nedosáhla věku pohlavní 
dospělosti, znamená jednání ve smyslu 
odstavce 1.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, pokud

4. Účast na sexuálních praktikách s osobou 
mladší 18 let, pokud

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad
dítětem, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let nebo 

i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad 
touto osobou nebo;

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména pokud se jedná 
o dítě s mentálním či tělesným postižením 
či dítě ve stavu závislosti, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let nebo

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení této osoby, zejména pokud se 
jedná o osobu s mentálním či fyzickým 
postižením či osobu ve stavu závislosti, 
nebo
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně 
deset let.

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek,

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

5. Donucování osoby mladší 18 let
k sexuálním praktikám se třetími osobami
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání
uvedených v odstavcích 2 a 11.

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
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trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti osoby mladší 18 let na 
pornografických představeních znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

3. Profitování z osoby mladší 18 let 
účastnící se pornografických představení
nebo jiné vykořisťování této osoby 
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují osoby 
mladší 18 let, znamená jednání ve smyslu 
odstavce 1.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5. Najímání osoby mladší 18 let k účasti na 
pornografických představeních znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

6. Kdo zapříčinil nebo využívá účast osoby 
mladší 18 let na sexuálních praktikách, za 
něž jsou nabízeny nebo přislíbeny peníze, 
jiné odměny nebo protislužby, bez ohledu 
na to, jestli peníze, příslib nebo 
protislužba bude ve prospěch této osoby 
mladší 18 let nebo třetí osoby, dopouští se 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

vypouští se

Pozměňovací návrh 49
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Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem v případech, kdy se jedná 
o dětskou prostituci, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let.

8. Kdo vykonává sexuální praktiky na 
osobě mladší 18 let a nabízí nebo za ně 
slibuje peníze, jiné odměny nebo 
protislužby, bez ohledu na to, jestli peníze, 
příslib nebo protislužba budou ve 
prospěch této osoby nebo třetí osoby, 
dopouští se jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování osoby mladší 18 let k účasti 
na pornografických představeních
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Kdo se snaží získat osobu mladší 18 let 
pro účast na sexuálních praktikách nebo 
ji nutí k sexuálním praktikám, za něž jsou 
nabízeny nebo přislíbeny peníze, jiné 
odměny nebo protislužby, bez ohledu na 
to, jestli peníze, slib nebo protislužba bude 
ve prospěch této osoby nebo třetí osoby, 
dopouští se činu ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 52
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trestné činy dětské pornografie Trestné činy v souvislosti s vyobrazením 
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 
let

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 5. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 až 6.

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.



PE442.976v03-00 26/47 AD\839976CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně 
jeden rok.

2. Pořizování nebo držení materiálu 
v souvislosti s vyobrazením sexuálních 
praktik s osobami mladšími 18 let 
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok.

3. Vědomé získávání přístupu k vyobrazení
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 
let prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distribuce, šíření nebo předávání dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě 
léta.

4. Distribuce, šíření nebo předávání
vyobrazení sexuálních praktik s osobami 
mladšími 18 let znamená jednání ve 
smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování
dětské pornografie se trestá odnětím 

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování
vyobrazení sexuálních praktik s osobami 
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svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dvě léta.

mladšími 18 let znamená jednání ve 
smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

6. Výroba vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti tohoto úmyslného 
jednání.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo toto úmyslné 
jednání potrestáno a aby k němu byla 
podle jeho klasifikace přiřazena příslušná
trestní sazba odpovídající závažnosti činu:

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání osobě, která podle právních 
předpisů daného státu nedosáhla věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti navádění, napomáhání 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby bylo navádění, napomáhání 
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a účastenství při páchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6.

a účastenství při páchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6 uzákoněno jako trestný čin a aby byly 
k těmto činům podle jejich klasifikace 
přiřazeny příslušné trestní sazby 
odpovídající jejich závažnosti.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti pokusu spáchání 
některého z trestných činů uvedených v čl. 
3 odst. 3 až 5 a v odst. 2, kdy je dítě 
svědkem pohlavního zneužívání, v čl. 4 
odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 odst. 2 
a odst. 4 až 6.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby pokus o spáchání některého 
z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 3 
až 5 a v odst. 2, kdy je dítě svědkem 
pohlavního zneužívání, v čl. 4 odst. 2 a 3 
a odst. 5 až 11 a v čl. 5 odst. 2 a odst. 4 až 
6 byl uzákoněn jako trestný čin a aby 
těmto činům byly podle jejich klasifikace 
přiřazeny příslušné trestní sazby 
odpovídající jejich závažnosti.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti tohoto úmyslného 
jednání.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo následujícím 
úmyslným jednáním zabráněno nebo aby 
byla zakázána a byla uzákoněna jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Pozměňovací návrh 64
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Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5 neupravují sexuální 
praktiky dětí, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití.

Ustanovení čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5 neupravují sexuální 
praktiky osob, z nichž alespoň jedna je 
mladší 18 let, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud následující okolnosti nejsou již 
součástí skutkové podstaty trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, považují se 
pro účely této směrnice za přitěžující 
okolnosti:

1. Všechny členské státy zavedou nezbytná 
legislativní či jiná opatření, aby zajistily, 
že následující okolnosti, pokud nejsou již 
součástí skutkové podstaty trestných činů, 
bude možné považovat za přitěžující 
okolnosti při ukládání trestů za trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 7:

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dítě nedosáhlo podle právních předpisů
daného státu věku pohlavní dospělosti;

a) oběť nedosáhla podle právních předpisů 
daného státu věku pohlavní dospělosti;
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Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti
s mentálním či tělesným postižením či 
dítěti ve stavu závislosti;

b) trestný čin byl spáchán na oběti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na oběti
s mentálním či tělesným postižením či 
dítěti ve stavu závislosti;

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) trestný čin byl spáchán členem rodiny, 
osobou žijící s dítětem ve společné 
domácnosti nebo osobou, která zneužila 
své autority;

c) trestný čin byl spáchán členem rodiny, 
osobou žijící s obětí ve společné 
domácnosti nebo osobou, která zneužila 
své autority;

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) trestný čin ohrozil život dítěte; g) trestný čin ohrozil život oběti;

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) trestný čin byl spáchán za použití 
hrubého násilí nebo způsobil dítěti vážnou 
újmu.

h) trestný čin byl spáchán za použití 
hrubého násilí nebo způsobil oběti vážnou 
újmu.

Pozměňovací návrh 71
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Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud existuje alespoň jedna přitěžující 
okolnost uvedená v odstavci 1, členské 
státy přijmou opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby činy uvedené v článcích 3 až 6 
bylo možné potrestat účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi 
přísnějšími, než jsou sankce ukládané 
podle článků 3 až 6 pro základní skutkovou 
podstatu.

2. Pokud existuje alespoň jedna přitěžující 
okolnost uvedená v odstavci 1, členské 
státy přijmou opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby činy uvedené v článcích 3 až 6 
bylo možné potrestat účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi 
přísnějšími, než jsou sankce ukládané 
podle článků 3 až 6 pro základní skutkovou 
podstatu, a aby tyto činy byly v členských 
státech uzákoněny jako trestné a aby jim 
byly podle jejich klasifikace přiřazeny 
příslušné trestní sazby odpovídající jejich 
závažnosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty
s osobami mladšími 18 let.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
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výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z důvodu 
odsouzení za jakýkoli trestný čin uvedený 
v článcích 3 až 7 této směrnice na základě 
žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s osobami mladšími 
18 let, především pokud dožadující členský 
stát podmíní přístup k určitým činnostem 
požadavkem zaručit, že uchazeči nebyli 
odsouzeni za žádný trestný čin uvedený 
v článcích 3 až 7 této směrnice, byly 
poskytnuty údaje týkající se zákazu 
činnosti z důvodu odsouzení za jakýkoli 
trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 této 
směrnice na základě žádosti podle článku 6 
uvedeného rámcového rozhodnutí podané 
ústředním orgánem členského státu, jehož 
je příslušná osoba státním příslušníkem, 
a aby osobní údaje týkající se takového 
zákazu poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby právnické osoby bylo 
možné činit odpovědnými za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7, které v jejich 
prospěch spáchá jakákoli osoba jednající 
samostatně nebo v rámci orgánu dotyčné 
právnické osoby a která v této právnické 
osobě působí ve vedoucím postavení na 
základě:

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby právnické osoby bylo 
možné činit odpovědnými za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7, které v jejich 
prospěch spáchá jakákoli fyzická osoba 
jednající samostatně nebo v rámci orgánu 
dotyčné právnické osoby a která v této 
právnické osobě působí ve vedoucím 
postavení na základě:



AD\839976CS.doc 33/47 PE442.976v03-00

CS

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Sankce ukládané právnickým osobám
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění možnosti postihnout 
právnickou osobu odpovědnou podle čl. 
11 odst. 1 účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi, které zahrnují 
pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou 
zahrnovat i jiné sankce, například:
a) zbavení oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;
b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování 
obchodní činnosti;
c) uložení soudního dohledu;
d) zrušení rozhodnutím soudu;
e) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven, jichž bylo využito ke spáchání 
trestného činu.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění možnosti postihnout 
právnickou osobu odpovědnou podle čl. 
11 odst. 2 účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi nebo opatřeními.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených 
v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly 
trestně stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy umožní, aby osoby, které se 
staly obětí trestných činů uvedených 
v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly 
trestně stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Pozměňovací návrh 77
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, které umožní provádění tajných 
operací alespoň v případech, v nichž se 
využívají informační a komunikační 
technologie.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, které umožní provádění tajných 
operací alespoň v případech, v nichž se 
využívají informační a komunikační 
technologie. Toto vyšetřování podléhá 
předchozímu schválení příslušného 
soudního orgánu daného členského státu 
a probíhá pod jeho dozorem.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou materiálu, např. 
fotografií a audiovizuálních záznamů 
šířených nebo předávaných 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby pravidla důvěrnosti 
ukládaná právními předpisy daného státu 
určitým odborníkům, kteří jsou při práci 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby pravidla důvěrnosti 
ukládaná právními předpisy daného státu 
určitým odborníkům, jejichž hlavním 
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v kontaktu s dětmi, nebránila těmto 
odborníkům informovat útvary odpovědné 
za ochranu dětí o každé situaci, kdy mají 
důvodné podezření, že je dítě obětí 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7.

úkolem je pracovat v kontaktu s osobami 
mladšími 18 let, nebránila těmto 
odborníkům informovat útvary odpovědné 
za ochranu dětí o každé situaci, kdy mají 
důvodné podezření, že je osoba mladší 18 
let obětí trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby povzbudily všechny osoby, které vědí 
nebo se v dobré víře domnívají, že došlo 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, ke sdělení těchto skutečností 
příslušným útvarům.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby povzbudily všechny osoby, které vědí 
nebo se v dobré víře domnívají, že došlo 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, jež byly spáchány na osobě mladší 18 
let, ke sdělení těchto skutečností 
příslušným útvarům.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem zavést informační služby, 
např. speciální tísňové telefonní linky 
a internetové stránky, které poskytnou 
osobám mladším 18 let rady a podporu.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 15. – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou nezbytné kroky 
s cílem zajistit, aby byla ve školních 
zařízeních uplatňována preventivní 
opatření, která u osob mladších 18 let 
posílí znalost práv každého člověka, 
sebeúctu a úctu k ostatním a schopnost 
rozpoznat nevhodné situace zasahování 
do osobních práv a situace, v nichž 
dochází ke zneužívání.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obětem trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7 se poskytuje pomoc, 
podpora a ochrana, přičemž se zohlední 
nejlepší zájem dítěte.

1. Osobám mladším 18 let, které jsou 
oběťmi trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7, se poskytuje pomoc, 
podpora a ochrana, přičemž se zohlední
jejich nejlepší zájem.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby osoba, která se 
stala obětí trestných činů podle článků 3 až 
7, jejíž věk není jistý a u níž existují 
důvody k domněnce, že se jedná o dítě, 
byla za dítě považována a získala tak 
okamžitý přístup k pomoci, podpoře 
a ochraně v souladu s články 18 a 19, 
dokud nebude její věk zjištěn.

2. Členské státy zajistí, aby osoba, která se 
stala obětí trestných činů podle článků 3 až 
7, jejíž věk není jistý a u níž existují 
důvody k domněnce, že se jedná o osobu 
mladší 18 let, byla za takovou osobu
považována a získala tak okamžitý přístup 
k pomoci, podpoře a ochraně v souladu 
s články 18 a 19, dokud nebude její věk 
zjištěn.
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Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zvláštní opatření, která 
mají obětem krátkodobě i dlouhodobě 
pomáhat a podpořit je při jejich fyzickém 
a psycho-sociálním zotavování, byla přijata 
až po individuálním posouzení zvláštní 
situace každé dětské oběti při řádném 
zohlednění názorů, potřeb a zájmů dítěte.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zvláštní opatření, která 
mají obětem krátkodobě i dlouhodobě 
pomáhat a podpořit je při jejich fyzickém 
a psycho-sociálním zotavování, byla přijata 
až po individuálním posouzení zvláštní 
situace každé oběti při řádném zohlednění 
názorů, potřeb a zájmů oběti.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oběti trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7 se považují za obzvlášť 
ohrožené oběti podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 
odst. 4 a čl. 14 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2001/220/SVV.

3. Osoby mladší 18 let, které jsou oběťmi
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7,
se považují za obzvlášť ohrožené oběti 
podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 4 a čl. 14 
odst. 1 rámcového rozhodnutí 
2001/220/SVV.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zahájení osvětových a jiných 
kampaní, jejichž cílem je zabránit riziku 
výskytu vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let, a to se 
zvláštním zaměřením na to, jak odhalit 
spáchání trestného činu a jak mu 
zabránit.
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Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy přijmout nezbytná 
opatření s cílem podpořit vyučující, 
sociální pracovníky, vedoucí mládeže 
a všechny, kdo pracují s osobami 
mladšími 18 let, aby v rámci školních 
osnov nebo aktivit rozvíjeli vzdělávání 
týkající se sdělovacích prostředků 
a internetu a učili osoby mladší 18 let 
reagovat způsobem, který je může 
zachránit před újmou. Je zásadně důležité 
naučit osoby mladší 18 let pohybovat se 
na internetu bezpečně.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 18. – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná pro začlenění vzdělávacích 
činností do cílů a základních hodnot 
všech úrovní vzdělávání. Je zásadní, aby 
byly rozvíjeny vzorce chování vycházející 
z úcty a spravedlnosti, které osobám 
mladším 18 let umožní rozvíjet sebeúctu 
a úctu k ostatním, k institucím a okolí. 
V prostředí, v němž se jí naslouchá, bude 
osoba mladší 18 let schopna uvědomit si, 
že se stala obětí zneužívání, a rozpoznat 
nepatřičné situace nebo situace 
zasahování do osobních práv, v nichž se 
mohla ocitnout.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 19 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana dětských obětí při vyšetřování 
trestných činů a při trestním řízení

Ochrana obětí při vyšetřování trestných 
činů a při trestním řízení

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů a při trestním řízení soudní 
orgány určily zvláštního zástupce dětské
oběti, v případě, že osoby, které mají za
dítě rodičovskou zodpovědnost, podle 
právních předpisů daného státu nesmějí
dítě z důvodu střetu zájmů mezi nimi
a dětskou obětí zastupovat, nebo v případě, 
že je dítě bez doprovodu nebo odloučeno
od rodiny.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů a při trestním řízení soudní 
orgány určily zvláštního zástupce oběti, 
v případě, že osoby, které mají za osobu 
mladší 18 let rodičovskou zodpovědnost, 
podle právních předpisů daného státu 
nesmějí tuto osobu z důvodu střetu zájmů 
mezi nimi a obětí zastupovat, nebo 
v případě, že je oběť mladší 18 let bez 
doprovodu nebo odloučena od rodiny.
Před přijetím rozhodnutí je oběť 
konzultována.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti 
měly okamžitý přístup k bezplatnému 
právnímu poradenství a k bezplatnému 
právnímu zastupování, a to mimo jiné za 
účelem požadování odškodného.

2. Členské státy zajistí, aby oběti mladší 18 
let měly okamžitý přístup k bezplatnému 
právnímu poradenství a k bezplatnému 
právnímu zastupování, a to mimo jiné za 
účelem požadování odškodného.
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Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výslechy dětských obětí proběhly bez 
zbytečného prodlení poté, co byly 
skutečnosti předloženy příslušným 
orgánům;

a) výslechy obětí mladších 18 let ze zásady
proběhly bez zbytečného prodlení poté, co 
byly skutečnosti předloženy příslušným 
orgánům;

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslechy dětských obětí v případě
potřeby proběhly v prostorách k tomuto 
účelu určených nebo upravených;

b) výslechy obětí mladších 18 let ze zásady
proběhly v prostorách k tomuto účelu 
určených nebo upravených;

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výslechy dětských obětí byly v případě 
potřeby prováděny odborníky vyškolenými 
k tomuto účelu nebo s jejich pomocí;

c) výslechy obětí mladších 18 let byly ze 
zásady prováděny odborníky vyškolenými 
k tomuto účelu nebo s jejich pomocí;

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud je to možné a v případě potřeby
vedly všechny výslechy určité dětské oběti 
tytéž osoby;

d) všechny výslechy určité oběti mladší 18 
let vedly ze zásady tytéž osoby;
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Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dětská oběť mohla být doprovázena 
svým právním zástupcem, nebo případně
dospělou osobou podle svého výběru, 
pokud nebylo v souvislosti s touto osobou 
přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 
smyslu.

f) oběť mladší 18 let mohla být 
doprovázena svým právním zástupcem 
nebo případně dospělou osobou podle 
svého výběru, pokud nebylo v souvislosti 
s touto osobou přijato odůvodněné 
rozhodnutí v opačném smyslu.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 
mohly být všechny výslechy dětských obětí 
nebo případně dítěte, které vystupuje jako 
svědek, zaznamenány na video a aby tyto 
videozáznamy mohly být v souladu 
s pravidly práva daného státu používány 
jako důkazy při trestním řízení.

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 
mohly být všechny výslechy obětí
mladších 18 let nebo případně svědka 
mladšího 18 let zaznamenány na video 
a aby tyto videozáznamy mohly být
v souladu s pravidly práva daného státu 
používány jako důkazy při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 19 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dětská oběť může být vyslýchána
v soudní síni, aniž by byla přítomna, 
především s využitím vhodných 
komunikačních technologií.

b) oběť mladší 18 let může být vyslýchána
v soudní síni, aniž by byla bezprostředně
přítomna, především s využitím vhodných 
komunikačních technologií.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření 
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti
dětem či toto riziko minimalizovat. Tyto 
programy nebo opatření jsou dostupné po 
celou dobu trestního řízení, ve věznici 
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření 
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti
osobám mladším 18 let či toto riziko 
minimalizovat. Tyto programy nebo 
opatření jsou dostupné po celou dobu 
trestního řízení, ve věznici i mimo ni, 
v souladu s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto intervenční programy nebo opatření 
se upraví tak, aby odpovídaly zvláštním 
vývojovým potřebám dětí, které se 
dopustily sexuálně motivovaného trestného 
činu, včetně dětí, které ještě nedosáhly 
věku trestní odpovědnosti.

Tyto intervenční programy nebo opatření 
se upraví tak, aby odpovídaly zvláštním 
vývojovým potřebám osob, které se 
dopustily sexuálně motivovaného trestného 
činu, včetně těch, které ještě nedosáhly 
věku trestní odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Preventivní opatření

1. Členské státy přijmout opatření s cílem 
posílit ochranu práv osob mladších 18 let 
vůči třetím osobám, které s osobami 
mladšími 18 let pracují ve vzdělávání, 
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zdravotnictví a v oblasti sociální péče, 
soudní a policejní ochrany, jakož i 
v oblastech souvisejících se sportem, 
kulturou a trávením volného času. Tato 
opatření zahrnují získávání mediálních 
kompetencí již v útlém dětském věku, 
které osobám mladším 18 let umožní 
využívat informační a komunikační 
technologie tak, aby je neohrožovaly, 
a seznámí je s nebezpečími při jejich 
používání. Do této výchovné práce jsou 
stejnou měrou zapojeni rodiče, školní 
i mimoškolní vzdělávací instituce.
2. Členské státy vybízejí sdělovací 
prostředky, aby se podílely na 
zprostředkování mediálních kompetencí 
v rámci svých vzdělávacích 
a informačních úkolů.
3. Členské státy vybízejí soukromý sektor, 
především v odvětvích informační 
technologie, komunikace, cestovního 
ruchu, bankovnictví a finančnictví 
a občanské společnosti, aby se podílel na 
vypracovávání a uplatňování politik, 
jejichž cílem je předcházet pohlavnímu 
vykořisťování a zneužívání osob mladších 
18 let a bojovat s ním prostřednictvím 
samoregulace a výměny informací 
s příslušnými orgány.
4. Členské státy poskytují nezbytné 
finanční prostředky prostřednictvím 
zřizování specifických fondů určených 
k realizaci programů pro předcházení 
pohlavnímu vykořisťování a zneužívání 
osob mladších 18 let a k jejich ochraně 
před těmito praktikami.
5. Komise podpoří členské státy v rámci 
strukturovaného dialogu při jejich 
snahách a postará se, aby mezi členskými 
státy probíhala pravidelná výměna názorů 
na zavedená opatření; přispěje tak rovněž 
k šíření osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 103
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Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem zajistit, aby byly žákům 
i učitelům v průběhu školní docházky na 
základní a střední škole poskytovány 
informace o rizicích spojených 
s pohlavním vykořisťováním 
a zneužíváním osob mladších 18 let 
a o nástrojích ochrany proti těmto jevům. 
Tyto informace by měly být součástí 
obecné informovanosti o sexualitě, 
přičemž je třeba klást zvláštní důraz na 
rizika spojená s používáním informačních 
a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 21. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou 

pornografii

Opatření v souvislosti s informačními 
a komunikačními sítěmi

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území 
k internetovým stránkám obsahujícím 
nebo šířícím dětskou pornografii. 
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami, zejména 
zajištěním toho, aby se zablokování 
omezilo pouze na to, co je nezbytné, aby 
byli uživatelé informováni o důvodech 
zablokování a aby poskytovatelé obsahu 
byli pokud možno informováni o možnosti 
toto zablokování přístupu napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl neprodleně 
odstraněn materiál s vyobrazením 
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 
let v elektronických informačních 
a komunikačních sítích. Odstranění 
probíhá v souladu s vnitrostátními 
postupy a v rámci přiměřených 
ochranných mechanismů zajišťujících, 
aby toto odstranění nepřekročilo rámec 
striktně nezbytných opatření. Evropská 
unie navíc vyjednává s třetími státy tak, 
aby dosáhla urychleného odstranění 
takových obsahů umístěných na serverech 
na jejich území. Kromě toho prohlubují 
členské státy a orgány Evropské unie 
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i Europol spolupráci s mezinárodními 
kontaktními místy, jako je INHOPE, 
s cílem urychleně odstranit podobný 
obsah.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 21. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Za alternativní opatření za účelem 
nedostupnosti takového obsahu, např. 
zablokování internetové stránky, 
odpovídají členské státy. Předpokladem je, 
že byla zcela vyčerpána všechna opatření 
k odstranění a že je na tomto základě 
dostatečně prokázáno, že odstranění není 
možné; opatření se dále musí omezit na 
nezbytně nutný postup, podléhají soudní 
výhradě, a osoby, jichž se tato opatření 
týkají, jsou informovány o důvodech. 
Dotčené osoby mohou postupovat právní 
cestou.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Podávání zpráv

Komise každoročně předloží Evropskému 
parlamentu zprávu o opatřeních přijatých 
v členských státech i na evropské 
a mezinárodní úrovni za účelem 
omezování pohlavního zneužívání 
a pohlavního vykořisťování osob 
mladších 18 let, za účelem odstranění 
materiálu s vyobrazením takových praktik, 
identifikace pachatelů a za účelem stíhání 
a odsouzení výrobců i uživatelů. Tato 
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zpráva obsahuje také údaje o opatřeních 
v oblasti prevence, ochrany obětí 
a podpory a pomoci obětem, která byla 
přijata na různých politických úrovních. 

Odůvodnění

Individuální i kolektivní zlepšení opatření členských států v této oblasti má rozhodující 
význam. Povinnost podávat zprávy by členským státům napomohla k tomu, aby doplnily své 
pětileté zprávy pro Organizaci spojených národů a dosáhly lepší transparentnosti 
a koordinace v úsilí, které vyvíjejí.
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