
PR\854659CS.doc PE452.564v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2010/0064(COD)

24. 1. 2011

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou 
se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Roberta Angelilli



PE452.564v03-00 2/31 PR\854659CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání
a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se zrušuje rámcové 
rozhodnutí 2004/68/SVV
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

 Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0094),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7–0088/2010),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

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

(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
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a Listinou základních práv Evropské unie. a jejími opčními protokoly, Úmluvou Rady 
Evropy o ochraně dětí před pohlavním 
vykořisťováním a zneužíváním a Listinou 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“).

Or. en

Odůvodnění

Zde je třeba uvést dodatečné interní nástroje, zejména Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí 
před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním z roku 2007, jelikož je nejmodernějším 
mezinárodním nástrojem v této oblasti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Tím, že ustanovení Listiny jsou podle 
článku 6 Smlouvy o Evropské unii právně 
závazná, dostává se ochrana dítěte na 
novou úroveň, neboť čl. 24 odst. 2 Listiny 
stanoví, že při všech činnostech týkajících 
se dětí musí být prvořadým hlediskem 
ochrana dítěte. Boj proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a dětské pornografii je mimoto 
jednoznačně upřednostněn ve víceletém 
Stockholmském programu – otevřená
a bezpečná Evropa, která slouží svým 
občanům a chrání je1.
_________
 1 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se Listina základních práv stala plně právně 
závaznou, přičemž článek 24 listiny požaduje zohlednění nejlepšího zájmu dítěte při všech 
činnostech týkajících se dětí, které vykonávají veřejné orgány nebo soukromé instituce.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Práva dětských obětí v trestním řízení 
je třeba posílit, včetně práv, která nejsou 
uvedena v rámcovém rozhodnutí 
2001/220/SSV, jako je povinné
a bezplatné právní poradenství
a zastupování ve všech případech 
pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování dětí.

Or. en

Odůvodnění

Právní poradenství a zastupování dětských obětí pohlavního zneužívání a vykořisťování by 
mělo být ve všech případech povinné a bezplatné, neboť dítě potřebuje takové poradenství
a zastupování, aby plně pochopilo a využilo svá práva.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly zajistit nejvyšší 
úroveň prevence za účelem prosazování
a ochrany práv dětí proti všem formám 
pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování. Tato směrnice by měla být 
považována za součást integrovaného 
postupu pro zajištění prevence, zejména 
pomocí vhodných školních vzdělávacích 
programů, mimo jiné i v rámci řádného 
vzdělávacího systému, pomocí 
informačních kampaní, výzkumu, výměny 
osvědčených postupů a spolupráce mezi 
veřejnými orgány a nevládními 
organizacemi, poskytovateli služeb
a cestovními agenturami týkajících se 
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rizika pohlavního zneužívání, pohlavního 
vykořisťování a dětské pornografie stejně 
jako i práv obětí a kroků, které je třeba 
učinit v případě takového zneužívání nebo 
podezření na zneužívání. Tato opatření by 
měla být zaměřena na všechny dotčené 
subjekty, včetně dětí, rodičů
a vzdělávacích pracovníků. Tytéž cíle 
musí být považovány za nedílnou součást 
jednání Unie se třetími zeměmi.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení, která se týkají trestních aspektů a preventivních opatření na ochranu dětí před 
zneužíváním, by měla být součástí integrovaného přístupu k dosažení cílů úmluvy Rady 
Evropy z Lanzarote z roku 2007 na podporu informovanosti o ochraně a právech dětí mezi 
osobami, které mají pravidelné kontakty s dětmi v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální 
ochrany, soudnictví a vymáhání práva a v oblastech souvisejících se sportem, kulturou
a volnočasovými aktivitami.

Pozměňovací návrh 5

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, členské státy by měly podněcovat 
každého, kdo má v dobré víře podezření 
na pohlavní zneužívání nebo 
vykořisťování dítěte nebo o takovém 
jednání ví, aby o této záležitosti 
informoval příslušné služby. Pokud jde
o systém informování o pohlavním 
zneužívání a vykořisťování dětí a o pomoc 
dětem v nouzi, měly by být propagovány 
horké linky Unie s číslem 116 000 pro 
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pohřešované děti, 116 006 pro oběti 
trestných činů a 116 111 pro děti tak, jak 
byly zavedeny rozhodnutím Komise 
2007/116/ES ze dne 15. února 2007
o vyhrazení vnitrostátního číselného 
rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla 
harmonizovaných služeb se sociální 
hodnotou1 ve znění rozhodnutí 
2009/884/ES ze dne 30. listopadu 20092,
a měly by být zohledněny zkušenosti
s jejich fungováním.
___________

1 Úř. věst. 49, 17.2.2007, s. 30.
2 Úř. věst. 317, 3.12.2009, s. 46.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit podporu oznamování pohlavního zneužívání a vykořisťování dětí. Z tohoto 
hlediska je třeba analyzovat a zohlednit stávající mechanismy EU (telefonní čísla se sociální 
hodnotou).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Orgánům odpovědným za vyšetřování
a stíhání trestných činů je třeba 
poskytnout účinné vyšetřovací nástroje
a plnou přeshraniční spolupráci, aby jim 
byl měly přístup k rejstříkům trestů a 
k mezinárodním databázím v oblasti 
zneužívání dětí, neboť, jak potvrdil 
Evropský soud pro lidská práva, děti mají 
nárok na ochranu státu ve formě 
účinného odrazování od tak závažných 
forem narušení základních aspektů jejich 
soukromého života. Mezi tyto nástroje 
může patřit sdělování totožnosti uživatelů 
internetu, utajované operace, 
odposlouchávání komunikací, utajené 
sledování včetně elektronického 
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sledování, sledování bankovních účtů 
nebo převodů nebo jiná finanční šetření,
a to při zohlednění zásady proporcionality
a pod soudním dohledem.

Or. en

Odůvodnění

Používání vyšetřovacích nástrojů by mělo být předmětem samostatného bodu odůvodnění,
v němž by byly stanoveny jejich omezení v souladu se základními zásadami lidských práv, jako 
je proporcionalita a soudní kontrola. Vzhledem k povaze trestných činů a vzhledem k několika 
případům, kdy komunikace mezi členskými státy při identifikaci pedofilů byla nedostatečná, je 
potřeba podporovat přeshraniční zpravodajský systém pro vnitrostátní policii, aby byla 
zajištěna plná spolupráce vyšetřovacích systémů s cílem předcházet riziku, zajistit identifikaci 
pachatelů a identifikaci a ochranu obětí.

Pozměňovací návrh 7

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) 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. dětské sexuální 
turistiky. Trestné činy spáchané na dětech
v souvislosti se zahraniční turistikou by 
měly být považovány za trestné činy
s přitěžujícími okolnostmi.

Or. en

Odůvodnění

Dětská sexuální turistika narůstá znepokojivým tempem a má zničující následky pro miliony 
dětí na celém světě. Již v tomto bodě odůvodnění by mělo být zdůrazněno, že pro posílení 
prevence tohoto chování je zásadně nutné zesílit odrazování od něj tím, že za trestné činy 
spáchané v zahraničí v souvislosti s turistikou budou udělovány vyšší tresty.
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Pozměňovací návrh 8

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 a opatření na 
přizpůsobení soudního systému, který se 
jimi zabývá, v jejich nejlepším zájmu a 
s přihlédnutím k jejich potřebám a k jejich 
právu na ochranu proti nebezpečí, že se 
oběťmi těchto činů stanou opakovaně, 
zejména pokud jde o narušení soukromí,
a jejich názorům a stanoviskům by měl 
být přikládán řádný význam tak, jak je 
stanoveno například v pokynech OSN pro 
spravedlnost ve věcech týkajících se 
dětských obětí a svědků trestných činů a 
v pokynech ministrů Rady Evropy
k soudnictví šetrnému k dětem. 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. V tomto ohledu by měly být plně 
informovány o svých právech, o službách, 
které jsou jim k dispozici, o postupu a 
o výsledku řízení a měly by mít k dispozici
i právní poradenství a zastupování, aby 
mohly žádat odškodnění. 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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout druhotnému poškození oběti. Je třeba rovněž zdůraznit, že soudnictví 
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zabývající se dětmi, zejména dětskými oběťmi, je třeba přizpůsobit zájmům dětí, jak je 
stanoveno v nedávno přijatých pokynech ministrů Rady Evropy k soudnictví šetrnému
k dětem, které uvítala i Evropská komise a Agentura pro základní práva EU. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Dětským obětem pohlavního 
zneužívání a pohlavního vykořisťování by 
měla být poskytnuta krátkodobá a
dlouhodobá pomoc. Jakákoli újma 
způsobená pohlavním zneužíváním a
pohlavním vykořisťováním dítěte je 
závažná a je třeba ji řešit. Vzhledem
k povaze újmy způsobené pohlavním 
zneužíváním a pohlavním vykořisťováním
by měla být tato pomoc poskytována tak 
dlouho, jak je to nutné k úplnému 
fyzickému a psychickému zotavení dítěte, 
případně až do dospělosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit dlouhodobou potřebu pomoci pro oběti pohlavního zneužívání
a vykořisťování dětí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Členské státy by měly v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
zavést preventivní ochranná opatření, aby 
po zahájení trestního řízení nedocházelo 
ke styku dětských obětí a pachatelů, a to 
ani před vynesením rozsudku. V rámci 
evropského ochranného příkazu by 
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dětským obětem a jejich rodinám měla být 
poskytnuta přeshraniční ochrana před 
pachateli.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že děti a jejich rodiny potřebují ochranu již v době, kdy je oznámen 
trestný čin, tedy ještě před vynesením rozsudku.

Pozměňovací návrh 11

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 
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

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí
materiál týkající se zneužívání dětí, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
zajistit úplné odstranění těchto vyobrazení
z internetových zdrojů. Členské státy 
mohou navíc použít prostředky, které 
považují za nejvhodnější, aby okamžitě 
zastavily další prohlížení a stahování 
takových vyobrazení, a ochránily tak oběti 
před další újmou. V každém případě by 
měly okamžitě učinit kroky k úplnému 
odstranění vyobrazení ze zdroje a zjištění 
totožnosti pachatele. 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. 
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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.

Mechanismy plnící tento účel mohou být
v závislosti na situaci různé, například by 
měl být policejním a soudním orgánům 
usnadněn přístup k nejvyspělejším 
vyšetřovacím technologiím, jako je 
program Photo DNA, a byla by být 
podporována výměna osvědčených 
postupů. Poskytovatelé internetových 
služeb by měli být podněcováni k tomu, 
aby dobrovolně vypracovali kodex chování
a pokyny pro zablokování přístupu na 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii. 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.

Or. en

Justification

Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time. 
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
be available and exchanged between EU MS' authorities.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Veškeré osobní údaje zpracované
v rámci provádění této směrnice by měly 
být chráněny v souladu s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/977/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o ochraně osobních 
údajů zpracovávaných v rámci policejní
a soudní spolupráce v trestních věcech1 a 
v souladu se zásadami stanovenými
v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 
1981 o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních 
údajů, kterou ratifikovaly všechny členské 
státy.
_________________

1 Úř. věst. 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli zpracovávání osobních údajů v rámci této směrnice musí být plně v souladu
s normami EU a Rady Evropy na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Tato směrnice by měla doplňovat 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/…/EU o prevenci obchodování
s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, 
kterým se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV, neboť některými oběťmi 
obchodování s lidmi jsou dětské oběti 
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pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že tato směrnice a směrnice o obchodování s lidmi jsou součástí téhož boje 
proti zločinu, zejména proto, že obchod s lidmi může být součástí pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování dětí.

Pozměňovací návrh 14

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 předcházet 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování dětí a 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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na potřebu ochrany dětí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „věkem pohlavní dospělosti“ zákonný 
věk pro účast na sexuálních aktivitách
podle vnitrostátních právních předpisů;

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, jaká je věková hranice pohlavní dospělosti, jak požaduje Úmluva Rady 
Evropy z Lanzarote. Vyjasnění je nutné také proto, aby mohl být přesně definován obsah 
ustanovení o trestních činech v článcích 3 až 7. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „dětskou pornografií“ nebo 
„materiálem týkajícím se zneužívání dětí“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přidat novou a lépe odpovídající terminologii „materiál týkající se zneužívání dětí“
a podporovat používání této lépe odpovídající terminologie. 

Pozměňovací návrh 17

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 tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představení se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.

Pozměňovací návrh 19

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 děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně šest let.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.

Pozměňovací návrh 21

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 šest 
let.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.

Pozměňovací návrh 22

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 šest 
let.

Or. en

Odůvodnění

Využití zneužívání dětí by mělo být trestáno vyššími sankcemi.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 dítěti 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. 

1a. Je-li prokázáno, že pachatel záměrně 
použil technické prostředky, aby 
kontaktoval velký počet dětí, a zvýšil tak 
své šance spáchat trestný čin, členské 
státy by měly zajistit, aby byl tento postup 
nezávisle na předchozím odsouzení za 
stejný trestný čin považován za přitěžující 
okolnost, a měla by se na něj vztahovat 
vyšší trestní sazba než na základní trestný 
čin navazování kontaktu s dětmi za 
účelem sexu.

Or. en

Odůvodnění

Tento typ „trestných činů navazování kontaktu“ by měl být trestán vyšší sazbou v případě, že 
je páchán systematicky jako metoda, jejímž cílem je kontaktovat větší počet dětí, aby se 
zvýšila pravděpodobnost úspěchu.
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Pozměňovací návrh 24

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 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 a pokud 
je toto jednání v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy o věku pohlavní 
dospělosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla dodržena zásada subsidiarity a vzhledem k tomu, že tato záležitost je stále
v kompetenci členských států s různými přístupy vycházejícími z tradice, je nutné přidat odkaz 
na vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se na trestné 
činy v oblasti dětské pornografie podle 
článku 5 spáchané dítětem vztahovala 
vhodná alternativní opatření 
přizpůsobená konkrétním potřebám 
převýchovy podle vnitrostátních právních 
předpisů s přihlédnutím k věku pachatele, 
potřebě vyhnout se kriminalizaci a cíli, 
jímž je opětovné začlenění dítěte do 
společnosti. 

Or. en
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Odůvodnění

S ohledem na to, že k trestným činům spojeným s využitím informačních a komunikačních 
technologií dochází ve stále větší míře již mezi dětmi na školách a často jsou součástí šikany, 
je důležité, aby toto chování bylo trestáno podle příslušných opatření i v případě, že 
pachatelem je dítě.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) trestný čin byl spáchán jako součást 
organizované činnosti a jeho hlavním 
cílem byl ekonomický prospěch;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zastavit ekonomické vykořisťování zneužívaných dětí. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) trestný čin byl spáchán v souvislosti se 
zahraniční turistikou, pokud daná cesta 
byla organizována nebo uskutečněna 
převážně s cílem spáchat některý
z trestných činů uvedených v článcích 
3 až 6;

Or. en

Odůvodnění

Dětská sexuální turistika narůstá znepokojivým tempem a má zničující následky pro miliony 
dětí na celém světě. Již v tomto bodě odůvodnění by mělo být zdůrazněno, že pro posílení 
prevence tohoto chování je zásadně zapotřebí zesílit odrazování od něj tím, že budou 
udělovány vyšší tresty za trestné činy spáchané v zahraničí v souvislosti s turistikou.
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Pozměňovací návrh 28

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 
profesionálních činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi. Opatření, na 
něž odkazuje tento odstavec, budou 
zaznamenána do rejstříku trestů 
členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že se jedná o profesionální činnosti zahrnující pravidelné kontakty s dětmi.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

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 při přijímání 
pracovníků pro vykonávání 
profesionálních činnosti zahrnujících 
kontakty s dětmi byli zaměstnavatelé 
oprávněni obdržet od příslušných orgánů 
informace o odsouzení za trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 nebo
o jakémkoli dalším opatření souvisejícím
s tímto odsouzením, které by těmto 
osobám bránilo vykonávat činnosti 
zahrnující kontakty s dětmi. Pokud se
v průběhu pracovního poměru objeví 
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vážné podezření, zaměstnavatelé si mohou
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy vyžádat tyto informace i po 
skončení přijímacího řízení. Členské státy 
zajistí vhodnými prostředky a v souladu
s vnitrostátními právními předpisy, aby 
bylo možno obdržet tyto informace i 
z rejstříků trestů jiných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby měl zaměstnavatel úplný přístup k rejstříkům trestů, v nichž jsou 
zaznamenána odsouzení za trestné činy, i k informacím týkajícím se opatření zákazu činnosti 
ve vlastní zemi nebo v jiném členském státě EU. Pokud se navíc zaměstnavatel po skončení 
přijímacího řízení dozví, že zaměstnanec, který byl přijat pro práci s dětmi, byl v jiném 
členském státě odsouzen za pedofilní trestný čin, měl by být oprávněn požádat o příslušné 
informace i po skončení přijímacího řízení.

Pozměňovací návrh 30

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 
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 

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy zajistí členské státy při 
odpovědi na žádosti příslušných orgánů 
jiných členských států, podané na základě 
čl. 10 odst. 2, plnou spolupráci
a dostupnost všech informací. Osobní
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být v každém případě k tomuto účelu 
použity.
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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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit plnou spolupráci a výměnu vyžádaných informací mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabavení ekonomického prospěchu 
plynoucího z trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby ekonomický prospěch vyplývající ze spáchání trestného činu nezůstal 
ve vlastnictví zločinné organizace nebo osoby, která spáchala tyto trestné činy.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, aby přispěly k vytvoření 
mezinárodní obrazové databáze 
pohlavního vykořisťování dětí. 

Or. en
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Odůvodnění

Aby mohla být na pohlavní vykořisťování dětí upozorněna policie a aby mohla být 
identifikována oběť, je nezbytné rychle upozornit na stránky s dětskou pornografií.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 16 - odst. 1 - písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) trestný čin byl spáchán ve prospěch 
právnické osoby usazené na území tohoto 
členského státu.

d) trestný čin byl spáchán ve prospěch 
právnické osoby mající sídlo nebo místo 
usazení na území tohoto členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Místo usazení a právní sídlo někdy nejsou totožná. V obou případech je potřeba zajistit 
příslušnost soudu.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byla
v případě pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování spáchaného
v rodině přijata nezbytná opatření na
ochranu dětské oběti i dalších rodinných 
příslušníků, kteří nebyli do trestného činu 
zapojeni, a aby jim byla poskytnuta 
pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Zdůraznění nutnosti zachovat psychickou rovnováhu a právo zneužitých dětí na kontakty se 
svými rodinami.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zaručí zachování 
soukromí a neuveřejňování vyobrazení
dětských obětí a zabrání veřejnému šíření 
veškerých souvisejících informací, které 
by mohly vést k jejich identifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Dětské oběti musí být chráněny před jakýmkoli narušením soukromí.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výslechy dětské oběti se musí pokud 
možno provádět bez účasti pachatele;

Or. en

Odůvodnění
Tento bod je třeba přidat, aby bylo zajištěno, že dítě bude moci hovořit bez obav, že se znovu 
setká s pachatelem.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21
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Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou pornografii

Odstranění internetových stránek
a zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím 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.

Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly odstranění zdroje 
internetových stránek obsahujících nebo 
šířících dětskou pornografii. Aby byl 
chráněn nejlepší zájem dítěte, mohou 
členské státy mimoto stanovit v souladu
s vnitrostátními právními předpisy postup 
pro 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.

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.

Or. en

Odůvodnění
Prioritou by mělo být úplné odstranění vyobrazení. Členské státy mohou navíc v případě 
potřeby přikročit k okamžitému zablokování, pokud se domnívají, že je to v nejlepším zájmu 
dítěte.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

Zneužívat děti znamená dopouštět se ohavných trestných činů, které mají vliv na fyzické
a psychické zdraví dětí a mladistvých a které je poznamenají na celý život. Pohlavně 
vykořisťovat dítě znamená redukovat dítě nebo mladistvého na sexuální objekt a obohacovat 
se na jeho utrpení. Studie prozrazují, že 10-20 % dětí v Evropě je v dětství vystaveno riziku 
sexuálního násilí. Neustále vzrůstá počet internetových stránek obsahující dětskou pornografii
a každý den se na internetu objeví 200 nových snímků. Pracujeme však jen s odhady. 
Vyfotografované oběti jsou stále mladší a materiál je stále explicitnější a násilnější. Přibližně 
20 % pachatelů sexuálních trestných činů má tendenci takový trestný čin po odsouzení 
zopakovat. K mnohým z těchto jevů dochází právě tam, kde by se dítě mělo cítit v bezpečí
a chráněné. Dětská pornografie přes internet se stala z nenadálého problému skutečnou 
zločinnou hrozbou ohromných rozměrů, v níž se splétají zvrhlé pudy s ekonomickými zájmy
a díky níž se stále rozšiřuje takzvaná domácí produkce. Tento fenomén využívá veškeré 
technické možnosti, které síť nabízí. Na jedné straně existují internetové stránky, na nichž se 
dělá reklama takovému „zboží“, jako jsou VHS, DVD a CD obsahující obrazové materiály se 
zneužíváním dětí. Na druhé straně máme sociální sítě, chat, diskusní skupiny a seznamy 
adresátů, které se využívají pro vytváření pedofilních komunit nebo k šíření zpráv určených
k navázání kontaktu s dětmi a k objevování materiálů s dětskou pornografií. A nakonec 
existují služby peer to peer a FTP (File Transfer Protocol), které umožňují výměnu 
obrovských souborů, jejichž obsahem jsou natočené filmy a kompilace obrázků. K tomu 
připočtěme ještě šíření MMS (Multimedia Messaging Service) prostřednictvím mobilních 
telefonů nové generace, které mohou přenášet obrázky a video. Těmito novými mobilními 
technologiemi lze dítě dostihnout i ve chvílích, kdy není pod dohledem rodiny. 
Prostřednictvím internetových stránek jsou fotografie a videa s dětskou pornografií
k dispozici na serveru rozptýlené všude po internetu a uživatelé si je po zaplacení mohou 
stahovat na vlastní počítač. Díky speciálnímu softwaru, který umožňuje okamžitý přesun 
stránek s pedofilním obsahem z jednoho hostitelského serveru na druhý, zůstávají správci 
takových stránek až příliš často v anonymitě a jsou nepostižitelní. Tak rychlý vývoj této 
hrozby vyžaduje, aby se stejně rychle vyvíjely i vyšetřovací technologie a evropské
i vnitrostátní právní předpisy.

2. POSTOJ ZPRAVODAJKY
Návrh směrnice má vytvořit evropský referenční rámec s cílem předcházet všem formám 
pohlavního zneužívání a vykořisťování dětí a trestným činům v oblasti dětské pornografie
a takové chování stíhat. Text kromě toho uvádí všeobecná opatření v oblasti prevence 
trestných činů a ochrany obětí. Návrh směrnice přejímá z velké části opatření uvedená
v doporučení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o boji proti sexuálnímu 
vykořisťování dětí a dětské pornografii. Tento návrh obsahuje rovněž mnoho doporučení 
uvedených v Úmluvě Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním
a zneužíváním. Přestože Úmluva ještě nebyla ratifikována většinou evropských států, 
představuje v současné době nezbytný mezinárodní nástroj, který může přispět k zajištění 
ochrany dětí před zneužíváním. Na evropské úrovni se zavádějí nové trestné činy, které 
souvisí zejména s novými hrozbami vyplývajícími z rozvoje technologických a informačních 
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prostředků. Jasně jsou definovány takové pojmy, jako dětská pornografie, dětský 
pornografický materiál, dětská prostituce a pornografická představení. Tak byl vytvořen 
minimální režim, který pomocí vhodných nástrojů zajišťuje ochranu dětí ve všech členských 
státech. Kromě toho jsem považovala za vhodné začlenit vymezení věku pohlavní dospělosti, 
který je základním prvkem při posuzování trestného činu, ale především je podstatný pro 
vyměření trestu a zvýšení trestní sazby. Směrnice tedy stanoví minimální postihy u 22 druhů 
trestných činů a beze změny zůstává možnost, aby členské státy přijaly přísnější opatření
i tresty.

Mezi novými trestnými činy pohlavního zneužívání je zařazeno a stíháno zneužívání spáchané
v rámci rodiny tím, kdo požívá postavení důvěry, autority nebo vlivu. Vyšší tresty budou 
udělovány těm, kdo spáchají trestné činy na dětech s mentálním či tělesným postižením nebo 
na dětech ve stavu závislosti.

Děti budou na evropské úrovni chráněny proti navazování kontaktu za účelem pohlavního 
zneužití (tzv. groomingu). Kromě toho jsem do návrhu zařadila zvláštní ustanovení, které se 
bude týkat osob, jež se dopustí hromadného navazování kontaktu za účelem pohlavního 
zneužití, tzn. že kontaktují zároveň více dětí, aby zvýšily pravděpodobnost navázání kontaktu. 
Osoby, které byly odsouzeny za spáchání trestných činů na dětech, nesmějí mít možnost 
vykonávat činnosti, které zahrnují pravidelné kontakty s dětmi, i když se například přesunou 
do jiného členského státu. Zaměstnavatelé budou mít v případě přijímání pracovníků pro 
vykonávání úkolů zahrnujících kontakt s dětmi právo získat od příslušných orgánů informace
o odsouzení za trestné činy uvedené ve směrnici nebo o jakémkoli jiném opatření 
souvisejícím s takovými trestnými činy, a to nahlédnutím do rejstříku trestů. Na rychlé 
výměně těchto informací musí spolupracovat všechny členské státy a příslušné orgány. Pokud 
se v průběhu pracovního poměru objeví vážné důvody k podezření, musí mít zaměstnavatelé 
právo přístupu k takovým informacím i po přijetí osoby do pracovního poměru. Co se týče 
odpovědnosti právnických osob, chtěla jsem jako další sankci zařadit do návrhu okamžité 
zabavení pornografického materiálu nebo výtěžku získaného jeho prostřednictvím. Členské 
státy musí umožnit a posílit spolupráci s vnitrostátními bankami a s nejvýznamnějšími 
společnostmi vydávajícími kreditní karty na vysledovatelnosti on-line plateb, které mají 
souvislost s vykořisťováním dětí.

Členské státy budou mít přesně stanovené právní povinnosti, jak trestat trestné činy na dětech 
spáchané evropskými občany nebo rezidenty členského státu v zahraničí, tzv. sexuální 
turistiku. Kromě toho jsem do návrhu zahrnula odkaz na přitěžující okolnosti v případě, že 
jsou trestné činy uvedené ve směrnici spáchány v souvislosti se sexuální turistikou. Pokaždé, 
když si někdo stáhne a obrazy a materiál související s dětskou pornografií a dívá se na ně, je 
to, jako by se dopustil nového zneužívání dítěte. Cílem směrnice je on-line materiály 
neprodleně odstranit. Není-li to možné provést okamžitě (v případech, kdy je odstranění 
zdroje složitější, například tehdy, když poskytovatelé sídlí ve třetích zemích, které nemají
s EU uzavřenou smlouvu o spolupráci), musí být členským státům jako jedna z možností 
povoleno zablokování internetových stránek. K takovému zablokování musí dojít v souladu
s vnitrostátními předpisy a takovými nástroji, které zaručují zachování soukromí. Proto je 
nezbytné, aby koordinovaná opatření přijaly všechny subjekty, které jsou součástí „sítě“: 
příslušné orgány, policie v oblasti pošt a informatiky, poskytovatelé připojení, banky, 
poskytovatelé služeb finančního zprostředkování, soukromýí uživatelé a společnost. V této 
oblasti je nutné používat nejmodernější technologie a software. Důležité je, aby byly 
využívány veškeré dostupné nástroje (nejnověji program PhotoDNA) a činnost evropské 
finanční koalice pro boj proti šíření obrazů dětské pornografie na internetu a mezinárodní 
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spolupráce policejních sil a bankovních institucí (například pro vysledování plateb).
Obětem je třeba zaručit ochranu, pomoc a podporu ve fázi vyšetřování, v průběhu trestního 
řízení i v následující fázi, přičemž je třeba zohlednit názory, potřeby a obavy dítěte. Přístup
k opravným prostředkům musí být snadný, aby mladé oběti netrpěly dalšími traumaty 
vyplývajícími z účasti v trestním řízení, tzv. druhotným poškozením oběti. Stejně významná 
jsou i opatření, jež mají poskytnout pomoc a podporu rodině oběti. Naopak dojde-li
k trestnému činu v rodinném prostředí, dítě musí být chráněno a je třeba co nejlépe 
rozhodnout o jeho pobytu, přičemž je potřeba řádně zohlednit jeho svrchovaný zájem a jeho 
názor. Nástroje na ochranu a pomoc musí zahrnovat i podpůrná opatření na podporu těch 
osob, u nichž se předpokládá, že jsou oběťmi zneužívání nebo vykořisťování. Důležité je, aby 
osoby, které se setkávají s dítětem ve všech fázích řízení, a vůbec pracovníci, kteří jsou ve 
styku s oběťmi, byli odborníci vyškolení k tomuto účelu. Trestným činům je třeba předcházet
i pomocí vhodných intervenčních programů a léčením. Skutečným jádrem této směrnice je 
soudní systém přizpůsobený potřebám dítěte. Členské státy musí přijmout opatření nezbytná
k vytvoření účinných systémů na ochranu dětí i prostřednictvím zřízení víceoborových 
struktur, aby byla zaručena nezbytná pomoc obětem v krátkodobém i v dlouhodobém 
horizontu, a to prostřednictvím školení personálu i s pomocí nevládních organizací, které mají 
zkušenosti s pomocí obětem pohlavního zneužívání a vykořisťování. Zvláštní úkol připadne 
občanské společnosti, na niž se zaměří informační kampaně k tomuto tématu. 


