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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Děti jsou díky své zranitelnosti vystaveny většímu riziku týrání nebo pohlavního zneužívání. 
Podle organizace UNICEF je zisk z dětské pornografie 20 miliard eur a k tomuto 
zavrženíhodnému účelu je využíván milion dětí1. Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí je obzvlášť závažnou formou trestné činnosti a vede k dlouhodobému 
fyzickému, psychickému a sociálnímu poškození obětí, jejich rodin a rodin pachatelů.

Definice

Vzhledem k tomu, že na tuto zprávu se vztahuje řádný legislativní postup, je důležité začlenit 
do ní definici „dítěte“. Dobročinné organizace zabývající se dětmi doporučují, aby za dítě 
byla považována každá osoba, která nedosáhla věku pohlavní dospělosti v příslušném 
členském státě a je mladší 18 let. Z hlediska práva je důležité rozlišovat mezi „dítětem“, které 
nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, a „dospívajícím“, který uvedeného věku dosáhl, je však 
mladší 18 let a musí být nadále chráněn před pohlavním vykořisťováním. 

Navrhovatelka se domnívá, že pojem „dětská pornografie“ by měl být užíván v protikladu ke 
„zneužívání dětí“. „Zneužívání dětí“ je širší pojem používaný pro nejrůznější druhy trestných 
činů, které nemusí mít nutně sexuální povahu. Pojem „dětská pornografie“ má v současných 
protokolech a úmluvách širší právní rozsah a je obecně známý a platný ve všech výkladech. 

Genderový rozměr

Vzhledem k tomu, o jak citlivé téma se jedná, je problém získat přesná data o počtu dětských 
obětí mužského a ženského pohlaví. Je nicméně známo, že pohlavní zneužívání oznamují 
častěji dívky než chlapci. V tomto stanovisku je podpořen názor, že k pohlavnímu zneužívání
a vykořisťování dochází u obou pohlaví a že se nejedná o výhradně ženskou otázku. 
Stanovisko rovněž uznává, že úloha žen jakožto hlavních osob poskytujících rodinnou péči je 
pro úspěšnou péči o oběti a pachatele neocenitelná. 

Oběti

Děti, které se staly oběťmi pohlavního zneužívání, mohou nést stopy těchto zkušeností po 
celý život, dokonce i v dospělosti. Děti, které byly takto zneužívány, se mohou stát opakovaně 
oběťmi prostřednictvím obrazového materiálu, který může být na internetu umístěn dlouho 
poté, kdy došlo k trestnému činu. 

Pachatelé

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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Je důležité zabránit pachatelům v další trestné činnosti. Fakta ukazují, že je tak třeba učinit na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím řady komplexních opatření. Jedním z takových opatření je 
doporučené zavedení telefonní linky pomoci pro osoby, které uvažují o spáchání pohlavního 
zneužívání dětí. Výzkum opakovaně prokázal, že pokud mohou tyto osoby hovořit o svých 
myšlenkách s vyškoleným poradcem, může je to od opakování trestné činnosti odradit. 
Stanovisko doporučuje, aby členské státy nabídly pachatelům sexuálně motivovaných 
trestných činů akreditované léčebné programy, které mohou napomoci k jejich opětovnému 
začlenění do společnosti.

Otázka, na kterou se často zapomíná, je potřeba poskytovat pomoc a radu rodině pachatele1. 
Nejbližší členové pachatelovy rodiny jsou často tichými oběťmi, které denně čelí nepokoji 
uvnitř rodiny a rovněž vně rodiny, tedy v širší společnosti. 

Smazání obsahu a zablokování 

Mezi zúčastněnými subjekty je vedena rozsáhlá diskuze, pokud jde o otázku smazání obsahu
a zablokování stránek. Při zvažování tohoto přístupu je třeba pečlivě vyvažovat 
demokratickou regulaci internetu prostřednictvím svobody projevu a ochranu a blaho dětí. 
Povinností členských států je usilovat spolu s poskytovateli internetových služeb o zajištění 
ochrany dětí před nezákonnou činností, kterou představuje pohlavní zneužívání dětí. Důležitá 
je rovněž povinnost zajistit kontroly obsahu a bezpečnosti s cílem chránit děti. 

V řadě členských států bylo prokázáno, že zablokování stránek na místní úrovni přináší 
úspěch2. Proto je nanejvýš důležité, aby členské státy dosáhly v první řadě smazání 
internetových stránek obsahujících nebo šířících dětskou pornografii, a pokud není možné 
jejich smazání, aby mohly přístup uživatelů internetu na svém území k podobným 
internetovým stránkám zablokovat. Na území mimo jurisdikci EU a tam, kde není dostatečná 
kontrola, může být spíše než smazání jedinou proveditelnou možností zablokování. 

Stanovisko vyzývá členské státy, aby společně s odvětvím informačních technologií
a poskytovateli internetových služeb sdílely osvědčené postupy a spolupracovaly při výměně 
informací. 

Shrnutí

Stanovisko zaujímá vyvážený a promyšlený přístup k tomuto problému a jeho cílem je 
nepřekračovat působnost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a pravomoci Evropské unie 
stanovené Lisabonskou smlouvou. 

Je zřejmé, že je třeba zaujmout přístup usilující o řešení hlavních příčin problému s cílem 
zamezit trestné činnosti. Společnost, která přikládá důležitost svým zranitelným členům, 
jakými jsou děti, směřuje k vytvoření kultury, v níž se pohlavní zneužívání a vykořisťování 
dětí stává nepřijatelným. 

Povaha tohoto trestného činu se rychle mění, zejména v důsledku pokroku technologií a jejich 

                                               
1 Slyšení skupiny PPE o pohlavním zneužívání dětí prostřednictvím internetu, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company
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aplikace. V minulosti byla dětská pornografie omezena na materiální prostředky, jako je pošta 
nebo fotografie. Nyní může být obrazový materiál posílán po celém světě velmi rychle
a zdarma. Trestná povaha této činnosti, zneužívání nejzranitelnějších osob a naše povinnost 
chránit děti znamená, že nesmíme váhat podniknout zásadní a rozhodné kroky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 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
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Všechny zainteresované subjekty by 
měly v boji proti pohlavnímu zneužívání 
dětí, jejich pohlavnímu vykořisťování
a dětské pornografii uplatňovat nulovou 
toleranci.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Obětí pohlavního zneužívání se 
mohou stát děti a dospívající obou 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Nebezpečí, které představují ženy, jež 
se dopouštějí pohlavního zneužívání dětí,
a také nebezpečí, které představují muži 
dopouštějící se stejných činů, by mělo být 
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vyšetřeno.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Oběti obchodování s lidmi byly často 
oběťmi pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování dětí.

Odůvodnění

Děti mohou více trpět dlouhodobými důsledky pohlavního zneužívání, a to jak po fyzické, tak 
po psychické stránce. Tato skutečnost může způsobit odcizení v rodině a v místě, kde žijí, což 
je může činit zranitelnými vůči dalším formám vykořisťování, jako je obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh  5

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 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, např. „grooming“(získávání 
důvěry dětí k sexuálním účelům) 
prostřednictvím sociálních sítí
a diskusních fór na internetu. Rovněž 
definice dětské pornografie by měla být 
upřesněna a měla by se přiblížit definicím 
obsaženým v mezinárodních nástrojích.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zároveň je třeba zajistit, aby rozdíly 
kulturních a právních tradic nemohly být 
zneužívány k zakrývání sexuálního 
zneužívání dětí a dětské pornografie.

Pozměňovací návrh 7

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, podávání 
žalob v trestních řízeních a identifikace 
pachatelů by se mělo usnadnit, aby se 
vzaly v úvahu obtíže, které musí dětské 
oběti při oznamování zneužití, překonávat.
Nemělo by se umožnit, aby anonymita
pachatelů trestných činů v kybernetickém 
světě mařila vyšetřování a bránila tomu, 
aby byl pachatel neprodleně vypátrán. 
Členské státy by proto měly učinit kroky 
potřebné k zajištění toho, aby uživatelé 
kybernetického prostoru zůstali na 
veřejnosti anonymní, ale mohli být 
okamžitě identifikováni v případě, kdy se 
dopouštějí nezákonného jednání, zejména 
na takových internetových aplikacích,
u nichž hrozí největší riziko groomingu, 
např. na internetových stránkách 
sociálních sítí, fórech, sociálních 
platformách a blozích. 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. Tato 
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vyšetřování by měla být povolena 
příslušným soudním orgánem daného 
členského státu a měla by probíhat pod 
jeho dozorem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Systém včasného varování 
prostřednictvím pravidelných hlášení na 
policii nebo místní tísňové linky pro 
hlášení podezření z pohlavního zneužívání 
dětí na internetu pravděpodobně výrazně 
přispěje k rychlému narušení činnosti 
pachatelů sexuálních trestných činů a 
k okamžitému upozornění úřadů
a poskytovatelů internetových služeb na 
existenci takového nelegálního materiálu
v jejich síti by jim umožnilo neprodleně 
přijmout příslušná opatření k odstranění 
nelegálního materiálu z přístupu 
veřejnosti a zajištění důkazů pro 
vyšetřování.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by se změnit pravidla o soudní 
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.

(9) Je velmi důležité posílit účinnost 
právních předpisů, včetně exteritoriálních 
trestněprávních předpisů, 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, což je jev, který se šíří 
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geograficky se závažnými důsledky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy by měly podporovat 
otevřený dialog a komunikaci se třetími 
zeměmi, aby byly schopny trestně stíhat 
podle příslušných vnitrostátních právních 
předpisů pachatele, kteří do těchto zemí 
cestují za účelem sexuální turistiky.

Odůvodnění

Proti sexuální turistice lze účinně bojovat pouze prostřednictvím přeshraniční spolupráce 
všech zemí.

Pozměňovací návrh 11

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 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. Pro ochranu dětí, 
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které se staly obětí trestných činů, je velmi 
důležitá důvěrnost všech informací 
týkajících se jejich identifikace.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu plné ochrany obětí by měly 
být děti, které se staly obětí trestných činů, 
informovány o svých právech a službách, 
které jsou jim k dispozici, o celkovém 
průběhu vyšetřování nebo řízení a o své 
roli v tomto vyšetřování nebo řízení a 
o jeho výsledku.
Kromě toho by měla být přijata opatření, 
která by měla zajistit, aby byly děti 
poučeny o svých právech na ochranu před 
zneužíváním, a o tom, jak se chránit a co 
dělat, pokud jsou nebo byly zneužívány.

Pozměňovací návrh 13

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 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 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. Členské státy by měly provádět 
kontroly před nástupem do zaměstnání, 
které vyžaduje pravidelný kontakt s dětmi. 
Uplatňování takových opatření by mělo 
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probíhat na základě platných právních 
předpisů členských států.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Internet je součástí společnosti jako 
cokoli jiného a neměl by být vnímán jako 
neutrální prostor. Stejně, jak je běžné
v normální společnosti, bude třeba zavést 
normy a pravidla upravující jeho 
používání.

Pozměňovací návrh 15

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 
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 

(13) Dětskou pornografií se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání.
V rámci boje proti dětské pornografii je 
nezbytné snížit oběh materiálů 
zobrazujících zneužívání dětí tím, že bude 
pachatelům ztíženo nahrávání takového 
obsahu na 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. Navzdory takovému úsilí se ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
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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.

obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, zatímco přístup na 
drtivou většinu stránek, které byly 
zablokovány, je usnadňován 
prostřednictvím serverů umístěných
v zemích (hlavně USA a EU), které 
podepsaly Úmluvu OSN o právech dítěte 
nebo Opční protokol k Úmluvě o právech 
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 
prostituce a dětské pornografie. Měly by 
být zavedeny mechanismy k posílení 
mezinárodní spolupráce mezi státy, 
soudními a policejními orgány,
a kontaktní místa pro hlášení dětské 
pornografie, aby bylo zajištěno bezpečné
a rychlé odstranění internetových stránek 
obsahujících dětskou pornografii. 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.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
 Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a). Existuje mnoho přístupových míst 
pro sledování internetových stránek 
obsahujících dětskou pornografii
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a pachatelé se stále přizpůsobují vývoji 
technického pokroku a jeho aplikacím.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b). Evropská finanční koalice by měla 
rozšířit svou působnost tak, aby pod ni 
spadaly veškeré internetové stránky
s dětskou pornografií, nikoli pouze 
komerční stránky s dětskou pornografií.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „dětská pornografie“ je forma 
zneužívání dětí a rozumí se jí:

Odůvodnění

Při použití pojmu „dětská pornografie“ je důraz kladen na sexuální cíl činu, zatímco 
„zneužívání dětí“ je širší pojem používaný pro nejrůznější druhy trestných činů, které nemusí 
mít sexuální povahu: tento pojem zahrnuje jak pohlavní zneužívání, tak pohlavní 
vykořisťování dětí a dětskou pornografii. Vzhledem k rozsahu tohoto pojmu a s ohledem na
současné právní předpisy a definice pojmů použité v protokolu k Úmluvě o právech dítěte 
týkajícím se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie a v Úmluvě Rady Evropy
o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním, doporučuje navrhovatelka, aby 
byl použit pojem „dětská pornografie“.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 
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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 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 a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm
let a zákazem vykonávat povolání 
zahrnující jakoukoli formu kontaktu
s dětmi.

Pozměňovací návrh 21

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 
dítětem, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let
a zákazem vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.
V případě rodičů, kteří zneužili své děti, je 
trest přiměřený ochraně dětí před 



AD\835690CS.doc 15/36 PE448.743v02-00

CS

opakováním trestného činu;

Pozměňovací návrh 22

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 dítěte, zejména v důsledku jeho 
mentálního nebo tělesného postižení, 
chudoby a sociálního vyloučení či dítě ve 
stavu závislosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm 
let a zákazem vykonávat povolání 
zahrnující jakoukoli formu kontaktu
s dětmi; 

Pozměňovací návrh 23

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, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně deset 
let a zákazem vykonávat povolání 
zahrnující jakoukoli formu kontaktu
s dětmi.

Pozměňovací návrh 24

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 

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
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sazby nejméně deset let. sazby nejméně deset let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 25

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 dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 26

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 dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 

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

trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 28

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 dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 29

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. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let
a zákazem vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních okolností maximální trest ve 
výši nejméně 8 let, a to zejména pokud je 
dítě vystaveno nebezpečí, je použito 
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extrémní násilí, které dítěti způsobí 
vážnou újmu, nebo pokud jde o skutky 
soustavnější nebo organizované povahy.

Pozměňovací návrh 31

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.

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let
a zákazem vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 32

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. Účast na sexuálních praktikách s dítětem
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm
let a zákazem vykonávat povolání 
zahrnující jakoukoli formu kontaktu
s dětmi.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 

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

odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 34

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. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 35

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.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trestné činy dětské pornografie Trestné činy užívání materiálů týkajících 
se zneužívání dětí
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Odůvodnění

Užití slov „dětská pornografie“ je velmi problematické. Obvyklá definice slova 
„pornografie“ totiž odkazuje na činy dospělých, s nimiž zúčastněné strany souhlasí. Užití 
výrazu „materiály týkající se zneužívání dětí“ je jasnými sdělením: prohlížení těchto 
materiálů je důkazem spáchání trestného činu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizace cest za účelem spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

b) organizace cest a/nebo jiné přípravy za 
účelem spáchání trestných činů uvedených
v článcích 3 až 6.

Odůvodnění

Pokud jde o organizování sexuální turistiky zaměřené na děti, mezi aktéry, kteří napomáhají 
pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, patří nejen ti, kteří cestu organizují, např. 
organizátoři zájezdů a cestovní kanceláře, ale také celá řada prostředníků, kteří zajišťují jiné 
služby, jako např. hotely, hostely, průvodce, překladatelské služby atd.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 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 dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti
s mentálním či tělesným postižením, dítěti 
žijícím v chudobě a v sociálním vyloučení
či dítěti ve stavu závislosti;

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 



AD\835690CS.doc 21/36 PE448.743v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby opatření uvedené
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby opatření uvedené
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena. Členské státy přijmou 
nezbytná legislativní nebo další opatření
k zajištění toho, aby byl prověřován trestní 
rejstřík pokaždé, když si nějaká osoba 
podá žádost o nové zaměstnání, k jehož 
výkonu patří pravidelné kontakty s dětmi.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy by měly zajistit, aby 
státní i soukromé organizace vykonávající 
činnosti, které zahrnují pravidelné 
kontakty s dětmi, systematicky prověřovaly 
trestní rejstřík nových zaměstnanců, a aby
v organizacích, včetně škol, které 
poskytují služby pro děti, byly zavedeny 
přísné a aktivní politiky na ochranu dětí.

Odůvodnění

Archivování informací a jejich sdílení musí být doplněno o opatření ze strany organizací 
vykonávajících činnosti, které zahrnují pravidelné kontakty s dětmi, s cílem zajistit, aby byl 
trestní rejstřík uchazečů o místa nebo činnosti související s prací s dětmi prověřen předtím, 
než jim bude nabídnuto místo, a to prostřednictvím kontroly před nástupem do zaměstnání.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Článek 13
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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 trestně nestíhají ani 
netrestají děti, které se staly obětí trestných 
činů uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 
6, za jejich účast v protiprávních 
činnostech v přímém důsledku toho, že 
byly oběťmi těchto trestných činů.

Odůvodnění

Dítě, které se stalo obětí trestného činu, by nemělo být považováno za schopné dát souhlas
k prostituci nebo k účasti na vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Trestní odpovědnosti by 
měli podléhat výhradně pachatelé těchto trestných činů, a to bez ohledu na jakýkoli údajný či 
předpokládaný „souhlas“ oběti.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla. Uplatňování 
takových opatření probíhá na základě 
platných právních předpisů členských 
států.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 3. Členské státy přijmou opatření nezbytná
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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.

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. Tato opatření podléhají 
předchozímu schválení příslušného 
soudního orgánu daného členského státu
a probíhají pod jeho dozorem.

Pozměňovací návrh 44

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 okamžitou 
identifikaci obětí trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7 a poskytnou jim podporu, 
zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.

Odůvodnění

Členské státy musí poskytnout nezbytné finanční a lidské zdroje, aby zajistily plnou funkčnost
a efektivitu vyšetřovacích oddělení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s opatřeními zaměřenými na 
boj proti terorismu by měla být přijata
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i monitorovací a preventivní opatření vůči 
pachatelům trestných činů ve smyslu 
článků 3 až 7 této směrnice. Komise by 
měla za tímto účelem prostudovat možnost 
zřízení evropského systému včasného 
varování (EWS), který by koordinoval 
opatření zaměřená proti trestné činnosti
v oblasti počítačové techniky, která 
provádějí orgány členských států, a sloužil
k prevenci trestných činů páchaných 
pedofily a osobami sexuálně obtěžujícími 
jiné osoby, jak k tomu vyzval Evropský 
parlament ve svém doporučení ze dne 23. 
června 2010 o vytvoření evropského 
systému včasného varování proti 
pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím 
jiné osoby1, jež bylo přijato absolutní 
většinou.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy by měly spolupracovat
s policejními a soudními orgány,
s odvětvím informačních
a komunikačních technologií,
s poskytovateli internetových služeb,
s bankovním sektorem a s nevládními 
organizacemi.
Členské státy by měly navzájem 
spolupracovat a sdílet příklady postupů, 
které se osvědčily v boji proti pohlavnímu 
vykořisťování dětí v členských státech, 
kde účinně působí orgány specializované 
na tuto oblast.

Odůvodnění

Globální přístup, v jehož rámci budou sdíleny osvědčené postupy mezi členskými státy
a příslušnými subjekty, má zásadní význam pro boj proti této přeshraniční trestné činnosti.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy podněcují organizace 
vykonávající ve státní a soukromé sféře 
činnosti, jež zahrnují pravidelné kontakty
s dětmi, k provádění pravidelných školení 
zaměstnanců, aby byly jednotlivé osoby
schopny lépe rozpoznat, kdy dochází ke 
zneužívání dítěte, a věděly, koho o tom 
mají informovat.

Odůvodnění

Tam, kde jsou zaměstnanci školeni k tomu, aby dokázali rozpoznat zneužívání, je 
pravděpodobné, že takové případy budou nahlášeny rychleji.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření s cílem 
zajistit, aby měly oběti přístup
k mechanismům oznamování důvěrných 
informací a jejich předávání, jež jsou 
vhodné pro děti, jako jsou např. tísňové 
telefonní linky a internetové stránky,
a aby se na činnosti těchto linek podíleli 
odborníci vyškolení k řešení případů 
zneužívání.

Odůvodnění

Zavedení mechanismů oznamování informací a informačních služeb, jež jsou vhodné pro děti, 
poskytuje dětským obětem vyšší míru samostatnosti a přiměje je k větší otevřenosti
a nahlášení případu zneužití.
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Pozměňovací návrh 49

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, ke sdělení těchto skutečností 
příslušným útvarům. Na všechny osoby 
podávající zprávu o těchto trestných 
činech se vztahuje ochrana osobních 
údajů a zajištění anonymity.

Odůvodnění

Je nezbytné vštípit osobám informujícím o trestných činech důvěru, že jejich anonymita bude 
za všech okolností zajištěna, s cílem povzbuzovat svědky, aby podávali zprávy o případech 
pohlavního zneužívání dětí.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření ke zřízení anonymní služby
k podávání zpráv pro uživatele internetu, 
kteří náhodou objeví na internetu 
materiály týkající se pohlavního 
zneužívání dětí.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou nezbytná 
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opatření s cílem zavést informační služby, 
např. speciální tísňové telefonní linky
a internetové stránky, které dětem 
poskytnou rady a pomoc.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát může rozhodnout, že 
nebude uplatňovat pravidla o příslušnosti 
podle odst. 1 písm. c) a d) nebo že je bude 
uplatňovat pouze ve zvláštních případech 
nebo za zvláštních okolností, pokud byl 
trestný čin spáchán mimo jeho území.

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k ochraně soukromí dětí, které se 
staly obětí trestných činů, jejich identity
a jejich podoby s cílem zabránit 
veřejnému rozšiřování těchto informací.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Členské státy zavedou opatření pro 
preventivní ochranu dětí. K těmto 
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opatřením patří:
a) široké veřejnosti se poskytnou 
informace a podpora s cílem napomáhat 
ochraně dětí, a to i formou osvětových
a vzdělávacích kampaní, aby jednotlivé 
osoby dokázaly lépe rozpoznat, zda je dítě 
pohlavně zneužíváno, a aby věděly komu 
to mají oznámit na internetu i mimo něj;
b) programy zaměřené na zvyšování 
informovanosti pro školy a mimoškolní 
činnosti, díky nimž se děti naučí rozpoznat 
vysoce nebezpečné situace a vyvarovat se 
jich;
c) opatření na zajištění toho, aby 
internetové sociální sítě obsahovaly 
aplikaci sloužící jako „nouzové tlačítko“, 
které by dětem umožnilo upozornit 
příslušné orgány na nevhodné sexuální 
chování, protože počet případů získávání 
důvěry dětí k sexuálním účelům 
(grooming) prostřednictvím diskusních 
fór (chatů) a sociálních sítí na internetu 
narůstá. Je třeba zavést jasné
a konzistentní následné postupy, podle 
nichž bude jasně stanoveno, kdo obdrží 
zprávu, jak bude zpracována a jaká 
pomoc a podpora bude dítěti poskytnuta;
iv) důkladné prověření trestního rejstříku
u všech typů zaměstnání, jejichž náplní je 
práce s dětmi a osobami mladšími 18 let, 
ať už jde o dobrovolníky či placené 
zaměstnance;
v) opatření na posouzení možnosti zavést 
systém „výstrahy“, který by umožňoval 
předávání informací/údajů
o nejnebezpečnějších pachatelích sexuální 
trestné činnosti na dětech mezi členskými 
státy, pokud pachatel cestuje v zemích 
EU, přičemž tyto informace/údaje 
podléhají všem současným právním 
předpisům o ochraně údajů na úrovni EU
i jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy jsou podněcovány
k tomu, aby použily majetek zabavený 
pachatelům trestné činnosti k financování 
dodatečných terapeutických
a integračních služeb pro oběti dětské 
pornografie.

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy využijí stávajících 
struktur, například rámec Europolu pro 
analytickou práci, k předcházení činnosti 
zločineckých sítí zapojených do výroby, 
prodeje nebo distribuce dětské 
pornografie a k boji proti této činnosti, 
zavedou nezbytné právní předpisy a další 
opatření na podporu a pomoc při 
vytváření informačních služeb, jako jsou 
telefonní nebo internetové linky pomoci, 
jejichž cílem je poskytovat volajícím radu 
při zachování důvěrnosti a s náležitým 
ohledem na jejich anonymitu.

Odůvodnění

Informační služby, jako jsou telefonní linky pomoci, mohou být významným nástrojem v boji 
proti pohlavnímu zneužívání dětí. Tuto skutečnost uznává i článek 13 Úmluvy Rady Evropy
o ochraně dětí před pohlavním zneužíváním.

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy přijmou opatření 
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nezbytná k zajištění toho, aby se rodina 
pachatele nedostala do izolace a nebyla 
stigmatizována.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčena práva obhajoby, 
členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při vyšetřování
trestných činů uvedených v článcích 3 až 
7:

3. Aniž jsou dotčena práva obhajoby, 
členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při trestních řízeních
uvedených v článcích 3 až 7:

Odůvodnění

Uvedené znění vychází z čl. 14 odst. 3 návrhu směrnice o předcházení obchodování s lidmi, 
boji proti němu a o ochraně obětí, kterou předložila Komise.

Pozměňovací návrh 59

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 dětských obětí proběhly
v prostorách k tomuto účelu určených nebo 
upravených, kde se dítě cítí bezpečně;

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dětská oběť mohla být doprovázena 
svým právním zástupcem, nebo případně 

f) dětská oběť byla doprovázena svým 
určeným opatrovníkem, právním
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dospělou osobou podle svého výběru, 
pokud nebylo v souvislosti s touto osobou 
přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 
smyslu.

zástupcem, nebo případně dospělou osobou 
podle svého výběru, pokud nebylo
v souvislosti s touto osobou přijato 
odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit úroveň ochrany dítěte.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při trestním řízení 
souvisejícím s jakýmkoli trestným činem 
uvedeným v článcích 3 až 7 mohlo být
nařízeno, že:

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při trestním řízení 
souvisejícím s jakýmkoli trestným činem 
uvedeným v článcích 3 až 7 bylo nařízeno, 
že:

Pozměňovací návrh 62

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 
akreditovaných léčebných programů pro 
pachatele sexuálních trestných činů nebo 
zavedení opatření s cílem předejít riziku 
opakování trestných činů sexuální povahy 
namířených proti dětem či toto riziko 
minimalizovat. Tyto akreditované léčebné 
programy pro pachatele sexuálních 
trestných činů nebo opatření jsou dostupné 
po celou dobu trestního řízení, ve věznici
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech. Členské státy mohou nabízet 
konzultační a poradní programy na 
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pomoc nejbližší rodině pachatele či 
pachatelky trestného činu.

Odůvodnění

I ženy jsou pachatelkami nebo spolupachatelkami trestných činů v oblasti dětské pornografie
a rozšiřování takového materiálu na internetu.

Pozměňovací návrh 63

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 dětí, které se 
dopustily sexuálně motivovaného trestného 
činu vůči jiným dětem, včetně dětí, které 
ještě nedosáhly věku trestní odpovědnosti.
Členské státy zajistí, aby těmto dětem bylo 
nabídnuto vhodné řešení, které zahrnuje 
posouzení jejich individuálních potřeb
a odpovídající léčení s cílem napravit 
jejich delikventní chování.

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vzhledem k tomu, že nejúčinnější 
prevencí je znemožnit pachateli trestnou 
činnost, zváží členské státy možnost zavést 
celoevropské telefonní číslo dostupné 
všem, kdo uvažují o spáchání pohlavního 
zneužívání dětí. Musí být zajištěna 
anonymita těchto osob.
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Odůvodnění

V rámci preventivních opatření by měli mít současní a možní pachatelé přístup k lince 
pomoci, která jim nabídne pomoc a konzultace. Osoby znepokojené svým způsobem myšlení 
nebo chováním, pokud jde o děti, by měly mít možnost zavolat anonymně na důvěrnou linku 
pomoci. Podobná linka pomoci byla úspěšně zavedena ve Spojeném království.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou pornografii

Opatření proti internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
pornografii

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 byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící
dětskou pornografii, které jsou 
spravovány na jejich území, a budou 
usilovat o odstranění i těch stránek, které 
jsou spravovány mimo jejich území.

1a. Členské státy přijmou vhodná 
opatření k vynucení práva, aby mohly 
dalším členským státům neprodleně 
oznámit existenci materiálů týkajících se 
pohlavního zneužívání dětí a dosáhnout 
jejich odstranění.

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. Není-li odstranění internetových 
stránek obsahujících nebo šířících
dětskou pornografii možné, je zablokování 
přístupu 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 
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přístupu napadnout.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem posílit odpovědnost 
poskytovatelů přístupu k internetu
a majitelů domén tak, aby zabraňovali 
přístupu na internetové stránky obsahující 
dětskou pornografii, o nichž se dozvědí.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy aktivně usilují o řešení 
problematiky softwaru peer-to-peer
a obnovení diskusních skupin Usenet.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Určení internetových stránek se 
závadným obsahem podle této směrnice
a vhodné postupy k rušení a blokování 
těchto stránek musí plně zohledňovat 
základní práva uživatelů internetu a musí 
vycházet z transparentních postupů a být 
pod soudní kontrolou a soudním dozorem.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu
o krocích, které učinily členské státy
s cílem odstranit materiály týkající se 
pohlavního zneužívání dětí
z internetových služeb.
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