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Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje problematice nekonsenzuální pornografie, která
spočívá ve zveřejňování intimních snímků či nahrávek bez souhlasu vyobrazené
osoby. Tento fenomén tak zásadním způsobem zasahuje do práva na soukromí a na
informační sebeurčení jednotlivce. Účelem této práce je přiblížení zkoumaného jevu,
vymezení základních práv, k jejichž porušení dochází, a shrnutí právních
prostředků, jimiž se vůči jednání může oběť bránit. V závěru práce je rozvedena
úvaha o možnosti kriminalizace činu trestním zákoníkem.
Klíčová slova
Právo na informační sebeurčení, ochrana soukromí, nekonsenzuální pornografie,
šíření sexuálních záznamů, intimní sféra jednotlivce, ochrana základních práv,
nekontaktní sexuální násilí, pornopomsta, ochrana osobnosti

Abstract
This diploma thesis deals with the issue of non-consensual pornography, which
consist in the publication of intimate images or recordings without consent of the
person depicted. This phenomenon strongly infringes the individual’s right to
privacy and to informational self-determination. The objective of this paper is to
define the phenomenon explored, to specify the breached fundamental rights, and
to summarize the legal tools eligible for the victim’s defence. At the end of the paper,
the possibilities to criminalize the act by the Penal Code are discussed.
Key words
Right to Informational Self-Determination, Privacy Protection, Non-Consensual
Pornography, Distribution of Sexual Recordings, Intimate Sphere of the Individual,
Fundamental Rights Protection, Non-Contact Sexual Violence, Revenge Porn,
Personality Rights Protection
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Úvod
Neustálý rozvoj technologií a velký tok dat a informací umožňují rozvoj společnosti,
usnadňují život jednotlivce a urychlují tempo doby. Od jakékoliv veřejně dostupné
informace nás dělí pouze pár kliknutí na internetu. Jak si ovšem můžeme být jisti, že
ona dostupná informace skutečně má být veřejná? A pokud víme, že veřejná být
nemá, jak je možné, že k ní i přesto máme přístup?
Ochrana soukromí v době informačních technologií je v posledních letech velmi
často skloňovaným tématem. Uvažuje se podstata soukromí, jeho právní garance,
rozsah a dílčí aspekty. I přesto však dochází k jeho častému omezování a porušování.
Kvůli

rozvoji

internetu

a mobilních

komunikací

jsou

zaznamenávány

a zpřístupňovány informace zasahující do soukromé sféry jednotlivce, a to aniž by
do ní on sám někoho vpustit chtěl. Dochází tak k posunu hranice mezi privátním
a veřejným prostorem ve prospěch toho veřejného.1 Ústavní soud ve své judikatuře
varuje, že pokud jednotlivci nebude garantována možnost hlídat, jaké informace
o něm budou zveřejňovány, bude nutně docházet nejen k potlačování jeho vlastních
práv a svobod, ale k potlačování svobodné a demokratické společnosti jako takové.2
Otázkou tedy zůstává, jakou roli toto nové právo na informační sebeurčení
z hlediska ochrany soukromí v dnešní době hraje. V posledních letech se kvůli
rozvoji internetu rozšířily fenomény jako sexting a revenge porn. První jmenovaný
může mnohdy vést k tomu druhému, a způsobit tak přechod od svobodně sdílených
intimních snímků jednotlivce k nežádoucímu a hrubému zásahu do jeho práva
na soukromí. To má závažný negativní vliv na život poškozeného, jeho sociální vazby
s dalšími lidmi a možnosti společenského a profesního uplatnění.

1
2

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 50.
Ibid., bod 30.
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Ačkoliv ke zkoumanému jednání dochází ve společnosti tak často, že jej
s určitou mírou nadsázky můžeme označit za fenomén doby, v České republice se ze
strany odborné právní veřejnosti doposud nedočkalo odpovídající odezvy.
V zahraničí se nicméně jedná o velmi aktuální téma.3 Tato diplomová práce navazuje
na práci napsanou pro účely soutěže Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ),4
kterou dále a hlouběji rozvíjí.5 Klade si za cíl analyzovat problematiku nedovoleného
šíření sexuálních záznamů osob, a to především optikou práva na soukromí a na
informační sebeurčení v prostředí České republiky.
Za tímto účelem jsou vymezeny následující výzkumné otázky:
I.

Jaká je povaha a aplikovatelnost práva na informační sebeurčení? Jaká
je jeho geneze v judikatuře Ústavního soudu?

II.

Je současná česká právní úprava na ochranu soukromí dostatečná
z pohledu nedovoleného šíření sexuálních záznamů?

III.

Pokud ne, jaké změny lze provést pro zajištění odpovídající míry
ochrany?

3 Srov.

např.:
KEATS CITRON, Danielle; FRANKS, Mary Anne. Criminalizing Revenge Porn. Wake Forest Law
Review [online]. 2014, vol. 49, s. 345-39.
HUMBACH, John A. The Constitution and Revenge Porn. Pace Law Review [online]. 2015, vol. 35,
no. 1, s. 215-260.
BJARNADOTTIR, María Rún. Does the Internet Limit Human Rights Protection? The Case of Revenge
Porn. Journal of Intellectual Property, information Technology and E-Commerce Law [online]. 2016,
vol. 7, no. 3, s. 204-215.
SUZOR, Nicolas; SEIGNIOR, Bryony; SINGLETON, Jennifer. Non-Consensual Porn and the
Responsibilities of Online Intermediaries. Melbourne University Law Review [online]. 2017, vol. 40,
no. 3, s. 1057-1097.
4 DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez svolení zobrazeného. Brno, 2017.
Soutěžní práce SVOČ. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce
Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. In: ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018
[cit. 10. 3. 2018].
Práce byla publikována.
5 Diplomová práce text práce SVOČ z většiny přepracovává. Převzaté jsou však zaktualizované části
kapitol 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1. Kratší převzaté části textu jsou v průběhu práce řádně citovány.
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Vzhledem ke snaze o komplexní zkoumání užívá diplomantka různé teoretické
a empirické metodologické přístupy v závislosti na obsahu jednotlivých kapitol.
Postup se opírá o práci s právní úpravou, její interpretací a aplikací na základě
kvalitativní analýzy těchto textů a dokumentů. Obdobně je zkoumána i relevantní
judikatura a odborná literatura. V části věnující se revenge porn jako společenskému
fenoménu je práce deskriptivního charakteru. Oproti tomu však ve své stěžejní části
přistupuje k právní analýze normativně. Je nicméně nutno zdůraznit, že tato práce
neusiluje o vyčerpávající zpracování předmětných konceptů (především práva na
soukromí a informační sebeurčení), ale vybírá z nich ty části, které jsou pro další
rozbor relevantní. Práce obsahuje i úvahu de lege ferenda a vyslovení vlastních
závěrů o možnostech kriminalizace zkoumaného jevu.
I přesto, že se velká část textu věnuje podústavním právním oblastem, je pojetí
této práce ústavněprávního charakteru. Akademická obec v ní může spatřovat první
komplexní odbornou práci, která se tématu nedovoleného šíření sexuálních
záznamů jedince věnuje po právní stránce a identifikuje postižená základní práva
a svobody. Obětem tohoto jednání pak poskytuje souhrn možných postupů vůči
narušitelům. Její hlavní přínos tak spočívá v teoretické i praktické využitelnosti.
Diplomová práce zároveň otevírá prostor pro širší diskuzi o nekontaktním
sexuálním násilí, přístupu k soukromí v době informačních technologií a závažnosti
zásahů do osobní sféry člověka.

Mimoprávní aspekty nedovoleného šíření sexuálních záznamů
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1 Mimoprávní aspekty nedovoleného šíření
sexuálních záznamů
Problematika nedovoleného šíření sexuálních záznamů je v posledních letech často
skloňovaným tématem. I když není nutně závislá na existenci internetu (již v 80.
letech zavedl například americký magazín Hustler’s rubriku nazvanou „Beaver
Hunt“, do které čtenáři přispívali fotografiemi žen ze svého okolí6), kvůli jeho
vlastnostem se rozšířila globálně. I z toho důvodu je boj s tímto fenoménem obtížný,
neboť internet umožňuje jeho anonymní lavinovité šíření takřka bez omezení.
Na začátku této práce je nejprve nutné vymezit pojem revenge porn, který bývá
pro zkoumaný sociální jev nejčastěji užívaným označením. Co to tedy revenge porn
(do češtiny překládáno jako pornopomsta) je? Nejobecnější definice jej popisuje
jako šíření snímků se sexuálním vyobrazením jedince bez jeho souhlasu.7 Takové
jednání může vycházet ze tří různých situací, podle toho, jak ke vzniku materiálu
dojde: (1) focení či nahrávání bez souhlasu vyobrazené osoby, např. skrytou
kamerou, (2) krádež dříve vytvořených sexuálních snímků či nahrávek, např.
„nabouráním se“ do počítače nebo osobního online úložiště dat, a nakonec
(3) dobrovolné zaslání fotografií či video záznamu jiné osobě.8
Už z takového vymezení je zřejmý terminologický nedostatek pojmu revenge
porn, který v užším smyslu předpokládá šíření za účelem pomsty, především ze
strany bývalého partnera či partnerky. Ačkoliv nejčastěji skutečně dochází
k uveřejňování snímků, které původně vytvořily a odeslaly jako tzv. „selfies“ samy
oběti – dle některých odhadů zhruba v 80 % případů9 − je termín revenge porn
LEWENDOWSKI, Amanda. Our Best Weapon Against Revenge Porn: Copyright Law? The Atlantic
[online]. The Atlantic Monthly Group, publikováno 4. 2. 2014 [cit. 4. 3. 2018].
7 FRANKS, Mary Anne. Combating Non-Consensual Pornography: A Working Paper. SSRN [online].
RELX Group, 7. 9. 2014 [cit. 4. 3. 2018], s. 3.
8 STOKES, Jenna K. The Indecent Internet: Resisting Unwarranted Internet Exceptionalism in
Combating Revenge Porn. Berkeley Technology Law Journal. 2014, vol. 29, s. 929 [cit. 4. 3. 2018].
9 2013 NCP Study Results. Cyber Civil Rights Initiative [online]. Cyber Civil Rights Initiative, ©2018
[cit. 6. 3. 2018].
6
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zavádějící a nepřesný, neboť nepokrývá další z výše popsaných možností.
V poslední době se tedy zahraniční odborná literatura10 kloní spíše k užívání
obecnějšího a širšího pojmu „non-consensual pornography“ (NCP), který lze v češtině
překládat jako nekonsenzuální pornografie. Tento pojem představuje nejvhodnější
vymezení zkoumané problematiky a tato práce jej bude užívat jako synonymum pro
revenge porn v širším smyslu.11
Než přistoupíme k právnímu posouzení zkoumané problematiky, je nutno její
přiblížení. V této kapitole tak budou rozebrány aspekty nekonsenzuální pornografie
jako společenského jevu, a to včetně důsledků pro postiženého jedince. Z velké míry
budou užita data, informace a literatura ze zahraničí, a to kvůli v úvodu uvedenému
dosavadnímu nezájmu české odborné veřejnosti o dané téma. Vzhledem k povaze
nedovoleného šíření sexuální záznamů, ke kterému dochází především skrze
globalizovaný internet, to však nelze považovat za zásadní problém.

1.1

Nekonsenzuální pornografie jako společenský jev

Šíření sexuálně tematizovaných či intimních záznamů jednotlivce bez jeho souhlasu
může

spočívat

v prostém

zaslání

dalším

osobám

v soukromé

zprávě,

v livestreamingu (populárním nástroji poslední doby, který umožňuje sledování
živého videa na internetu12) anebo v uveřejnění takového materiálu na sociálních
sítích, seznamkách či jiných internetových, např. pornografických, stránkách.
Uveřejněný materiál často doprovází také skutečné osobní a kontaktní informace
o vyobrazené osobě, mnohdy dochází i k tzv. označení profilu osoby na předmětné

Srov. např.:
KEATS CITRON; FRANKS, 2014, op. cit., s. 102.
BJARNADOTTIR, 2016, op. cit., s. 205.
11 Práce bude pojem revenge porn kvůli jeho rozšířenosti ve společnosti užívat i nadále. Bude užíván
ve své anglické podobě a z gramatických důvodů nebude skloňován.
12 Například někteří sexuální násilníci a jejich komplici již možnosti livestreamingu využili k živému
vysílání právě probíhajícího znásilňování své oběti.
Např.: ENGLAND, Charlotte. Teenager jailed for broadcast of girl’s rape on online Periscope app.
The Independent [online]. The Independent, publikováno 15. 2. 2017 [cit. 6. 3. 2018].
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platformě.13 Výjimkou není ani falešná výzva k navázání kontaktu, primárně za
sexuálním účelem. Někteří z těch, kteří se revenge porn dopouštějí, takový materiál
i účelově zasílají konkrétním osobám s úmyslem své oběti ublížit – mohou to být
rodiče, současný partner či partnerka anebo zaměstnavatel či kolegové v práci.14
Ne vždy je však v případech nekonsenzuální pornografie pomsta či snaha
o způsobení újmy konkrétní osobě hlavním motivem. Je nutno říci, že vše může začít
i jako nevydařený vtip, jehož důsledky narušitel nedomyslel. Výjimečné však nejsou
ani případy, kdy k úniku intimního materiálu došlo na základě útoku hackerů.
Známá je například kauza masového úniku soukromých fotografií stovky
zahraničních celebrit z roku 2014, ke kterému došlo úspěšným útokem na
zabezpečení online úložiště iCloud.15 K úniku však může dojít i v případě, kdy oběť
nahé erotické fotky či video sama nevytvoří, ale obětí se stane kvůli hackerskému
útoku skrze svou webkameru, přes kterou je snímána či nahrávána.16 K 18 měsícům
odnětím svobody byl například odsouzen muž v Kalifornii za to, že se „naboural“ do
více než stovky počítačů a jejich uživatelky sledoval a snímal nahé skrze webkamery
a vydíral je k dalším sexuálním aktivitám (tzv. sextortion).17
Přímo za účelem zveřejňování explicitních fotografií a videozáznamů vznikly
v zahraničí mnohé specializované internetové stránky (tzv. „revenge porn sites“).
Provozovatel jedné z nich, serveru UGotPosted.com, byl v roce 2015 odsouzen k 8
rokům odnětí svobody za to, že osoby, které žádaly o smazání svých uveřejněných

2013 NCP Study Results, op. cit.
BATES, Samantha. Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health
Effects of Revenge Porn on Female Survivors. In: Feminist Criminology [online]. 2017, vol. 12, no. 1,
s. 29 [cit. 6. 3. 2018].
15 DUKE, Alan. 5 Things to know about the celebrity nude photo hacking scandal. CNN [online]. Cable
News Network, 12. 10. 2014 [cit. 6. 3. 2018].
16 TALBOT, Margaret. The Attorney Fighting Revenge Porn. The New Yorker [online]. Condé Nast,
5. 12. 2016 [cit. 6. 3. 2018].
17 NICKS, Denver. California Voyeur Sentenced in Miss Teen USA Webcam Case. Time [online]. Time
Inc., 18. 3. 2014 [cit. 6. 3. 2018].
13
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fotografií, odkazoval na stránku ChangeMyReputation.com. Ta po nich za stažení
materiálu požadovala zaplatit stovky dolarů.18
Problematika sdílení explicitního materiálu rozhodně nemíjí ani Českou
republiku, o čemž svědčí i to, že před jejími riziky (především u dětí) opakovaně
varuje Policie ČR.19 V uplynulých letech zaznamenala několik20 případů
souvisejících

s nekonsenzuální

pornografií,

respektive

vydíráním

jejím

uveřejněním. V roce 2010 například policisté obvinili muže z Nymburka, že získal
přístup k několika tisícům emailových schránek, jejichž obsah prohledával za
účelem získání sexuálně tematizovaných fotografií. Ty si nejen uchovával na svém
úložišti, ale některé z vyobrazených dívek vydíral k dalším aktivitám pod pohrůžkou
zveřejnění získaných intimních snímků.21 V roce 2017 policie obvinila mladého
muže z Náchoda, že se dopustil znásilnění, sexuálního nátlaku, zneužití dítěte
k výrobě pornografie, vydírání a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
Muž se přes internet seznámil s více než 10 oběťmi, z nichž některé byly mladší 15
let, a vyžadoval po nich intimní fotografie. Při sexu si navíc své oběti bez svolení
nahrával a následně jim vyhrožoval uveřejněním materiálu, když chtěly vztah
ukončit.22 Ve stejném roce ohlásil policistům na Kladensku případ vydírání
dvaatřicetiletý muž, kterému přes internet vyhrožovala neznámá žena, které dříve
WINKLEY, Lyndsay; LITTLEFIELD, Dana. Sentence revised for revenge porn site operator. The San
Diego Union-Tribune [online]. The San Diego Union-Tribune, 21. 9. 2015 [cit. 11. 3. 2018].
19 Srov. např.:
KROUTILOVÁ, Jana. Rizika na sociálních sítích. Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
[online]. Policie ČR, publikováno 3. 5. 2015 [cit. 18. 3. 2018].
Počítačová mravnostní kriminalita. Policie České republiky [online]. Policie ČR ©2018
[cit. 18. 3. 2018].
20 Srov. např.:
MATZNER, Jiří. Vydírá expřítelkyni zveřejněním intimních fotografií. Policie České republiky – KŘP
Jihočeského kraje [online]. Policie ČR, publikováno 3. 5. 2015 [cit. 18. 3. 2018].
BURÝŠKOVÁ, Lenka. Vydíral ženu přes facebook. Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého
kraje [online]. Policie ČR, publikováno 2. 9. 2016 [cit. 18. 3. 2018].
KYŠNEROVÁ, Simona. Vydíral ji jejími nahými fotkami. Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
[online]. Policie ČR, publikováno 12. 1. 2017 [cit. 18. 3. 2018].
21 ŠTRBÁKOVÁ, Marie. Počítačová kriminalita. Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
[online]. Policie ČR, publikováno 26. 10. 2010 [cit. 18. 3. 2018].
22 Nahrával si sex. Muž z Náchoda znásilnil a vydíral nejméně 13 dívek. Echo24 [online]. ECHO media,
publikováno 8. 12. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
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prostřednictvím e-mailu zaslal své choulostivé snímky. Když později odmítl její
nabídku na osobní seznámení, žena po něm požadovala zaplatit 15 000 Kč, jinak
hrozila zasláním fotografií a vzájemné intimní komunikace mužově rodině.23 Policie
na Klatovsku řešila také v roce 2017 případ, ve kterém cizinec navazoval kontakty
se ženami přes seznamovací stránky, na kterých se vydával za někoho jiného, a od
dvou žen v průběhu komunikace vylákal intimní fotografie. Poté je nutil, aby se s ním
sešly za účelem pohlavního styku, jinak jejich snímky zašle přes sociální sítě jejich
známým a vytištěné je předá jejich sousedům anebo kolegům v práci. Policisté
takové jednání posoudili jako pokus o znásilnění.24
V České republice také vznikly na podzim 2014 na sociální síti Facebook
stránky určené k šíření nahých, obnažených či jinak vyzývavých fotografií žen
a dívek, z nichž mnohé byly studentkami středních škol, některé dokonce mladší 15
let.25 Tyto stránky byly většinou omezeny na určitou lokalitu (např. Brno) a nesly
v názvu pojem „roztahovačky“. Popisky k jednotlivým obrázkům obsahovaly hanlivé
pojmy, které měly naznačovat údajnou promiskuitu či jiné aspekty sexuální povahy
vyobrazených žen a dívek. V mnohých případech byly uvedeny jejich osobní
informace, anebo byl ve veřejném příspěvku uveden přímý odkaz na jejich profil na
sociální síti.26 Facebook tyto stránky následně na základě oznámení zrušil, nicméně
vzhledem k dlouhé prodlevě došlo k rozšíření do širokého povědomí veřejnosti; věci
zásadním způsobem navíc uškodila bulvární média, která o záležitosti na svých
portálech informovala jako o senzaci, a to za současného použití daných fotografií.
Po zrušení stránek na síti Facebook některá z těchto médií dokonce dále čtenáře

NOVÁKOVÁ, Michaela. Pozor na své intimní fotografie. Policie České republiky – KŘP Středočeského
kraje [online]. Policie ČR, publikováno 3. 2. 2017 [cit. 18. 3. 2018].
24 LADMANOVÁ, Dana. Důvěřivé ženy. Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje [online]. Policie
ČR, publikováno 27. 12. 2017 [cit. 18. 3. 2018].
25 Následující popsaný případ autorka již dříve rozebrala v práci SVOČ.
DVOŘÁKOVÁ, op. cit., kap. 2.1.
26 ŽLÁBKOVÁ, Ludmila. Snímky polonahých dívek od zhrzených partnerů zaplavily český internet.
Novinky.cz [online]. Borgis.as, 9. 11. 2014 [cit. 11. 3. 2018].
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odkázala na nově vzniklé internetové stránky, kam byly fotografie přesunuty.27
Oddělení rovnosti mužů a žen Úřadu vlády ČR ve své Analýze genderově
podmíněného kybernásilí v ČR z roku 2016 uvádí, že stránek s tímto obsahem byla
založena více než desítka a případ zasáhl stovky žen v ČR.28
O rozšířenosti nekonsenzuální pornografie ve společnosti však obecně existuje
naprosté minimum relevantních dat. Jediným kvalitním výzkumem je výzkum
z roku 2017 ze Spojených států amerických provedený na vzorku více než 3000
respondentů neziskovou organizací Cyber Civil Rights Initiative (dále jen „CCRI“),
která se této problematice dlouhodobě věnuje. Z výsledků29 vyplývá, že 8 %
dotazovaných se stalo oběťmi revenge porn a dalším necelým 5 % bylo takovým
uveřejněním jejich explicitních snímků alespoň vyhrožováno.30 Mužů, kteří uvedli,
že se stali oběťmi revenge porn anebo vyhrožování jeho uveřejněním, bylo 9,3 %,
zatímco žen 15,8 %. Zhruba 5 % všech respondentů (7,4 % mužů, 3,4 % žen) naopak
uvedlo, že se někdy dopustili šíření takového materiálu bez svolení dané osoby.31
Vzhledem k tomu, že oběťmi jsou častěji ženy32 než muži, věnují se evropské
instituce tématu z velké míry optikou ochrany žen. Výzkum zkoumající přímo
Například server pořadu Prásk televize Nova.cz.
Kam zmizely všechny roztahovačky? Prásk! [online]. CET 21, 31. 10. 2014 [cit. 11. 3. 2018].
28 DLOUHÁ, Marie; SVATOŠOVÁ, Michaela; TENGLEROVÁ, Hana. Analýza genderově podmíněného
kybernásilí v ČR [online]. Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, 2016, s. 22
[cit. 11. 3. 2018].
29 EATON, Asia A.; JACOBS, Holly; RUVALCABA, Yanet. 2017 Nationwide Online Study of
Nonconsensual Porn Victimization and Perpetration. A Summary Report. Cyber Civil Rights
Initiative [online]. Cyber Civil Rights Initiative, June 2017 [cit. 6. 3. 2018], s. 11.
30 Zajímavé je srovnání výsledků výzkumu CCRI provedeného v roce 2013 s tím z roku 2017. Dříve
provedený výzkum kvůli nevhodnému metodickému nastavení (respondenty byli pouze
návštěvníci serveru) ukazoval, že obětmi revenge porn anebo alespoň vyhrožování zveřejnění se
stalo necelých 23 % respondentů, tedy skoro dvojnásobek výsledků výzkumu z roku 2017. Ačkoliv
i pozdější výzkum vykazuje určité metodické nedostatky (např. všichni respondenti byli ze státu
Illinois a jedná se pouze o uživatele internetu), jeho výsledky už se přibližují skutečným
předpokládaným hodnotám.
31 EATON; JACOBS; RUVALCABA, 2017, op. cit., s. 12-15.
32 Například Scott Stroud však namítá, že by na nekonsenzuální pornografii nemělo být nazíráno jako
na důsledek údajné misogynie usilující o ponížení žen. Uvádí, že důvodem pro tento jev jsou spíš
aspekty rychlé a anonymní internetové komunikace, o kterých bude pojednáno dále. Zpráva
vypracovaná na půdě Rady pro lidská práva OSN z roku 2013 ale internet a mimo jiné i šíření
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nekonsenzuální pornografii však nebyl doposud v Evropě proveden. Jak uvádí
Evropský institut pro genderovou rovnost, širší výzkum věnující se kyber násilí vůči
ženám byl proveden pouze v Dánsku v roce 2008, a tak je nutno tuto oblast
prozkoumat na celoevropské úrovni.33 Na té byl proveden pouze obecný výzkum
věnující se násilí na ženách, jež obsahoval i dotazy na kybernetické obtěžování
včetně sdílení intimních fotek či videa respondentky. Ze souhrnných výsledků však
nelze zjistit, kolik procent dotazovaných žen bylo oběťmi právě tohoto jednání.34
Nejen ženy, ale i členové LGBT komunity jsou dle výzkumů mnohem častěji ohroženi
tím, že se stanou oběťmi nekonsenzuální pornografie.35
Citron a Franks ve svém článku popisují míru verbálního násilí a výhružek,
kterým jsou oběti zveřejněných snímků vystaveny. Jako příklad uvádějí výrok, který
má charakter dehonestujícího sexuálního obtěžování a ve kterém je oběti
vyhrožováno znásilněním a zabitím. Podobné výhružky lze dle jejich názoru
považovat za nekontaktní sexuální násilí, které může objektivně vést k ohrožení
pocitu bezpečí ve veřejném prostoru, který oběť cítí.36
Podle výzkumů37 se v mnoha případech osoby, jejichž snímky jsou takto
uveřejněny, dokonce stávají oběťmi tzv. stalkingu, tedy nadměrného kontaktování
či sledování ze strany jiných osob. Podle závěrů výzkumu CCRI z roku 2013 bylo
pornografie a porušování soukromí uvádí mezi výčtem násilí, kterému musí čelit především ženy.
STROUD, Scott R. The Dark Side of the Online Self: A Pragmatist Critique of the Growing Plague of
Revenge Porn. Journal of Mass Media Ethics [online]. 2014, vol. 29, no. 3, s. 179 [cit. 12. 3. 2018].
Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice.
A/HRC/23/50. Human Rights Council, United Nations [online]. OHCHR, 19. 4. 2013, bod 66
[cit. 12. 3. 2018].
33 Cyber violence against women and girls. European Institute for Gender Equality [online]. European
Institute for Gender Equality, publikováno 23. 6. 2017 [cit. 6. 3. 2018], s. 3.
34 Násilí na ženách: průzkum napříč EU. Agentura Evropské unie pro základní práva [online]. Úřad pro
publikace Evropské unie, 2014 [cit. 6. 3. 2018], s. 28-30.
35 LENHART, Amanda; YBARRA, Michelle; PRICE-FEENEY, Myeshia. Nonconsensual Image Sharing:
one in 25 Americans has been a victim of “Revenge Porn“ [online]. Data & Society Research Institute,
13. 12. 2016 [cit. 11. 3. 2018].
36 KEATS CITRON; FRANKS, 2014, op. cit.
37 Srov. např.:
KEATS CITRON; FRANKS, 2014, op. cit.
BATES, 2017, op. cit.
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u 60 % respondentů, kteří byli oběťmi revenge porn, společně s fotografiemi
zveřejněno jejich celé jméno. V necelých 50 % případů byl uveden odkaz na jejich
profil na sociální síti, u 20 % pak telefonní číslo a u zhruba 15 % adresa jejich
bydliště či pracoviště.38 Pro případné sexuální násilníky je tak velmi snadné si oběť
vyhlédnout. Tentýž výzkum rovněž ukázal, jaký dopad mělo nedovolené sdílení
intimního materiálu na život jednotlivce. 93 % obětí uvedlo, že utrpěly zásadní
emoční újmu, u 82 % z nich došlo ke zhoršení sociálních vztahů s okolím. Více jak
polovina všech dotazovaných uvedla, že kvůli uveřejnění prožívala sebevražedné
tendence.39
Strach, který oběti nekonsenzuální pornografie zažívají, je podle Citron
a Franks naprosto skutečný. Často se například bojí vycházet z domu.40 Samantha
Bates v kvalitativním výzkumu identifikovala, že mnohé z obětí nedovoleného šíření
sexuálních záznamů trpí sebeobviňováním, posttraumatickým syndromem, úzkostí,
depresemi a sebevražednými tendencemi. Přirovnává to k následkům sexuálních
útoků a sexuálního obtěžování.41 Ani spáchané sebevraždy však nejsou mezi oběťmi
revenge porn výjimkou. Nejznámější je zřejmě případ z Itálie z roku 2016. Tiziana
Cantone sebevraždu spáchala poté, co se stala předmětem širokého virálního
posměchu kvůli obsahu uniklého soukromého videa, na kterém provozuje sexuální
aktivity a které se stalo internetovou senzací.42 Lze zmínit i dva případy z roku 2013.
Sedmnáctiletá Brazilka Julia Rebecca se oběsila po úniku své sexuální nahrávky,43

2013 NCP Study Results, op. cit.
Ibid.
40 KEATS CITRON; FRANKS, 2014, op. cit. s. 351.
41 BATES, 2017, op. cit., s. 31-33.
42 REYNOLDS, James. Italy’s Tiziana: Tragedy of a woman destroyed by viral sex videos. BBC News
Europe [online]. BBC, publikováno 13. 2. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
43 BERGER, Miriam. Brazilian 17-Year-Old Commits Suicide After Revenge Porn Posted Online.
BuzzFeed NEWS [online]. BuzzFeed, publikováno 20. 11. 2013 [cit. 11. 3. 2018].
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stejně starý Daniel Perry ze Skotska skočil z mostu pod tlakem vydírání uveřejnění
explicitní nahrávky, kterou útočníci lstí pořídili přes online aplikaci Skype.44
Revenge Porn je spojeno s velkou společenskou diskreditací a sekundární
viktimizací obětí. Podle Citron a Franks je třeba, aby společnost nevinila oběti
nekonsenzuální pornografie za to, že důvěřovaly blízké osobě a předaly jí intimní
snímky, když zároveň chrání například oběti zneužití citlivých informací finančními
poradci.45 Stephanie Rodgers dále uvádí, že spíše než morální standardy oběti
revenge porn bychom měli zpochybňovat morální standardy těch, kteří se tohoto
jednání dopouštějí.46 Dodává, že není nic špatného na tom sexuálně explicitní
snímky vytvořit či sdílet s těmi, kterým důvěřujeme. Špatné je, když se stanou
předmětem zastrašování či šikany.47 I přesto však výzkum psychologů z University
of Kent z loňského roku ukázal, že naprostá většina lidí má pro nedovolené šíření
sexuálních záznamů alespoň určitou míru pochopení, pokud k němu dojde po
ukončení vztahu. Přestože by se jej dopustilo „pouhých“ 29 % dotazovaných, celých
87 % vykazovalo nad tímto jevem vzrušení anebo pobavení.48 Právě tento fakt může
být důvodem, proč se intimní fotografie či nahrávky vyobrazující jiné osoby ve
společnosti tak snadno a rychle šíří. V lednu tohoto roku dánská policie například
obvinila více než 1 000 lidí, že se v roce 2017 přes aplikaci Facebooku Messenger
dopustili šíření videonahrávky, na níž provozují sex nezletilé osoby. To je v Dánsku
(stejně jako v České republice) považováno za šíření dětské pornografie.49 V lednu
tohoto roku zase zaznamenala francouzská média zprávu o rozšíření snímků asi
SMITH-SPARK, Laura; VANDOORNE, Saskya. Reports: Teen Daniel Perry commits suicide over
Skype blackmail scam. CNN [online]. Cable News Network, publikováno 16. 8. 2013
[cit. 11. 3. 2018].
45 KEATS CITRON; FRANK, 2014, op. cit., s. 348.
46 RODGERS, Stephanie. ‘Revenge porn‘: putting women in their place. Radio New Zealand [online].
Radio New Zealand, publikováno 17. 11. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
47 Ibid.
48 HERREMA, Martin. Research finds a majority endorsing revenge porn. University of Kent [online].
University of Kent, publikováno 3. 3. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
49 SELSOE SORENSEN, Martin. 1,000 Danes Accused of Child Pornography for Sharing Video of Teens.
The New York Times [online]. The New York Times Company, publikováno 15. 1. 2018
[cit. 11. 3. 2018].
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padesáti obnažených dívek ve věku od 13 do 16 let z oblasti Štrasburku přes sociální
síť Snapchat.50
Děti tak tvoří u nedovoleného šíření sexuálních záznamů velmi rizikovou
skupinu. Jak ukázal výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého,51 15 % dětí mezi 7 a 17 lety někdy
poslalo fotografie či videozáznam svého obnaženého těla jiným osobám. Více než
7 % dotázaných dětí však uvedlo, že vlastní intimní materiál nezaslaly dobrovolně,
ale z donucení. Téměř 33 % dětí zároveň uvedlo, že by se nikomu nesvěřilo, pokud
by se ocitly v problému způsobeným zasláním takových snímků. Před škodlivými
účinky zneužití intimních snímků nezletilých dětí spojeného v některých případech
s vydíráním, které může vést k sebepoškozování anebo sebevraždě mladých obětí,
varuje i výzkum Evropského parlamentu z roku 2015.52

1.2

Specifika prostředí internetu

Základním atributem internetu je, že ačkoliv je jeho prostředí primárně online, často
přesahuje do běžného offline světa a způsobuje v něm vážné důsledky. Valná část
společnosti si dnes bez internetu nedovede představit svůj život; s požadavky
moderní společnosti to ani příliš dobře nejde. Chování, které se tak může dít
v běžném světě, se stejným způsobem může dít i v prostředí internetu. Vzhledem
k tomu je tak třeba uvažovat o právní regulaci kyberprostoru53 právě s ohledem na

Strasbourg: Des photos intimes d’une cinquantaine d’adolescentes divulguées sur Snapchat.
20 minutes [online]. 20 minutes, publikováno 12. 1. 2018 [cit. 11. 3. 2018].
51 KOPECKÝ, Kamil; SZOTKOWSKI, René. Sexting a rizikové seznamování českých dětí
v kyberprostoru. Výzkumná zpráva. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se
společností O2 Czech Republic, ©2017 [cit. 11. 3. 2018].
52 JENEY, Petra. Combatting child sexual abuse online. Study for the LIBE Committee.
Directorate˗General for Internal Policies, European Parliament [online]. Evropská unie, 2015
[cit. 12. 3. 2018], s. 40.
53 Na tomto místě si diplomantka dovolí uvést, že analýza autority práva v prostředí internetu
a vymezení aplikovatelnosti právních řádů jednotlivých států není účelem této práce.
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jeho specifika, tedy i kvůli tomu, jaký dopad může online chování mít nejen na síti,
ale i právě v běžném životě.
Internet vytváří silný pocit anonymity, který může způsobovat, že se jedinci
odcizují od pocitu vlastní odpovědnosti za online chování. To se tak může velmi lišit
od jejich běžného chování.54 Zároveň také vzhledem k nepřímé sociální interakci
postrádají okamžitou zpětnou reakci osoby, vůči které může jejich chování být
zamířeno. To může vést k poklesu empatie a sklonu chovat se hůře, než by se daný
jedinec choval v reálné interakci. Internet navíc umožňuje vytváření a přijímání
jiných identit, než které se projevují v běžném životě jedince, a zároveň také
skrývání vlastní fyzické identity.55 Scott Stroud uvažuje, že výše naznačené může být
přímou příčinou revenge porn.56 Přitažlivost nekonsenzuální pornografie tak
spočívá v tom, že ji lze provést velmi snadno a rychle, a zároveň bez okamžité zpětné
vazby ze strany oběti.
Nicméně i přes neustálou proměnlivost svého obsahu internet nezapomíná57 –
co se na něj jednou dostane, je téměř nemožné odstranit pryč.58 A co se jednou po
síti začne šířit, může „žít vlastním životem“ – životem, který nemá teritoriální
a sociální omezení obdobné fyzické mezilidské interakci. To je hlavním problémem,
se kterým se oběti revenge porn setkávají. Ani snímky rozeslané skrze aplikaci
Snapchat, kterou užívá spousta mladých lidí k sextingu, nejsou pouze efemérní
(nezmizí po několika sekundách zobrazení navždy). Kromě toho, že si je ostatní

SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ. Děti a online rizika: sborník studií. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012,
s. 102-103.
55 LAMBERT, Paul. Gringras: The Laws of the Internet. 4th ed. Haywards Heath: Bloomsbury
Professional, 2015, s. 7.
56 STROUD, 2014, op. cit., s. 169.
57 ROSEN, Jeffrey. The Web Means the End of Forgetting. The New York Times Magazine [online]. The
New York Times Company, publikováno 21. 7. 2010 [cit. 25. 3. 2018].
58 KÜHN, Zdeněk. Ochrana soukromí v internetové době. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na
soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 110.
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uživatelé mohou různými způsoby ukládat,59 tak i provozovatel aplikace sám může
ukládat data svých uživatelů, a to včetně odesílaných snímků.60
Přestože k výše popsanému nedovolenému šíření sexuálních záznamů dochází
především v prostředí internetu, který má uvedená specifika jako například vyšší
pocit anonymity, je třeba zdůraznit, že důsledky revenge porn nezůstávají ve světě
virtuální reality. „Musíme si připustit, že internet je skutečným, hmotným prostorem,
kde dochází k porušování práv. Pro oběti revenge porn nejsou jejich zkušenost vůbec
virtuální,“ popisuje například Bernard Keenan na blogu London School of
Economics.61 Dochází tak k porušení obecných zájmů, které společnost chrání
prostřednictvím právního systému. Následující kapitoly tedy poskytnou přehled
práv, která narušitel může svým jednáním poškodit, a vhled do možností právní
ochrany proti takovému jednání z pohledu různých právních disciplín, neboť
problematiky, kterých se revenge porn dotýká, a které budou dále rozvedeny,
přesahují rámec kteréhokoliv samostatného právního odvětví.

V roce 2014 došlo například k masovému úniku snímků zaslaných přes Snapchat, které si uživatelé
uložili pomocí stránky Snapsaved.com.
FRANCESCHI-BICCHIERAI, Lorenzo. 98,00 Hacked Snapchat Photos and Videos Posted Online.
Mashable [online]. Mashable, publikováno 13. 10. 2014 [cit. 18. 3. 2018].
60 Společnost Snapchat v roce 2015 změnila své obchodní podmínky, ve kterých nově uvádí, že
veškeré snímky zaslané skrze aplikaci jsou jejím vlastnictvím. Své uživatele společnost uklidnila,
že snímky z jejích serverů jsou smazané okamžikem přečtení uživateli. O rok později pak
představila tzv. Memories, které uživatelům připomínají jejich dříve zaslané záznamy.
Snapchat terms and conditions are clarified after privacy fears. BBC [online]. BBC, publikováno
2. 11. 2015 [cit. 18. 3. 2018].
NEWTON, Casey. Snapchat introduces Memories: a searchable, shareable archive of your snaps.
The Verge [online]. Vox Media, publikováno 6. 7. 2016 [cit. 18. 3. 208].
61 KEENAN, Bernard. Revenge porn: human rights online. LSE Human Rights [online]. London School
of Economics, 17. 5. 2014 [cit. 12. 3. 2018].
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2 Ústavněprávní východiska
Lidská práva a svobody, jejichž hodnoty je zejména třeba chránit, garantuje ústavní
pořádek České republiky. Konkrétně se pak jedná především o Listinu základních
práv a svobod62 (dále jen „Listina“) a na základě čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy České
republiky63 (dále jen „Ústava“) a plenárního nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 36/0164
i o parlamentem ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech
a základních svobodách. Tato kapitola rozebírá dílčí aspekty výše uvedené
problematiky šíření sexuálních záznamů jednotlivce bez jeho svolení z hlediska
konkrétní právní úpravy v Listině a jednotlivých mezinárodních smlouvách
o ochraně lidských práv a svobod.
Jádrem zkoumání uvedených předpisů bude především garance osobnostních
práv obsažená v právu na soukromí a na informační sebeurčení, jehož vývoji
a rozboru bude věnován patřičný význam. Dále bude z pohledu šíření intimních
snímků vyobrazujících jiné osoby zkoumáno, zdali takové jednání spadá pod rozsah
svobody projevu, a v jakém postavení tato svoboda je vůči právu na ochranu
soukromí. Nejdříve však bude krátký prostor věnován pojmu lidské důstojnosti
a postavení, jaké v ústavním pořádku a systému lidských práv hraje.

2.1

Důstojnost a její postavení v systému lidských práv

Důvodem pro samostatnou podkapitolu věnovanou důstojnosti je skutečnost, že
jako jedna ze dvou základních hodnot je společně se svobodou jmenována

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998
Sb.
63 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
64 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, část VII.
62
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v preambuli Ústavy65 a dle některých názorů66 je zastřešující hodnotou, která dává
smysl konkrétním lidským právům.67 Z názoru, že důstojnost představuje základ
pro ostatní práva a svobody, je jejich odůvodněním a ospravedlněním celého
konceptu existence lidských práv,68 vychází například německý Základní zákon69
a Listina základních práv Evropské unie70 (dále jen „Listina EU“), která její ochranu
garantuje hned v čl. 1.71
I v českém právním prostředí zaznívají obdobné názory, které důstojnost staví
do pozice výchozího lidského práva. Ústavní soud například v nálezu IV. ÚS 412/04
uvádí, že interpretace všech lidských práv vychází právě z konceptu lidské
důstojnosti, která mimo jiné vylučuje (v souladu s Kantovskou etikou72), aby
s člověkem bylo zacházeno jako s předmětem.73 Lidská důstojnost však nepůsobí
pouze jako obecný interpretační princip, ale představuje také objektivní ústavní

„My, občané České republiky (…) odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných
občanů, (…).“
Preambule ústavního zákona č. 1/1993 Sb., op. cit.
66 Srov. BARAK, Aharon. Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right.
Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
67 MOLEK, Pavel. Základní práva. Svazek první – Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 19.
68 BARAK, 2015, op. cit., s. 104.
69 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist. Juris [online].
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, ©2018 [cit. 28. 3. 2018].
70 Smlouva členských států Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, 2012/C 326/02, Listina základních
práv Evropské unie.
71 „Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.“
Čl. 1 Listiny EU.
72 Immanuel Kant se při definici kategorického imperativu zabýval postavením člověka v jednání
jiného. Došel k závěru, že „člověk a vůbec každá rozumná bytost existuje jako účel sama o sobě, nikoli
pouze jako prostředek k libovolnému použití tou či onou vůlí“. Dle jeho konceptu má člověk vždy být
zároveň účelem, a nemělo by jej být užíváno jako prostředku.
KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: Oikoymenh, 2014, s. 47.
73 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, část IV.
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hodnotu, která zajišťuje respekt a ochranu lidských bytostí a zabraňuje jejich
instrumentalizaci.74
Listina se důstojnosti věnuje hned na dvou místech. V čl. 1, který říká, že lidé
jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech, představuje podle Baroše důstojnost
spíše objektivní hodnotu zajišťující princip univerzalizace, a neobsahuje žádné
subjektivní právo.75 To je garantováno v čl. 10 odst. 1 Listiny ve znění: „Každý má
právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno
jeho jméno.“76 Důstojnost v tomto článku bývá vykládána ve významu osobní cti.77
Ústavní soud ji však ve výše uvedeném nálezu IV. ÚS 412/04 propojil se
samotným právem na osobnost,78 a to nad rámec ochrany osobnosti podle předpisů
občanského práva.79
Dle Aharona Baraka má důstojnost z hlediska funkcí význam nejen jako určující
hodnota lidství každého jednotlivce, ale mimo jiné jako odůvodnění přirozené
svobody člověka, autonomie jeho vůle a jeho zařazení v lidské společnosti.80 Každý
člověk, jehož imanentní lidství v sobě obsahuje požadavek důstojnosti, tak má právo
rozhodovat o svém životě a kontrolovat vlastní osud. Právě v konceptu lidské
důstojnosti tak můžeme hledat konkrétní ospravedlnění pro právo na soukromí
a informační sebeurčení, které bude rozebráno v následující podkapitole.

2.2

Právo na soukromí a na informační sebeurčení

Jak podotýká Pavel Molek, právo na soukromí je právem poměrně mladým, jehož
důležitost je předmětem diskuzí. Jeho porušování se však může kvůli moderním
BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně.
In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2012, s. 61.
75 Ibid.
76 Čl. 10 odst. 1 Listiny.
77 BARTOŇ, Michal a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 220.
78 BAROŠ, 2012, op. cit., s. 61.
79 IV. ÚS 412/04, op. cit.
80 BARAK, 2015, op. cit., s. 124-130.
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technologiím týkat prakticky každého, a to téměř každý den, neboť nástup
digitalizace rozšířil možnosti veřejnosti vidět a šířit i to, co dříve bylo
nepředstavitelné.81 Vnímání soukromí dnes, kdy o sobě lidé udávají a zveřejňují
sami velké množství informací, se tedy výrazně změnilo.
V původním smyslu bylo právo na soukromí chápáno jako „právo být ponechán
sám sobě“ („right to be let alone“) – takto jej alespoň v roce 1890 definovali Samuel
Warren a Louis Brandeis ve svém dnes již klasickém článku The Right to Privacy.82
Jednalo se tedy o obsah negativního vymezení svobody,83 která určovala prostor
jedince, do kterého neměl stát vstupovat. Od té doby však soukromí jakožto hodnota
chráněna právem prošla značnou evolucí. V evropském prostředí se tak dnes
například požadavky jeho ochrany nevztahují pouze na stát, který má upustit od
narušování soukromí jednotlivce, ale soukromí je chráněno i mezi osobami
navzájem (blíže v kap. 3).
Technologický vývoj sehrál v úvahách nad soukromím, jeho povahou a limity
stěžejní roli. V dnešní době je možné šíření, sdílení a předávání informací takovými
novými způsoby, které umožňují jejich nekonečnou multiplikaci mezi neomezeným
počtem příjemců. Neméně důležitým hlediskem tak je i posun ve vymezení obsahu
pojmu soukromí. Kromě jeho tradičních dimenzí v prostoru (obvykle v souvislosti
s ochranou obydlí) a v přirozených sociálních vztazích (manželství, rodina)84 je dnes
s ohledem na rozvoj informační společnosti třeba chránit i soukromí jednotlivce

MOLEK, 2017, op. cit., s. 289.
WARREN, Samuel Dennis; BRANDEIS, Louis Dembitz. The Right to Privacy. Harvard Law Review
[online]. 1890, vol. 4, no. 5, s. 205 [cit. 21. 2. 2018].
83 Pojetí negativního (a pozitivního) vymezení svobody vypracoval filosof Isaiah Berlin. Vysvětluje jej
následovně: „Běžně říkám, že jsem svobodný natolik, nakolik se žádný člověk nebo lidské těleso
nevměšuje do mé činnosti. Politická svoboda v tomto smyslu je jednoduše prostor, v němž člověk může
jednat bez překážek ze strany druhých lidí.“
BERLIN, Isaiah. Dva pojmy svobody. In: KIS, János (ed.). Současná politická filosofie.
Praha: Oikoymenh, 1997, s. 50.
84 WAGNEROVÁ, Eliška. Právo na soukromí v širším smyslu. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina
základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012a, s. 278.
81
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z hlediska o něm dostupných a šířených informací. Dalším z aspektů práva na
soukromí se tedy stalo právo na informační sebeurčení.
2.2.1 Pojem soukromí a jeho složky
Soukromí je nesnadno definovatelným pojmem,85 a ani právní úprava Listiny či
mezinárodních smluv a judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská
práva (dále jen „ESLP“) jasné vymezení nenabízejí. Jak uvádí Bartoň, právem na
soukromí se rozumí soubor velmi úzce spolu souvisejících základních práv
chránících člověka před zásahy do jeho soukromého a rodinného života.86
V Listině je toto právo roztroušeno do různých ustanovení. V čl. 7 odst. 1 je dle
Jana Filipa zakotvena obecná garance soukromí jako lex generalis,87 Tomáš Langášek
toto ustanovení naopak vykládá ve smyslu soukromí v segmentu tělesné a duševní
integrity.88 Hned několik různých aspektů soukromí je pak obsaženo v čl. 10. Jeho
první odstavec výslovně garantuje ochranu důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti
a jména. Druhý odstavec zaručuje ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života. V odst. 3 je pak upravena ochrana práva na
informační sebeurčení, tedy dle znění Listiny práva „na ochranu před neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“89 Další
dílčí aspekty soukromí jsou pak uvedeny v čl. 12 (nedotknutelnost obydlí), čl. 13
(listovní tajemství) a částečně i čl. 15 (svoboda myšlení a náboženského vyznání).
Právo na soukromí lze dle Elišky Wagnerové rozdělit do určitých oblastí podle
svého obsahu. První je osobní soukromá sféra, která je v Listině vymezena čl. 10
odst. 1 a je garancí tzv. osobnostních práv. Další oblast tvoří rodinný život a právo

FILIP, Jan. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo
na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 11.
86 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 283.
87 FILIP, 2011, op. cit., s. 14.
88 LANGÁŠEK, Tomáš. Nedotknutelnost osoby a zákaz mučení. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina
základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 187.
89 Čl. 10 odst. 3 Listiny.
85
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na uzavření manželství a založení rodiny, třetí oblastí je soukromí v prostorové
dimenzi, a nakonec uvádí Wagnerová soukromí jako důvěrnost komunikace.90
Soukromí je chráněno i Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod91
(dále jen „Evropská úmluva“) přijaté na půdě Rady Evropy, která je součástí českého
ústavního pořádku. Čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy zní: „Každý má právo na
respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“ 92 Je
důležité zdůraznit, že Evropská úmluva nechrání „soukromí“, ale „soukromý život“.
Tento pojem byl zvolen s cílem, že vymezení soukromého života je širší než
vymezení soukromí.93 Soukromý život tedy není omezen pouze na „vnitřní kruh“
umožňující žít život dle vlastních představ, ale také předpokládá do určité míry, že
jeho součástí je vytváření a udržování vztahů s ostatními lidmi.94 Případy spadající
do pojmu soukromého života pak lze rozdělit do tří jednotlivých kategorií, kterými
jsou fyzická, psychologická nebo morální integrita osoby, soukromí osoby a identita
osoby.95
Z výše uvedeného je patrné, že český zákonodárce zvolil v diferenciaci
jednotlivých složek práva na soukromí rozdílný přístup, než který vychází
z Evropské úmluvy. Eliška Wagnerová však upozorňuje, že uvedené členění v Listině
nelze při interpretaci přeceňovat, neboť se spíše než o úplný výčet dimenzí
soukromí jedná o reflexi historických zkušeností tvůrců Listiny.96 Dodává, že při
WAGNEROVÁ, 2012a, op. cit., s. 282.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod, ve znění pozdějších předpisů.
Postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu bylo rozebráno výše.
92 Čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy ze dne 4. 11. 1950,
ve znění Protokolů č. 11 a 14, s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13.
93 KRATOCHVÍL, Jan. Právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 EÚLP). In: KMEC,
Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Beck-online [online právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 2. 2018], část II.
94 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 2. 2012. Von Hannover v. Germany (No. 2)
[2012] ECHR 40660/08, 60641/08, bod 95.
95 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and
family life. Council of Europe: European Court of Human Rights [online]. European Court of Human
Rights, 2017 [cit. 26. 2. 2018], s. 16.
96 WAGNEROVÁ, 2012a, op. cit., s. 281.
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výkladu práva na soukromí nelze spouštět ze zřetele obecný účel tohoto komplexně
chápaného a dynamicky se vyvíjejícího práva, a je nutno o něm uvažovat v dobové
celistvosti.97
K takovému pojetí se kloní i ESLP. Ten v roce 2008 judikoval, že soukromý život
je třeba vnímat jako široký pojem, který není poddajný vyčerpávající definici.98 Dle
ESLP tak mohou do osobní sféry jednotlivce chráněné čl. 8 Evropské úmluvy spadat
mimo jiné i aspekty sociální identity a sexuálního života.99 Čl. 8 Evropské úmluvy tak
plní garanci soukromého života jako obsáhlou a všeobjímající garanci privátní sféry,
a zároveň má důležitou funkci při zaplňování mezer.100 Jak je patrné z právní úpravy
Listiny i Evropské úmluvy, je soukromí pojmem značně širokým a elastickým.101 Dle
Bartoně není široká interpretace soukromí sama o sobě nežádoucím jevem, je však
třeba, aby byla zachována vazba na ochranu lidské důstojnosti jako zachování
určující meze.102
ESLP v roce 1979 judikoval, že garance soukromí v Evropské úmluvě může
spočívat i v povinnosti státu bránit jakémukoliv narušení práva na soukromí jedince.
V rozhodnutí případu Marckx proti Belgii uvedl, že čl. 8 nestanoví pouze zákaz státu
zasahovat do výkonu práva na soukromí, ale že se k tomuto primárně negativnímu
vymezení vážou i pozitivní závazky efektivního respektování rodinného života.103 Je
však třeba doplnit, že tyto závazky spočívající v zajištění odpovídající úrovně
ochrany formou právní úpravy mohou v některých případech104 spadat pod rozsah
WAGNEROVÁ, 2012a, op. cit., s. 281.
K tomuto dále Pl. ÚS 24/10, op. cit., bod 31.
98 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2008. S. and Marper v. the United
Kingdom [2008] ECHR 1581, bod 66.
99 S. and Marper v. the United Knigdom, op. cit., bod 66.
100 WAGNEROVÁ, 2012a, op. cit., s. 281.
101 FILIP, 2011, op. cit. s. 12.
102 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 284.
103 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 6. 1979. Marckx v. Belgium [1979] ECHR
6833/74, bod 31.
104 Ve vztahu k čl. 8 Evropské úmluvy je třeba, aby předmětný zásah byl nezbytný v demokratické
společnosti, omezení bylo v souladu se zákonem nebo zákonem uloženo a proporční k naléhavé
sociální potřebě.
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tzv. margin of appreciation. Tato doktrína ESLP poskytuje státům prostor pro
konkrétní vymezení vnitrostátní úpravy v souladu s Evropskou úmluvou, která se
v jednotlivých státech může lišit.105 ESLP v rozhodnutí K. U. proti Finsku však
podotýká, že i přes to, že obecně čl. 8 Evropské úmluvy spadá pod rozsah margin of
appreciation, efektivní potírání závažných případů narušujících ty nejpodstatnější
aspekty

soukromého

života

vyžaduje

přijetí

účinných

trestněprávních

ustanovení.106
Další právní garance soukromí je upravena v Listině EU107 a Mezinárodním
paktu o občanských a politických právech108 (dále jen „MPOPP“). Listina EU stanoví:
„Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí
a komunikace.“109 Je tedy zřejmé, že Listina EU, která byla přijata o zhruba 60 let
později než Evropská úmluva, se od jejího vymezení ochrany soukromí příliš neliší
a inspirace je zde zřejmá.110 Rozdílem nicméně je zaměnění pojmu „korespondence“
ve znění Evropské úmluvy za pojem „komunikace“ uvedený v Listině EU. Důvodem
je snaha zohlednit technologický vývoj, přičemž pojem komunikace neimplikuje
konkrétní způsob přenosu informací podléhající ochraně.111 Kromě toho Listina EU
výslovně upravuje i ochranu osobních údajů v čl. 11, čímž ukazuje jejich význam

GREER, Steve. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European
Convention on Human Rights [online]. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000 [cit. 24. 2.
2018], s. 9.
105 Ibid., s. 5.
106 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 12. 2008. K. U. v. Finland [2008]. ECHR
2872/02, bod 43.
107 Listina EU se přijetím Lisabonské smlouvy stala součástí primárního práva EU a slouží jako
kritérium pro posuzování platnosti právních aktů EU a členských států. Její působnost je však
omezena na orgány a instituce samotné Evropské unie anebo na členské státy, pokud aplikují
právo EU.
108 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
Postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu bylo rozebráno výše.
109 Čl. 7 Listiny EU, 2012/C 326/02.
110 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON FUNDAMENTAL RIGHTS. Commentary of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union [online]. 2006 [cit. 23. 2. 2018], s. 78.
111 Ibid.
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v moderní době.112 MPOPP, který byl přijat na půdě OSN v roce 1966, uvádí: „Nikdo
nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova
nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.“113 Zároveň čl. 17 garantuje
právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Znění tohoto
článku kopíruje čl. 12 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948. Jedná se
tedy o nejstarší současné vymezení lidského práva na soukromí v mezinárodních
smlouvách. MPOPP také stejně jako Evropská úmluva užívá pojmu korespondence,
zároveň však výslovně uvádí jako aspekt práva na soukromí osobní čest a pověst,
tedy obdobně, jako činí česká Listina.
Soukromý život dle Elišky Wagnerové obsahuje jak vlastní internum, tak
i externum, pod které spadají sociální, pracovní a obchodní aktivity. 114 Obecnou
funkcí práva na respekt k soukromému životu pak podle plenárního nálezu
Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10 je možnost zajistit prostor pro rozvoj a realizaci
individuální osobnosti. Toto právo zahrnuje garanci sebeurčení ve smyslu
zásadního rozhodování o sobě samém,115 a to včetně rozhodování o uspořádání
vlastního života.116
2.2.2 Právo na informační sebeurčení jako aspekt soukromí
Právo kontrolovat informace o svých osobních záležitostech je jedním z aspektů
soukromí a jeho ochrany. Tomáš Sobek nicméně uvádí možnost dvojitého výkladu
chápání kontroly. Buď lze odhalení soukromé informace jiným osobám považovat
za realizaci této kontroly, anebo naopak za její ztrátu vůči předmětné informaci,

Toto ustanovení se nicméně váže spíše ke zpracování osobních údajů tak, jak je vymezováno
věcnou působností legislativy zabývající se touto oblastí. Blíže rozebráno v podkapitole 2.2.2.
113 Čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze dne 19. 12. 1966 přijatého na
půdě Organizace spojených národů, s Protokoly č. 1 a 2.
114 WAGNEROVÁ, Eliška. Právo na soukromí: Kde má být svoboda, tam musí být soukromí.
In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 54.
115 Pl. ÚS 24/10, op. cit., bod 29.
116 WAGNEROVÁ, 2012a, op. cit., s. 282.
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neboť člověk se vzdává možnosti nadále rozhodovat o jejím dalším osudu.117
Soukromí však dle jeho názoru nespočívá pouze ve svobodném odhalení citlivých
informací, ale také v tom, že ostatní k těmto informacím nemají přístup jinými
cestami než právě oním odhalením.118 Obdobně se k vymezení soukromí ve smyslu
informačního sebeurčení staví Adam Moore, který jej pojímá jako kontrolu přístupu
k jednotlivci a informací o něm, což mu poskytuje prostor rozvíjet se podle vlastních
představ.119 Z tohoto vymezení soukromí tak pramení požadavek na prostor pro
individuální sebedefinici, sebeurčení a seberealizaci, které jsou umožněny pouze za
podmínky individuální kontroly nad šířenými informacemi o sobě samém.120
Informační sebeurčení je tedy věcným vymezením práva na soukromí, které se
neomezuje na prostorově vymezenou sféru soukromí.121 S konceptem práva na
informační sebeurčení přišel v roce 1983 německý Spolkový ústavní soud
v rozhodnutí „Volkszählungsurteil“.122 Soud v něm konstatoval, že právo na
informační sebeurčení (informationelle Selbstbestimmung) je nezbytnou podmínkou
nejen pro svobodný rozvoj a seberealizaci jednotlivce ve společnosti, ale i pro
ustavení svobodného a demokratického řádu.123 Pokud totiž daný jedinec nemá
jistotu, jaké informace o jeho osobě jsou v různých oblastech jeho sociálního
prostředí šířeny, ovlivňuje taková skutečnost svobodu jeho rozhodování o sobě
samém.124 Výše uvedené lze lakonicky vysvětlit tak, že nebudeme-li vědět, jaká
informace o nás může kdy vyplout na povrch, neboť může žít vlastním osudem bez

SOBEK, Tomáš. Svoboda a soukromí. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno:
Masarykova univerzita, 2011, s. 42.
118 Ibid.
119 MOORE, Adam D. Toward Informational Privacy Rights. San Diego Law Review [online]. 2007,
vol. 44, no. 4, s. 812-813 [cit. 24. 2. 2018].
120 ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yves. The Right to Informational Self-Determination and the
Value of Self-Development: Reassessing the Importance of Privacy for Democracy. In: GUTWIRTH,
Serge et kol. (ed.). Reinventing Data Protection? Dordrecht: Springer, 2009, s. 51.
121 WAGNEROVÁ, 2011, op. cit., s. 55.
122 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 15. 12. 1983, BVerfGE 65, 1.
123 Ibid., bod 172.
124 Ibid.
117

Ústavněprávní východiska

37

našeho ovlivnění, budeme si preventivně dávat nadměrný pozor na vlastní chování,
a tím se sami omezovat ve svobodě.
Na tomto místě je vhodné uvést možný argument, že pokud se domníváme, že
nám nějaké jednání může ublížit, když se o něm dozvědí jiní lidé, neměli bychom se
ho v první řadě vůbec dopouštět. Julie Cohen však upozorňuje, že existence
„dohledu“ nejen, že poskytuje určitou informaci dostupnou ostatním, ale vede
především k ovlivnění individuálního chování směrem ke konformitě. Také formuje
pohled na minulost a představuje institucionální a společenskou paměť na základě
záznamů dřívějšího jednání.125 Příklad nekonsenzuální pornografie a výše
popsaných možností, za jakých k ní může docházet, tak dobře ilustruje, v čem je
uvedený argument vadný, a v čem naopak spočívá význam práva na informační
sebeurčení. Ne vždy totiž jedinci ubližuje šířená informace o jednání, které je špatné
samo o sobě. Mnohdy jeho jednání může být naprosto normální, ba až banální, ale
šíření informace o něm bez původního kontextu z něj špatné zpětně činí. Posouzení,
do jaké míry je tedy nutno chránit hodnotu soukromí a jaké jsou v daných případech
meze oproti tomu stojící svobody projevu (a s ní souvisejícího práva na informace),
se bude tato práce věnovat níže.
Ústavněprávním ukotvením práva na informační sebeurčení je zejména čl. 10
odst. 3 Listiny, jak bylo uvedeno výše. Toto ustanovení je garancí ochrany osobních
údajů. Je jej nicméně nutno chápat nad rámec ochrany osobních údajů126 tak, jak se
jí věnují příslušné evropské a české právní předpisy,127 jejichž věcná působnost je

COHEN, Julie E. Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure. The University of Chicago Law
Review [online]. 2008, vol. 75, no. 1, s. 186 [cit. 24. 2. 2018].
126 MOLEK, 2017, op. cit., s. 362.
127 Srov.:
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES.
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značně omezená. Tyto předpisy však poskytují definici osobních údajů. Těmi jsou
podle čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“),
které provádí čl. 8 Listiny EU a jež nabude účinnosti v květnu 2018, veškeré
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.128 GDPR za
identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu považuje, pokud lze danou
osobu „přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, (…) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, (…)
nebo společenské identity této fyzické osoby.“129
Na základě uvedeného chápání osobních údajů130 lze tedy uvažovat, jaké
informace šířené jako nekonsenzuální pornografie do tohoto rozsahu spadají.
Bezpochyby to jsou fotografie a videonahrávky zachycující podobu člověka 131 tak,
že je možno určit jeho totožnost, jak stanoví § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník132 (dále jen „občanský zákoník“). Občanský zákoník poskytuje zajištění
ochrany soukromí na zákonné úrovni v soukromoprávních vztazích, a blíže se jeho
roli v problematice šíření sexuálních snímků a záznamů věnuje kapitola 3. Ta
podrobně rozebírá výše nastíněné vymezení pojmu podoby člověka a rozsah,
v jehož rámci je chráněna.
To, že se právo na informační sebeurčení projevuje i v jiných oblastech než jen
v masovém shromažďování, systematizaci a poskytování osobních údajů,
zdůrazňuje například Pavel Molek. Uvádí jej i ve vztahu ke každodenním událostem,
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, op. cit.
Ibid.
130 Je třeba ještě jednou podotknout, že uvedená definice vychází z právního předpisu, jehož
působnost se na problematiku revenge porn ve většině případů nevztahuje. Jelikož se však jedná
o definici vycházející z obecného chápání osobních údajů, a vzhledem k tomu, že neexistuje
univerzálnější právní předpis, který by osobní údaje vymezoval bez limitace věcné působnosti, je
vhodné vycházet z této definice. GDPR je navíc nejnovějším právním předpisem v této oblasti,
a reflektuje současný vývoj a doktrinální přístupy.
131 ESLP judikoval, že podoba člověka je jedním ze stěžejních atributů jeho osobnosti, jelikož ukazuje
jeho unikátní znaky, na jejichž základě jej lze rozpoznat od jiných lidí. Ochrana této podoby je tedy
jako součást jeho práva kontrolovat její užití jednou z nejdůležitějších komponent vývoje člověka.
Von Hannover v. Germany, op. cit., bod 96.
132 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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kterými mohou být nahodilá zachycení konkrétního člověka skrze kamerový systém
na veřejně dostupném místě, anebo publikování určitých informací o něm v médiích
či na internetu.133
V současné době je už právo na informační sebeurčení ustáleným konceptem
i v judikatuře českého Ústavního soudu. Ústavní soud se mu opakovaně věnoval
například v plenárních nálezech, jimiž rozhodoval o návrzích na zrušení části
zákona, který skupina poslanců či senátorů považovala za nadměrně zasahující do
soukromí subjektů (viz např. Pl. ÚS 24/10, Pl. ÚS 1/12, Pl. ÚS 32/15, Pl. ÚS 26/16).
Jako podstatu práva na informační sebeurčení uvádí ve své judikatuře „právo každé
osoby, aby sama rozhodovala o tom, jaké údaje o sobě poskytne jiným osobám nebo je
učiní veřejnými, přičemž její souhlas je nezbytný pro jejich shromažďování nebo
zveřejňování ze strany dalších osob.“134 Ústavní soud dále dovozuje, že právo na
informační sebeurčení dotváří ve spojitosti s dalšími základními lidskými právy
osobnostní sféru jedince, jehož individuální integritu je nutno respektovat.135
Kromě čl. 10 odst. 3 Listiny lze nicméně za garanci práva na informační
sebeurčení považovat i čl. 10 odst. 2 požadující respekt k soukromému a rodinnému
životu, a zároveň také čl. 13 Listiny bránící porušení listovního tajemství a tajemství
písemností a záznamů uchovávaných v soukromí nebo doručovaných či zasílaných,
a to včetně zpráv podávaných telefonem.136 Spojitost čl. 13 s informačním
sebeurčením je nezbytná a nutná pro jeho efektivní pojímání, neboť poskytuje
ústavní ochranu pro způsob předávání informací, které do rozsahu takového
sebeurčení spadají. Koncept informačního sebeurčení totiž nespočívá pouze
v existenci a uchovávání informací o vlastní osobě, ale i v jejich šíření a sdílení
s ostatními lidmi na základě svévolného uvážení. Obdobně i ESLP například
v rozhodnutí Klass a ostatní proti Německu podřadil porušení listovního tajemství
MOLEK, 2017, op. cit., s. 356.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 12. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, bod 301.
135 Pl. ÚS 24/10, op. cit., bod 31.
136 Ibid.
133
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pod rozsah práva na soukromý a rodinný život chráněný čl. 8 Evropské úmluvy.137
Michal Bartoň nicméně podotýká, že právo na listovní tajemství chrání pouze
důvěrnost na cestě mezi adresátem a příjemcem informace. Pokud se ji tedy
rozhodne uveřejnit jeden z nich, nedochází dle Bartoně k zásahu do tohoto práva,
ale do jiných aspektů práva na soukromí.138 Dá se však namítnout, že ačkoliv se
porušení dle tohoto článku nemůže dopustit příjemce předávané informace,
k porušení může dojít ze strany jiné osoby, která si zjedná ke komunikaci přístup,
aniž by to komunikující osoby zamýšlely. Tím dochází k porušení jejich
informačního sebeurčení. Čl. 13 navíc výslovně chrání nejen předávané informace,
ale i ty, které jsou uchovávané v soukromí. Ke komunikaci, jejíž průběh by byl
chráněn, nemusí tedy nutně vůbec docházet.
2.2.3 Rozsah a limity práva na soukromí a na informační sebeurčení
Soukromí

stanoví

obecnou možnost

jednotlivce

žít

pokojný život

bez

nepřiměřených zásahů a narušení, tedy za existence soukromé zóny, do které by
nikdo neměl vstupovat či zasahovat.139 Právě ona „soukromá zóna“ naznačuje, jak je
na soukromí v teorii nazíráno. To vychází z konceptu tzv. sfér osobnosti, který
rozděluje soukromí a míru nutnosti jeho ochrany podle toho, nakolik soukromá či
veřejná určitá informace či interakce je. Nejužší a tím nejsoukromější je intimní sféra
člověka. Ta je následovaná sférou rodinného kruhu a soukromého života, kterou
nakonec doplňuje veřejná sféra.140 Tyto jednotlivé sféry anebo zóny jsou důležité při
posuzování rozsahu ochrany soukromí v konkrétních případech.
Z hlediska vymezení jednotlivých zón soukromí sloužících pro stanovení míry
ochrany definoval ESLP ve své judikatuře pojem „nejintimnější osobní sféra

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 9. 1978, Klass and others v. Germany
[1978] ECHR 5029/71, bod 41.
138 BARTOŇ, 2016, op. cit, s. 306-307.
139 Ibid., s. 53.
140 FILIP, 2011, op. cit., s. 17.
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jednotlivce“.141 Jak uvádí Ústavní soud v plenárním nálezu Pl. ÚS 3/14, do této
nejvíce chráněné sféry jednotlivce spadají (mimo jiné) i informace o jeho sexualitě.
Dodává, že právě ve vztahu k nejintimnější sféře jednotlivce se potřeba ochrany
soukromí a důstojnosti zvyšuje.142 Zůstává nicméně otázkou, jak lze vykládat pojem
sexuality, který do ochrany poskytované nejintimnější osobní sférou jednotlivce
spadá. V případě Dudgeon proti Spojenému království, ve kterém ESLP tuto sféru
vymezil, se jednalo o zákaz provozovat homosexuální pohlavní styk a jeho rozpor
s Evropskou úmluvou.143 V takovém případě šlo tedy přímo o výkon lidské sexuality,
která je základem pojmu sexuální život.144 ESLP však v případě Mosley proti
Spojenému království145 pod rozsah nejintimnější osobní sféry jednotlivce podřadil
i případ uveřejnění videa zachycujícího stěžovatele s prostitutkami a informace
o jeho specifickém jednání v průběhu takového styku. Tato skutečnost tedy
naznačuje, že pod rozsah sexuálního života lze řadit nejen omezení ze strany státu
pro jeho skutečný výkon, ale také citlivé informace se sexuálním životem související.
Pod rozsah nejintimnější sféry jednotlivce zasluhující nejvyšší míru ochrany ze
strany státu tak lze zařadit i uveřejnění snímků či videonahrávek zachycujících
osobu při provozování sexuálních aktivit. V závislosti na konkrétním posouzení však
zřejmě zůstávají snímky a nahrávky, které mají pouze erotický charakter spíš než
sexuální (např. vyzývavá fotografie osoby ve spodním prádle). Lze si představit
situace, za nichž by i ty mohly spadat pod rozsah nejintimnější osobní sféry, nebude
to však zřejmě pravidlem. Příkladem může být třeba případ, kdy by se z kontextu
uveřejnění mohlo zdát, že osoba nabízí sexuální služby za úplatu, popřípadě kdyby
následek zveřejnění takového materiálu vedl k výraznému zásahu do jejích
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 10. 1981. Dudgeon v. the United Kingdom
[1981] ECHR 7525/76, bod 52.
142 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 3/14, bod 77.
143 Dudgeon v. the United Kingdom, op. cit.
144 Ján Matejka podotýká, že připustíme-li že oblast sexuálního života spadá pod rozsah ochrany
soukromí, musíme však v konkrétních případech zohlednit také ty případy, kdy jedinec bude
takovou ochranu sám odmítat, např. sexuálně exhibicionistickým chováním.
MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC,
2013, s. 52.
145 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 5. 2011. Mosley v. the United Kingdom
[2011] ECHR 48009/08.
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možností navázat intimní vztah. Rozsah té nejužší sféry jedince v kontextu
sexuálního života však nadále zůstává spíše nevymezený a může se stát předmětem
dalších diskuzí.
Teorie sfér úzce souvisí s konceptem práva na informační sebeurčení, které
předpokládá, že je v pravomoci každého jednotlivce rozhodnout například
o postoupení určité informace ze sféry intimní do sféry soukromé nebo veřejné.
Každý člověk si tedy výkonem svého práva na informační sebeurčení stanoví vlastní
práh nedostupnosti.146 Postoupení informace ze sféry intimní či soukromé má nutně
negativní důsledek i pro míru ochrany soukromí daného člověka, potažmo jeho
osobnostních práv (ochrana důstojnosti, cti a pověsti). Pokud totiž určitou informaci
jedinec sám učiní veřejnou, sotva se pak může dovolávat ochrany svého soukromí
v případě jejího dalšího šíření (např. celebrita telefonující bulvárním novinám
o hádce s milencem147). Jan Filip podotýká, že posuzování takových případů před
soudem je složité,148 neboť se člověk sám rozhodl danou informaci sdělit veřejnosti
a tím ji postoupil ze své soukromé sféry požívající vyšší míru ochrany. Tímto by však
neměl automaticky ztrácet právo na ochranu svého soukromí.149
V tomto kontextu je třeba uvést, že pokud se osoba rozhodne vytvořit či
dokonce šířit vlastní sexuální fotografie či nahrávky, tak i přes vystavení se
takovému riziku jejich nezamýšleného užití se automaticky nevzdává vlastního
práva na soukromí. Podstatné jsou pro posuzování vždy okolnosti. Ty hrají roli
i v případě, že materiál uvolní do sféry veřejné sám daný člověk v rámci výkonu
svého práva na informační sebeurčení. Rozsah ochrany soukromí navíc podle Ryšky
nemusí být po celý život konstantní.150 Při podstatné změně okolností (např. plynutí
FILIP, 2011, op. cit., s 16.
Ibid., s. 16 (poznámka pod čarou).
148 Ibid., s. 16.
149 Filip zároveň naznačuje řešení formou konstrukce anglosaského práva estoppel, kdy soud může
brát na zřetel stav vyvolaný předchozím chováním žalobce.
FILIP, 2011, op. cit., s. 16.
150 RYŠKA, Michal. Ochrana vnitřního kruhu i jeho okolí v praxi práva na ochranu osobnosti.
In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 84.
146
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času, změna poměrů), za jaké nelze na jedinci nadále spravedlivě požadovat další
ponechání dříve zveřejněné informace ve veřejné sféře, lze – pokud je to možno –
uvažovat o navrácení informace zpět do sféry soukromé. Tento přístup je částečně
reflektován i v přístupu k občanskoprávní úpravě ochrany podoby, kdy lze svolení
s jejím použitím následně odvolat.151 Michal Ryška popisuje spor, v němž žalobkyně
namítala neoprávněný zásah do osobnostních práv zveřejňováním jejích erotických
fotografií na internetových stránkách žalovaného, a to po skončení smluvního
vztahu, v jehož rámci vykonávala činnost modelky na erotickém videochatu. Krajský
soud v Brně návrhu vyhověl na základě odvolání souhlasu žalobkyně s dalším užitím
fotografií, které mělo za následek snížení její důstojnosti a vážnosti ve společnosti.
Uvedl nicméně, že předchozím dvouletým výkonem činnosti tohoto charakteru se
žalobkyně z velké části sama své důstojnosti a vážnosti ve společnosti vzdala. Vrchní
soud v Olomouci jako odvolací soud dokonce dovodil, že ke snížení vážnosti
a důstojnosti vzhledem k předchozí činnosti žalobkyně vůbec dojít nemohlo,
a přiznal jí náhradu nemajetkové újmy pouze ve vztahu k jejím právům k podobizně
a obrazovému snímku.152
Při uvažování následků dobrovolného šíření vlastních sexuálních záznamů je
dále nutno podotknout, že součástí práva na informační sebeurčení je i možnost
rozhodnout, komu bude daná informace uveřejněna. Sdílením intimního materiálu
s jiným člověkem či okruhem osob nedochází nutně k jeho přechodu do veřejné
sféry. Jedinec takovým jednáním nedává implicitní souhlas k jejich dalšímu šíření.
Souhlas je kontextuální, což znamená, že vyjádření souhlasu k šíření informace
v jednom kontextu nezakládá zároveň automaticky souhlas k šíření informace

KNAP, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 298.
Uvedená citace je z literatury před rekodifikací soukromého práva. Ve své podstatě se nicméně
úprava práva k podobě a udílení a odvolávání souhlasu s jejím užitím neliší, proto je možno z ní
vycházet.
152 RYŠKA, Michal. Ochrana osobnosti v aktuální soudní praxi. Brno, 2010. Rigorózní práce.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. 40-41.
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v kontextu jiném.153 Rozhodnutí o nakládání s erotickými snímky tak (teoreticky)
zůstává nadále v pravomocích vyobrazené osoby. Soukromá sféra, jak je popsána
výše, v sobě totiž zahrnuje i základní sociální interakce,154 což zdůraznil i Ústavní
soud v rozhodnutí II. ÚS 517/99.155 Základními sociálními interakcemi jsou vztahy
s jinými lidmi, přičemž můžeme konstatovat, že v dnešní době především do těch
partnerských vztahů vzájemné sdílení erotických fotografií a videozáznamů podle
statistik bezesporu patří.156 Materiál, který je takto šířen, zůstává však ve své
podstatě soukromým. Adresát, který se jej rozhodne šířit dále mimo okruh osob
určených nositelem práva na informační sebeurčení (tedy vyobrazené osoby),
narušuje jeho právo na soukromí garantované Listinou.
V případech revenge porn však kromě informačního sebeurčení dochází
i k porušení jiných aspektů práva na soukromí. Při nedovoleném uveřejnění
intimních snímků jedince může například docházet k porušení jeho důstojnosti
formou znevažujícího chování, jelikož fakticky dochází k jeho objektivizaci. Nejen,
že jsou snímky jeho nahého těla šířeny jako věc bez ohledu na jeho vůli, ale jeho
samotná osobnost může být v určitém kontextu (např. vystavení fotografií na
internetových stránkách určených přímo pro revenge porn materiál) ponížena

Příkladem může být podle Citron a Franks situace, kdy obsluze v restauraci předáváme kreditní
kartu k zaplacení útraty. Rozhodně tím však implicitně neudělujeme souhlas k tomu, aby obsluha
kartu využila třeba k zaplacení online objednávky vlastního zboží.
KEATS CITRON; FRANKS, 2014, op. cit., s. 355.
154 MORAVEC, Ondřej. Ochrana osobnosti v mediálním právu. In: KROUPA, Jiří a kol. Mediální právo.
Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 239.
155 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99.
Ústavní soud v tomto rozhodnutí zdůraznil, že se nelze omezovat pouze na skutečnost, zdali
nejsou informace šířeny z osobní sféry jednotlivce druhým lidem, ale je nutno zvažovat i to, jak je
s informacemi dále nakládáno. Pokud by to tak nebylo, jednalo by se podle Ústavního soudu
o příliš zúžené pojetí soukromí, které by neumožňovalo rozvíjení vztahů s dalšími lidskými
bytostmi.
156 Zasílání a sdílení vlastních intimních či erotických snímků přes internet je dnes velmi obvyklé –
dle statistik tak činí téměř 50 % dospělé populace, přičemž ve věkové skupině 18–24 je to
dokonce 70 %.
SEXT MUCH? If so, you’re not alone. Scientific American [online]. Scientific American, ©2017
[cit. 2. 2. 2018].
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a omezena pouze na tuto nahotu.157 Vulgární či pomlouvačný doprovodný popisek
anebo konotace vyplývající z kontextu serveru, kam je předmětný materiál
nahrán,158 pak mohou představovat narušení cti, dobré pověsti a jména člověka.
Ústavní soud ve své judikatuře dovodil, že čest představuje důležitou
a integrální součást důstojnosti člověka. Formuje základ mnoha rozhodnutí
činěných členy demokratické společnosti a je-li jednou pošpiněna neopodstatněným
veřejným vyjádřením, může být společně s pověstí dané osoby poškozena navždy,
obzvlášť není-li dána možnost rehabilitace.159 Čest se uplatňuje v odstředivých
sférách:160 soukromé, společenské, občanské a profesionální.161 V první
z uvedených platí zpravidla naprosté informační sebeurčení162 a tato sféra požívá
nejvyšší ochrany.163 Ostatní sféry jsou tzv. sférami sociálními. Ty podle Ústavního
soudu odrážejí fakt, že „jednotlivec žije ve společenství a vstupuje s ostatními jeho
členy do komunikace, přičemž skrze své chování, ba dokonce skrze své samotné bytí,
ovlivňuje ostatní členy společenství.“164
Právo na soukromí nicméně není právem absolutním, ačkoliv v čl. 10 Listiny
není obsažena výslovná limitační klauzule. Je však nutno aplikovat imanentní
omezení, že ústavně zaručené právo může být omezeno za účelem ochrany jiné

Například server MyEx.com v dobách své existence umožňoval návštěvníkům nedovoleně
uveřejněné fotografie hodnotit dle míry atraktivity zobrazeného jedince.
158 Pro ilustraci – například uveřejněním intimních fotografií muže na stránky, které slouží jako
seznamka pro komunitu gayů, nedojde pouze k porušení práva na soukromí, nýbrž může dojít
i právě k porušení jeho práva na ochranu cti, dobré pověsti a jména. Lze uvažovat i narušení
rodinného a soukromého života stricto sensu. Z kontextu se totiž může zdát, jako by fotografie na
takový server uveřejnil sám s úmyslem navázat vztah s osobou stejného pohlaví. Pokud se však
jedná o heterosexuála s manželkou a dětmi, tak jde o zásadní zásah do těchto práv.
159 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, část IV.
160 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 289.
161 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, body 33-35.
162 Ibid., bod 34.
163 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 289.
164 IV. ÚS 23/05, op. cit., body 33-35.
157

46

Ústavněprávní východiska

chráněné hodnoty.165 Tou může být požadavek respektu k základním právům jiných
osob, přičemž v úvahu připadá zejména právo na svobodu projevu.

2.3

Svoboda projevu

Svoboda projevu je nejen fundamentálním institutem v demokratickém státě
a důležitou objektivní hodnotou, ale především jedním ze základních subjektivních
práv osob. Jeho obsahem je podle čl. 17 Listiny právo vyjadřovat své názory
a svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez omezení cenzury.
I když svoboda projevu bývá řazena mezi tzv. politická práva, vztahuje se obecně na
jakákoliv vyjádření, nejen politická.166 Projev může být činěn slovem, písmem,
tiskem, obrazem nebo i jiným způsobem.167 Samotná forma komunikace však není
jediným rozlišovacím kritériem projevu, neboť v některých případech se o realizaci
svobody projevu nejedná, ani pokud je činěn slovně (např. uzavření smlouvy168
anebo přijetí úplatku poslancem či senátorem169), zatímco za projev lze považovat
některá jednání, jež názorové poselství obsahují bez výslovného vyjádření
(tzv. symbolické projevy).170 Jak navíc vysvětluje Michal Bartoň, určení toho, zdali
můžeme nějaké jednání za projev považovat, nám samo o sobě nevypovídá nic o jeho
ústavní ochraně. Vymezení projevu je tedy pouze krokem ke stanovení míry této
ochrany.171

BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 285.
Eliška Wagnerová nicméně upozorňuje na nestejné pojímání rozsahu svobody projevu
v judikatuře Ústavního soudu a ESLP. ESLP svobodu projevu akcentuje především v jejím
politickém obsahu jako prvek obrany demokracie. Ústavní soud oproti tomu nemá svůj přístup
ustálený, a ten se napříč jeho rozhodnutími tedy liší.
WAGNEROVÁ, Eliška. Svobodný projev a právo na informace. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol.
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012b, s. 425-427.
167 Čl. 17 Listiny.
168 BARTOŇ, Michal. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu dogmatiky svobody projevu.
Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 9. In: Beck-online [online právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 3. 2018].
169 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3018/14.
170 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 380-381.
171 Ibid., s. 380.
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Svoboda projevu nepokrývá pouze šíření osobních názorů, ale informací
v širokém slova smyslu. Z druhé strany zároveň garantuje právo přístupu k nim,
tedy možnost vyhledávat informace bez jejich nepřiměřeného znepřístupňování.
Nejen Listina, ale i Evropská úmluva172 a Listina EU173 svobodu projevu spojují
s právem na informace. Svoboda projevu a právo vyhledávat informace spolu totiž
úzce souvisí, neboť jedno nemůže být bez druhého.174 Tento aspekt svobody projevu
je zde zdůrazněn proto, že jeho porušování bývá kritizováno v diskuzích o možnosti
kriminalizace nedovoleného šíření sexuálních záznamů. Humbach například
popisuje situace, kdy oběť revenge porn přišla v důsledku uveřejnění intimních
snímků o práci. Namítá však, že pokud zaměstnavatel svého zaměstnance kvůli
tomu považuje za nežádoucího – ať s tím souhlasíme, či nikoliv – je takové posouzení
jeho právem. Dle Humbachova názoru je nežádoucím znakem omezování svobody
projevu175 snaha skrýt před současnými i potenciálními budoucími zaměstnavateli
méně lichotivé stránky zaměstnancovy osobnosti, neboť kvůli znepřístupnění
takových informací má omezenou možnost rozhodnout se, zdali si přeje daného
člověka zaměstnávat.176
Jak však naznačuje čl. 17 odst. 4 Listiny a samotná podstata svobody projevu,
jedná se o omezitelné právo. Jedním z jeho limitů je právě ochrana práv a svobod
druhých osob. Z tohoto důvodu tak často dochází ke kolizi svobody projevu jednoho
s právem na soukromí či jinými osobnostními právy druhého.
2.3.1 Kolize svobody projevu s právem na soukromí a osobnostními právy
Omezení svobody projevu vychází přímo z jejího zakotvení v čl. 17 odst. 4 Listiny.
Ten stanoví, že svoboda projevu může omezena zákonem, jde-li o opatření

Čl. 10 odst. 1 Evropské úmluvy.
Čl. 11 odst. 1 Listiny EU.
174 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 385.
175 Autor píše o americkém právním prostředí, jedná se tedy o svobodu projevu garantovanou
a vymezenou Prvním dodatkem Ústavy Spojených států.
176 HUMBACH, op. cit., s. 229-231.
172
173
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v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Při
jejich používání musí být šetřeno podstaty a smyslu chráněného práva.177 Právo na
svobodný projev může být dále imanentně omezeno jinými právy, se kterými se
může dostat do kolize. Obdobně vymezuje limity svobody projevu Evropská úmluva
v čl. 10 odst. 2. Uvádí, že výkon této svobody může podléhat mimo jiné „omezením
nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti
v zájmu (…) ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných,
[a] zabránění úniku důvěrných informací (…).“178
Je tedy zřejmé, že ochrany nebudou požívat jakékoli svobodně činěné projevy.
U šířených projevů Ústavní soud (obdobně jako ESLP) nechrání například sdělování
vědomě nepravdivých faktických tvrzení, jež mají difamační charakter o jiném
člověku. Oproti tomu je však presumpcí ústavní konformity chráněn hodnotící
úsudek, který se zakládá pouze na subjektivní kritice.179 Rozlišování mezi
skutkovým tvrzením a hodnotovým soudem spočívá v možnosti prokazatelnosti
sdělení. Ani hodnotové soudy nicméně nejsou chráněny bezmezně – Pavel Holländer
zmiňuje, že nesmějí vybočovat z mezí v demokratické společnosti obecně
uznávaných pravidel slušnosti, jinak ztrácejí charakter korektního komentáře
a ocitají se mimo meze ústavní ochrany.180 Chráněny však nejsou ani projevy, které
jsou pravdivé, ale nepřiměřeně zasahují do práv jiného, například jeho intimní
sféry.181
Striktní z hlediska svobody projevu je ESLP i vůči obscénním či vysoce
kontroverzním projevům. Příkladem může být rozhodnutí ve věci Perrin proti

Vychází z ust. čl. 4 odst. 4 Listiny.
Čl. 10 odst. 2 Evropské úmluvy.
179 Více viz I. ÚS 453/03, op. cit.
180 HOLLÄNDER, Pavel. Zásada proporcionality: jednosměrná ulice, nebo hermeneutický kruh?
In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 20-21.
181 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 30 Cdo 608/2007, Rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3063/2009.
177
178

Ústavněprávní východiska

49

Spojenému království, ve kterém ESLP na základě principu margin of appreciation
čl. 10 Evropské úmluvy dovodil, že provozování extrémně obscénních internetových
stránek bez věkového omezení zabraňujícího přístupu mladistvým není chráněno
svobodou projevu, a státy mohou takové jednání trestat dle uvážení.182
Otázkou dále je, zdali lze informace zasahující do intimní sféry v případech
revenge porn považovat za důvěrné informace ve smyslu čl. 10 odst. 2 Evropské
úmluvy a judikatury ESLP. David Kosař uvádí, že za únik důvěrných informací lze
považovat informace lékařů o pacientech, informace o probíhajícím trestním stíhání
anebo například informace uvedené v daňových přiznáních.183 V případech
nekonsenzuální pornografie lze však uvažovat, že spíše než do vymezení legitimního
cíle zabránění úniku důvěrných informací by omezení svobody projevu (spočívající
např. ve smazání zveřejněných intimních záznamů anebo potrestání pachatele za
jejich šíření) spadalo do rozsahu legitimního cíle ochrany pověsti nebo práv
jiných.184 Že se jedná o vhodněji aplikovaný legitimní cíl omezení podporuje i to, že
když se jednou důvěrná informace stane únikem veřejnou, pozbývá ochrany své
důvěrnosti a lze ji dále šířit v souladu se svobodou projevu podle čl. 10 Evropské
úmluvy.185

V případech

nedovoleného

zveřejňování

sexuálně

explicitních

a erotických záznamů by však taková skutečnost měla negativní dopad na
osobnostní práva vyobrazeného jedince.
Jak bylo popsáno výše, ani právo na soukromí a informační sebeurčení není
neomezitelným právem. V situaci šíření záznamů jiného člověka tedy dochází ke
kolizi svobody projevu a práva na soukromí, tedy dvou základních práv. Řešením
takové kolize je aplikace testu proporcionality a testu minimalizace zásahu do

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2005. Perrin v. The United Kingdom
[2005] ECHR 5446/03.
183 KOSAŘ, David. Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP). In: KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských
právech. Komentář. 2012. Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H.
Beck [cit. 22. 3. 2018], bod 122.
184 Srov. KOSAŘ, 2012, op. cit., bod 122.
185 KOSAŘ, 2012, op. cit., bod 126.
182
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základního práva.186 První z uvedených spočívá ve vzájemném poměřování
předmětných základních práv a zkoumá vhodnost, potřebnost a vzájemné
poměřování proporcionality (třetím krokem je tedy test proporcionality stricto
sensu). K určení vzájemné proporčnosti zásahu je třeba identifikovat kolidující
základní práva a snažit se, aby z obou bylo zachováno co nejvíce. Není-li to možné,
mají soudy dát přednost tomu právu, v jehož prospěch svědčí obecná idea
spravedlnosti (sloužící jako vážící formule).187 To je však podmíněno i nutností
minimalizace zásahu do obou práv,188 tedy druhým aplikačním testem, který
požaduje – v souladu s čl. 4 odst. 4 Listiny – šetření jejich podstaty a smyslu. Ústavní
soud mimo jiné již dříve konstatoval, že v řízení před obecnými soudy při střetu
práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého
života „bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého
jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla nedůvodně dána
přednost před právem druhým.“189
Na základě výše popsaného je zřejmé, že neexistuje obecně platné pravidlo,
které by určilo vzájemný vztah mezi právem na soukromí a svobodou projevu.
Soudy tak musí vždy uvažovat konkrétní případ individuálně podle míry zásahu do
základních práv a jeho možné oprávněnosti. Ústavní soud však výslovně stanovil
osm relevantních faktorů, dle nichž je třeba posuzovat kolizi svobody projevu
a práva na ochranu cti a důstojnosti. Těmi jsou povaha výroku, jeho obsah, forma,
postavení kritizované osoby a zdali výrok směřuje k jejímu soukromému či

KOSAŘ, David. Kolize základních práv v judikatuře Ústavního soudu. In: Jurisprudence (Wolters
Kluwer) [online]. 2008, č. 1, oddíl 2.1 [cit. 1. 3. 2018].
187 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 353/04, část V.
188 David Kosař uvádí, že v řízení o individuálních ústavních stížnostech Ústavní soud nejdříve
posuzuje, zdali lze z obou kolidujících práv zachovat maximum, a vážící formuli spočívající
v obecné ideji spravedlnosti aplikuje až následně.
KOSAŘ, 2008, op. cit., oddíl 4.1.
189 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97.
186

Ústavněprávní východiska

51

veřejnému působení, chování této osoby před a po výroku, autor výroku a doba, kdy
jej činí.190
Obdobné vymezení faktorů nabízí i ESLP, známé jako tzv. Axel Springer test.
Jeho obsahem je posouzení projevu jako příspěvku do debaty sledující veřejný
zájem, určení toho, nakolik známá je osoba, která je předmětem projevu, a co je
obsahem sdělení, dřívější jednání předmětné osoby, způsob získání informace a její
ověřitelnost, obsah, forma a následky publikace, a nakonec přísnost uložených
sankcí.191
Krátce se podívejme na posouzení postavení osob, vůči kterým je projev
směřován, neboť u různých osob se stejné informace, respektive jejich zveřejnění,
mohou posuzovat jinak v závislosti na tom, o koho se jedná. Obecně vzato stojí
přístup českého Ústavního soudu i ESLP na přesvědčení, že osoby veřejně činné
musí akceptovat vyšší míru kritiky činěné ze strany veřejnosti.192 To však nelze
vykládat tak, že tyto osoby musí snášet jakékoliv projevy zasahující do jejich
osobnostních práv. I v těchto případech je nutno posuzovat konkrétní okolnosti
a míru zásahu. Ve vztahu k veřejně činným či známým osobám je totiž také nutno
posuzovat, zdali je projev činěn právě ve vztahu k jejich veřejnému působení a zdali
je jeho šíření ve veřejném zájmu.193
Skutečnosti týkající se soukromého života jsou zásadně součástí osobního
soukromí a nemohou být věcí veřejného zájmu.194 Informace o soukromém (nota
bene intimním) životě známých osob je tedy nutno posuzovat odlišně než informace
z jejich veřejné sféry. Příkladem může být případ Jiřiny Bohdalové, známé české
herečky, která je častým předmětem zájmu médií. Přesto je vyloučené, že uveřejnění

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14, bod 31.
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 2. 2012. Axel Springer AG v. Germany
[2012] ECHR 39954/08, body 89-95.
192 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03.
193 BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 397-398.
194 30 Cdo 3063/2009, op. cit.
190
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jejích nahých fotografií z dovolené v deníku Aha! v roce 2008,195 ke kterému nedala
svolení, bylo oprávněné z důvodu veřejného zájmu. Z důvodu veřejného zájmu
nicméně některé informace soukromého charakteru oprávněně uveřejnit skutečně
lze – příkladem může být zpráva o nemanželském poměru mezi předsedou vlády
a ředitelkou jeho kanceláře, který má zásadní vliv na výkon premiérovy funkce.
Otázkou pak je posouzení situace zveřejnění informací ze soukromého života
člověka, který své soukromí sám často medializuje. David Kosař uvádí, že
do tzv. „šedé zóny“ se řadí mimo jiné celebrity, novináři, osoby nakládající
s veřejnými prostředky, tedy osoby, které nezastávají veřejnou funkci, ale jsou ve
společnosti známé.196 Moravec uvádí, že informace šířené bulvárními médii bez
jakékoliv vazby k věcem veřejného zájmu nebudou požívat ochrany svobody
projevu.197 Dle názoru Kateřiny Šimáčkové je však v takovém případě nutno
uvažovat, že člověk, který své soukromí medializuje, sám „vstoupil do světel
reflektorů“, a vyjádřil tím zájem o účast veřejnosti na svém soukromém životě.198
Intimní aspekty jeho osobního života však nebudou automaticky do tohoto rozsahu
soukromého života spadat, a i zde bude záležet na konkrétních okolnostech
uveřejnění a obsahu sdělení.
Na závěr této kapitoly je nutno říci, že zkoumaná problematika nedovoleného
šíření sexuálních vyobrazení jiného člověka spadá pod rozsah projevu tak, jak jej
chápou předpisy ústavního pořádku. To však samo o sobě nezaručuje jeho přímou
ochranu, a to kvůli tomu, že dochází ke kolizi se základními právy jiného, které jsou
podrobně popsány výše. Je tedy na soudech, aby uvážily vztah předmětných práv.
Lze však předpokládat, že v případech nekonsenzuální pornografie převáží zájem

SKANDÁL: Jiřina Bohdalová – Nahá v tureckém hotelu! Aha! [online]. Czech News Center,
publikováno 12. 6. 2008 [cit. 1. 3. 2018].
Tento zdroj záměrně odkazuje na článek s cenzurovanými fotografiemi. Necenzurované snímky
však k dnešnímu dni (1. 3. 2018) jsou na serveru Aha! stále dostupné.
196 KOSAŘ, 2012, op. cit., bod 168.
197 MORAVEC, 2011, op. cit., s. 239.
198 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Konzultace k diplomové práci [ústní sdělení]. Právnická fakulta
Masarykovy univerzity, Brno, 5. 3. 2018.
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na ochraně soukromí a osobnosti člověka, a činěný projev, tedy zveřejnění
erotického materiálu, naopak chráněn nebude. Důvodem k tomu je samotný účel
takového projevu, kterým je pouhý přímý útok do nejintimnější sféry jiné osoby ve
snaze o její poškození. Svou povahou se tak z podstaty svobody projevu naprosto
vymyká, a její garance nebude požívat.
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3 Nedovolené šíření sexuálních záznamů
z pohledu soukromého práva
Základní práva identifikovaná v předchozí kapitole, k jejichž porušování při
nekonsenzuální pornografii dochází, mají přesah do roviny podústavní. Zákony
a podzákonné předpisy stanoví konkrétní práva a povinnosti, jejichž limit určuje
ústavní pořádek a jichž se jedinec může domáhat před obecnými soudy. Listina totiž
nestanoví meze jednání vůči jinému pouze státní moci, nýbrž i osobám. Takové
horizontální působení základních práv v soukromém právu souvisí s koncepcí jejich
prozařování celým právním řádem.199 Občanský zákoník jako základní předpis
soukromého práva s tím výslovně počítá: „Každé ustanovení soukromého práva lze
vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem
vůbec (…). Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto
příkazem, musí mu ustoupit.“200 Prozařující základní práva však nestanoví pouze
obecný interpretační princip,201 ale lze je aplikovat i na horizontální vztahy, jak
judikoval Ústavní soud v rozhodnutí IV. ÚS 27/09.202 Jejich přítomnost
v soukromém práva je tedy bezpochyby neopomenutelná.

3.1

Úprava ochrany osobnosti v občanském právu

Osobnostní práva na podústavní úrovni upravuje především203 občanský zákoník,
a to v oddíle 6 hlavy II v části první nazvané „osobnost člověka“.204 Generální
BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 55.
§ 2 odst. 1 občanského zákoníku.
201 Více viz BARTOŇ, 2016, op. cit., s. 58.
202 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09, bod 25.
203 Dalšími právními předpisy, které se týkají ochrany osobnostních práv, jsou např.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
204 Občanský zákoník pracuje s monistickou koncepcí osobnostního práva, tedy že právo na ochranu
podoby, soukromí, vážnost a čest jsou pouze komponenty celistvého práva na ochranu osobnosti,
199
200
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klauzule obsažená v § 81 stanoví, že je chráněna osobnost člověka, přičemž ochrany
požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém
životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.205 Ve
druhém pododdílu (§ 84-90) je pak úprava věnující se podobě a soukromí osoby,206
která je pro problematiku nekonsenzuální pornografie stěžejní.
V kontextu výše vymezeného práva na informační sebeurčení lze vnímat
osobnostní právo na ochranu podoby,207 jehož obsahem je zákaz zachycení podoby
a další nakládání s ní bez svolení vyobrazené osoby. Jak uvádí například Nejvyšší
soud v rozhodnutí 30 Cdo 5216/2014, obsah práva na podobu má dvě základní
komponenty, tedy pozitivní a negativní vymezení. V pozitivním smyslu znamená, že
se jedná o dispoziční právo každé osoby zachytit svou podobu a udělovat jiným
osobám souhlas k jejímu zachycení, zatímco v negativním smyslu znamená možnost
bránit se proti neoprávněnému zachycení podoby, právě tak jako proti jejímu
neoprávněnému rozšiřování ze strany jiného subjektu.208 Zachycením se pak rozumí
takový způsob, který při zobrazení umožňuje určení totožnosti daného člověka, tedy
jeho identifikaci.
Pojem identifikace osoby však není zdaleka tak zřejmý, jak by se mohlo snad
zdát. Bezpochyby lze za identifikaci osoby považovat, je-li na snímku či záznamu
nikoliv dílčími právy. Stejná koncepce, jinak nazývaná „všeobecné osobnostní právo
v objektivním smyslu“, byla již v dřívější právní úpravě.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, derogovaný právní předpis.
Více viz KNAP a kol., 2004, op. cit., s.57.
205 § 81 občanského zákoníku.
206 Občanský zákoník dle Pavla Tůmy přiřazuje ochranu podoby k ochraně soukromí pod vlivem
judikatury ESLP; podoba člověka však ochrany nepožívá pouze v soukromí.
TŮMA, Pavel. 2014. Právo k podobě člověka. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná
část (§ 1-654). Komentář. Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck
[cit. 13. 3. 2018], s. 502.
207 Vzhledem ke speciální úpravě o ochraně osobních údajů se ochrana podoby vymezená občanským
zákoníkem dle názoru Františka Nonnemanna bude vztahovat na případy, kdy zpracování bude
nahodilé či neúmyslné, anebo kdy jej bude provádět fyzická osoba výlučně pro svoji potřebu.
NONNEMANN, František. Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její
vztah k ochraně osobních údajů. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 13-14. In: Beck-online [online
právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 3. 2018].
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5216/2014.
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zachycen její obličej. Pavel Tůma však uvádí, že podoba člověka zahrnuje vše, jak se
člověk vzhledově vyjevuje okolí navenek, a to včetně jakékoliv součásti vzhledu své
tělesné stránky, zejména příznačných rysů (tzv. markantů).209 Je tedy třeba
uvažovat, jak široká je podmínka identifikovatelnosti dané osoby – jinak řečeno, kdy
osoba identifikovatelná je, a kdy naopak není.
Nejvyšší soud v roce 2005 dovodil, že předmětem práva na podobu je
individualizovaná (neboli identifikovatelná) podoba fyzické osoby jako jedna
z významných hodnot osobnosti jednotlivce. Podmínkou této ochrany pak podle
soudu je, že je osoba identifikovatelná na základě zobrazení.210 V dřívějším
rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že podmínkou poskytnutí ochrany práva na podobu
je, aby osoba byla na základě zobrazení identifikovatelná obecně.211 Pojímat
identifikovatelnost jako objektivní kritérium je však vysoce problematické. Třebaže
si v některých případech může vyobrazenou podobu neznámé osoby veřejnost
sotva s daným člověkem spojit, tak lidé, kteří ho znají, jej poznat mohou. To
samozřejmě platí i pro případy, kdy podoba obsahuje vyobrazení těla osoby bez
zachycení její tváře.212 Pavel Pavlík ochranu podoby ve vztahu s individualizací
jednotlivce spojuje, je-li dána možnost určení totožnosti člověka podle vyobrazení
obsahujícího dostatečné množství charakteristických rysů podoby konkrétního

TŮMA, 2014, op. cit., s. 503.
Pro účely této práce se jedná o okrajovou záležitost, nicméně je nutno uvést, že „podoba člověka“
nezahrnuje pouze jeho prosté vizuální zaznamenání, ale např. i záznam tvaru jeho těla,
rentgenový snímek apod.
210 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005.
211 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99.
212 Tato úvaha vychází z častých doporučení tzv. safe sextingu, aby se osoby zasílající vlastní intimní
fotky jiným lidem fotily vždy tzv. od krku dolů, tedy bez vyobrazení tváře.
DEWEY, Caitlin. A guide to safe sexting: How to send nude photos without ruining your life, career
and reputation. In: The Washington Post [online]. The Washington Post, publikováno 11. 7. 2014
[cit. 25. 2. 2018].
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člověka, podle nichž je možno jej identifikovat.213 Karel Knap však meze
identifikovatelnosti vysvětluje následovně:
„I když nelze vyobrazenou osobu bezpečně identifikovat z podobizny nebo
obrazového snímku (např. rysy osoby jsou nejasné, rozmazané apod.), půjde
přesto o podobiznu, popř. o obrazový snímek, jestliže identita zobrazeného
vyplývá z uvedení jména nebo event. z jiných souvislostí, za nichž k použití
snímku došlo.“214

K tomu je nutno dodat, že bezpochyby by bylo proti smyslu ochrany osobnosti,
pokud bychom uvažovali, že ochrany bude požívat prosté vyobrazení tváře jedince,
nikoliv však jeho nahého těla, které spadá do jeho vlastní intimní sféry. Tvář
odhalujeme veřejnosti dennodenně, nahá těla však před jejími zraky skrýváme
a přístup k nim má jen námi vymezený okruh osob. Z toho důvodu by podmínka
identifikovatelnosti širokou veřejností nedávala valný smysl (i když pokud snímek
zachycuje některé výrazné markéry na těle – např. tetování anebo specifická
znaménka, může se okruh osob schopných vyobrazeného jednotlivce výrazně
rozšířit). V případě citlivých vyobrazení intimních částí těla je třeba vzít v potaz
i možnost identifikace například ze strany současného anebo bývalého intimního
partnera či partnerky. Vzhledem ke skutečně velmi závažnému zásahu do soukromí
by

dle

názoru

autorky

tohoto

textu

bylo

dokonce

vhodné

uvažovat

identifikovatelnost osoby i v případě, kdy je ona schopna sama sebe na
vyobrazeném snímku rozpoznat, ačkoliv jiní lidé by její podobu nepoznali.215
Následující ustanovení § 86 občanského zákoníku pak dále stanovuje, že nikdo
nesmí zasáhnout do soukromí jiného bez zákonného důvodu, přičemž

PAVLÍK, Pavel. Podoba člověka. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník – Komentář – Svazek I
(obecná část). ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018
[cit. 13. 3. 2018].
214 KNAP, 2004, op. cit., s. 293.
215 Tato úvaha vychází z faktu, že – jak bylo uvedeno výše v tomto textu – až 80 % nekonsenzuální
pornografie vytvoří oběti samy a znají tedy obsah zasílaných fotografií a videí. Když je poté uvidí
zveřejněné na internetu anebo šířené mezi dalšími lidmi, vědí, že se jedná o ně, ačkoliv si toho
nikdo jiný (kromě narušitele) nemusí být vědom. Psychické následky související s faktem, že cizí
osoby mají nekonečný přístup k zobrazení nahého těla a jeho intimních částí vyobrazené oběti,
mohou být i tak tíživé.
213
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v demonstrativním výčtu je mimo jiné uvedeno pořizování, využívání nebo šíření
obrazového či zvukového záznamu o soukromém životě člověka. Zmíněná
podmínka zákonného důvodu pro oprávněný zásah je pak rozvedena v § 88 a násl.,
který obecně stanovuje tzv. úřední, vědeckou, uměleckou a zpravodajskou licenci.
I jejich užití je nicméně omezeno, nesmí být například využity nepřiměřeným
způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy vyobrazeného člověka (ve smyslu § 90
občanského zákoníku).
Obecnou možností, kdy lze do osobnostních práv člověka zasáhnout, aniž by se
jednalo o zásah neoprávněný, je pak souhlas (v určitých případech je nicméně
osobnost člověka chráněna i proti jeho vůli216). K souhlasu o využití hodnoty
osobnosti Ondřejová uvádí, že jakožto kauzální závazek je vždy vázán na účel, ke
kterému byl souhlas dán. Jak udělení souhlasu samotné, tak i jeho rozsah musí být
navíc vykládán restriktivně.217 Předpokládá se tedy, že osoba měla zájem, aby její
osobnostní práva byla narušena co nejméně a pouze tak, jak sama předvídala. § 85
odst. 2 občanského zákoníku k tomu uvádí: „Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za
okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování
a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně
předpokládat.“218 Udělený souhlas je také možno kdykoliv odvolat.219 To vychází
z přístupu, že právo k vlastní podobě náleží zpodobněné osobě a ta s ním může
disponovat dle uvážení.
Rozbor osobnostních práv v občanskoprávní úpravě – a především pak práva
na ochranu podoby – jasně ukazuje, že šíření nekonsenzuální pornografie je
protiprávní. Obdržené snímky a nahrávky nelze bez dalšího sdílet či uveřejňovat,
neboť jde o zásadní překročení rozsahu a účelu implicitního souhlasu, který byl
obsažen v zaslání takového materiálu. Osoba na snímcích vyobrazená také může

ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016, s. 192.
Ibid.
218 § 85 odst. 2 občanského zákoníku.
219 § 87 občanského zákoníku.
216
217
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požadovat, aby kdokoliv, kdo se záznamem její podoby nakládá (např. uložením
fotografií v telefonu), tak nadále nečinil. Toto právo má i vůči tomu, komu explicitní
materiál sexuální povahy sama zaslala, což se – vzhledem k možné podstatné změně
okolností (například ukončení vztahu) – jeví jako velmi účelné.
Na základě výše uvedených práv osob vyobrazených na uveřejněných či
sdílených sexuálních snímcích je na místě uvést, jaké prostředky právní řád těmto
osobám nabízí pro ochranu svých práv a pro zabránění jejich dalšímu narušování.
Proti tomu, kdo naruší přirozená osobnostní práva jedince (jako jeho právo na
podobu a právo na soukromí, viz výše), se může dotyčná osoba domáhat toho, aby
od neoprávněného zásahu upustil a aby odstranil jeho následek.220 Může zároveň
dojít ke kumulaci nároků majetkové a nemajetkové povahy. Náhrada nemajetkové
újmy se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, kterým je primárně morální
satisfakce; pokud ta nestačí, poskytne se zadostiučinění v penězích (přičemž je
možno požadovat obojí).221 Jako nemajetkovou újmu odčiní narušitel i duševní
útrapy, které dotyčné osobě způsobil.222 Ondřejová uvádí, že ke vzniku
občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu zde musí být zásah do
osobnostních práv fyzické osoby, který je objektivně způsobilý vyvolat
nemajetkovou újmu a který je neoprávněný (tedy protiprávní). Mezi touto
neoprávněností a zásahem samotným pak musí být příčinná souvislost.223
Osoba, jejíž práva byla narušena, se může u soudu domáhat upuštění od
neoprávněných zásahů (žaloba negatorní), odstranění závadného stavu (žaloba
restituční) a poskytnutí výše popsaného přiměřeného zadostiučinění za
způsobenou nemajetkovou újmu (žaloba satisfakční), přičemž lze tyto nároky
požadovat i společně.224 Spory vyplývající z ochrany podoby však mohou trvat velmi
§ 82 občanského zákoníku.
ONDŘEJOVÁ, 2016, op. cit., s. 205.
222 § 2956 občanského zákoníku.
223 ONDŘEJOVÁ, 2016, op. cit., s. 207.
224 Ibid.
220
221
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dlouho a zveřejněné erotické záznamy mohou být dále šířeny. Oběti mají nicméně
možnost domáhat se u soudů uložení předběžných opatření, která jsou nařizována
do 7 dnů.225 Předběžné opatření soud nařídí před zahájením samotného řízení,
kterým se narušiteli zdržovacím výrokem zakazuje další zásah do osobnostních
práv. Jeho výhodou je tedy především rychlost vydání, což je v okamžiku sdílení
explicitního materiálu po internetu vysoce žádoucí.
Lze shrnout, že občanský zákoník z roku 2012 obecně posílil dispoziční
možnosti pro ochranu osobnosti. Ke zvýšení ochrany došlo i přímo u práva na
ochranu podoby jednotlivce, především pak s ohledem na udělování a odvolávání
souhlasu k nakládání s ní. Občanskoprávní spory na ochranu osobnosti (a užití
vícero možných žalobních petitů) jsou tedy vhodným prostředkem, jak se proti
nekonsenzuální pornografii bránit. Je nicméně nutno říci, že soudy obecně
přiznávají poměrně nízké částky určené k odčinění způsobené újmy. Tuto
skutečnost ale mohou soudy vyšších instancí postupně měnit svou judikaturou.
Oběti revenge porn se o navýšení přiznané částky navíc mohou domáhat i skrze
nároky plynoucí z práva autorského.

3.2

Autorskoprávní hledisko

Práva k podobizně (tedy záznamu podoby), nese kromě vyobrazené osoby i autor
pořízení záznamu. Jedná se o jiný typ práv, než jsou práva osobnostní, která lze
k záznamu uplatňovat. Platí však, že osobnostní práva požívají v případě konfliktu
s majetkovým právem autorským větší ochrany.226 Ve smyslu zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském,227 je autor vyobrazení vlastníkem autorských
práv k dílu, tedy záznamu v případě podobizny. Autorská práva jsou jak osobnostní,
tak majetková. Nesou v sobě právo nárokovat si autorství a rozhodovat o uveřejnění

§ 75c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vyplývá např. z ust. § 87 odst. 2 občanského zákoníku.
227 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
225
226
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díla, a dále pak právo dílo užít, rozmnožovat, rozšiřovat a jinak s ním nakládat. Tato
výsostní práva nese pouze autor, tedy fyzická osoba, která dílo vytvořila. Pro účely
fotografického záznamu se pak za dílo považují záznamy tvůrčí a záznamy původní.
V případě, že jsou obsahem uveřejněných erotických fotografií tzv. „selfies“
(vlastní fotografie pořízené sebou samým), je osoba, která tyto záznamy vytvořila,
jejich autorem. Jsou-li snímky alespoň původní (tedy běžné fotografie bez vysoké
míry tvůrčího úsilí pořízené technicky vhodným a vesměs rutinním způsobem, které
však nejsou holým fotografickým záznamem228), požívá k nim autor výše uvedených
autorských práv. V případě „selfies“, které v rámci revenge porn tvoří valnou část
uveřejněného erotického materiálu, tak dochází k souběhu práv na podobiznu
chráněných jako osobnostní právo na záznam vlastní podoby a práv na podobiznu
ve smyslu autorských práv k záznamu podoby. Ten, jehož podobizna byla
neoprávněně šířena či sdílena, tak může vůči narušiteli uplatňovat práva plynoucí
z obou těchto titulů.
Z hlediska autorskoprávních prostředků ochrany se lze domáhat nároků
z porušení autorských práv. Podmínkou, kdy se osoba může domáhat zákazu
ohrožení svého autorského práva, je, že zásah trvá nebo reálně hrozí. Autor se také
může domáhat odstranění následků zásahu do svých práv, popřípadě náhrady
škody či vydání bezdůvodného obohacení.229 Zároveň je i v tomto případě možno
požadovat náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do autorských
práv.230

3.3

Právní nároky v prostředí internetu

Prostředí internetu je z hlediska vymáhání práva a uplatňování právních nároků
natolik specifickou oblastí, že je nutno jí věnovat samostatnou podkapitolu. Výše

VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografiím.
Praha: Leges, 2014, s. 16.
229 Ibid., s. 57.
230 § 40 odst. 1 písm. e) autorského zákona.
228
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v textu bylo pospáno, jaké jsou jeho dopady na možnosti šíření nekonsenzuální
pornografie. Internet může uchovávat i data, o kterých si uživatelé myslí, že je
smazali. Jeho obsah – především ten přístupný běžným uživatelům – je ale zároveň
neustále proměnlivý. Odborníci na důkazní problematiku tak v případech
kyberšikany kvůli tomuto charakteru virtuálního světa doporučují, aby si oběti
obstaraly důkazy o uveřejnění fotografií či videozáznamů, které mohou být později
smazány.231 Tyto důkazy jim usnadní vymáhání svých nároků.
3.3.1 Uplatnění práv vůči provozovateům internetových stránek
Nejefektivnějším prostředkem v boji s uniklými soukromými záznamy může pro
oběti

nekonsenzuální

z internetových

pornografie

stránek,

kam

byly

být

požadavek

nahrány.232

na

jejich

Regulace

odstranění

provozovatelů

internetových serverů je v českém právním řádu obsažena v zákoně č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti, a to včetně úpravy odpovědnosti
poskytovatelů takových služeb. Internetové stránky určené pro sdílené intimního
materiálu bez souhlasu vyobrazené osoby („revenge porn sites“) spadají do rozsahu
§ 5 zákona, jelikož se jedná o služby, jejichž obsah je tvořen informacemi ukládanými
uživateli (tzv. „hosting“). Provozovatelé tohoto typu služeb jsou dle uvedeného
ustanovení odpovědni za obsah informací uložených na žádost uživatelem pouze
tehdy, pokud mohli vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem či povaze
případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele je protiprávní,
anebo dozvěděli-li se prokazatelně o jejich protiprávní povaze a neučinili žádné
kroky k jejich odstranění nebo znepřístupnění.233 Z důvodu zjevného porušování
osobnostních práv vyobrazeného jedince a z častého důvodu porušování
autorských práv toho, kdo záznam vytvořil, jak bylo vysvětleno výše v tomto textu,
je zřejmé, že provozovatel stránek určených k šíření takového materiálu nese ve

SCHWEIHS, Patrick. From Cyberbullying To Revenge Porn: How Cyber Harassment Crimes And
Evidence Have Evolved In Litigation. Above The Law [online]. Breaking Media, Inc., publikováno
21. 9. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
232 SUZOR; SEIGNIOR; SINGLETON, 2017, op. cit., s. 1066.
233 § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti.
231
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smyslu § 5 odpovědnost, jelikož prokazatelně mohl vědět, že obsah nahraný
uživateli je protiprávního charakteru. Dle § 5 odst. 2 zákona o některých službách
informační společnosti nese navíc provozovatel odpovědnost vždy, pokud vykonává
přímý nebo nepřímý rozhodující vliv na činnost uživatele, což lze u stránek
tematicky zaměřených výhradně na zveřejňování revenge porn uvažovat.
Problematická potom je situace v případech internetových stránek, jejichž
primárním účelem není nahrávání nekonsenzuální pornografie uživateli. Těmi
mohou být sociální sítě, diskuzní fóra, provozovatelé e-mailových schránek či
například stránky sloužící k šíření profesionální pornografie. V takovém případě je
třeba opět posuzovat, zdali o protiprávním obsahu provozovatel věděl anebo vědět
mohl. Podle § 6 zákona nemají totiž poskytovatelé služby povinnost dohlížet na
obsah anebo aktivně vyhledávat protiprávní obsah.234 Nicméně i tak jsou
provozovatelé odpovědni, pokud je vůči obsahu vznesena námitka jeho
protiprávnosti, a provozovatel jej přesto neznepřístupní (tzv. „notice and takedown
system“).235
Odpovědnost provozovatelů služeb informační společnosti, tedy internetových
stránek,

může

být

s ohledem

na

povahu

uveřejněného

materiálu

jak

soukromoprávní, tak trestněprávní (např. v případě šíření dětské pornografie –
rozvedeno níže). To obětem revenge porn dává možnost bránit svá práva
relevantními právními prostředky.

234

Do budoucna může situaci zásadně změnit přijetí revidované právní úpravy v oblasti autorského práva,
jelikož v současných návrzích Evropské komise je právě povinnost zavést mechanismy pro vyhledávání
protiprávního obsahu obsažena. Více viz:
Illegal content on online platforms. European Commission [online]. Evropská unie, publikováno
29. 9. 2016, aktualizováno 6. 3. 2018 [cit. 16. 3. 2018].
235 § 5 odst. 1 písm. b) zákona o některých službách informační společnosti.
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud o protiprávním obsahu neví. Je-li na něj však
upozorněn a neodstraní jej, odpovídá za něj.
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3.3.2 Právo být zapomenut
Jedním z účinných nástrojů, které oběti nekonsenzuální pornografie mají za účelem
omezení negativních důsledků plynoucích z umístění svých explicitních fotografií či
videozáznamu na internet, je i užití tzv. práva být zapomenut („right to be
forgotten“). Právě skutečnost, že každý včetně rodiny, přátel, kolegů a současného či
potenciálního zaměstnavatele je schopen na internetu tento materiál vyhledat,
může prohlubovat negativní dopady revenge porn na život oběti.
Právo být zapomenut přiznal fyzickým osobám Soudní dvůr Evropské unie
(dále jen „SDEU“) ve známém rozhodnutí Costeja proti Google Spain z roku 2014.
Soudní dvůr v rozhodnutí vyslovil, že vyhledávací nástroje typu Google spadají mezi
správce osobních údajů,236 a subjekt tak má možnost požádat je o vymazaní linku
odkazujícího na stránky obsahující jeho citlivé osobní údaje z výsledků
vyhledávání.237 Subjekt tímto postupem nedosáhne smazání dehonestujícího
materiálu z internetu, ale zabránění jiným osobám v jeho dohledání běžným
způsobem. Takový postup může být s ohledem na přeshraniční charakter internetu
a roztříštěnost právní úpravy vhodným a poměrně snadným238 prostředkem,
kterým může oběť revenge porn dosáhnout alespoň nějakého zmírnění následků.

Zařazení Google a dalších vyhledávacích nástrojů mezi správce osobních údajů je problematické.
Mimo jiné i z toho důvodu, že subjekt osobních údajů zjistí, jaké informace o něm správce
zpracovává tím, že zadá své vlastní jméno do vyhledávacího nástroje. Výsledky vyhledávání jsou
však zatíženy jeho vlastními preferencemi ve vyhledávání, což může vést k nesplnění zákonné
povinnosti správce osobních údajů. Podle odborníků, kteří rozhodnutí kritizují, by bylo tedy
účelnější nahlížet na vyhledávací nástroje jako na poskytovatele služeb informační společnosti,
kteří mají omezenou odpovědnost za obsah nacházející se v oblasti sféry jejich vlivu.
Více viz:
JŮZOVÁ, Jana. Právo na zapomnění v prostředí internetu. Knihovna – knihovnické revue [online].
2016, roč. 27, č. 2 [cit. 16. 3. 2018], s. 72.
237 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 5. 2014. Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. Věc C-131/12 [cit. 16. 3. 2018].
238 Např. právě Google zavedl jednoduchý online formulář pro uplatnění práva být zapomenut, kam
subjekt vloží odkaz na ty stránky, které si z důvodu ochrany citlivých osobních údajů přeje smazat
z výsledků vyhledávání. Odkaz na formulář: https://www.google.com/webmasters/tools/legalremoval-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636567984168535174-86239414&rd=1
Žádost o odstranění obsahu indexovaného ve Vyhledávání Google na základě právních předpisů
EU o ochraně dat. Google.com [online]. Google LLC, ©2018 [cit. 16. 3. 2018].
236
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Jůzová však popisuje, že hlavním středem kritiky, která se vůči konceptu práva
na zapomnění objevila, spočívá v jeho principiální kolizi se svobodu projevu
a právem na informace, respektive cenzurování obsahu internetu ve prospěch
ochrany soukromí.239 Právo být zapomenut je nově zahrnuto i v čl. 17 GDPR, které
správcům osobních údajů spadajících do působnosti nařízení ukládá smazat osobní
údaje subjektu údajů na jeho žádost z vymezených důvodů. Podle rozhodnutí SDEU
se však právo na zapomnění má vztahovat pouze na případy nepřesných,
nepravdivých, nedostatečných, irelevantních či nadbytečných zpracovávaných
informací240 – a pod tento rozsah lze nekonsenzuální pornografii v naprosté většině
případů bezpochyby zahrnout.
3.3.3 Specifické nástroje proti revenge porn
Server Google dokonce přijal v roce 2015 politiku specificky zaměřenou na
odstraňování snímků šířených jako revenge porn z výsledků vyhledávání,241 a to
skrze jednoduchý online formulář.242 Výhodou oproti aplikaci práva být zapomenut
je univerzální aplikovatelnost tohoto požadavku, tedy i mimo státy Evropské unie,
ve kterých lze právo být zapomenut vyplývající z judikatury SDEU uplatnit.
Obdobně i nejužívanější sociální síť Facebook v dubnu 2017 ohlásila, že bude
s nekonsenzuální pornografií na svém serveru bojovat, a to po předchozí vlně
kritiky vůči neaktivnímu přístupu ze strany této společnosti.243 Zároveň Facebook
zavedl možnost nahlásit konkrétní příspěvek z důvodu, že obsahuje šíření
nekonsenzuální pornografie. V listopadu loňského roku pak dále Facebook
představil nástroj a technický postup, který bude užívat (prozatím ve zkušebním

JŮZOVÁ, 2016, op. cit., s. 76-78.
Costeja v. Google Spain, op. cit., bod 92-94.
241 SINGHAL, Amit, SVP, Google Search. “Revenge porn“ and Search. Google Public Policy Blog [online].
Google, 19. 6. 2015 [cit. 16. 3. 2018].
242 Odkaz na formulář: https://support.google.com/websearch/answer/6302812?hl=en
Remove unwanted and explicit, personal images from Google. Google Search Help [online]. Google
©2018 [cit. 16. 3. 2018].
243 TSUKAYAMA, Hayley. Facebook takes new steps to stop ‘revenge porn‘ images from spreading.
The Washington Post [online]. The Washington Post, publikováno 5. 6. 2017 [cit. 16. 3. 2018].
239
240
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režimu pouze v Austrálii) na úplné blokování takového obsahu ze svého serveru.
Facebook požaduje, aby ten, jehož erotické a sexuálně explicitní záznamy byly po
sociální síti sdíleny, sám zaslal jejich kopii společnosti v soukromé zprávě určené
sobě samému. Zaměstnanci Facebooku záznam přezkoumají a konvertují jej do
jedinečného digitálního otisku, který nebude díky technologii umožňující čtení
snímků (tzv. photo-matching technology) nadále možno otevřít, nahrát či sdílet.
Společnost za tímto účelem ale bude intimní záznam po určitou dobu dokonce
uchovávat.244 Je třeba krátce zmínit, že i když obětem revenge porn, jejichž snímky
a videa se mohou bleskově šířit mezi stovkami a tisíci lidí určitě poskytuje
představený nástroj vítanou pomoc v tíživé situace, právě skutečnost, že jsou
záznamy kontrolovány dalšími fyzickými osobami a dále ukládány, vzbuzují určité
pochybnosti o vhodnosti zavedeného postupu.245

SOLOS, Olivia. Facebook asks users for nude photos in project to combat ‘revenge porn‘. The
Guardian [online]. Guardian News and Medial Limited, publikováno 7. 11. 2017 [cit. 16. 3. 2018].
245 Neméně důležitý je potom psychický dopad, jaký kontrola sdíleného obsahu (nejen
nekonsenzuální pornografie, ale samozřejmě potom především dětské pornografie, nenávistných
komentářů, násilných videa apod.) má na zaměstnance společnosti. O tíživých problémech, se
kterými se v důsledku své práce musí vyrovnávat, promluvili zaměstnanci tzv. mazacího týmu
berlínské pobočky Facebooku pro německý magazín Süddeutsche Zeitung.
KRAUSE, Till; GRASSEGGER, Hannes. Přeložila Valérie CALLAGHAN. Inside Facebook. Süddeutsche
Zeitung [online]. Süddeutsche Zeitung, publikováno 15. 12. 2016 [cit. 16. 3. 2018].
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4 Nedovolené šíření sexuálních záznamů
z pohledu veřejného práva
Lidská práva a základní svobody nechrání pouze soukromoprávní regulace, ale
zásadní roli pro jejich ochranu představuje především právo veřejné. Jeho účelem je
úprava těch právních vztahů, ve kterých vystupuje veřejná moc z pozice autority.
Ačkoliv předmětem mohou být vztahy mezi jednotlivými osobami, ať fyzickými či
právnickými, stát určuje meze těchto vztahů a dohlíží na jejich dodržování
prostřednictvím trestního práva a správního práva trestního.
Případy nekonsenzuální pornografie tedy nespadají pouze pod rozsah
soukromoprávních oblastí. V případě porušení norem veřejného práva může dojít
k uložení sankce a vymáhání sekundární právní povinnosti na tom, kdo se
protiprávního jednání dopustil.

V této kapitole budou tedy popsány instituty

z oblasti trestního práva a správního práva trestního, které jsou aplikovatelné na
zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez souhlasu zobrazené osoby, a to
naplněním skutkových podstat těch činů, které stát považuje za trestné či za
přestupky.

4.1

Úprava de lege lata v oblasti práva trestního

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník246 (dále jen „trestní zákoník“), stanovuje pro
oblast práva trestního v § 12 zásadu legality a zásadu subsidiarity trestní represe.
To znamená, že pouze trestní zákon vymezuje trestné činy a trestní odpovědnost za
jejich spáchání lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiných právních předpisů.247
V současné době není v platné české právní úpravě jeden trestný čin, který by
byl obecně aplikovatelný na veškeré případy nedovoleného šíření sexuálních
záznamů. Trestání takového jednání se tedy často tříští do skutkových podstat
246
247

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 trestního zákoníku.
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několika trestných činů, a to podle konkrétních – někdy druhotných – okolností
daných případů. S případy revenge porn se tak často pojí vydírání ve smyslu § 175
trestního zákoníku či nebezpečné vyhrožování ve smyslu § 353 trestního zákoníku
ze strany narušitele, který může pod pohrůžkou uveřejnění dříve získaných
intimních materiálů požadovat peníze, zaslání dalších snímků anebo vykonání
sexuálních aktivit. Jak bylo uvedeno výše, osoba, jejíž sexuálně explicitní snímky
byly uveřejněny na internetu, se také poměrně často (a v případě uvedení jejích
kontaktních údajů velmi snadno) může stát obětí virtuálního či fyzického stalkingu,
který právní řád upravuje v § 354 trestního zákoníku jakožto trestný čin
nebezpečného pronásledování. Osoba, která oběť revenge porn nadměrně
kontaktuje přes prostředky elektronické komunikace, či vyhledává její osobní
blízkost či ji sleduje, a tímto jednáním v dotyčné osobě vzbudí důvodné obavy o život
nebo zdraví jí samé či jejích blízkých, se dopustí trestného činu nebezpečného
pronásledování, pokud tak činí dlouhodobě.248 V tomto případě však není nositelem
trestní odpovědnosti ten, kdo se dopustí šíření nekonsenzuální pornografie, nýbrž
ten, kdo vyobrazenou osobu obtěžuje v důsledku uveřejnění jejích intimních
snímků.249
Subsumpce samotné podstaty nekonsenzuální pornografie pod některý
z trestných činů je však oproti popsaným doprovodným jevům obtížná. Právem je
výslovně upravena pouze v případech, kdy obětí je dítě ve smyslu trestního
zákoníku, tedy osoba mladší 18 let. Z toho důvodu je této specifické právní úpravě
věnován samostatný oddíl.

248
249

§ 354 trestního zákoníku.
V tomto případě nelze obecně předpokládat, že by ten, kdo se šíření dopustí, byl účastníkem ve
smyslu návodce (§ 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku), neboť by bylo třeba, aby rozhodnutí
spáchat trestný čin nebezpečného pronásledování úmyslně vzbudil v konkrétně určené osobě
a ve vztahu ke konkrétnímu trestnému činu určenému alespoň v obecných rysech. Stejně tak
nelze obecně uvažovat, že by se narušitel dopustil trestného činu podněcování k trestnému činu
podle § 364 trestního zákoníku, neboť ten vyžaduje veřejné vybízení ke spáchání trestného činu,
nikoliv pouze poskytnutí podkladů, na jejichž základě se k trestné činnosti jiná osoba rozhodne.
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4.1.1 Trestní odpovědnost v případech, kdy je obětí osoba mladší 18 let
Ten, kdo přechovává nebo veřejně zpřístupní fotografické a filmové pornografické
dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, tedy osobu mladší 18 let, se dopouští
trestného činu výroby a nakládání s dětskou pornografií, který trestní zákoník
upravuje v § 192. Jedná se o trestný čin spadající do Hlavy III zvláštní části trestního
zákoníku, tedy o trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Nejvyšší soud judikoval, že „[z]a pornografické dílo zobrazující dítě (…) lze
pokládat např. snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní
orgány (…), popř. i jiné obdobně sexuálně dráždivé snímky dětí.“250 Podmínkou, kdy
lze dílo zobrazující dítě považovat za pornografické, pak je, že „musí jednak
u normálního jedince vyvolávat aktualizaci sexuálního pudu, a za druhé překračovat
uznávané morální normy příslušné společnosti, a tedy u většiny jejích členů vzbuzovat
stud.“251 Za zprostředkování záznamu, který trestní zákoník považuje za dětskou
pornografii, lze udělit trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, nebo na 2 roky až
6 let, pokud tak pachatel učiní (mimo jiné) skrze veřejně přístupnou počítačovou
síť.252
Tato právní úprava je na problematiku revenge porn aplikovatelná tehdy,
pokud je na explicitních či vyzývavých snímcích či videozáznamu vyobrazena osoba
mladší 18 let či jevící se jako mladší 18 let. K naplnění této skutkové podstaty došlo
například i ve výše popsaném případu z České republiky, kdy byly prostřednictvím
sociální sítě Facebook šířeny erotické fotografie dívek, z nichž mnohé byly nezletilé.
V tomto kontextu je však třeba zdůraznit určitou absurditu, která chrání mladistvé
do okamžiku jejich 18. narozenin, ale poté už nikoliv. Na to narazila i herečka Emma
Watson ve vztahu k britské legislativě, která také dříve chránila jen sexuální
vyobrazení osob do 18 let:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1077/2004.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1002/2012.
252 § 192 trestního zákoníku.
250
251
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„Pamatuju si, že když jsem na oslavě svých 18. narozenin vyšla ven, fotografové
si lehli na chodník a zachytili snímky zespodu pod mou sukní, které druhý den
ráno vyšly na titulní stránce anglických bulvárních novin. Kdyby ty fotografie
vyšly o 24 hodin dříve, tak by byly ilegální, ale protože jsem se zrovna stala
osmnáctiletou, byly legální.“253

Objektem trestného činu podle § 192 je ochrana nerušeného mravního vývoje
dětí před důsledky jejich zneužití k výrobě pornografie,254 přičemž za dítě trestní
zákoník obecně považuje pouze osoby mladší 18 let.255 Popsaný případ ze zahraničí
však ilustruje, že ze dne na den může člověk přijít o značnou část ochrany své
osobnosti, a to i přes skutečnost, že jeho mravní vývoj se zásadní nezmění. Rozdíl
v míře ochrany před nekonsenzuální pornografií mezi osobami mladšími a osobami
staršími 18 let, byť jen o den, je tedy propastný.
4.1.2 Trestní odpovědnost v případech, kdy je obětí osoba starší 18 let
Nejprve bude v tomto oddílu v návaznosti na oddíl předchozí rozebrána Hlava III
zvláštní části trestního zákoníku, tedy trestné činy proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti, konkrétně trestný čin šíření pornografie upravený v § 191
trestního zákoníku. Ten pornografii nikterak nedefinuje. Robert Fremr uvádí, že za
pornografické lze podle judikatury považovat takové dílo, které zvlášť intenzivním
a vtíravým způsobem zasahuje a podněcuje sexuální pud, překračuje hranice
sexuální slušnosti tak, jak jsou ve společnosti chápány, anebo sexuální slušnost
neakceptovatelným způsobem uráží či v lidech vyvolává pocit studu. V praxi dle něj
jde o příliš otevřenou a vulgární prezentaci lidského těla či sexuálního chování.256

VAGIANOS, Alanna. Emma Watson On The Most Critical Step Towards Gender Equality. Huffington
Post [online]. Oath, publikováno 8. 3. 2016 [cit. 22. 3. 2018]. Vlastní překlad.
254 FREMR, Robert. § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. In: DRAŠTÍK, Antonín a kol.
Trestní zákoník – Komentář. 2015c. ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR,
©2018 [cit. 22. 3. 2018].
255 § 126 trestního zákoníku.
256 FREMR, Robert. § 191 Šíření pornografie. In: DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník – Komentář.
2015b. ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3. 2018].
253
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V prvním odstavci § 191 trestního zákoníku je upravena výroba, dovoz, šíření
či zprostředkování takového pornografického díla, v němž se projevuje násilí či
neúcta k člověku, nebo jež popisuje či znázorňuje pohlavní styk se zvířetem
(tzv. hard pornography).257 Objektem tohoto trestného činu je podle Fremra
„ochrana mravního cítění společnosti před útoky podněcujícími sexuální pud
způsobem, který překračuje běžně respektované meze slušnosti a vzbuzuje u většiny
společnosti stud a odpor.“258 Druhý odstavec § 191 pak upravuje nabízení,
přenechávání či zpřístupnění pornografického díla dítěti anebo vystavení či
zpřístupnění na takovém místě, které je dětem přístupné.259 V tomto případě je
objektem zájem na ochraně mravního cítění a nerušeného vývoje mládeže před
negativními dopady pornografie,260 přičemž se může jednat o pornografii „prostou“.
Případy nekonsenzuální pornografie tedy lze – nebude-li se jednat o hard
pornography – podřadit pod skutkovou podstatu vymezenou v § 191 odst. 2 pouze
za podmínky, že zpřístupnění nebo vystavení bude učiněno na místě dětem
přístupném. Tím bezpochyby mohou být i internetové stránky či sociální sítě, které
děti užívají a mají k nim přístup. Kateřina Lukášová však upozorňuje, že se nebude
jednat o místo dětem přístupné, pokud provozovatel serveru před vstupem
uživatele vyzve, aby potvrdil, že je starší 18 let.261 Zároveň je nutno dodat, že trestný
čin šíření pornografie vyžaduje úmyslné zavinění – nestačí tedy pouhá skutečnost,
že dítě na uveřejněný pornografický záznam narazí, ale je třeba, aby právě to
pachatel chtěl, anebo věděl, že se tak může stát, a byl s tím srozuměn (ve smyslu § 15
trestního zákoníku).262 Dojde-li k naplnění skutkové podstaty uvedené v § 191
odst. 2, může být pachatel potrestán až na 2 roky. Vyšší trestní sazba je pak možná,
pokud se činu pachatel dopustí jako člen organizované skupiny, s úmyslem získat
§ 191 odst. 1 trestního zákoníku.
FREMR, 2015b, op. cit.
259 § 191 odst. 2 trestního zákoníku.
260 FREMR, 2015b, op. cit.
261 LUKÁŠOVÁ, Kateřina. Škodlivý obsah na internetu. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA. 2012,
č. 4, s. 12 [cit. 17. 3. 2018].
262 Ibid.
257
258
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pro sebe nebo jiného prospěch značného či velkého rozsahu, a nakonec pokud se
jednání dopustil tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo obdobně účinným způsobem,263 k čemuž v případě
nekonsenzuální pornografie dochází nejčastěji. Tento trestný čin bude tedy spadat
pouze na ty případy nedovoleného šíření sexuálních záznamů, jejichž obsahem je
buď hard pornography, anebo jejichž účelem je šíření určené dětem. Těch je však
v případech revenge porn samozřejmě velmi málo, takže tato skutková podstata je
na zkoumanou problematiku aplikovatelná jen obtížně.
Hlava II zvláštní části trestního zákoníku upravuje trestné činy proti svobodě
a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. 264 Jedním
z trestných činů této hlavy, který by v případě revenge porn mohl připadat v úvahu,
je dle legislativní analýzy Stop kybernásilí265 trestný čin poškození cizích práv
uvedený v § 181 trestního zákoníku. K naplnění jeho skutkové podstaty dojde,
pokud pachatel způsobí jinému vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho
v omyl anebo využije něčího omylu.266 O naplnění poškození cizích práv rozhodl
Nejvyšší soud například v případě, kdy pronajímatel umístil za zrcadlem v koupelně
zařízení umožňující sledování nájemníků bez jejich vědomí a souhlasu za účelem
vlastního sexuálního uspokojování.267 K naplnění podmínek trestného činu
porušení cizích práv může také dojít v případě hackerského útoku, při kterém
útočník oběť sleduje, popřípadě potají nahrává.
Stejně tak lze pod skutkovou podstatu poškození cizích práv subsumovat
i jednání, při kterém se pachatel vydává za poškozenou osobu a erotický materiál
rozesílá falešně pod jejím jménem, jak rozhodl v roce 2014 Nejvyšší soud. Obviněný
v tomto případě založil na sociální síti Facebook účet pod jménem poškozené, na
§ 191 odst. 2, odst. 3, odst. 4 trestního zákoníku.
Tato část je převzatá z dříve zpracované práce SVOČ.
DVOŘÁKOVÁ, op. cit., kap. 5.1.1.
265 FIALOVÁ, Eva. Stop kybernásilí. Právní prostředky ochrany před kyberšikanou v České republice
[online]. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2015, 18 s. [cit. 17. 3. 2018].
266 § 181 trestního zákoníku.
267 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 4 Tdo 843/2015.
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který umístil její dříve získané intimní fotografie, a rozeslal z něj „pozvánky“
přátelům poškozené, kteří se domnívali, že tak učinila ona sama. Obviněný zároveň
jejím jménem rozeslal dopisy s vytištěnými soukromými fotografiemi a popisem
údajných vlastních charakterových vlastností různým blízkým osobám poškozené
a osobám v jejím zaměstnání, jakožto přímo i jejímu zaměstnavateli. Nejvyšší soud
judikoval, že v případě takového jednání je kvalifikace jako poškození cizích práv
podle § 181 trestního zákoníku správná.268 Soud vyslovil názor, že pachatel
jednáním uvedl v omyl nejen osoby, kterým byl materiál zaslán nebo
zprostředkován, a které se důvodně mohly domnívat, že tak jedná sama poškozená,
ale že navíc využil omylu poškozené, která nepředpokládala, že její intimní
fotografie pořízené s jejím souhlasem pro soukromé účely obviněný bude veřejně
šířit.269
Tento závěr Nejvyššího soudu se však může jevit jako problematický. Vladimír
Vočka uvádí, že v omylu je poškozený, jestliže při svém rozhodování a jednání
vychází z okolností, které nejsou v souladu se skutečným stavem věcí, přičemž je dle
něj lhostejné, zda ho do omylu uvedl pachatel, jiná osoba anebo on sám.270 V případě
využití omylu jiného podle § 181 odst. 1 písm. b) k vyvolání omylu pachatel dle Pavla
Šámala nepřispěl, ale škodlivého jednání se dopustil po poznání omylu.271 Uvedení
v omyl pak vyžaduje, aby pachatel předstíral okolnosti, které nejsou v souladu se
skutečným stavem věcí.272 Realita související s nekonsenzuální pornografií tomuto
však ve většině případů neodpovídá – takové vymezení podvodného jednání nemusí
pokrývat situace, kdy v okamžiku získání intimního materiálu pachatel nezamýšlel

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2014, sp. zn. 4 Tdo 815/2014.
Ibid.
270 VOČKA, Vladimír. § 181 Poškození cizích práv. In: DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník –
Komentář. 2015. ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018
[cit. 17. 3. 2018].
271 ŠÁMAL, Pavel. § 181 Poškození cizích práv. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník.
Komentář. 2.vyd. 2012a. Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck
[cit. 17. 3. 2018].
272 Ibid.
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jejich pozdější zneužití, a zároveň nemohl využít omylu poškozené osoby, kdy ta
v omylu nebyla, neboť do té doby byly snímky uchovávány v soukromí.273
Samotné porušení záznamů uchovávaných v soukromí je trestným činem podle
§ 183 trestního zákoníku, který upravuje porušení tajemství listin a jiných
dokumentů uchovávaných v soukromí. Objektem tohoto trestného činu je podle
důvodové zprávy listovní tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů
a dokumentů uchovávaných v soukromí zaručené čl. 13 Listiny,274 který byl
rozebrán výše v tomto textu. Podle prvního odstavce § 183 se do rozsahu tohoto
trestného činu řadí i fotografie, film a jiné záznamy. Kvalifikovaná skutková podstata
upravená v druhém odstavci pak zvyšuje trestní sazbu, pokud čin spáchá pachatel
mimo jiné v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit
jeho společenskou vážnost. Pavel Šámal ohrožení společenské vážnosti vysvětluje
jako úmysl ovlivnění společenského postavení poškozené osoby mezi jejími přáteli,
spolupracovníky a ostatními občany, a to podle okolností posuzovaného případu.275
Ustanovení trestného činu podle § 183 trestního zákoníku je však na
problematiku nedovoleného šíření sexuálních záznamů aplikovatelné pouze tehdy,
pokud pachatel zveřejní, zpřístupní či jinak použije záznamy uchovávané
v soukromí jiného.276 K tomu Šámal uvádí, že to znamená zejména uchovávané ve
veřejně nepřístupných prostorách, kterými mohou být obydlí (ve smyslu § 133
trestního zákoníku) či kancelář, které má jiná osoba než pachatel ve své moci se
záměrem mít tam svůj soukromý prostor.277 Zároveň dodává, že pokud by byly
K tomuto závěru se kloní i prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., vedoucí Katedry trestního práva
Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
KALVODOVÁ, Věra. Konzultace k diplomové práci [ústní sdělení]. Právnická fakulta Masarykovy
univerzity, Brno, 13. 3. 2018.
274 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: ASPI [online právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 18. 3. 2018].
275 ŠÁMAL, Pavel. § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí.
In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vyd. 2012b. Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 18. 3. 2018].
276 § 183 odst. 1 trestního zákoníku.
277 ŠÁMAL, 2012b, op. cit.
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listiny či záznamy vystaveny anebo umístěny veřejně, nepodléhaly by ochraně ve
smyslu ustanoví § 183, a to i kdyby jejich povaha byla ryze osobní. 278 Skutkovou
podstatu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
tak budou bezpochyby naplňovat případy, kdy pachatel nemá mít k intimním
a sexuálním snímkům či záznamům poškozené osoby přístup, ale zjedná si jej
a materiál zveřejní nebo rozšíří. Příkladem může být hackerský útok na datové
úložiště popsaný v první kapitole této práce. Na druhou stranu je však
problematická subsumpce případů, kdy oběť nekonsenzuální pornografie materiál
sama narušiteli zašle v domnění, že on jej v soukromí bude uchovávat, ale ten její
důvěru poruší. Skutková podstata § 183 trestního zákoníku totiž vyžaduje, aby se
jednalo o dokumenty uchovávaného v soukromí jiného, tedy osoby odlišné od
pachatele.
K tomuto však lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 6 Tdo
1349/2016,279 ve kterém Nejvyšší soud podpořil napadané závěry soudů nižší
instance. Ty rozhodly, že jednání obžalovaného, při kterém měl v rámci
dlouhodobého vyhrožování a fyzického a psychického napadání své bývalé
partnerky opakovaně rozeslat její různé intimní a sexuálně explicitní fotografie
kolegům a nadřízeným v zaměstnání, obchodním partnerům, rodičům a dalším
osobám, spadá pod skutkovou podstatu § 183 trestního zákoníku. V posuzovaném
případě pořídil obžalovaný intimní snímky poškozené v době trvání společného
vztahu a s jejím souhlasem, a následně je ukládal na svých paměťových zařízeních.
Okresní soud v Českých Budějovicích přesto dovodil, že se jedná o porušení listiny
anebo jiného záznamu uchovávaného v soukromí, ačkoliv se jednalo o záznam, který
byl v moci obžalovaného. Ani krajský soud, ani Nejvyšší soud tuto kvalifikaci
v následných řízeních nepřehodnotily. Otázkou je, zdali by tedy posouzení
nekonsenzuální pornografie mohlo být v budoucnu obecně podřazeno judikaturou
právě pod skutkovou podstatu trestného činu § 183 trestního zákoníku. Autorka
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ŠÁMAL, 2012b, op. cit.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. Zn. 6 Tdo 1349/2016.
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této práce se však domnívá, že vzhledem k jasnému znění tohoto ustanovení soudy
ve výše popsaném případu spíše vybočily z nastaveného legislativního rámce, když
opomněly podmínku uchovávání v soukromí jiného. Úvaha o roli judikatury pak
bude dále rozvedena v následující kapitole věnující se možnostem kriminalizace
nedovoleného šíření sexuálních záznamů.
Trestný čin pomluvy280 upravený v § 184 trestního zákoníku na problematiku
revenge porn může dopadat v těch případech, kdy narušitel o dané osobě sdělí
nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou mírou ohrozit její vážnost
u spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo
způsobit jí jinou vážnou újmu; kvalifikovanou podstatou pak je, pokud tak učiní
(mimo jiné) skrze veřejně přístupnou počítačovou síť nebo jiným obdobným
způsobem.281 V tomto případě připadá v oblasti revenge porn v úvahu například
hanlivý komentář, který uveřejněné fotografie doprovází. Problematické ovšem je,
že se musí jednat o údaj nepravdivý, z čehož vyplývá nutnost jeho ověřitelnosti.
K tomu uvedl Nejvyšší soud v usnesení z 22. 4. 2015, že za nepravdivý údaj nelze
považovat výrok, který je hodnotící povahy a který je prezentován jako subjektivní
úsudek autora.282 Tvrzení týkající se například nadměrných sexuálních aktivit
poškozené osoby283 tedy do skutkové podstaty spadat nebude. Většiny
uveřejněných komentářů doprovázejících revenge porn jsou skutečně charakteru
hodnotícího, a prokazování jejich pravdivosti nepřipadá v úvahu. Jejich kvalifikace
však může být posuzována jako přestupek.

Tato část je převzatá z dříve zpracované práce SVOČ.
DVOŘÁKOVÁ, op. cit., kap. 5.1.1.
281 § 84 trestního zákoníku.
282 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 3 Tdo 477/2015.
283 Informace vztahující se především k sexuálním aktivitám vyobrazené osoby jsou na stránkách
zaměřených na zveřejňování revenge porn velmi časté. Jedná se třeba o popisky k fotografiím jako
(přeloženo z angličtiny) „coura“, „nevěrnice“, „ulhaný podvodník“ a jiné.
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Úprava de lege lata v oblasti práva správního

V případě, že protiprávnost jednání souvisejícího s revenge porn nedosahuje míry
společenské škodlivosti předvídané trestním zákoníkem (a tudíž se nejedná
o trestný čin), lze se domáhat potrestání pachatele cestou správního práva
trestního.
Znění § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich,284 stanoví, že přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je
v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené
zákonem, nejde-li o trestný čin. Přestupky proti občanskému soužití jsou upraveny
v § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.285 Fyzická i právnická osoba
se takového přestupku může dopustit tím, že jinému ublíží na cti zesměšněním
anebo hrubým uražením jiným způsobem. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že
pojmovým znakem přestupku nactiutrhání musí být skutečnost, že se objektivně
jedná o výrok urážlivý nebo zesměšňující, a zároveň hanlivý. Svou intenzitou musí
překračovat pouhou nevhodnost.286 Za takové jednání může být uložena pokuta do
výše 10 000 Kč, přičemž nová právní úprava snížila oproti té předchozí horní sazbu
pokuty z dřívějších 20 000 Kč.
Do výše 20 000 Kč však může být i nyní uložena pokuta v případě, že správní
orgán posoudí jednání jako úmyslné narušení občanského soužití, a to například
tím, že se osoba dopustí vůči jinému schválnosti anebo jiného hrubého jednání.
Posouzení jednání v případech nekonsenzuální pornografie bude i ve správním
právu trestním velmi záležet na konkrétních okolnostech. Osoba, jejíž intimní
fotografie či videozáznam byly šířeny či jinak sdíleny, se tak vůči narušiteli může
u příslušného správního orgánu domáhat prošetření výše uvedených přestupků

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
286 Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. In: ASPI [online právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3. 2018].
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proti občanskému soužití. Pokud záznam doprovází hrubě urážlivé komentáře, i ty
mohou být předmětem šetření.
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5 Úvaha de lege ferenda o možnosti změny
české trestněprávní úpravy
Výše popsané případy nekonsenzuální pornografie a právní analýza zkoumající
veřejnoprávní i soukromoprávní aspekty problematiky vedou k zamyšlení, zdali je
platná aplikovatelná právní úprava v České republice vhodná a dostačující. Sociální
aspekty a negativní dopady nekonsenzuální pornografie byly popsány výše. V této
kapitole tedy bude rozvedena úvaha, zdali je třeba tuto problematiku právem
upravit, a popřípadě jaká by taková legislativa měla být. V mezinárodním diskurzu
má pak zvláštní pozornost v diskuzích o revenge porn oblast trestního práva, na
kterou se zaměří i následující reflexe.
V uplynulých letech k přijetí speciální trestněprávní úpravy výslovně
kriminalizující nekonsenzuální pornografii přikročily některé z cizích států. První
zemí, která k takovému kroku přistoupila, byl v roce 2014 Izrael. Zveřejnění
sexuálně explicitního materiálu bez souhlasu zobrazené osoby zde může vést
k trestu odnětí svobody ve výši až 5 let. Pachatel se dopouští sexuálního trestného
činu a oběť je považována za oběť sexuálního útoku.287 V roce 2015 přijalo pak
Spojené království právní úpravu, která trestá odnětím svobody ve výši až 2 let
online i offline šíření sexuálně explicitních snímků. Zákon však postihuje jen
záznamy explicitně vyobrazující sexuální aktivity anebo odhalené genitálie –
nepostihuje tedy „pouhé“ šíření erotických snímků, na nichž má na sobě osoba třeba
spodní prádlo.288 Požadavek přímého sexuálního vyobrazení genitálií, obnažených
prsou či sexuálních aktivit je obsažen i v právní úpravě přijaté kanadským
federálním parlamentem. V Kanadě může být ten, kdo se zveřejnění nebo šíření

YAAKOV, Yifa. Israeli law makes revenge porn a sex crime. The Times of Israel [online]. The Times
of Israel, publikováno 6. 1. 2014 [cit. 23. 3. 2018].
288 New law to tackle revenge porn. Press release. Gov.uk [online]. Crown copyright, publikováno
12. 10. 2014 [cit. 23. 3. 2018].
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takového intimního materiálu dopustí, potrestán až 5 lety odnětí svobody. 289 Od
roku 2016 je se s trestní sazbou ve výši 2 let a pokutou 60 000 eur revenge porn
kriminalizováno i ve Francii, přičemž zákon postihuje snímky, které mají sexuální
charakter.290 Ve Spojených státech amerických není nekonsenzuální pornografie
doposud kriminalizována na federální úrovni, ale mnohé ze států přijaly vlastní
právní úpravu, která se tématu věnuje.291 Spolková republika Německo nepřijala
specifický zákon kriminalizující revenge porn, tamější soudy mohou ale namísto
toho aplikovat stávající přísnou legislativu na ochranu soukromí. Zemský soud
v Koblenci v roce 2014 například na žádost ženy po rozchodu přikázal jejímu
bývalému partnerovi smazat veškeré nahé fotografie a erotická videa, na kterých
byla vyobrazená, a to kvůli pouhé možnosti, že by je v budoucnu mohl použít
k jejímu zkompromitování.292 Úvaha, že by se po rozchodu lidé soudní cestou
domáhali smazání veškerých svých intimních snímků, se v tuto chvíli zdá být
poměrně zábavnou. Na druhou stranu se však vzhledem k rozšířenosti
nekonsenzuální pornografie může jednat o realitu budoucích let.
S ohledem na rozdílné právní úpravy ve světě a s ohledem na různá pojetí
soukromí a jeho ochrany nelze bez dalšího automaticky podléhat nastíněnému
trendu kriminalizace nekonsenzuální pornografie. Jak je popsáno v předchozích
kapitolách této práce, oběti nedovoleného šíření sexuálních záznamů se v České
republice mohou domáhat jak soukromoprávních nároků plynoucích z porušení
svých osobnostních práv, tak v některých případech může být už nyní zahájeno
i trestní stíhání. Trestní zákoník nabízí možnost ochrany v případě, že okolnosti
případu naplní některou ze skutkových podstat existujících trestných činů. Třebaže

Protecting Canadians from Online Criminal Act (S.C. 2014, c. 31). In: Justice Laws Website [online].
Government of Canada, publikováno 9.12.2014 [cit. 23. 3. 2018].
290 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. In: Legifrance [online].
Legifrance, publikováno 8. 10. 2016 [cit. 23. 3. 2018], article 67.
291 U.S. Revenge Porn Laws: 50 State Guide. Kelly / Warner [online]. Kelly / Warner Law, ©2017
[cit. 23. 3. 2018].
292 SAUL, Heather. German court rules ex-lovers must delete explicit photos of partners after
a break-up. The Independent [online]. The Independent, 22. 5. 2014 [cit. 23. 3. 2017].
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existují rozsudky, které se těmto či obdobným případům věnují a kterými byli
pachatelé odsouzeni, nelze je považovat za dostatečně určující pro precedentní
trestněprávní kvalifikaci. Zaprvé je jich prozatím poměrně malé množství, za druhé
se jednalo především o případy, ve kterých došlo k narušení většímu, než je
v případech „klasického“ revenge porn obvyklé,293 anebo o případy, kdy oběť byla
mladší 18 let. Namístě je tedy uvažovat, zdali výslovně kriminalizovat i prosté
sdílení či šíření sexuálně explicitního materiálu dospělé osoby na něm vyobrazené
bez jejího svolení či vědomí.
Trestní právo je ze své podstaty prostředek ultima ratio, a to nejen z pohledu
trestní represe, ale i z pohledu stanovení, jaké jednání je trestným činem. V případě,
že tak lze určitý nežádoucí společenský jev postihovat prostřednictvím existujících
trestných činů a na základě jejich trestních sazeb takové jednání trestat, nejeví se
být specifická kriminalizace v takovém případě nezbytná. Opačné pojetí by mohlo
vést ke kazuistice, která je v právním řádu veskrze nežádoucí. Na druhou stranu je
však třeba uvažovat jednu ze základních zásad trestního práva, kterou je zákaz
analogie. Ačkoliv i trestní zákoník připouští jistou míru flexibility při interpretaci
užitých pojmů a konstrukci skutkových podstat, nelze je užívat nad rámec
stanoveného. Dalším důvodem pro zavedení kriminalizace revenge porn pak může
být nutnost zvýšení obecného povědomí ve společnosti o trestnosti tohoto činu; je
třeba podotknout, že i přes zjevně negativní úmysl takové jednání obvykle
doprovázející si narušitelé nemusí být vědomi, že jejich jednání může mít
trestněprávní následky. Přijetí speciální trestní úpravy k této problematice by tak
v důsledku zvýšilo právní vědomí a právní jistotu ve společnosti, a to jak mezi těmi,
kteří se takového jednání dopouštějí, těmi, kteří mu jsou vystaveni, tak zároveň také
těmi, kteří jej vyšetřují v průběhu trestního řízení.294

Jako například vyhrožování, vydávání se za danou osobu na sociálních sítích či uveřejnění jejích
osobních a kontaktních údajů, které ji mohou vystavit nebezpečnému pronásledování.
294 Tato část je převzatá z dříve zpracované práce SVOČ.
DVOŘÁKOVÁ, op. cit., kap. 5.3
293
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Samozřejmě se stále nabízí varianta, že by k trestání nekonsenzuální
pornografie české soudy aktivně přistupovaly i přes určitý formalismus na základě
existující platné legislativy. Michal Gargulák ovšem v článku publikovaném v únoru
2018 dospěl k závěru, že v České republice je nekonsenzuální pornografii nutno
výslovně kriminalizovat.295 Ke stejnému závěru se z výše uvedených důvodů
přiklání i autorka této diplomové práce. Obdobně jako v minulosti při přijímání
legislativy zaměřené na domácí násilí by se projednáváním konkrétního
legislativního návrhu a jeho medializací zvýšilo obecné povědomí společnosti
o existenci nekonsenzuální pornografie a jejích negativních dopadech. Dále tedy
budou rozebrány různé varianty změny trestněprávní úpravy zakazující popsané
jednání, a to s uvedením jejich možných výhod a nevýhod.

5.1

Návrhy kriminalizace nekonsenzuální pornografie

Před tím, než budou představeny jednotlivé návrhy kriminalizace revenge porn, je
třeba rozebrat, do jaké hlavy zvláštní části trestního zákoníku má taková právní
úprava spadat. Rozhodující v zařazení bude vymezení objektu předmětné skutkové
podstaty. Jak bylo nastíněno výše, relevantními jsou Hlava II (Trestné činy proti
svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství), Hlava III
(Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti) a Hlava X (Trestné činy
proti pořádku ve věcech veřejných), jejíž Díl 5 upravuje trestné činy narušující
soužití lidí.
Jakkoliv se může zdát intuitivní zařadit nekonsenzuální pornografii mezi
trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, není to zdaleka samozřejmé.
V každém případě je nutno posuzovat konkrétní objekt trestného činu, a to ať
v případě změny některé ze současných skutkových podstat (kde je objekt již
vymezen), tak i v případě přijetí skutkové podstaty nové. Jakákoliv formulace tedy
sama o sobě implikuje, kam by ustanovení mělo být z hlediska systematiky trestního

295

GARGULÁK, Michal. Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České republice. Trestněprávní
revue [online]. 2018, č. 2, s. 30.
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zákoníku zařazeno, což je nutno respektovat. Zároveň je nejprve potřeba se
zamyslet nad tím, co konkrétně nedovolené šíření sexuálních záznamů narušuje,
a na co má tedy trestněprávní úprava mířit. V substantivní části této práce bylo
popsáno, že zkoumané jednání porušuje především právo na informační sebeurčení
a osobnostní práva jednotlivce, která jsou řazena do ochrany jeho soukromí.
Revenge porn má ovšem zřejmý sexuální charakter, který je dokonce určujícím
znakem rozlišující takové jednání například od jiných forem kyberšikany.
Zkoumaná problematika tedy skutečně je z hlediska trestního práva na pomezí
mezi ochranou osobnosti a jejím soukromím a ochranou důstojnosti jedince
v sexuální oblasti. Jednání, kterého se narušitelé dopouštějí, většinou bezpochyby
má účel vyobrazenou osobu ponížit, a to právě ve sféře lidské sexuality. Pokud se
však prakticky podíváme na trestné činy, které jsou v Hlavě III zvláštní části
trestního zákoníku uvedeny, zjistíme, že jejich objekty jsou především svoboda
rozhodování v sexuálních vztazích, nerušený mravní a tělesný vývoj dítěte
a mravopočestnost dospělých jedinců. Jednání, která tato hlava postihuje, jsou tedy
v příkrém rozporu s mravním cítěním společnosti.296 Přestože jsou zveřejněné
intimní snímky člověka bez jeho svolení určitě ponižující, a přestože na oběť může
mít jednání podobný dopad jako sexuální násilí, zřejmě nedosahují znaků
a intenzity, které by odůvodnily nutnost zařazení zákazu mezi platné trestné činy
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Proti takovému zařazení může být
i důvod, že by obětem nekonsenzuální pornografie příslušelo právo na peněžitou
pomoc ve smyslu § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů.297 Z těchto důvodů se tak může jevit jako systematičtější zařadit ustanovení
kriminalizující nekonsenzuální pornografii do Hlavy II chránící osobnostní práva

FREMR, Robert. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: DRAŠTÍK, Antonín
a kol. Trestní zákoník – Komentář. 2015a. ASPI [online právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR, ©2018 [cit. 24. 3. 2018].
297 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
296
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a soukromí člověka. Jak však diplomantka uvedla výše, záleží především na
konkrétní formulaci a vymezení objektu navrhované skutkové podstaty.
V úvahu připadá také zařazení navrhované kriminalizace do Dílu 5 Hlavy X, kde
jsou mimo jiné upraveny trestné činy nebezpečného vyhrožování či nebezpečného
pronásledování (stalking). V případě zařazení do Hlavy X by však bylo vhodnější
formulovat skutkovou podstatu šířeji tak, aby postihovala různé nežádoucí druhy
jednání, ke kterým dochází především na internetu (obecně kyberšikana), a to
včetně revenge porn. Autorka diplomové práce tuto variantu ale uvádí jen pro
úplnost, a dále se tímto návrhem nebude zabývat. Domnívá se totiž, že by takto
vymezený trestný čin nebyl pro postihování nekonsenzuální pornografie vhodný,
neboť by jeho široké pojetí nevedlo ke zvýšení povědomí společnosti o trestnosti
zkoumané problematiky.
První možností, jak lze zakázat přímo nedovolené šíření sexuálních záznamů, je
rozšíření definice některého z existujících trestných činů. Jako nejvhodnější se pro
tento účel jeví skutková podstata § 183 trestního zákoníku, tedy porušení tajemství
listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, která byla rozebrána
v předchozí kapitole. V úvahu připadá jak možnost přidání nového odstavce do
stávajícího znění, tak změna základní skutkové podstaty uvedené v prvním odstavci.
V obou případech je však nutno legislativní návrh formulovat tak, aby postihoval
veškeré případy nekonsenzuálního sdílení a zveřejňování intimních snímků bez
ohledu na další okolnosti. Je tedy nutno zahrnout jak případy, kdy oběť fotografie či
video sama vytvoří a pachateli zašle, tak možnost, kdy pachatel snímky pořídí bez
jejího vědomí (buď přímo v soukromí tak, aniž si oběť nasnímání všimne, anebo
použitím skrytých zařízení či počítačových programů, které sledování a pořizování
záznamů bez vědomí osoby umožní). Zároveň je nutno čin definovat tak, aby
nepokrýval zbytečně široký rozsah jednání.
Možností kriminalizace nekonsenzuální pornografie novelizací § 183 odst. 1
trestního zákoníku je následující návrh (změny zvýrazněny):

Úvaha de lege ferenda o možnosti změny české trestněprávní úpravy

87

§ 183
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie,
filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat nebo jiného dokumentu
uchovávaného v soukromí jiného nebo předaného soukromě bez svolení
k dalšímu šíření anebo zachycující obsah soukromého charakteru
jiného pořízený bez jeho souhlasu tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě
nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat
pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému
škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.

U tohoto návrhu lze uvažovat, že z důvodu malého legislativního zásahu by jeho
přijetí mohlo být méně komplikované než v případě rozsáhlejších variant. Je ale
nicméně zřejmá jistá formulační neobratnost při snaze zahrnout veškeré požadavky
představené výše v tomto textu. Představený návrh sice nekonsenzuální pornografii
pokrývá úplně, avšak složité znění může komplikovat efektivní trestání. To by mohlo
být lépe vyřešeno přidáním nového odstavce do platné úpravy § 183, například
v následujícím znění (změny zvýrazněny):
§ 183
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie,
filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu
uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě
nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
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(2) Stejně bude potrestán, kdo zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo jiným
způsobem použije soukromou listinu nebo jiné písemnosti, fotografie,
film nebo jiný záznam, počítačová data anebo jiný dokument předaný
bez souhlasu k jejich následnému zveřejnění, zpřístupnění třetí osobě
anebo jinému použití anebo zachycující obsah soukromého charakteru
jiného pořízený bez jeho souhlasu.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu
získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit
jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou
vážnost.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.

Tento návrh pokrývá stejný rozsah jednání, jeho znění je ale jasnější
a srozumitelnější. Lze ho považovat za vhodnější i z toho důvodu, že odkazem na
samostatný odstavec vymezené skutkové podstaty bude lépe rozlišitelné, čeho se
pachatel dopustil. Rozdíl v obou návrzích je nicméně kosmetický, nikoliv obsahový.
Oba mají v základní skutkové podstatě stejnou výši trestní sazby, kterou lze zvýšit
užitím kvalifikovaných skutkových podstat v následujících odstavcích. Pro případy
revenge porn by byla aplikovatelná například kvalifikovaná skutková podstata
obsažená v současném druhém (navrhovaném třetím) odstavci, která vyžaduje
mimo jiné úmysl způsobit jinému vážnou újmu anebo ohrozit jeho společenskou
vážnost.
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Oba představené návrhy by nepřinesly pouze ochranu před nedovoleným
šířením intimních snímků a videí, ale také jiných soukromých listin a písemností.
Trestné by tak nově bylo neoprávněné zveřejnění soukromé komunikace
v případech, kdy by se toho dopustila jedna z komunikujících stran (rozdíl oproti
jednání pokrytému § 182 trestního zákoníku). Jakkoliv lze uvažovat, že i takový čin
může mít závažný negativní vliv na soukromí člověka, je otázkou, zdali je nutno jej
také kriminalizovat. To by určitě mohlo být předmětem dalších odborných debat.
Avšak problémem, který oba výše uvedené návrhy obsahují, je poměrně široký
rozsah aplikovatelnosti a užití vágních pojmů. První výtka může být vypořádána
užitím korektivu materiálního znaku trestného činu, který vyžaduje, aby konkrétní
jednání bylo společensky škodlivé.298 Druhý nedostatek spočívající v kritice
pojmosloví může být – stejně jako mnoho jiných vágních pojmů – dořešen
judikatorně. Požadavek, aby záznam byl předán soukromě, neomezuje možnost jeho
předání pouze na soukromé prostory (tedy v soukromí). Namísto toho se vztahuje
věcně k soukromému jednání jednotlivce, tedy jednání, které není ani veřejné, ani
profesionální, ale které zasahuje do jeho soukromé sféry. Ze stejného principu
vychází i požadavek soukromého charakteru obsahu pořízeného bez souhlasu toho,
koho se daný obsah týká. Toto znění má člověka chránit před neoprávněným
zveřejňováním a šířením jakéhokoliv záznamu z jeho soukromé sféry, k jehož
pořízení nedal souhlas (např. pořízení snímku nahé osoby bez jejího vědomí).
Problematické také je, že znění stejně zakazuje šíření jak erotických, tak sexuálně
explicitních materiálů, jejichž zásah do života člověka však určitě stejný není. Tento
rozdíl by tak nepochybně měl být zohledňován při ukládání trestů. Vzhledem
k tomu, že § 183 vyžaduje pro zavinění úmysl, by nebyli trestáni ti, kteří záznamy

298

Přestože platný trestní zákoník vychází z formálního pojetí trestného činu oproti dřívější úpravě,
která byla založena na materiálním pojetí, zásada subsidiarity trestní represe upravená v § 12
odst. 2 trestního zákoníku je nadále materiálním korektivem posuzujícím společenskou
škodlivost jednání.
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šíří bez vědomí toho, že k prvotnímu zveřejnění nebyl dán souhlas, což lze považovat
za vhodné.
I když mohou být oba výše uvedené návrhy efektivním a funkčním nástrojem
pro trestání revenge porn, vzhledem k šíře vymezenému objektu trestného činu by
nepostihovaly pouze tuto problematiku. Další výtkou, na kterou autorka nicméně
nenabízí odpověď, tak je, že i přes formální legislativní pokrytí nekonsenzuální
pornografie skutkovou podstatou trestného činu porušení tajemství listin a jiných
dokumentů uchovávaných v soukromí299 by ani takto navrhovaná úprava sama
o sobě nemusela vést ke zvýšení právní jistoty a povědomí široké veřejnosti
o protiprávnosti tohoto jednání. Na závěr je k těmto návrhům ještě nutno říci, že
zahrnutí pořízení intimního materiálu bez souhlasu zobrazené osoby a jeho
následné sdílení se navíc svou podstatou vymyká objektu trestného činu § 183
trestního zákoníku. Přijetí takové úpravy by tedy bylo nesystematické; v případě
vynechání by však bylo postihováno pouze zveřejňování soukromě zaslaných
snímků, ale šíření těch, které by pachatel vytvořil bez vědomí vyobrazené osoby, by
trestáno nebylo.300
Zcela přirozeným návrhem tak dále je i vytvoření nového trestného činu, jehož
obsahem by byla výhradně kriminalizace nekonsenzuální pornografie. Výhodou by
bezpochyby byla jak právní jistota, tak vedení vlastních statistických záznamů.
Přijetí samostatné úpravy by také na závažnost revenge porn dalo patřičný důraz.
Gargulák ale upozorňuje na některé aspekty, které je v případě přijetí nové skutkové
podstaty třeba vyřešit, jako například určit, zdali by měl být trestný ohrožující,
anebo poruchový následek.301 K tomu lze jen krátce uvést, že trestnost ohrožujícího

V případě novelizace znění § 183 trestního zákoníku dle nastíněných návrhů by bylo záhodno
změnit i název trestného činu.
300 Na okraj lze však uvést, že soudní judikatura by mohla takové pořízení bez vědomí a svolení
vyobrazené osoby postihovat v rámci skutkové podstaty § 181 trestního zákoníku (poškozování
cizích práv) jakožto využití omylu jiného. Omyl může spočívat v tom, že osoba nepředpokládá, že
bude snímána. Efektivnější by však bezpochyby bylo výslovné zahrnutí této skutkové okolnosti
do trestního zákoníku.
301 GARGULÁK, 2018, op. cit.
299
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následku by fakticky mohla znemožnit existenci sextingu v moderní komunikaci, což
určitě není kýžené a žádoucí. Samotná skutečnost, že někdo jiný má v moci intimní
záznamy jiného, není nutně negativní (pokud mu je daná osoba sama vědomě
předala). K nežádoucímu jednání dochází až okamžikem vyhrožování jejich
uveřejněním, což trestní zákoník postihuje jako vydírání (§ 175), anebo okamžikem
jejich skutečného zveřejnění.
Vlastní skutkovou podstatou, která by mohla být vhodnou úpravou pro
postihování nekonsenzuální pornografie, může být následující návrh:302
Nedovolené šíření sexuálních záznamů jiného
(1) Kdo neoprávněně zveřejní, rozšíří anebo zpřístupní třetí osobě fotografie,
film, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo zachycující jinou
osobu provozující sexuální aktivity, explicitně zobrazující její genitální nebo
anální oblast nebo ženská prsa anebo mající jiný sexuální charakter, a to bez
souhlasu vyobrazené osoby, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
(2) Odnětím svobody až na tři roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat
pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému
škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) uveřejní-li společně s činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 osobní anebo
kontaktní údaje vyobrazené osoby anebo jiné neveřejné údaje,
b) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 opakovaně,
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.

302

Zohledněna byla aplikovatelná doporučení v návodu pro amerického zákonodárce.
FRANKS, Mary Anne. Drafting an Effective ‘Revenge Porn‘ Law: A Guide for Legislators. SSRN
Electronic Journal [online]. Publikováno 21. 7. 2014 [cit. 25. 3. 2018].
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Navrhovaná skutková podstata poskytuje efektivní možnost postihnout
zkoumanou problematiku. Užitím pojmu pornografického díla303 umožní i postih
šíření těch záznamů, které nezobrazují oběť úplně nahou nebo provozující sexuální
aktivity. Takto definovaný trestný čin by zároveň postihoval jak šíření materiálu
získaného dobrovolným zasláním, tak i nedovoleně získaného bez souhlasu
vyobrazené osoby. Úprava vyžaduje úmyslné jednání, tudíž by nebyli trestáni ti,
kteří by se nedovoleného šíření sexuálních záznamů dopouštěli nevědomě.
S ohledem na explicitní sexuální obsah šířených záznamů, který patří do
nejintimnější sféry jednotlivce, je zvýšena horní hranice trestní sazby základní
skutkové podstaty oproti výše popsanému trestnému činu upravenému v § 183
trestního zákoníku. Důvodem k tomu je nutnost širšího rozmezí pro posouzení
veškerých okolností daného případu, které mohou být velmi odlišné. Trestní sazbu
pak lze zvýšit i užitím kvalifikovaných skutkových podstat v odstavcích 2 až 4, a to
v případech, kdy samotné šíření způsobí závažnější následek. Kvalifikovaná
skutková podstata upravená v druhém odstavci bude trestat jednání, kterého se
pachatel dopustil v úmyslu získat majetkový prospěch, způsobit jiné osobě škodu
nebo vážnou újmu anebo ohrozit její společenskou vážnost (obdobně jako odst. 2
§ 183 trestního zákoníku). Toto ustanovení zřejmě bude pokrývat většinu případů
revenge porn. Důležité postavení pak může mít v případech, kdy pachatel usiluje
například o diskreditaci veřejně známé osobnosti, například politika či političky.
Odstavec 3 stanoví dolní hranici a zvyšuje horní hranici trestní sazby v těch
případech, které mají vysokou míru intenzity společenské nebezpečnosti. Postihuje
tak například situace, kdy pachatel společně se záznamy uveřejní informace, které
mohou vést k nebezpečnému pronásledování (§ 354 trestního zákoníku) oběti,
anebo případy, kdy se nekonsenzuální pornografie dopouští opakovaně, a to ať vůči
jedné osobě, anebo více osobám. Vyšší trestní sazbou bude trestán pachatel, který
se jednání dopustí jako člen organizované skupiny, anebo který způsobí značnou

303

Výklad pojmu pornografického díla judikaturou je uveden v předchozí kapitole.
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škodu anebo škodu velkého rozsahu (odst. 4), či se jednání dopustí v úmyslu získat
pro sebe anebo jiného značný prospěch anebo prospěch velkého rozsahu
(odst. 4).304 Cíl pachatelova jednání jako znak skutkové podstaty je však v návrhu
uveden jen v kvalifikovaných skutkových podstatách. Je tomu tak z důvodu špatných
zkušeností s efektivitou trestání nekonsenzuální pornografie v jiných státech, které
ji kriminalizovaly. Některé zahraniční úpravy postihující revenge porn tak kvůli
legislativní mezeře trestají pouze jednání, kterého se pachatel dopustí v úmyslu
způsobit oběti újmu, a postihu uniká spousta dalších případů.305 Proto navrhovaná
základní skutková podstata vymezení pachatelova záměru neobsahuje.
V případě přijetí navrhovaného ustanovení by bylo nutno vyřešit výše
nastíněný problém, kam by měl být v trestním zákoníku systematicky zařazen.
Jelikož skutková podstata v uvedeném znění ale výslovně užívá pojmu sexuálních
záznamů a jejím objektem je sexuální informační sebeurčení, tak se diplomantka
domnívá, že takto definovaný trestný čin by měl být zařazen mezi trestné činy proti
lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Dále je třeba zmínit, že nová navrhovaná skutková podstata by měla dopadat
i na trestní odpovědnost právnických osob, které se jednání také mohou dopouštět.
Trestní odpovědnost by například za určitých podmínek mohli nést provozovatelé
internetových stránek, kteří úmyslně zpřístupňují anebo umožňují zveřejňování
intimních snímků jiných osob (a kteří by se tedy nemohli bránit ani ve smyslu výše
uvedeného ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti).
Vzhledem k negativnímu vymezení trestných činů v § 7 zákona č. 418/2011 Sb.,

§ 137 trestního zákoníku poskytuje výklad pojmů tak, že značná škoda odpovídá výši nejméně
500 000 Kč, škoda velkého rozsahu pak výši nejméně 5 000 000 Kč. V případech revenge porn
k dosažení takové škody anebo zisku takového prospěchu může dojít například provozem
internetových stránek a požadováním zaplacení určité částky, pokud si vyobrazená osoba přeje
své intimní snímky odstranit (viz případ popsaný v první kapitole této práce).
305 FRANKS, 2014, op. cit., s. 5-7.
304
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o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,306 by nebyla nutná
novelizace tohoto předpisu.
Na závěr rozvedené úvahy o možnostech kriminalizace nekonsenzuální
pornografie je třeba uvést, že každá z nastíněných variant má své výhody
i nevýhody, které byly popsány. Přijetí explicitní úpravy postihující nedovolení
šíření sexuálních záznamů však autorka této práce obecně považuje za žádoucí krok.
I když lze za určitých okolností takové jednání trestat již dnes, tak se oběti při jeho
ohlášení orgánům činným v trestním řízení mohou setkat s neadekvátní
a neprofesionální odezvou. Důvodem může být jak ve společnosti rozšířený vlažný
přístup k nekontaktnímu sexuálnímu násilí, tak nedostatečné povědomí o trestnosti
takového jednání. To by právě mohlo napravit přijetí nové právní úpravy, která by
byla projednávána Parlamentem České republiky a jejíž význam by byl patřičně
medializován.

306

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.
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Dnešní dobu můžeme označit za takzvanou dobu internetovou.307 Výzvy, které pro
nás její nástup s sebou přináší, nejsou jen v oblasti technologických možností, ale
i mezilidských vztahů. Jsme schopni činit mnohé, aniž bychom však věděli, jaký
dopad bude takové jednání mít na nás samotné a na lidstvo jako celek. Není úkolem
práva predikovat sociální vývoj lidského uspořádání a regulovat jej dříve, než
nastane. Naopak, veškerá právní regulace má odpovídat na určitou existující
společenskou poptávku nebo potřebu, které můžeme považovat za materiální
prameny práva. A právě takovou společenskou poptávkou může nyní být
rozšířenost fenoménu nekonsenzuální pornografie, která je ve světle online světa
děsivě snadnou a jednoduchou formou, jak můžeme ničit něčí život.
Nedovolené šíření sexuálních záznamů způsobuje svým obětem závažnou
újmu. Dochází k substantivnímu zásahu do jejich životů a nastavených mezí
soukromí, přičemž takový zásah může mít za následek omezení práva na rozvíjení
vlastní osobnosti dle individuálních představ. „Kde má být svoboda, tam musí být
soukromí,“ upozorňuje Eliška Wagnerová v názvu jednoho ze svých příspěvků.308
Jakou povahu ale soukromí v dnešní době má? Vzhledem k podstatným proměnám
sdělování informací, které jsou rychlejší, mají více recipientů a hůře se kontrolují,
prochází pojem soukromí zásadními transformacemi, a to jak v právu, tak v lidských
životech.309 Jestliže bylo v dřívějším chápání soukromí vymezováno především ve
své prostorové dimenzi, lze uvažovat, zdali už nedošlo k reorientaci jeho podstaty
spíše směrem k informačnímu sebeurčení.
Tato diplomová práce vysvětluje roli, jakou právo na informační sebeurčení
hraje v pojetí soukromí, a to především ve vztahu k intimním obrazovým záznamům

KOKEŠ, Marian. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů mezi právem na
informační sebeurčení a ochranou národní bezpečnosti v tzv. době internetové. In: ŠIMÍČEK,
Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 119.
308 WAGNEROVÁ, 2011, op. cit., s. 49.
309 KÜHN, 2011, op. cit., s. 114-116.
307
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jednotlivce. Nejen, že by nás mělo zajímat, co o nás kdo ví, ale měli bychom být
schopni to i kontrolovat. Právo na informační sebeurčení jako aspekt práva na
soukromí by tedy v příštích letech mělo doznat zvýšení svého významu, a to nejen
v oblasti ochrany osobních údajů. Prozařováním tohoto základního práva skrze
právní řád by pak měly být nastaveny meze a konkrétní prostředky, kterými se lze
jeho ochrany domáhat.
Jak provedená analýza právní úpravy aplikovatelné na případy revenge porn
ukazuje, oběti se vůči takovému jednání dnes mohou účinně bránit především
cestou občanskoprávních sporů. Jakkoliv vhodné a nezbytné, tyto prostředky však
neposkytují patřičné zadostiučinění a před negativními vlivy šíření nekonsenzuální
pornografie její oběti a společnost dostatečně nechrání. V úvahu tedy dále připadají
prostředky trestního práva. Jeho aplikovatelnost se ale nyní omezuje jen na některé
jevy se zkoumanou problematikou spojené, které nemusí být nutně těmi
nejzávažnějšími. Vzniká tak například paradoxní situace, kdy ten, kdo jinou
dospělou osobu vydírá pod pohrůžkou zveřejnění jejích sexuálních nahrávek, bude
trestně stíhán, nicméně pokud osobu vydírat nebude a materiál rovnou zveřejní,
nebude trestně odpovědný. Takovou situaci totiž žádná z existujících skutkových
podstat v trestním zákoníku explicitně nepokrývá.
Diplomantka tak považuje na základě provedeného rozboru platnou úpravu ve
vztahu k nekonsenzuální pornografii za nedostatečnou a zastaralou, neboť
neodpovídá vývoji mezilidských vztahů, technologickým možnostem a potřebám
společnosti. Nejen, že zkoumaná problematika může mít velmi závažný negativní
dopad na život postiženého člověka, ale oběti se často nesetkají s patřičným
uznáním škodlivosti takového jednání ze strany státu. Nelze nadále říkat, že si za
zveřejnění intimních záznamů mohou lidé sami, pokud je s mylným očekáváním
důvěrnosti vytvoří a pošlou jiné osobě. Jakkoliv může společnost kritizovat
rizikovost určitého chování, zákony musí naopak jasně nastavit mantinely lidského
jednání a určit, jaké činy jsou protiprávní. Neměli bychom tedy postihovat oběti
nedovoleného šíření sexuálních záznamů, ale ty, kteří se protiprávního jednání
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dopouštějí. Oběti si naopak zaslouží zvláštní pozornost a ochranu,310 neboť dochází
k zásahu do jejich Listinou garantovaných základních práv, jejichž vymezení je
stěžejní částí tohoto textu.
Ke konkluzi o obecné vhodnosti užití prostředků trestního práva k ochraně
soukromí dospěli už v roce 1890 Samuel Warren a Louis Brandeis ve výše citovaném
článku: „Bezpochyby by bylo žádoucí, aby soukromí jednotlivce mělo zvýšenou
ochranu práva trestního.“311 S takovým názorem autorka této diplomové práce
souhlasí. Proto se tedy domnívá, že by měl český zákonodárce platnou úpravu
trestního zákoníku novelizovat, a mezi trestné činy zahrnout nedovolené šíření
sexuálních záznamů vyobrazující osobu starší 18 let.

K tématu vztahu obětí trestné činnosti a státu, a jeho závazkům vůči nim, více viz:
ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Práva obětí trestných činů v judikatuře českého Ústavního soudu.
In: HULLA, Peter; TICHÝ, Ladislav (eds.). Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom
konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2016, s. 174-188.
311 WARREN; BRANDEIS, op. cit., s. 219. Vlastní překlad.
310

Použité zdroje

99

Použité zdroje
Monografie
1.

BARAK, Aharon. Human Dignity: The Constitutional Value and the
Constitutional Right. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 360 s.
ISBN 9781107090231.

2.

BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a
svobody obecně. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv
a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 931 s. ISBN
9788073577506.

3.

BARTOŇ, Michal a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016, 608 s. ISBN
9788075021281.

4.

BERLIN, Isaiah. Dva pojmy svobody. In: KIS, János (ed.). Současná politická
filosofie. Praha: Oikoymenh, 1997, 504 s. ISBN 9788086005607.

5.

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez svolení
zobrazeného. Brno, 2017. Soutěžní práce SVOČ. Masarykova univerzita,
Právnická fakulta. Vedoucí práce Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. ASPI [online právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 10. 3. 2018]. Dostupné
z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/234905/1/2?vtextu=zve
%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20nahr%C3%A1vek%20sexu
%C3%A1ln%C3%AD%20povahy#lema0

6.

FILIP, Jan. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí. In: ŠIMÍČEK,
Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 212 s.
ISBN 9788021054493.

7.

FREMR, Robert. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In:
DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník – Komentář. 2015a. ASPI [online
právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 24. 3. 2018]. ISBN
9788074787904. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText
/13/6500/1/2#c_518313

8.

FREMR, Robert. § 191 Šíření pornografie. In: DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní
zákoník – Komentář. 2015b. ASPI [online právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3. 2018]. ISBN 9788074787904. Dostupné z: htt
ps://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2#c_518313

9.

FREMR, Robert. § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. In:
DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník – Komentář. 2015c. ASPI [online
právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 22. 3. 2018]. ISBN
9788074787904. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText
/13/6500/1/2#c_518313

100

Použité zdroje

10.

HOLLÄNDER, Pavel. Zásada proporcionality: jednosměrná ulice, nebo
hermeneutický kruh? In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno:
Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN 9788021054493.

11.

KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: Oikoymenh, 2014, 103 s.
ISBN 9788072985012.

12.

KNAP, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha:
Linde, 2004, 435 s. ISBN 8072014846.

13.

KOKEŠ, Marian. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů
mezi právem na informační sebeurčení a ochranou národní bezpečnosti
v tzv. době internetové. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno:
Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN 9788021054493.

14.

KOSAŘ, David. Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP). In: KMEC, Jiří a kol. Evropská
úmluva o lidských právech. Komentář. 2012. Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 3. 2018]. ISBN
9788074003653. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgyxgwyjsga

15.

KRATOCHVÍL, Jan. Právo na respektování soukromého a rodinného života
(čl. 8 EÚLP). In: KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 2012. Beck-online [online právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 2. 2018]. ISBN 9788074003653.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlgyxgwyjrha

16.

KÜHN, Zdeněk. Ochrana soukromí v internetové době. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch
(ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN
9788021054493.

17.

LAMBERT, Paul. Gringras: The Laws of the Internet. 4th ed. Haywards Heath:
Bloomsbury Professional, 2015, 614 s. ISBN: 9781847668943.

18.

LANGÁŠEK, Tomáš. Nedotknutelnost osoby a zákaz mučení. In:
WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 931 s. ISBN 9788073577506.

19.

MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a
soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013, 256 s. ISBN: 9788090424876.

20.

MOLEK, Pavel. Základní práva. Svazek první – Důstojnost. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2017, 552 s. ISBN 9788075521675.

21.

MORAVEC, Ondřej. Ochrana osobnosti v mediálním právu. In: KROUPA, Jiří a
kol. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 248 s. ISBN
9788021048843.

22.

ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha:
Leges, 2016, 256 s. ISBN: 9788075021649.

Použité zdroje

101

23.

PAVLÍK, Pavel. Podoba člověka. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník –
Komentář – Svazek I (obecná část). 2014. ASPI [online právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11656/1/2?vtextu=ob%C
4%8Dansk%C3%BD%20z%C3%A1kon%C3%ADk#lema0

24.

ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yves. The Right to Informational SelfDetermination and the Value of Self-Development: Reassessing the
Importance of Privacy for Democracy. In: GUTWIRTH, Serge et kol. (ed.).
Reinventing Data Protection? Dordrecht: Springer, 2009, 334 s. ISBN
9781402094972.

25.

RYŠKA, Michal. Ochrana osobnosti v aktuální soudní praxi. Brno, 2010. 138 s.
Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.

26.

RYŠKA, Michal. Ochrana vnitřního kruhu i jeho okolí v praxi práva na
ochranu osobnosti. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno:
Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN 9788021054493.

27.

SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ. Děti a online rizika: sborník studií. Praha:
Sdružení Linka bezpečí, 178 s. ISBN: 9788090492028.

28.

SOBEK, Tomáš. Svoboda a soukromí. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na
soukromí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN 9788021054493.

29.

ŠÁMAL, Pavel. § 181 Poškození cizích práv. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní
zákoník. Komentář. 2. vyd. 2012a. Beck-online [online právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 17. 3. 2018]. ISBN 9788074004285.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlg4&groupIndex=0&rowIndex=0

30.

ŠÁMAL, Pavel. § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník.
Komentář. 2. vyd. 2012b. Beck-online [online právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 18. 3. 2018]. ISBN 9788074004285. Dostupné
z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgjpwk5tlg4&groupIndex=0&rowIndex=0

31.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Práva obětí trestných činů v judikatuře českého
Ústavního soudu. In: HULLA, Peter; TICHÝ, Ladislav (eds.). Princíp
spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezinok: Justičná
akadémia Slovenskej republiky, 2016, 218 s. ISBN 9788097020798.

32.

TŮMA, Pavel. 2014. Právo k podobě člověka. In: LAVICKÝ, Petr a kol.
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 2014. Beck-online
[online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 3. 2018].
ISBN 9788074005299. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy
4di

102

Použité zdroje

33.

VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve
vztahu k fotografiím. Praha: Leges, 2014, 124 s. ISBN: 9788075020437.

34.

VOČKA, Vladimír. § 181 Poškození cizích práv. In: DRAŠTÍK, Antonín a kol.
Trestní zákoník – Komentář. 2015. ASPI [online právní informační systém].
Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3. 2018]. ISBN 9788074787904.
Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2#c_
518313

35.

WAGNEROVÁ, Eliška. Právo na soukromí: Kde má být svoboda, tam musí být
soukromí. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Právo na soukromí. Brno: Masarykova
univerzita, 2011, 212 s. ISBN 9788021054493.

36.

WAGNEROVÁ, Eliška. Právo na soukromí v širším smyslu. In: WAGNEROVÁ,
Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2012a, 931 s. ISBN 9788073577506.

37.

WAGNEROVÁ, Eliška. Svobodný projev a právo na informace. In:
WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012b, 931 s. ISBN 9788073577506.

Články
38.

BARTOŇ, Michal. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu dogmatiky
svobody projevu. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 9. In: Beck-online [online
právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 3. 2018]. ISSN
1210-6410. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7hfpxgxztge3q&tocid=nrptembr
grpxa4s7hfpxgxztge3q

39.

BATES, Samantha. Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis
of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. In:
Feminist Criminology [online]. 2017, vol. 12, no. 1, s. 22-42 [cit. 6. 3. 2018].
DOI: 10.1177/1557085116654565. Dostupné z: http://journals.sagepub.co
m/doi/abs/10.1177/1557085116654565

40.

BJARNADOTTIR, María Rún. Does the Internet Limit Human Rights
Protection? The Case of Revenge Porn. Journal of Intellectual Property,
information Technology and E-Commerce Law [online]. 2016, vol. 7, no. 3,
s. 204˗215 [cit. 20. 2. 2018]. ISSN 2190˗3387. Dostupné z: https://papers.ss
rn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2965604

41.

COHEN, Julie E. Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure. The
University of Chicago Law Review [online]. 2008, vol. 75, no. 1, s. 186 [cit. 24.
2. 2018]. ISSN 0041˗9494. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy
.muni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=2c29c4e9-08ea-43529141-3ec049793937%40sessionmgr4006

Použité zdroje

103

42.

FRANKS, Mary Anne. Drafting an Effective ‘Revenge Porn‘ Law: A Guide for
Legislators. SSRN Electronic Journal [online]. Publikováno 21. 7. 2014 [cit. 25.
3. 2018]. ISSN 1556-5068. Dostupné z:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823

43.

GARGULÁK, Michal. Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České
republice. Trestněprávní revue [online]. 2018, č. 2, s. 30. ISSN 1213-5313.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=nrptembrhbpxi4s7gjpxgxztga

44.

HUMBACH, John A. The Constitution and Revenge Porn. Pace Law Review
[online]. 2015, vol. 35, no. 1, s. 215-260 [cit. 20. 2. 2018]. ISSN 0272-2410.
Dostupné z: http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol35/iss1/8/

45.

JŮZOVÁ, Jana. Právo na zapomnění v prostředí internetu. Knihovna –
knihovnické revue [online]. 2016, roč. 27, č. 2, s. 68-81 [cit. 16. 3. 2018]. ISSN
1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/20162/knihovny-a-informace/pravo-na-zapomneni-v-prostredi-internetu

46.

KEATS CITRON, Danielle; FRANKS, Mary Anne. Criminalizing Revenge Porn.
Wake Forest Law Review [online]. 2014, vol. 49, s. 345-391 [cit. 20. 2. 2018].
ISSN 0043˗003X. Dostupné z: http://repository.law.miami.edu/cgi/viewcon
tent.cgi?article=1059&context=fac_articles

47.

KOSAŘ, David. Kolize základních práv v judikatuře Ústavního soudu. In:
Jurisprudence (Wolters Kluwer) [online]. 2008, č. 1 [cit. 1. 3. 2018]. ISSN 18023843. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/30076/1
/2?vtextu=Kolize%20z%C3%A1kladn%C3%ADch%20pr%C3%A1v%20v%
20judikatu%C5%99e%20%C3%9Astavn%C3%ADho%20soudu%20%C4%
8CR#lema0

48.

LUKÁŠOVÁ, Kateřina. Škodlivý obsah na internetu. Acta Universitatis
Carolinae – IURIDICA. 2012, č. 4, s. 7-22 [cit. 17. 3. 2018]. ISSN 0323-0619.
Dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404048928/

49.

MOORE, Adam D. Toward Informational Privacy Rights. San Diego Law
Review [online]. 2007, vol. 44, no. 4, s. 809-845 [cit. 24. 2. 2018]. ISSN 00364037. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/ehost/pdfv
iewer/pdfviewer?vid=4&sid=dbbec107-2249-4cc3-a6c220898156734e@pdc-v-sessmgr01

50.

NONNEMANN, František. Právní úprava ochrany osobnosti v novém
občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. Právní rozhledy,
2012, roč. 20, č. 13-14. In: Beck-online [online právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 3. 2018]. ISSN 1210-6410. Dostupné z:
https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7gezv6mjul5zv6njqgu&groupInd
ex=0&rowIndex=0

104

Použité zdroje

51.

STROUD, Scott R. The Dark Side of the Online Self: A Pragmatist Critique of
the Growing Plague of Revenge Porn. Journal of Mass Media Ethics [online].
2014, vol. 29, no. 3, s. 168-183 [cit. 12. 3. 2018]. ISSN 2373-700X.
Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08900523.20
14.917976

52.

STOKES, Jenna K. The Indecent Internet: Resisting Unwarranted Internet
Exceptionalism in Combating Revenge Porn. Berkeley Technology Law
Journal [online]. 2014, vol. 29, s. 929-952 [cit. 4. 3. 2018]. ISSN 1086-3818.
Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/24119960?seq=1#page_scan_tab
_contents

53.

SUZOR, Nicolas; SEIGNIOR, Bryony; SINGLETON, Jennifer. Non-Consensual
Porn and the Responsibilities of Online Intermediaries. Melbourne University
Law Review [online]. 2017, vol. 40, no. 3, s. 1057-1097 [cit. 20. 2. 2018]. ISSN
0025-8938. Dostupné z: https://eprints.qut.edu.au/101957/9/09Suzor%2C-Seignior-and-Singleton.pdf

54.

WARREN, Samuel Dennis; BRANDEIS, Louis Dembitz. The Right to Privacy.
Harvard Law Review [online]. 1890, vol. 4, no. 5, s. 193-220 [cit. 21. 2. 2018].
ISSN 0017˗811X. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1
#page_scan_tab_contents

Judikatura
55.

Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97. . Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.us
oud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=30522&pos=1&cnt=1&typ=result

56.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=33799&pos=1&cnt=1&typ=result

57.

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=40737&pos=1&cnt=1&typ=result

58.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.us
oud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=18029&pos=1&cnt=1&typ=result

59.

Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 353/04. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.us
oud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=46276&pos=1&cnt=4&typ=result

60.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=44029&pos=1&cnt=1&typ=result

Použité zdroje

105

61.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48373&pos=1&cnt=4&typ=result

62.

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=55631&pos=1&cnt=6&typ=result

63.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09, bod 25.
Ústavní soud [online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 21. 3. 2018]. Dostupné z:
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=63798&pos=1&cnt=1
&typ=result

64.

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69635&pos=1&cnt=4&typ=result

65.

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 12. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=76928&pos=17&cnt=42&typ=result

66.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.us
oud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=87130&pos=1&cnt=1&typ=result

67.

Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3018/14. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 21. 3. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=88642&pos=1&cnt=1&typ=result

68.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 3/14. Ústavní soud
[online]. Ústavní soud, ©2006 [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.u
soud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=95721&pos=1&cnt=1&typ=result

69.

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 15. 12. 1983, BVerfGE
65, 1. In: OpenJur [online]. 2012 [cit. 21. 2. 2018]. Dostupné z:
https://openjur.de/u/268440.html

70.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 9. 1978, Klass and
others v. Germany [1978] ECHR 5029/71. In: HUDOC [online]. Evropský soud
pro lidská práva [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510

71.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 6. 1979. Marckx v.
Belgium [1979] ECHR 6833/74. In: HUDOC [online]. Evropský soud pro
lidská práva [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57534

72.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 10. 1981. Dudgeon
v. the United Kingdom [1981] ECHR 7525/76. In: HUDOC [online]. Evropský
soud pro lidská práva [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473

106

Použité zdroje

73.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2005. Perrin v.
The United Kingdom [2005] ECHR 5446/03. In: HUDOC [online]. Evropský
soud pro lidská práva [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70899

74.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 12. 2008. K. U. v.
Finland [2008]. ECHR 2872/02. In: HUDOC [online]. Evropský soud pro
lidská práva [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964

75.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2008. S. and
Marper v. the United Kingdom [2008] ECHR 1581. In: HUDOC [online].
Evropský soud pro lidská práva [cit. 21. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051

76.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 5. 2011. Mosley v.
the United Kingdom [2011] ECHR 48009/08. In: HUDOC [online]. Evropský
soud pro lidská práva [cit. 24. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104712

77.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 2. 2012. Axel Springer
AG v. Germany [2012] ECHR 39954/08. In: HUDOC [online]. Evropský soud
pro lidská práva [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109034

78.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 2. 2012. Von
Hannover v. Germany (No. 2) [2012] ECHR 40660/08, 60641/08. In: HUDOC
[online]. Evropský soud pro lidská práva [cit. 24. 2. 2018]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109029

79.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3C19886D
3FEDFAB5C1257A4E0065045B?openDocument&Highlight=0,

80.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BC1B497F
826B0AC4C1257A4E006AB935?openDocument&Highlight=0,

81.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 30 Cdo 608/2007.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1B23925E
B54B1E71C1257A4E0066837A?openDocument&Highlight=0,

82.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3063/2009.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/15EC972A
A58EB913C1257A4E0068BCFA?openDocument&Highlight=0,

Použité zdroje

107

83.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5216/2014.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B31DA0B
6FCC734D8C1257EA50030E49D?openDocument&Highlight=0,

84.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 5. 2014. Google Spain SL, Google Inc.
v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.
Věc C-131/12. In: Curia.europa.eu [online]. [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z:
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&d
ocid=152065

85.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1077/2004.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/66AF0BD
7A0969AE0C1257A4E0064D8B6?openDocument&Highlight=0,

86.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1002/2012.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9D7A421
E50E445CEC1257AA2002DB0DD?openDocument&Highlight=0,

87.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2014, sp. zn. 4 Tdo 815/2014.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/19FF36CA
72887395C1257D3B0035205B?openDocument&Highlight=0,null,

88.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 3 Tdo 477/2015.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/03672A4C
1888F4A4C1257E7B001B1574?openDocument&Highlight=0,null,

89.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 4 Tdo 843/2015.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9485D167
DDBB081FC1257EDC0030ECF0?openDocument&Highlight=0,null,

90.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. Zn. 6 Tdo 1349/2016.
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, ©2010 [cit. 21. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88DE9EA
150149F1DC12580B400361CFC?openDocument&Highlight=0,null,

Internetové zdroje
91.

2013 NCP Study Results. Cyber Civil Rights Initiative [online]. Cyber Civil
Rights Initiative, ©2018 [cit. 6. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.cyberciv
ilrights.org/wp-content/uploads/2016/11/NCP-2013-Study-ResearchResults-1.pdf

108

Použité zdroje

92.

BERGER, Miriam. Brazilian 17-Year-Old Commits Suicide After Revenge Porn
Posted Online. BuzzFeed NEWS [online]. BuzzFeed, publikováno 20. 11. 2013
[cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.buzzfeed.com/miriamberger/br
azilian-17-year-old-commits-suicide-after-revenge-pornpos?utm_term=.lxoO1z9r4#.txZ2n7aGr

93.

BURÝŠKOVÁ, Lenka. Vydíral ženu přes facebook. Policie České republiky –
KŘP Královéhradeckého kraje [online]. Policie ČR, publikováno 2. 9. 2016 [cit.
18. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vydiral-zenu-presfacebook.aspx

94.

Cyber violence against women and girls. European Institute for Gender
Equality [online]. European Institute for Gender Equality, publikováno 23. 6.
2017 [cit. 6. 3. 2018], 8 s. ISBN 9789294938961. Dostupné z: http://eige.eu
ropa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls

95.

DEWEY, Caitlin. A guide to safe sexting: How to send nude photos without
ruining your life, career and reputation. The Washington Post [online]. The
Washington Post, publikováno 11. 7. 2014 [cit. 25. 2. 2018]. ISSN 0190-8286.
Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/theintersect/wp/2014/07/11/a-guide-to-safe-sexting-how-to-send-nudephotos-without-ruining-your-life-career-andreputation/?utm_term=.c0b629523a9e

96.

DLOUHÁ, Marie, SVATOŠOVÁ, Michaela, TENGLEROVÁ, Hana. Analýza
genderově podmíněného kybernásilí v ČR [online]. Oddělení rovnosti žen a
mužů Úřadu vlády ČR, 2016, 61 s. [cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/dokumenty/Kybersikana_final_final-obsah_FINAL.pdf

97.

DUKE, Alan. 5 Things to know about the celebrity nude photo hacking
scandal. CNN [online]. Cable News Network, 12. 10. 2014 [cit. 6. 3. 2018].
Dostupné z: http://edition.cnn.com/2014/09/02/showbiz/hacked-nudephotos-five-things/

98.

EATON, Asia A.; JACOBS, Holly; RUVALCABA, Yanet. 2017 Nationwide Online
Study of Nonconsensual Porn Victimization and Perpetration. A Summary
Report. Cyber Civil Rights Initiative [online]. Cyber Civil Rights Initiative, June
2017 [cit. 6. 3. 2018], 28 s. Dostupné z: https://www.cybercivilrights.org/w
p-content/uploads/2017/06/CCRI-2017-Research-Report.pdf

99.

ENGLAND, Charlotte. Teenager jailed for broadcast of girl’s rape on online
Periscope app. The Independent [online]. The Independent, publikováno 15.
2. 2017 [cit. 6. 3. 2018]. ISSN 0951˗9467. Dostupné z: http://www.independ
ent.co.uk/news/world/americas/teenager-marina-lonina-livestream-rape17-year-old-friend-periscope-app-sentence-prison-columbusa7581196.html

Použité zdroje

109

100.

EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON FUNDAMENTAL RIGHTS.
Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
[online]. 2006 [cit. 23. 2. 2018], 417 s. Dostupné z: http://www.pedz.unimannheim.de/daten/edzk/gdj/06/network_commentary_final%20_180706.pdf

101.

FIALOVÁ, Eva. Stop kybernásilí. Právní prostředky ochrany před kyberšikanou
v České republice [online]. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2015, 18 s. [cit. 17. 3.
2018]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce
326c68558ae/kybers-780-ikana-analy-769-za-popularizac-780-ni-769ef_edit.pdf

102.

FRANCESCHI-BICCHIERAI, Lorenzo. 98,00 Hacked Snapchat Photos and
Videos Posted Online. Mashable [online]. Mashable, Inc., publikováno 13. 10.
2014 [cit. 18. 3. 2018]. Dostupné z: https://mashable.com/2014/10/13/thesnappening-photos-videos-posted/#tN7xZqitEuqJ

103.

FRANKS, Mary Anne. Combating Non-Consensual Pornography: A Working
Paper. SSRN [online]. RELX Group, 7. 9. 2014 [cit. 4. 3. 2018], 17 s. ISSN 15565068. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2
336537

104.

GREER, Steve. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion
under the European Convention on Human Rights [online]. Strasbourg:
Council of Europe Publishing, 2000 [cit. 24. 2. 2018], 58 s. ISBN
9789287143501. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/
HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf

105.

Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to
respect for private and family life. Council of Europe: European Court of
Human Rights [online]. European Court of Human Rights, 2017 [cit. 26. 2.
2018], 102 s. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_
8_ENG.pdf

106.

HERREMA, Martin. Research finds a majority endorsing revenge porn.
University of Kent [online]. University of Kent, publikováno 3. 3. 2017 [cit. 11.
3. 2018]. Dostupné z: https://www.kent.ac.uk/news/society/12758/resear
ch-finds-a-majority-endorsing-revenge-porn

107.

Illegal content on online platforms. European Commission [online]. Evropská
unie, publikováno 29. 9. 2016, aktualizováno 6. 3. 2018 [cit. 16. 3. 2018].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/illegal-contentonline-platforms#usefulLinks

108.

JENEY, Petra. Combatting child sexual abuse online. Study for the LIBE
Committee. Directorate-General for Internal Policies, European Parliament
[online]. Evropská unie, 2015, 58 s. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536481/IP
OL_STU(2015)536481_EN.pdf

110

Použité zdroje

109.

Kam zmizely všechny roztahovačky? Prásk! [online]. CET 21, 31. 10. 2014
[cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: http://prask.nova.cz/tema/19376-prazskeroztahovacky

110.

KEENAN, Bernard. Revenge porn: human rights online. LSE Human Rights
[online]. London School of Economics, 17. 5. 2014 [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné
z: http://eprints.lse.ac.uk/80335/1/Revenge%20porn_%20human%20righ
ts%20online%20_%20LSE%20Human%20Rights.pdf

111.

KOPECKÝ, Kamil; SZOTKOWSKI, René. Sexting a rizikové seznamování
českých dětí v kyberprostoru. Výzkumná zpráva. Centrum prevence rizikové
virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého [online].
Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností 02 Czech
Republic, ©2017 [cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.ebezpeci.cz/vyzkum/index.html

112.

KRAUSE, Till; GRASSEGGER, Hannes. Přeložila Valérie CALLAGHAN. Inside
Facebook. Süddeutsche Zeitung [online]. Süddeutsche Zeitung, publikováno
15. 12. 2016 [cit. 16. 3. 2018]. ISSN 0174-4917. Dostupné z:
http://international.sueddeutsche.de/post/154513473995/insidefacebook

113.

KROUTILOVÁ, Jana. Rizika na sociálních sítích. Policie České republiky – KŘP
kraje Vysočina [online]. Policie ČR, publikováno 3. 5. 2015 [cit. 18. 3. 2018].
Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/rizika-na-socialnich-sitich.aspx

114.

KYŠNEROVÁ, Simona. Vydíral ji jejími nahými fotkami. Policie České republiky
– KŘP Zlínského kraje [online]. Policie ČR, publikováno 12. 1. 2017 [cit. 18. 3.
2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vydiral-ji-jejimi-nahymifotkami.aspx

115.

LADMANOVÁ, Dana. Důvěřivé ženy. Policie České republiky – KŘP Plzeňského
kraje [online]. Policie ČR, publikováno 27. 12. 2017 [cit. 18. 3. 2018].
Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/duverive-zeny.aspx

116.

LENHART, Amanda; YBARRA, Michelle; PRICE-FEENEY, Myeshia.
Nonconsensual Image Sharing: one in 25 Americans has been a victim of
“Revenge Porn“ [online]. Data & Society Research Institute, 13. 12. 2016 [cit.
11. 3. 2018]. Dostupné z: https://datasociety.net/pubs/oh/Nonconsensual_
Image_Sharing_2016.pdf

117.

LEWENDOWSKI, Amanda. Our Best Weapon Against Revenge Porn:
Copyright Law? The Atlantic [online]. The Atlantic Monthly Group,
publikováno 4. 2. 2014 [cit. 4. 3. 2018]. ISSN 1072-7825. Dostupné z:
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/02/our-bestweapon-against-revenge-porn-copyright-law/283564/

118.

MATZNER, Jiří. Vydírá expřítelkyni zveřejněním intimních fotografií. Policie
České republiky – KŘP Jihočeského kraje [online]. Policie ČR, publikováno 3. 5.

Použité zdroje

111

2015 [cit. 18. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vydiraexpritelkyni-zverejnenim-intimnich-fotografii.aspx
119.

Nahrával si sex. Muž z Náchoda znásilnil a vydíral nejméně 13 dívek. Echo24
[online]. ECHO media, publikováno 8. 12. 2017 [cit. 11. 3. 2018]. ISSN 23364971. Dostupné z: https://echo24.cz/a/S5C7h/nahraval-si-sex-muz-znachoda-znasilnil-a-vydiral-nejmene-13-divek

120.

Násilí na ženách: průzkum napříč EU. Agentura Evropské unie pro základní
práva [online]. Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 [cit. 6. 3. 2018], 43 s.
ISBN 9789292393755. Dostupné z: http://fra.europa.eu/en/publication/20
17/violence-against-women

121.

New law to tackle revenge porn. Press release. Gov.uk [online]. Crown
copyright, publikováno 12. 10. 2014 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-tackle-revenge-porn

122.

NEWTON, Casey. Snapchat introduces Memories: a searchable, shareable
archive of your snaps. The Verge [online]. Vox Media, publikováno 6. 7. 2016
[cit. 18. 3. 208]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2016/7/6/121022
94/snapchat-memories-private-snap-archive

123.

NICKS, Denver. California Voyeur Sentenced in Miss Teen USA Webcam Case.
Time [online]. Time Inc., 18. 3. 2014 [cit. 6. 3. 2018]. ISSN 0040-781X.
Dostupné z: http://time.com/28557/california-voyeur-sentenced-in-missteen-usa-webcam-case/

124.

NOVÁKOVÁ, Michaela. Pozor na své intimní fotografie. . Policie České
republiky – KŘP Středočeského kraje [online]. Policie ČR, publikováno 3. 2.
2017 [cit. 18. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/pozor-nasve-intimni-fotografie.aspx

125.

Počítačová mravnostní kriminalita. Policie České republiky [online]. Policie
ČR ©2018 [cit. 18. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/poci
tacova-mravnostni-kriminalita.aspx

126.

Remove unwanted and explicit, personal images from Google. Google Search
Help [online]. Google ©2018 [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z: https://support.
google.com/websearch/answer/6302812?hl=en

127.

Report of the Working Group on the issue of discrimination against women
in law and in practice. A/HRC/23/50. Human Rights Council, United Nations
[online]. OHCHR, 19. 4. 2013, bod 66 [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session23/A.HRC.23.50_EN.pdf

128.

REYNOLDS, James. Italy’s Tiziana: Tragedy of a woman destroyed by viral sex
videos. BBC News Europe [online]. BBC, publikováno 13. 2. 2017 [cit. 11. 3.
2018]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-europe-38848528

112

Použité zdroje

129.

RODGERS, Stephanie. ‘Revenge porn‘: putting women in their place. Radio
New Zealand [online]. Radio New Zealand, publikováno 17. 11. 2017
[cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.radionz.co.nz/news/on-theinside/344051/revenge-porn-putting-women-in-their-place

130.

ROSEN, Jeffrey. The Web Means the End of Forgetting. The New York Times
Magazine [online]. The New York Times Company, publikováno 21. 7. 2010
[cit. 25. 3. 2018]. ISSN 0028˗7822. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2
010/07/25/magazine/25privacy-t2.html

131.

SAUL, Heather. German court rules ex-lovers must delete explicit photos of
partners after a break-up. The Independent [online]. The Independent, 22. 5.
2014 [cit. 7. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/w
orld/europe/german-court-rules-ex-lovers-must-delete-explicit-photos-ofpartners-after-a-break-up-9419009.html

132.

SCHWEIHS, Patrick. From Cyberbullying To Revenge Porn: How Cyber
Harassment Crimes And Evidence Have Evolved In Litigation. Above The Law
[online]. Breaking Media, Inc., publikováno 21. 9. 2017 [cit. 11. 3. 2018].
Dostupné z: https://abovethelaw.com/2017/09/from-cyberbullying-torevenge-porn-how-cyber-harassment-crimes-and-evidence-have-evolvedin-litigation/?rf=1

133.

SELSOE SORENSEN, Martin. 1,000 Danes Accused of Child Pornography for
Sharing Video of Teens. The New York Times [online]. The New York Times
Company, publikováno 15. 1. 2018 [cit. 11. 3. 2018]. ISSN 0362-4331.
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/01/15/world/europe/denm
ark-child-pornography-video.html?smid=fbnytimes&smtyp=cur&mtrref=undefined

134.

SEXT MUCH? If so, you’re not alone. Scientific American [online]. Scientific
American, ©2018 [cit. 23. 2. 2018]. ISSN 0036˗8733. Dostupné z: https://w
ww.scientificamerican.com/article/sext-much-if-so-youre-not-alone/

135.

SINGHAL, Amit. “Revenge porn“ and Search. Google Public Policy Blog
[online]. Google, 19. 6. 2015 [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z:
https://publicpolicy.googleblog.com/2015/06/revenge-porn-andsearch.html

136.

SKANDÁL: Jiřina Bohdalová – Nahá v tureckém hotelu! Aha! [online]. Czech
News Center, publikováno 12. 6. 2008 [cit. 1. 3. 2018]. ISSN 1213-8991.
Dostupné z: http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/25622/skandaljirina-bohdalova-naha-v-tureckem-hotelu.html

137.

SMITH-SPARK, Laura; VANDOORNE, Saskya. Reports: Teen Daniel Perry
commits suicide over Skype blackmail scam. CNN [online]. Cable News
Network, publikováno 16. 8. 2013 [cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z:
https://edition.cnn.com/2013/08/16/world/europe/uk-cyber-blackmailsuicide/index.html

Použité zdroje

113

138.

Snapchat terms and conditions are clarified after privacy fears. BBC [online].
BBC, publikováno 2. 11. 2015 [cit. 18. 3. 2018]. Dosupné z: http://www.bbc.
co.uk/newsbeat/article/34698257/snapchat-terms-and-conditions-areclarified-after-privacy-fears

139.

SOLOS, Olivia. Facebook asks users for nude photos in project to combat
‘revenge porn‘. The Guardian [online]. Guardian News and Medial Limited,
publikováno 7. 11. 2017 [cit. 16. 3. 2018]. ISSN 0261-3077. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/07/facebookrevenge-porn-nude-photos

140.

Strasbourg: Des photos intimes d’une cinquantaine d’adolescentes
divulguées sur Snapchat. 20 minutes [online]. 20 minutes, publikováno 12. 1.
2018 [cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.20minutes.fr/faits_divers/
2200727-20180112-strasbourg-photos-intimes-cinquantaineadolescentes-fuitent-snapchat

141.

ŠTRBÁKOVÁ, Marie. Počítačová kriminalita. Policie České republiky – KŘP
Olomouckého kraje [online]. Policie ČR, publikováno 26. 10. 2010 [cit. 18. 3.
2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/pocitacovakriminalita.aspx

142.

TALBOT, Margaret. The Attorney Fighting Revenge Porn. The New Yorker
[online]. Condé Nast, 5. 12. 2016 [cit. 6. 3. 2018]. ISSN 0028-792X. Dostupné
z: http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/05/the-attorneyfighting-revenge-porn

143.

TSUKAYAMA, Hayley. Facebook takes new steps to stop ‘revenge porn‘
images from spreading. The Washington Post [online]. The Washington Post,
publikováno 5. 6. 2017 [cit. 16. 3. 2018]. ISSN 0190-8286. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/news/theswitch/wp/2017/04/05/facebook-takes-new-steps-to-stop-revenge-pornimages-from-spreading/?utm_term=.f664ee0ba5c3

144.

U.S. Revenge Porn Laws: 50 State Guide. Kelly / Warner [online]. Kelly /
Warner Law, ©2017 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z: http://kellywarnerlaw.c
om/revenge-porn-laws-50-state-guide/

145.

VAGIANOS, Alanna. Emma Watson On The Most Critical Step Towards
Gender Equality. Huffington Post [online]. Oath, publikováno 8. 3. 2016 [cit.
22. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/entry/emmawatson-on-the-most-critical-step-towards-genderequality_us_56defbcfe4b0000de405fb89?ir=Entertainment%C2%A7ion=us
_entertainment&utm_hp_ref=entertainment

146.

WINKLEY, Lyndsay; LITTLEFIELD, Dana. Sentence revised for revenge porn
site operator. The San Diego Union-Tribune [online]. The San Diego UnionTribune, 21. 9. 2015 [cit. 11. 3. 2018]. ISSN 1063-102X. Dostupné z:

114

Použité zdroje

http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-kevin-bollaert-revenge-porncase-resentencing-2015sep21-story.html
147.

YAAKOV, Yifa. Israeli law makes revenge porn a sex crime. The Times of Israel
[online]. The Times of Israel, publikováno 6. 1. 2014 [cit. 23. 3. 2018].
Dostupné z: https://www.timesofisrael.com/israeli-law-labels-revengeporn-a-sex-crime/

148.

Žádost o odstranění obsahu indexovaného ve Vyhledávání Google na základě
právních předpisů EU o ochraně dat. Google.com [online]. Google LLC, ©2018
[cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.google.com/webmasters/tools/
legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1636567984168535174-86239414&rd=1

149.

ŽLÁBKOVÁ, Ludmila. Snímky polonahých dívek od zhrzených partnerů
zaplavily český internet. Novinky.cz [online]. Borgis.as, 9. 11. 2014 [cit. 11. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/352987-snimkypolonahych-divek-od-zhrzenych-partneru-zaplavily-cesky-internet.html

Právní předpisy
Zákony
150.

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.,
o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR,
©2018 [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/39918/1/2?vtextu=sd%C4
%9Blen%C3%AD%20ministerstva%20209/1992#lema0

151.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: ASPI [online právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?vtextu=listina
%20z%C3%A1kladn%C3%ADch%20pr%C3%A1v%20a%20svobod#lema
0

152.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online].
Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, ©1995-2018
[cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.
html

153.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu
o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právech. In: ASPI [online právní informační systém].
Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.nove

Použité zdroje

115

aspi.cz/products/lawText/1/33345/1/2?vtextu=mezin%C3%A1rodn%C3
%AD%20pakt#lema0
154.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 28.
3. 2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/3039
8/1/2

155.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, derogovaný právní předpis. In: ASPI
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 13. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/30446/
1/2#c_1493

156.

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [online právní informační systém].
Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.nov
easpi.cz/products/lawText/1/49066/1/2

157.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. AION CS, ©
2010˗2018 [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/
2000-101/zneni-20170701

158.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. In: ASPI [online právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR, ©2018 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/
products/lawText/1/49278/1/2?vtextu=autorsk%C3%BD%20z%C3%A1k
on#lema0

159.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 13. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/58329/
1/2

160.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/68040/
1/2?

161.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [online právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 25. 3. 2018]. Dostupné z: https://
www.noveaspi.cz/products/lawText/1/75794/1/2

162.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 25.

116

Použité zdroje

2. 2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/7490
7/1/2
163.

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [online právní informační systém].
Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 25. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/79472/1/2

164.

Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. In: ASPI
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/86860/
1/2

165.

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. In: ASPI [online právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17. 3. 2018]. Dostupné
z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/86861/1/2

Právní předpisy EU
166.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. In: EUR-Lex
[online]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

167.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. In: EUR-Lex [online]. Úřad pro publikace
Evropské unie [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:31995L0046

168.

Smlouva členských států Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, 2012/C 326/02,
Listina základních práv Evropské unie. In: EUR-Lex [online]. Úřad pro
publikace Evropské unie [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS

Mezinárodní smlouvy
169.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19. 12. 1966
přijatého na půdě Organizace spojených národů, s Protokoly č. 1 a 2. In: OSN
[online]. Informační centrum OSN v Praze [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z:
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.paktobc.a.polit_.prava_.pdf

170.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy ze dne 4.
11. 1950, ve znění Protokolů č. 11 a 14, s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13. In:
Evropský soud pro lidská práva [online]. Evropský soud pro lidská práva [cit.

Použité zdroje

117

21. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
CES.pdf

Zahraniční právní předpisy
171.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist. Juris [online].
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, ©2018 [cit. 28. 3.
2018]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html

172.

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. In:
Legifrance [online]. Legifrance, publikováno 8. 10. 2016 [cit. 23. 3. 2018].
Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000033202746&fastPos=5&fastReqId=725542329&categorieLien=id
&oldAction=rechTexte

173.

Protecting Canadians from Online Criminal Act (S.C. 2014, c. 31). In: Justice
Laws Website [online]. Government of Canada, publikováno 9.12.2014 [cit.
23. 3. 2018]. Dostupné z: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2014_31/

Ostatní
174.

Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: ASPI [online
právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 18. 3. 2018].
Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/31870/1/2#c_
1

175.

Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. In:
ASPI [online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, ©2018 [cit. 17.
3. 2018]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/2094
03/1/2#c_1

176.

KALVODOVÁ, Věra. Konzultace k diplomové práci [ústní sdělení]. Právnická
fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 13. 3. 2018.

177.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Konzultace k diplomové práci [ústní sdělení].
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 5. 3. 2018.

