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1. ÚVOD 

„Děti na celém světě jsou nevinné, zranitelné a odkázané na dospělé. Jsou však 

také čilé, zvídavé a plné naděje. Měly by vyrůstat v míru a radosti, hrát si a učit se. 

Jejich budoucnost by se měla utvářet v harmonii a spolupráci.“ (Světová deklarace 

o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji, 1990) 

V poslední době se však objevují případy, které dokládají, že mnoho osob tento 

závazek OSN absolutně popírají. Například dne 29. července 2013 BBC informovalo 

o víkendové akci FBI – Operation Cross Country VII, během které zadržela 150 kuplířů 

a pasáků a zachránila 105 dětí. Od roku 2003 bylo při podobných akcích zachráněno 

na 2700 dětí. 

Tyto případy nenalezneme jen za oceánem, ale objevují se i v České republice 

i přesto, že se státní orgány, neziskové organizace a další osoby snaží o zamezení jejich 

výskytu. V červnu tohoto roku se v českých médiích objevila zpráva o razii kvůli dětské 

pornografii. Celá akce byla provedena pod názvem Klára a bylo při ní zadrženo 

30 osob. Nejedná se o konečný počet, neboť zatím ještě probíhá vyšetřování, při kterém 

mohou vyjít najevo další usvědčující důkazy. Krajští policisté středočeského kraje 

museli vyhodnotit na 11500 e-mailů, přičemž 3000 z nich obsahovaly dětskou 

pornografii. 

Tyto medializované případy upoutaly moji pozornost a zvýšily můj zájem 

o studium tématu sexuálního násilí na dětech. Předkládaná diplomová práce vychází 

ze skutečnosti, že trestná činnost páchaná na dětech je velice závažným 

celospolečenským problémem.  

Cílem předkládané diplomové práce je zejména upozornit na rozšiřující problém 

sexuálního násilí vůči dětem za účelem získání zisku nebo jiné výhody, tedy upozornit 

na komerční sexuální zneužívání dětí, neboť dle mého názoru, lze s tímto negativním 

jevem účinně bojovat pouze, poznáme-li ho důkladně a budeme-li vědět, co můžeme 

očekávat.  

Na tuto trestnou činnost lze nahlížet z různých hledisek – sociálního, 

psychologického, ekonomického, etnického apod. Jelikož se jedná o velice rozsáhlé 

téma, zaměřím se na problematiku komerčního sexuálního zneužívání dětí pouze 

z trestněprávního hlediska a okrajově z kriminologického. Za další cíl, který jsem si 
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stanovila, považuji především upozornění na mezinárodní a vnitrostátní právní úpravu 

boje proti tomuto problému. 

Domnívám se, že jsem vybrala z rozsáhlého tématu, kterým bezesporu komerční 

sexuální zneužívání je, důležité aspekty, které pomohou objasnit tuto problematiku.   
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2. KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 

Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí a sexuálního násilí obecně je 

velice aktuálním a závažným tématem, což je názorně vidět na aktivitách 

mezinárodních organizací, Evropské unie ale i jednotlivých států. Jedná se o zásadní 

zásah do dětských práv. 

V současné době je sexuální zneužívání označováno jako Child Sexual Abuse 

(tzv. CSA) a je řazeno jako podmnožina do širší kategorie syndromu týraného 

a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect (tzv. CAN). V České republice 

definoval syndrom CAN J. Dunovský, který ho vymezil „jako jakékoliv nenáhodné 

preventabilní, vědomé (popřípadě i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele nebo jiné 

osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítavé a jež poškozuje 

tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.“1  

Podle oblasti osobnosti dítěte, která je zasažena, lze rozlišovat fyzické, psychické 

a sexuální týrání dítěte. 

 Dle definice Rady Evropy z roku 1992 je za sexuální zneužití dítěte (CSA) 

považováno „jakékoliv nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti 

či chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání, styk, vykořisťování kýmkoli, komu 

bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo se s dítětem dostal do nějakého kontaktu. 

Takovou osobou může být rodič, příbuzný, přítel, odborný či dobrovolný pracovník 

či cizí osoba“2. 

Sexuální zneužívání lze rozlišovat na kontaktní (aktivní – patří sem například 

znásilnění, pohlavní zneužití apod.) a bezkontaktní (pasivní – zahrnuje video, 

fotografie, exhibicionismus apod.). Dále můžeme sexuální zneužívání členit 

na komerční a nekomerční. K tomu aby bylo sexuální zneužívání označeno 

za komerční, je nutné, aby obsahovalo zištný motiv (výhodu, odměnu…). 

V roce 1996 byl pořádán první Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí, který se konal ve Stockholmu, z iniciativy ECPAT (End Child 

                                                 

1 ZEZULOVÁ, BAYEROVÁ, Komerční sexuální zneužívání, Právní rozhledy 7/2000, s. 299 

2 WEISS, P. a kol. Sexuální zneužívání – pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000. s. 212. ISBN 80-7169-795-8. str. 21 



4 

Prostituion in Asian Tourims).3 Právě zde bylo komerční sexuální zneužívání dětí zcela 

poprvé definováno, a to jako použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo 

za odměnu v naturáliích mezi dítětem a zákazníkem nebo dítětem a prostředníkem, 

agentem a jinými, kdo na obchodu s dětmi za tímto účelem vydělávají.  

Komerční sexuální zneužívání dětí má tři základní formy, které od sebe nelze 

striktně oddělit, jelikož se navzájem prolínají. Za jeho základní formy jsou označovány 

– dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi. Jakékoliv zpodobnění dítěte 

účastnícího se skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto 

zpodobnění provedeno jakýmkoliv způsobem, a rovněž tak jakékoliv zpodobnění 

sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním účelům je považováno za dětskou 

pornografii. Dětská prostituce je chápána jako využívání dětí při sexuálních aktivitách 

za poskytnutí či přislíbení materiální či jiné odměny. Poslední základní forma 

komerčního sexuálního zneužívání dětí – obchod s dětmi – je definována jako jakákoli 

transakce, na jejímž základě je dítě předáno jiné osobě nejen pro sexuální účely, a to 

za poskytnutí či přislíbení úplaty či jiné výhody. 

Tímto krokem daly státy jednoznačně najevo, že nehodlají nadále nečinně 

přihlížet tomuto zavrženíhodnému jednání. Komerční sexuální zneužívání dětí je jednou 

z nejvážnějších forem násilí páchaných na dětech. Násilí se v tomto případě neomezuje 

pouze na použití fyzického násilí vůči dítěti, ale může se tak dít pomocí psychického 

nátlaku, vydírání apod. Za násilí je tak považováno veškeré jednání, které je v rozporu 

s vůlí dítěte a vede k sexuálnímu zneužití.  

V poslední době se stalo středem pozornosti států a zejména mezinárodních 

organizací, jelikož se často jedná o jednání přesahující hranice jednotlivých států, proto 

musí být tato problematika řešena jak na mezinárodní tak na vnitrostátní úrovni účelnou 

legislativou a spoluprací. Lze konstatovat, že v jednotlivých zemích se liší četností 

i formou zneužití. Například asijské země jsou známé sexuální turistikou a dětskou 

prostitucí. Pro Evropu a Ameriku je typičtější formou dětská pornografie.  

Mezi specifické charakteristiky komerčního sexuálního zneužívání dětí patří větší 

počet zúčastněných subjektů a jejich napojení na organizovaný zločin a kriminální 

jednání zahrnující zneužití osoby a získání odměny. Děti jsou chápány jako 

                                                 
3 Rozšiřující se doklady o dětské prostituce v rozvojových zemích vedly k založení organizace zaměřené na boj proti 

tomuto jevu. Touto organizací je právě ECPAT, která byla založena v roce 1990. Jak lze ze samotného názvu 

dovodit, původně působila jen v asijských zemích, ale postupem času se její působnost rozšířila po celém světě. 
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obchodovatelná komodita nebo pouhé zboží, se kterým lze volně nakládat 

a obchodovat. Nejsou brány ohledy na jejich pocity a jsou jim upírána jejich základní 

lidská práva. 

V obecné rovině lze komerční sexuální zneužívání dětí dělit podle intenzity 

a frekvence na tři skupiny4: 

1.) příležitostné – jedná se o příležitostnou a dobrovolnou formu komerčního 

sexuálního zneužívání, děti k tomu nejsou nikým nuceny, láká je snadný 

výdělek, 

2.) pravidelné – děti jsou prodávány jinou osobou, jsou k poskytování komerčního 

sexu nuceny, děti mají svobodu pohybu, 

3.) soustavné – s dětmi je nakládáno hrubým způsobem, jsou zcela zotročené, 

zbavené osobní svobody. 

Dále se zaměřím na jednotlivé formy komerčního sexuálního zneužívání, a to 

na obchod s dětmi, dětskou pornografii a dětskou prostituci. 

 

2. 1. Obchod s dětmi 

2. 1. 1. Historie 

Nezákonné obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování je jedním 

z hlavních celosvětových problémů. Předmětem obchodu s lidmi se dnes častěji stávají 

děti než dospělé osoby, neboť je u nich nižší riziko nákazy pohlavní nemocí.  

Nejedná se však o nový fenomén, který by se ve světě objevil v posledních 

desetiletích. Obchod s dětmi má velice hluboké kořeny. Již v římském právu měl pater 

familias (otec rodiny) nad svými dětmi neomezenou moc. Měl právo nad jejich životem 

a smrtí (ius potestatem vitae necisque), právo nepřijmout dítě do rodiny (ius exponendi) 

a právo dítě prodat (ius vendendi). Vedle skutečných prodejů též docházelo k prodejům 

obrazným, tedy k mancipačnímu jednání. Pater familias převedl dočasně svého syna 

čidceru do moci jiného5, aby si u něho odpracoval škodu, kterou svým předchozím 

jednáním způsobil. Jakmile byla škoda tímto způsobem uhrazena, byl syn či dcera 

převedeni zpět do moci patera familias. Aby nemohla být mancipace zneužívána, 

                                                 
4 Zdroj: Komerční sexuální zneužívání dětí: Jak zamezit komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. [online]. 

[cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7289/KSZD.pdf  

5 V jeho rodině měl postavení otroka. 
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omezil Zákon dvanácti desek její použití. Syn mohl být mancipován třikrát, poté se stal 

osobou sui iuris6. Právníci z tohoto ustanovení dovodili, že dcera, vnuci a ostatní 

descendenti mohli být mancipováni pouze jednou. 

Pokud postoupíme v historii blíže k současnosti, tak i zde nalezneme různé 

podoby obchodu s lidmi. Ve starověku a středověku se často a za různými účely 

obchodovalo s otroky. 

 

2. 1. 2. Definice pojmu 

Obchod s dětmi Stockholmský kongres definoval jako jakoukoli transakci, 

na jejímž základě je dítě předáno jiné osobě nejen pro sexuální účely, a to za poskytnutí 

či přislíbení úplaty či jiné výhody.  

Obchodování s lidmi je neustále se rozrůstající fenomén, který je často realizován 

pomocí organizovaného zločinu, jenž přesahuje hranice států. Proto je důležité, aby 

na to reagovala nejen vnitrostátní ale i mezinárodní právní úprava a aby jednotlivé státy 

považovaly za obchod s lidmi stejná či obdobná jednání. Na mezinárodní úrovni bylo 

přijato několik dokumentů, které definici obchodování s lidmi obsahují.   

Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména 

se ženami a dětmi definuje obchodování s lidmi jako najímání, přepravu, převoz, 

přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly 

nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití 

moci či stavu bezbrannosti nebo za pomoci předání nebo přijetí plateb či výhod a to 

za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou. 

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 

prostituce a dětské pornografie rozumí prodejem dětí „úkon či transakci, při kterém 

kdokoli, jednotlivec nebo skupina, předá jinému dítě za úplatu či jinou protihodnotu“7. 

Státy se zavázaly stíhat následující jednání, která jsou považována za obchod s dětmi: 

1. nabízení, předávání nebo přijímání dítěte jakýmikoli prostředky za účelem 

sexuálního vykořisťování dítěte, přenosu orgánů dítěte za účelem zisku nebo 

zapojení dítěte do nucené práce, 

                                                 
6 Osobou nezávislou na moci otce a mohl zakládat vlastní rodinu a stát se tak paterem familias. 

7 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, článek 2 
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2. získávání souhlasu k adopci dítěte zprostředkovatelem za použití nepřípustných 

prostředků v rozporu s platnými mezinárodněprávními dokumenty o adopci. 

Důležitým znakem a vlastně podstatou tohoto činu je směna, kdy na jedné straně 

je předmětem směny dítě a na druhé jiná forma zboží či výhoda. 

 

Je důležité rozlišovat mezi obchodováním s lidmi a jejich pašováním. Každá 

z těchto činností je trestná podle jiného mezinárodního právního dokumentu. V České 

republice se jedná o dva samostatné trestné činy. Obchodování s lidmi je upraveno 

v tr. zákoníku v § 168 a pašování v § 340. Navzájem se od sebe liší i účelem 

a hodnotou, kterou chrání, jak již vyplývá ze zařazení v tr. zákoníku. V případě 

obchodování s lidmi je účelem vykořisťování osoby, čímž jsou zasažena její osobnostní 

práva. Naproti tomu v případě pašování je účelem překročení hranic a zasaženy jsou 

politické zájmy cílového státu. Avšak i tyto dva činy se často prolínají. 

Obchodování s lidmi představuje lukrativní trestnou činnost, ze které plynou 

pachatelům vysoké zisky, které se často stávají předmětem praní špinavých peněz. 

Pachatelům tyto zisky mohou přinášet značnou moc, ať hospodářskou, společenskou 

či dokonce politickou. Výjimkou však není ani prodej dítěte za velice nízké ceny. 

Kazuistika: Indická policie zadržela čtyři podezřelé osoby, které se 

podílely na prodeji kojence. Jedním z nich byl vlastní děda malého dítěte. 

Ten svého vnuka unesl z porodnice za pomoci zdravotní sestry a prodal jej. 

Dítě bylo prodáno celkem třikrát. Nejprve za 45 000 rupií (cca 16 500 Kč), 

poté za 350 000 rupií. Při třetím prodeji se jeho fotka objevila na facebooku 

se vzkazem, že je k mání za 800 000 rupií (cca 290 000 Kč). Dítě se podařilo 

zachránit a vrátit matce, ale nakazilo se žloutenkou.8 

K takovému jednání prodávajícího obvykle vede tíživá životní situace či politická 

situace v zemi. Častým místem, kde „obchodníci s bílým masem“ hledají své oběti, jsou 

asijské země. Čína je skutečným rájem pro obchod s dětmi díky své politice jednoho 

dítěte, která byla v zemi zavedena v roce 1971. Cílem této politiky je omezit růst 

populace tím, že manželské páry mají povoleno mít pouze jedno dítě (existují i výjimky, 

kdy je povoleno i druhé dítě). Pokud se manželé, kteří počali druhé případně třetí dítě, 

                                                 
8 Zdroj: Novinky.cz: Ind prodal přes Facebook kojence, kterého ukradl dceři. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/300043-ind-prodal-pres-facebook-kojence-ktereho-ukradl-dceri.html  
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nerozhodnou pro legální možnost, jak se zbavit zakázaného dítěte, tedy pro potrat, mají 

ještě jednu nelegální možnost, a tou je právě jeho prodej. Čínská média pobouřila 

zpráva o zadržení dvou gangů podezřelých z obchodu s dětmi. Počet zadržených osob 

byl alarmující, celkem 802 osob. Osvobozeno bylo 181 dětí.9 Toto je však jen malá část 

z celkového počtu osob, které se podílí na organizování trhu obchodu s lidmi. Přesné 

informace nejsou k dispozici. „Odborníci odhadují, že známé případy obchodování, 

tedy ty, o kterých se dovědí příslušné orgány či pomáhající organizace, tvoří zhruba 

10-30% z celkového skutečného počtu těchto případů a tvoří pouze špičku ledovce. 

Odhaduje se, že zhruba 70% případů obchodování s lidmi zůstává neodhalených.“10 

V minulých měsících se však v médiích objevila zpráva, že by Čína mohla 

od politiky jednoho dítěte ustoupit a zavést politiku dvou dětí. K tomuto kroku jí však 

nevedou zprávy o potírání základních lidských práv, ale obava ze stárnutí populace, 

čímž by mohlo dojít k oslabení ekonomického postavení ve světě. 

Obchod s dětmi není však problémem jen asijských zemí. Případ belgického 

sériového vraha Marca Dutrouxe jednoznačně prokázal, že brutální a často smrtí končící 

obchod s dětským sexem se neomezuje pouze na chudé rozvojové země, ale je 

závažnou hrozbou i pro vyspělé evropské státy.11 

 

2. 1. 3. Případ Marca Dutrouxe 

Případ Marca Dutrouxe12 vyvolal nejen v Belgii ale i v celé Evropě velké 

pobouření, rozhýbal diskuse o sexuálním vykořisťování a byl důvodem rezignace 

mnoha vysoce postavených úředníků a policistů a dokonce byl důvodem pádu belgické 

vlády. 

                                                 
9 VelkaEpocha.cz: Obchod s dětmi v Číně kvůli politice jednoho dítěte jenom kvete. [online]. [cit. 2013-05-03]. 

Dostupné z: http://www.velkaepocha.sk/2012072219826/Obchod-s%C2%A0detmi-v%C2%A0Cine-kvuli-politice-

jednoho-ditete-jenom-kvete.html 

10 VANÍČKOVÁ, E. a kol. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování: [manuál pro lékaře]. Vyd. 1. 

Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2005. 87 s. ISBN 80-239-4793-1., str. 12-13 

11 ZEZULOVÁ a BAYEROVÁ. Komerční sexuální zneužívání v mezinárodních dokumentech a v právním řádu 

České republiky. Právní rozhledy. roč. 2000, č. 7. , str. 299 

12 Zdroj IDnes.cz: Pedofil Dutroux před soudem. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx?y=zahranicni%2Fdutroux.htm,  

YouTube: .Marc Dutroux: Monster of Belgium (Documentary). [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://www.youtube.com/watch?v=X6g5ENqgf5M   

Lidovky.cz: Pedofil Dutroux zůstává ve vězení. Začal by znovu, tvrdí jeho matka. [online]. [cit. 2013-05-03]. 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pedofil-dutroux-zustava-ve-vezeni-zacal-by-znovu-tvrdi-jeho-matka-1cv-/zpravy-

svet.aspx?c=A130218_143534_ln_zahranici_jv 

http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx?y=zahranicni%2Fdutroux.htm
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Marc Dutroux – též přezdívaný jako „zvíře z Charloi“ – byl 13. srpna 1996 zatčen 

za únos a znásilnění šesti dívek, přičemž čtyři z nich zavraždil. Tyto trestné činy 

spáchal v rozmezí let 1995 – 1996. 

Dutroux měl za sebou bohatou kriminální minulost – krádeže, loupeže, prodeje 

kradených aut, únosy, znásilnění a prodej drog. V roce 1988 unesl, omámil léky 

a znásilnil čtyři dívky (ve věku 11 – 19 let) a brutálně přepadl a oloupil ženu. Za tyto 

činy byl v roce 1989 odsouzen k třinácti a půl letům vězení. V dubnu 1992 byl však 

Dutroux za dobré chování podmíněně propuštěn. 

Dne 24. června 1995 byla u vesnice Grâce-Hollogne unesena dvě osmiletá 

děvčata – Julie Lejuene a Melissa Russo. Obě byly uvězněny v Dutrouxově úkrytu 

ve sklepě, byly opakovaně sexuálně zneužívány, týrány a staly se též objektem 

pornografických videí. 

Dne 23. srpna 1995 Dutroux unesl další dvě dívky – An Marchal (17 let) a Eefje 

Lambrecks (19 let) z letoviska Ostende. Tyto dvě dívky uvěznil v jednom ze svých 

domů, kde je opakovaně znásilňoval a natáčel s nimi pornografická videa. O pár týdnů 

později obě zavraždil. Pitvou bylo prokázáno, že dívkám vložil do úst rohypnol, omotal 

jim igelitový pytel kolem hlavy a následně je pohřbil zaživa. 

V prosinci 1995 byl Dutroux zatčen pro podezření z krádeže kamionu. Během 

domovní prohlídky policisté slyšeli dívčí hlasy, ale spokojili se s vysvětlením, že to jsou 

hlasy z ulice. Dutroux byl vzat do vazby, ze které byl propuštěn až v březnu 1996. 

Během jeho vazby uvězněné dívky (Julie Lejuene a Melissa Russo) v úkrytu zemřely 

hlady, protože Dutrouxova manželka Michelle Martin dívky nekrmila, ačkoli o nich 

věděla. 

Po propuštění z vazby Dutroux pokračoval v trestné činnosti. Dne 28. května 1996 

byla na cestě ze školy unesena Sabrine Dardenne (12 let) a byla uvězněna ve stejném 

úkrytu, kde byly před smrtí vězněny Julie Lejuene a Melissa Russo. 

Dne 9. srpna 1996 byla unesena čtrnáctiletá Laetitia Delhez, když se vracela 

z veřejného koupaliště v městečku Bertrix. Očití svědkové popsali dodávku, kterou 

viděli na místě činu, včetně počátečních písmen poznávací značky, a tak byli 13. srpna 

1996 Detroux, jeho žena a komplic zatčeni. 

Dne 15. srpna 1996 Dutroux ukázal policii v domě úkryt, kde věznil unesené 

dívky. Vchod do sklepního úkrytu byl maskován policemi. V úkrytu o rozměrech 
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99x215x160 centimetrů byla nalezena Sabrine Dardenne i Laetitia Delhez. Dutroux 

přivedl policii 17. srpna 1996 do dalšího ze svých domů, kde byla nalezena těla Julie 

Lejeune, Melissi Russo a Dutrouxova komplice Bernarda Weinsteina, kterého Dutroux 

pohřbil zaživa. Dne 3. září 1996 policie objevila těla An Marchal a Eefje Lambrecks 

v domě Marca Dutrouxe, ve kterém tři roky bydlel Weinstein. 

Po téměř osmi letech vyšetřování začal dne 1. května 2004 dlouho očekávaný 

soud s Marcem Dutrouxem a jeho komplici. Rozsudek byl vynesen dne 22. června 

2004. Porota se radila téměř 76 hodin. Marca Dutrouxe uznala porota vinným z únosů, 

znásilnění šesti dívek a vraždy dvou z nich a svého komplice. Marc Dutroux byl 

odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Jeho manželka Michelle Martin byla 

odsouzena k třiceti letům odnětí svobody. Byla jí prokázána vina za to, že nechala dvě 

uvězněné dívky (Juliene Lejuene a Melissa Russo) vyhladovět. Michelle Lelievre byl 

odsouzen k trestu odnětí svobody na dvacet pět let za únosy dívek, na kterých se podílel 

s Marcem Dutrouxem. 

V roce 2012 byla Michelle Martin po odpykání poloviny trestu podmíněně 

propuštěna na svobodu, avšak s omezujícími podmínkami, mezi které patří například 

život v klášteře. Marc Dutroux také žádal o propuštění do domácího vězení. Belgický 

soud dne 18. února 2013 však dle všeobecného očekávání tuto žádost pro nesplnění 

podmínek zamítl. 

Tento případ rozvířil vlnu emocí a pobouření. Především však vyvrátil mýtus, že 

obchod s dětmi a sexuální násilí na dětech je problémem  jen rozvojových zemí.  

 

2. 1. 4. Příčiny a faktory obchodování s lidmi 

Faktory umožňující existenci obchodu s lidmi nebo faktory přispívající k jeho 

existenci označuje teorie za tzv. push a pull faktory.13 

Za tzv. push faktory jsou považovány ty faktory, které osoby nutí opustit svojí 

vlast a řešit tak svojí životní situaci. Tzv. pull faktory jsou ty, které osoby táhnou 

za vidinou lepšího života. 

„Příčina, která funguje na obou stranách tohoto schématu, tedy jako push i jako 

pull faktor, je nerovnoměrné rozdělení bohatství ve světě.“14 Lidé z chudých zemí 

                                                 
13 VANÍČKOVÁ, E. a kol. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování: [manuál pro lékaře]. Vyd. 1. 

Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2005. 87 s. ISBN 80-239-4793-1., str. 13 
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nacházejí řešení své špatné životní situace v bohatších zemích, kde je velká poptávka 

po levné pracovní síle. Tady pak vykonávají práci, o kterou není mezi občany těchto 

cílových zemí zájem. 

Mezi další faktory můžeme zařadit: 

1. vysoké zisky a malé riziko odhalení pro obchodníky, 

2. korupce, občanské nepokoje a vojenské konflikty, 

3. chudoba v zemi původu, tlak rodiny, 

4. mýtus o skvělých možnostech západního světa  

5. nedostatečná informovanost apod. 

 

 

Obrázek 1 Dynamický model - činitele podporující obchod s lidmi15 

 

 

 

2. 1. 5. Formy obchodu s dětmi 

Tato forma komerčního sexuálního zneužívání se velice úzce váže na ostatní 

formy, tedy dětskou prostituci a dětskou pornografii. Děti jsou často předmětem 

obchodu právě za účelem sexuálních praktik, dalším častým účelem je prodej orgánů, 

adopce či nucené práce.  

                                                                                                                                               
14 VANÍČKOVÁ, Eva a kol. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování: [manuál pro lékaře]. Vyd. 1. 

Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2005. 87 s. ISBN 80-239-4793-1., str. 13-14 

15 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 2009, 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5., str. 20 

PUSH FAKTORY
- patří sem např. chudoba, válečné 

konflikty, politická situace v zemi apod.
- tyto faktory tlačí jedince pryč ze země 

původu

PULL FAKTORY
- např. vidina bohatých vyspělých zemí, 

které nabízejí "lepší život"
- tyto faktory táhnou osoby do těchto zemí
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Dle účelu se liší i varianty obchodu s dětmi.16 

1. Nucená práce – často takto děti splácí dluhy svých rodičů, jsou najímány 

k různým formám práce a dluhy jsou pak spláceny jejich výdělkem, který je tak 

mizivý, že je téměř nemožné se z dluhu vyplatit. 

2. Sexuální vykořisťování – do této kategorie patří děti, které byly koupeny 

či prodány pro sexuální účely. Jednotlivé podoby jsou různé, může jít o prodej 

do „veřejných podniků“ - klubů, nevěstinců, masážních podniků – nebo pro 

produkci pornografických materiálů nebo čistě pro sexuální účely jediné osoby.  

3. Nezákonná adopce – touha být rodičem je tak silná a naděje na legální adopci 

tak mizivé, že se „adoptivní rodiče“ rozhodnou zaplatit vysoké sumy 

za nelegální adopci obchodníkům s dětmi, kteří tyto ději hledají a kupují za pár 

dolarů převážně v asijských či afrických zemích. 

4. Obchod s lidskými orgány – „obchodování s lidmi za účelem odjímaní orgánů 

zahrnuje pouze obchodování s lidskými bytostmi za tímto účelem, nezahrnuje 

obchod s lidskými orgány samotnými“17, pojem lidské orgány zahrnuje veškeré 

vnitřní orgány člověka (srdce, játra, ledviny apod.) vhodné k transplantaci, 

jelikož se jedná o nezákonnou formu získání orgánů, často tomu odpovídá 

i způsob a provedení transplantace, není výjimkou, pokud dítě při odběru orgánu 

zemře. 

5. Zneužívání dětí jako „reklamy a prostředku k nalákání zákazníka“ – děti 

přitáhnou pozornost dospělých a ti pak kupují, co jim vykořisťovatelé nabízí18. 

6. Žebrání – do této kategorie patří žebrající děti, děti prodávající zboží na ulici 

či dětští zlodějíčci. Někdy jsou děti úmyslně mrzačeny, aby vyvolaly lítost 

a dosáhly tak vyšších zisků. 

7. Zneužívání dětí v ozbrojených konfliktech – může jít o různé formy zneužití. 

Jejich role jsou různé – poslové či kuchaři nebo jsou také využívány jako 

bojovníci v předních liniích, aby překvapily nepřítele. 

                                                 
16 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 2009, 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5., str. 59 

17 VANÍČKOVÁ, E. a kol. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování: [manuál pro lékaře]. Vyd. 1. 

Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2005. 87 s. ISBN 80-239-4793-1., str. 12 

18 „Jako příklad se uvádí chlapci/žokejové na velbloudích dostizích, na trzích (něco jako kohoutí zápasy). Dospělí 

zákazníci na ně sázejí a chlapci, kteří prohrají jejich vykořisťovatelé/zaměstnavatelé trestají.“ (BLATNÍKOVÁ, 

Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2009, 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5., str. 59) 
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8. Uzavření manželství – jedná se o situace, kdy si starší muž (např. z obavy 

infekce HIV) vybere mladou nevěstu, která je ještě panna a rodině za to nabídne 

finanční prostředky. 

Dalším kritériem pro dělení obchodu s dětmi může být věk či pohlaví dítěte. Dále 

je možné dělit obchod dle místa původu dítěte nebo dle cílové destinace, kam má být 

dítě prodáno. 

Dále lze rozlišovat formy obchodu s dětmi s ohledem na způsob, jakým došlo 

k výběru a získání jedince jako oběti, Blatníková toto chování označuje jako „nábor“19. 

Existují čtyři formy náboru obětí, a to skryté verbování (např. příslib vzdělání nebo 

zaměstnání), neutajované verbování (oslovení osob, které již provozují např. prostituci, 

je jim za stejnou činnost nabídnut vyšší výdělek), únos nebo koupě. 

Algoritmus „rekrutování“ obětí sociologa Duonga20 lze považovat za obecný, 

ačkoliv se zaměřoval na vietnamskou oblast.  Dle jeho studie existuje 5 možných 

prostředků, jak získat dítě k prostituci. 

 

2. 2. Dětská pornografie 

2. 2. 1. Pojem pornografie 

Další formou komerčního sexuálního zneužívání dětí je dětská pornografie. 

Existuje mnoho definic pro pornografii a nalezneme je v mnoha naučných slovnících, 

odborných publikacích a to jak v českých tak v zahraničních.  

Slovo pornografie je složeninou řeckých slov „porné“ a „grafein“. „Porné“ 

označuje prostitutku a „grafein“ znamená psát. Z toho lze dovodit, že původně byla 

pornografie psaním o prostitutkách. Moderní pojetí se od původního značně liší. Ottův 

slovník naučný definuje pornografii celkem úzce, a to jako nemravné písemnictví21. 

Masarykův slovník naučný uvádí pod pojmem pornografie: „písemnictví, slovní 

n. obrazové publikace, po příp. také filmy pohlavně nemravného obsahu, podávaného 

s úmyslem nízce pohlavně rozněcovati, buditi samoúčelnou tělesnou smyslnost; 

                                                 
19 BLATNÍKOVÁ, Š., Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality, 2010, str. 22, dostupné 

z: http://www.ok.cz/iksp/docs/378.pdf 

20 Webové stránky Mezinárodní organizace práce, dostupné z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_13_en.pdf 

21 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. fotoreprint. Praha: Paseka, 2000, 1087 s. 

ISBN 80-7185-057-8., str. 252 
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písemnictví erotické (…) přechází v [pornografii] tím postupem, jakým z něho mizí účast 

ducha a vzájemné ovlivnění ducha a těla.“ 22  

Blackův právnický slovník uvádí, že „materiál je pornografický neboli obscénní 

tehdy, jestliže průměrná osoba, která ctí současné společenské standardy, by shledala, 

že dílo jako celek působí na chlípný zájem, jestliže znázorňuje (zobrazuje) způsobem 

zřejmě urážlivým, pohoršlivým sexuální chování, a jestliže dílo jako celek postrádá 

skutečnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu.“ 23 

Stejně jako se různí názory na pornografii mezi lidmi, tak se různí i definice 

pornografie v jednotlivých publikacích, avšak většina se shoduje v jejím účelu, tím 

je vyvolání sexuálního vzrušení. 

Právě pro různost pojetí samotné pornografie je složité definovat dětskou 

pornografii. V této problematice byl proto rozhodující Stockholmský kongres, kde byla 

definice dětské pornografie stanovena jako „jakékoliv zpodobnění dítěte účastnícího 

se skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto zpodobnění 

provedeno jakýmkoliv způsobem, a rovněž tak jakékoliv zpodobnění sexuálních orgánů 

dítěte určené primárně k sexuálním účelům.“ 

Český právní řád explicitní definici pornografie, resp. pornografického díla, 

neobsahuje, avšak judikatura tento termín vymezila dle všeobecně respektovaného 

výkladu a považuje za něj „dílo, které zvláště intenzivním a vtíravým způsobem 

zasahuje a podněcuje sexuální pud, přičemž současně překračuje uznávané morální 

normy příslušné společnosti, čímž u většiny jejich členů vzbuzuje stud. Specificky pak 

nutno podle názoru Nejvyššího soudu přistoupit k dětské pornografii, neboť obrazová 

prezentace dítěte, zejména nižšího věku, zpravidla u normálního jedince nevede 

k vybavení sexuálních asociací.“ 24 

V rámci dětské pornografie rozlišujeme obrazovou a zvukovou pornografii. 

Obrazová pornografie zobrazuje dítě při skutečné nebo simulované sexuální aktivitě 

nebo vystavování pohlavních orgánů dítěte pro uspokojení sexuálních potřeb uživatele. 

                                                 
22 DVOŘÁČEK, Jan. Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: 

Československý kompas, 1931, [6], 1112 s., 19 příl., str. 887 

23 BLACK, Henry Campbell, Joseph R NOLAN a Jacqueline M NOLAN-HALEY. Blackův právnický slovník. 

6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, S. 768-1472. ISBN 80-85605-23-6., str. 1074 

24 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1077/2004. 
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Naproti tomu zvuková pornografie užívá k sexuálnímu uspokojení uživatele skutečný 

nebo simulovaný dětský hlas. 

Kazuistika: Patnáctileté dívce jednou její strýc nabídl, že jí nafotí 

album super fotek. Poté požadoval, aby se dívka fotila nahá jen v lyžařských 

botách a v čepici vleže na zádech, odmítla, ale strýc jí vysvětlil, že takové 

fotky jsou na všech světových kalendářích. Souhlasila tedy. Ukázala je 

kamarádkám, které je chtěly také. Strýc souhlasil a nabídl jí, aby se svými 

kamarádkami nafotila zakázku z Německa, za kterou obdrží 10 000 Kč. Šlo 

o fotografie v různých polohách s explicitním vystavením genitálií spolu 

s různými zvířaty nebo zavedenými předměty. O těchto fotkách se dozvěděla 

matka jedné z kamarádek a věc oznámila.25 

Do dětské pornografie přibyl v roce 1976 další druh filmového materiálu 

tzv. snuff movies, který poprvé použil New York Times. „Snuff movies“ jsou 

videodokumentací sexuální vraždy. Během plánovaného natáčení dojde k sexuálnímu 

zneužití a poté k vraždě nic netušící oběti. 

 

2. 2. 2. Dětská pornografie a moderní technologie 

Má-li trestní právo plnit svoji základní funkci, tedy chránit společnost před 

kriminalitou, „nemůže být rigidní a musí odrážet vývoj ve společnosti. S rozvojem 

moderních technologií a s rozvojem telekomunikačních prostředků se objevují nové 

sociálněpatologické jevy, na které je třeba adekvátním způsobem reagovat.“26 Díky 

rozvoji informačních technologií dochází v posledních letech k nárůstu šíření dětské 

pornografie na internetu. Jedná se o anonymní a levnější formu šíření pornografie, než 

tomu bylo v dobách, kdy se fotky musely vyvolávat ve speciálních fotolaboratořích. 

Zdejší pracovníci měli za úkol hlásit každou podezřelou fotografii zobrazující dětskou 

pornografii. Tím se dalo efektivněji předcházet jejímu šíření.  

Dnešní anonymní přístup na sociální sítě, chatovací místnosti a obdobné 

komunikační servery poskytují uživatelům dětské pornografie velké možnosti získání 

                                                 
25 VANÍČKOVÁ, E. a KLOUBEK, M. Komerční sexuální zneužívání dětí: manuál pro lékaře. Vyd. 1. Praha: Česká 

společnost na ochranu dětí, 2006. 106 s. ISBN 80-239-6471-2., str. 15 

26 GŘIVNA, Tomáš. Existují virtuální trestné činy?. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Vyd. 1. Praha: 

ASPI, 2008, 491 s. ISBN 978-80-7357-365-2. , str. 28  
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fotografií zobrazující děti, a to často i od nich samotných. Dochází k tomu mnoha 

způsoby. 

Na Stockholmském kongresu byla veřejnost seznámena s činností, kterou 

pachatelé komerčního sexuálního zneužívání nazývají „chicken hawking“ (volně 

přeloženo sokol lovící kuře)27. Pachatel vstoupí do chatovací místnosti, kde se domnívá, 

že nalezne dítě. Pachatel zde hraje roli „sokola“, který krouží a sleduje svoji oběť 

(„kuře“), neboť sleduje konverzaci v chatovací místnosti, dokud nezaznamená někoho, 

kdo se mu jeví jako dítě. Naváže s ním kontakt, získá si jeho důvěru a naláká ho 

na soukromý chat, kde si budou psát sami. Postupně začne na dítě naléhat, aby mu 

poslalo své fotografie apod. 

K vylákání pornografických materiálů dochází i prostřednictvím tzv. groomingu. 

Pachatelé si získají důvěru dětských obětí, tvrdí, že jsou jejich kamarádi, že jsou 

přibližně stejně staří. Ve většině případů posílají dětem své fotografie, které jsou 

falešné. Postupně na ně naléhají, aby jim poslaly svojí fotku v nějaké sexuálně vybízivé 

pozici. Často však nezůstává jen u toho a pachatelé svoji oběť vylákají na schůzku, kde 

pak dojde i k pohlavnímu zneužití. Na portálu Seznam.cz proběhla v loňském roce 

kampaň „Seznam se bezpečně“, která měla za účel seznámit děti a hlavně rodiče s tímto 

problémem. Rodiče často ani netuší, jak jejich děti tráví čas na internetu, s kým si 

dopisují apod. Kampaň Seznam se bezpečně dávala rady, jak se nenechat napálit. Děti 

by měly vyžadovat aktuální fotografii. To znamená, že by druhá strana měla napsat 

na papír aktuální datum, příp. i čas a vyfotit se s tímto papírem. Nemusí ale jít jen 

o datum, na papíře může být jakýkoli text, které si dítě vymyslí. Děti by tak měly získat 

jistotu, že osoba, s kterou komunikují, je vážně ta, která je na fotografii. 

Poměrně nový jev, který ohrožuje děti na internetu je tzv. webcam trolling. Jedná 

se o další způsob, jakým pachatelé získávají intimní fotografie či videa přímo od obětí 

pomocí komunikačních nástrojů. „Podvodníci mohou člověka napálit velice jednoduše. 

Stačí, aby si na internetu zakoupili speciální program, který dokáže vytvářet virtuální 

webkameru. Ta se chová jako skutečná webkamera, místo sebe sama ale díky ní útočník 

může nechat zobrazit předehrané záběry atraktivních dívek nebo mladých chlapců 

                                                 
27CHILD PORNOGRAPHY. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 

http://www.csecworldcongress.org/PDF/en/Yokohama/Background_reading/Theme_papers/Theme%20paper%20Chi

ld%20Pornography.pdf, str. 21 
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(videosmyčku) v chatovacích programech, jako je například Skype či ICQ.“28 Tímto 

způsobem získané záběry mohou být prostředkem k vydírání a manipulaci. Martin 

Kožíšek (manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz) uvedl, 

že nejrozšířenější jsou servery s videosekvencemi dětí, hlavně pak chlapců ve věku 

13-18 let.29 

Nelze však tvrdit, že díky internetu a moderním komunikačním technologiím jsou 

pachatelé nedopadnutelní. Příkladem může být tzv. operace Katedrála (též označována 

jako Wonderland case), která je považována za největší mezinárodní policejní akci 

v oblasti dětské pornografie. „Britská policie a Interpol odhalily řetěz osob zvaný 

The Wonderland Club, který měl 180 členů (které se podařilo identifikovat) ze 49 zemí. 

Členové klubu vlastnili více než 750 000 pornografických vyobrazení s dětskými 

subjekty a videonahrávky v rozsahu více než 1800 hodin. Vyšetřováním bylo zjištěno, 

že na těchto materiálech je vyobrazeno více než 1200 dětí.“30 

 

2. 2. 3. Virtuální dětská pornografie 

S rozvojem technologií také souvisí tzv. virtuální trestné činy. Je důležité položit 

si otázku, zda jsou virtuální a fantazijní pornografická díla důvodem k trestnímu 

postihu. Tomuto tématu se věnoval Herczeg ve svém článku31. Důvodem pro restrikci 

dětské pornografie je vykořisťování nebo pohlavní zneužívání dětí. V případě virtuální 

dětské pornografie se jedná o fikci vytvořenou pomocí počítačové techniky. Avšak 

s dnešními možnostmi počítačové grafiky často nelze jednoznačně určit, zda se jedná 

o počítačem vytvořenou animaci či o skutečnou (počítačově upravenou) fotografii, tedy 

zda bylo k výrobě takového materiálu zneužito dítě či nikoliv. Z tohoto důvodu dochází 

                                                 
28 Novinky.cz: Děti ohrožuje na internetu webcam trolling. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/296878-deti-ohrozuje-na-internetu-webcam-trolling.html 

29 Novinky.cz: Děti ohrožuje na internetu webcam trolling. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/296878-deti-ohrozuje-na-internetu-webcam-trolling.html 

30 KARABEC, Zdeněk. II. Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Kriminalistika. 

3522002144-148, s. 144-148 

31 HERCZEG, Jiří. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti?. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 

Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 491 s. ISBN 978-80-7357-365-2., s. 36-49 
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k politickým a právním sporům. Například v USA se virtuální dětskou pornografií 

zabýval Nejvyšší soud USA v případu Ashcroft v. Free Speech Coalition32.  

V tomto sporu namítalo sdružení obchodních společností Free Speech Coalition, 

že ustanovení Zákona na ochranu před dětskou pornografií z roku 199633 (Child 

Pornography Prevention Act of 1996) jsou v rozporu s Prvním dodatkem Ústavy. 

Jednalo se o ustanovení používající slovní spojení „zdá se být zobrazením nezletilého 

účastnícího se zřejmě sexuálního jednání“ a „vyvolává představu, že se jedná 

o zobrazení mladistvého účastnícího se zřejmě sexuálního jednání“. Tato slovní spojení 

jsou dle žalobce příliš široká a neurčitá, čímž by mohla omezit projevy, které jsou 

pod ochranou Prvního dodatku Ústavy.34 

Nejvyšší soud toto žalobcovo tvrzení potvrdil, neboť zakazuje výrobu, distribuci 

a držení materiálu, který není ani nemravný, ani není vyroben za podmínek zneužívání 

skutečných dětí. Své rozhodnutí opřel o názor, že by virtuální dětská pornografie mohla 

chránit děti před zneužitím. Pedofilové by mohli k naplnění svých potřeb využít 

takového materiálu. K tomuto názoru se přiklání i uznávaný sexuolog doktor Zvěřina.  

Vláda tvrdila, že virtuální dětská pornografie „povzbuzuje chuť“ pedofilů a vybízí 

je, aby se zapojily do protiprávního jednání. Tento argument je dle Nejvyššího soudu 

neúčinný, neboť pouhá tendence projevu, který má podporovat protiprávní jednání, není 

dostatečným důvodem k jeho zákazu, pokud se neobjeví nějaká přímá souvislost mezi 

takovým projevem a hrozícím protiprávním jednáním.35 

                                                 
32 FindLaw: ASHCROFT, ATTORNEY GENERAL, et al. v. FREE SPEECH COALITION et al. [online]. [cit. 2013-

05-03]. Dostupné z: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=00-

795   

33 Dětskou pornografii zákon definoval jako „zobrazení zřejmě sexuálního jednání, zahrnující jakékoli fotografické, 

filmové, obrazové, kreslené nebo počítačové či počítačem vytvořené znázornění či vyobrazení, které je vyrobeno 

s pomocí elektronických, mechanických či jiných prostředků, pokud (A) jeho výroba zahrnovala využití nezletilého 

účastnícího se zřejmě sexuálního jednání, (B) takové zobrazení je, nebo se zdá být, zobrazením nezletilého 

účastnícího se zřejmě sexuálního jednání; (C) takové zobrazení bylo vytvořeno, přizpůsobeno či změněno, aby se 

zdálo, že se identifikovatelný nezletilý účastní zřejmě sexuálního jednání; nebo (D) je propagováno, distribuováno, 

šířeno či představováno takovým způsobem, aby vyvolala představu, že se jedná o zobrazení nezletilého účastnícího 

se zřejmě sexuálního jednání“. HERCZEG, Jiří. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti?. Pocta Otovi 

Novotnému k 80. narozeninám. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 491 s. ISBN 978-80-7357-365-2., str.46 

34 „Fearing that the CPPA threatened their activities, respondents, an adult-entertainment trade association and 

others, filed this suit alleging that the “appears to be” and “conveys the impression” provisions are overbroad and 

vague, chilling production of works protected by the First Amendment.”  (FindLaw: ASHCROFT, ATTORNEY 

GENERAL, et al. v. FREE SPEECH COALITION et al. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=00-795) 

35 „The argument that virtual child pornography whets pedophiles´ appetites and encourages them to engage in 

illegal conduct is unavailing because the mere tendency of speech to encourage unlawful acts is not a sufficient 

reason for banning it,(…) absent some showing of a direct connection between the speech and imminent illegal 

conduct.” (FindLaw: ASHCROFT, ATTORNEY GENERAL, et al. v. FREE SPEECH COALITION et al. [online]. 
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K argumentu vlády o obtížnosti rozlišení mezi zobrazením skutečných dětí 

a zobrazení vyrobeným počítačově, Nejvyšší soud uvedl, že nelze touto obtížností 

odůvodnit zákaz pro obě formy.36 

„Vláda tvrdila, že pro Nejvyšší soud by mělo být dostatečným důvodem 

k potvrzení ústavnosti zákona odstranění trhu se skutečnou dětskou pornografií. 

Nejvyšší soud tento argument nepřijal a uvedl, že trh se skutečnou dětskou pornografií 

by mohl být podstatně omezen, pokud by pro konzumenty dětské pornografe existoval 

náhradní zdroj uspokojení jejich tužeb.“37 Nejvyšší soud zákaz virtuální dětské 

pornografie zrušil. 

Virtuální dětská pornografie v posledních letech zaznamenala vysoký nárůst 

po celém světě. Své fanoušky si získalo umění manga38, které vzniklo v Japonsku. 

V Japonsku se můžeme běžně setkat s pornografickými komiksy, tzv. hentai. Tyto 

komiksy ve stylu manga zobrazují i děti. Takovéto komiksy se dále dělí 

na tzv. shotacony (tj. manga obsahující erotické scény s chlapci) a na tzv. lolicony 

(tj. manga zobrazující dívky při různých sexuálních aktivitách). 

Virtuální dětská pornografie je zakázána i v Německu. Přechovávání dětské 

pornografie je podle německého trestního práva trestné pokud, se jedná o realistické 

zobrazení pohlavního zneužití dítěte. „O realistické znázornění pohlavního zneužití 

dítěte jde v případě, kdy dílo z hlediska průměrného pozorovatele vypadá jako 

dokument o skutečném pohlavním zneužití dítěte.“39 Přechovávání je tedy přípustné, 

pokud je zřejmé, že se jedná o fikci. 

Názorů na dětskou virtuální pornografii je mnoho. Někdo se k jejímu 

zlegalizování přiklání, jiní podporují její trestněprávní postih. K jejímu postihu se 

                                                                                                                                               
[cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-

bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=00-795) 

36 „Finally, the First Amendment is turned upside down by the argument that, because i tis difficult to distinguish 

between images made using real children and those produced by computer imaging, both kinds of images must be 

prohibited.“ (FindLaw: ASHCROFT, ATTORNEY GENERAL, et al. v. FREE SPEECH COALITION et al. 

[online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-

bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=00-795) 

37 HERCZEG, Jiří. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti?. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 

Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 491 s. ISBN 978-80-7357-365-2., str. 48 

38 Japonský styl kreslení komiksů. Pro mangu typický styl kresby, který zahrnuje velké oči, rafinované tvary účesů, 

malý a špičatý nos. 

39 HERCZEG, Jiří. Virtuální dětská pornografie: zločin bez oběti?. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 

Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 491 s. ISBN 978-80-7357-365-2., 
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přiklonily i státy, když na Světovém kongresu v Riu de Janeiru přijaly Deklaraci. 

V jejím článku 4 se státy shodly na tom, že je třeba postihovat výrobu, distribuci, příjem 

a držení dětské pornografie, včetně virtuálních obrázků a sexuálního vykořisťování 

znázorňující děti.40 

Nutno podotknout, že nebylo-li k výrobě takového pornografického díla použito 

žádné dítě, nemohlo dojít ani k jeho zneužití a nebyla tak narušena práva žádného 

dítěte. A proto by takové jednání nemělo být trestné, neboť trestněprávní postih dětské 

pornografie chrání především práva dětí, které byly k její výrobě užity. Za dobrý přístup 

považuji přístup Německa, kdy je dovoleno držet dětskou pornografii, jestliže je zřejmé, 

že se jedná o fikci. Avšak díla, která nejsou laickým pohledem rozeznatelná od skutečné 

pornografie, by měly být zakázány. 

Další možností, jak legalizovat virtuální dětskou pornografii, by dle mého názoru 

bylo zavedení registru výrobců takových děl a povinné speciální označování a kontrola 

jejich produkce. Výrobci by tak v případě sporu nesli důkazní břemeno a museli by 

prokázat, jak bylo dílo vyrobeno a že k jeho výrobě nebylo využito žádné reálné dítě. 

Neregistrovaní výrobci a držitelé neoznačené pornografie by měli býti trestněprávně 

postihováni. Zda by byl takový způsob legalizace možný, je otázkou pro další výzkumy 

a diskuze. 

Internet, počítače a podobné technologie mají negativní vliv, pokud jsou 

používány pachateli k páchání trestné činnosti. V případě, že jsou použity odborníky 

k zamezení této činnosti, jsou ku prospěchu společnosti. V nedávné době se 

na internetu41 objevila zpráva o úspěšné akci proti pedofilům, při které bylo využito 

moderních výpočetních technologiích, pomocí kterých byl vytvořen počítačem 

vygenerovaný obraz desetileté dívky „Sweetie“, která nabízela sex přes webkameru. 

Tento projekt vytvořila nizozemská organizace na ochranu dětských práv Terre des 

Homme. Během deseti týdnů o Sweetie (Drahouška) projevilo zájem více než 20 000 

osob. Online konverzace se Sweetie přinesla vědcům potřebné informace o pachatelích 

                                                 
40 The Rio de Janeiro Declaration and Call for Action to Prevent and Stop Sexual Exploitation of Children and 

Adolescents, článek 4: „Criminalize the intentional production, distribution, receipt and possession of child 

pornography, including virtual images and the sexually exploative representation of children, as well as the 

intentional consumption, access and viewing of such material where there has been no physical contact with a 

child;…“ 

41 Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2487397/Terre-des-Hommes-creates-CGI-girl-called-Sweetie-

entice-child-porn-predators.html 
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a ti poté mohli být přesně identifikováni. Všechny získané informace organizace předala 

policii. Zároveň uvažují o předání programu „virtuální dívky“ policii, aby mohli účelně 

bojovat proti rozšiřujícímu fenoménu online dětské prostituci. Toto jednání považuji za 

obrovský krok kupředu, kterým by se měly inspirovat státy, různé organizace ale i 

jednotlivci. Neboť každý jedinec může přispět k vymýcení sexuálního vykořisťování 

dětí a zajistit tak dětem šťastné a spokojené dětství. 

 

2. 3. Dětská prostituce 

2. 3. 1. Historie prostituce 

Poslední z výše zmíněných forem komerčního zneužívání dětí je dětská 

prostituce. Prostituce jako taková bývá nejčastěji označována jako nejstarší řemeslo 

světa. 

Prostituce je všudypřítomný jev, který patří k lidské společnosti již od starověku. 

Antika je považována za zlatý věk prostituce. Ve starověkém Římě byla její existence 

nenápadná, veřejně se projevovala pouze při zvláštních příležitostech a slavnostech. 

Prostitutky vlastnily licenci, která znamenala jejich občanskou smrt. Měly omezená 

některá práva například právo uzavírat manželství a právo testovací. V období 

středověku, kdy bylo křesťanství na vzestupu, nabádali duchovní k cudnosti a pohlavní 

zdrženlivosti. Ve vrcholném středověku byly zřizovány tzv. zábavné domy. V některých 

městech se prostituce organizovala do svazků podobných cechům, v jejich čele stála 

královna prostituce. „Prastaré řemeslo prostitutek mělo tedy ve středověkém městě 

de facto svá cechovní pravidla, bylo zatíženo daněmi a chráněno před nekalou 

konkurencí.“42 Koncem 16. století se začal objevovat nový druh prostitutek – kurtizány. 

Byly vzdělané a orientovaly se na nejlepší klientelu. 

Moderní společnost 19. a 20. století dávala přednost diskrétnějším formám 

prostituce např. hodinovým hotelům. „Před válkou a během ní se rozvíjel nový názor – 

abolicionismus (od abolire – odstranit). […] Abolicionistická předloha navrhovala 

zákaz prostituce a její trestní stíhání. Ale podařilo se jim prosadit jen mírnější podobu 

zákona, a to zákaz nevěstinců.“43 V Československu byla reglementace, která byla 

                                                 
42 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 208 s. ISBN 80-

7178-739-6. str. 57 

43 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 208 s. ISBN 80-

7178-739-6.str. 59 
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zavedena v roce 1852, zrušena v roce 1922. Reglementace svěřovala prostituci do péče 

obcí, zavedla evidenci prostitutek a zdravotní knížky. Reglementaci v Československu 

nahradil aboliční přístup. „Dne 11. července 1922 byl schválen zákon „O potírání 

pohlavních nemocí“ a byl to první aboliční zákon ve střední Evropě. Zákon zrušil 

reglementaci prostituce, zakázal zřizování nevěstinců. Pouliční prostituce nebyla 

zákonem omezena a zcela se vymkla následné kontrole.“44 

Samotný pojem prostituce vychází z latinského prostituere, tzn. veřejně 

vystavovat. Jeho význam a definice se různí podle času a místa. V mnoha slovnících 

a encyklopediích nalezneme nepřeberné množství definic prostituce, které se od sebe 

v různých detailech liší. Základní charakteristika je ve většině z nich stejná a tou je 

profit neboli zisk. 

Ottův slovník naučný uvádí, že na prostituci lze pohlížet z několika hledisek – 

morální, historické, právní, sociologické apod. „Přísný moralista zove [prostitucí] 

přímo každý pohlavní styk mimomanželský a i jen pouhý mimovolný pud, překračující 

mez manželství. … Někteří, majíce na zřeteli lásku, nespatřují ve styku pohlaví, ač jestli 

motivem jeho náklonnost, [prostituci] a mluví o ní teprve, jeví-li rys ziskuchtivosti, 

zacházejí zase až tam, že stín její vrhají i v manželství uzavřené ze zisku.“45  Dále uvádí 

další pojetí prostituce, například „propůjčení těla vlastního komukoli za příčinou 

zisku.“ 

Masarykův slovník naučný uvádí poetičtější definici prostituce: „poskytování 

pohlavního ukojení druhému pohlaví za něj. výhodu materiální n. nemateriální, tedy 

nikoli z čisté lásky. … S hlediska právního je [prostituce] po živnostensku vykonávané 

smilstvo.“46 

Blackův právnický slovník obsahuje několik definic prostituce. Uvádí například 

definici dle trestního zákoníku státu Californie, který chápe prostituci poměrně široce 

jako „každý necudný (nemravný) úkon mezi dvěma osobami za peníze nebo za jiná 

vzájemná plnění.“47 

                                                 
44 VANÍČKOVÁ, Eva. Dětská prostituce. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2007, 141 s. ISBN 978-80-247-2218-4., str. 21 

45 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. fotoreprint. Praha: Paseka, 2000, 1087 s. 

ISBN 80-7185-057-8., str. 787 

46 DVOŘÁČEK, Jan. Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: 

Československý kompas, 1931, [6], 1112 s., 19 příl., str. 1009 - 1010 

47BLACK, Henry Campbell, Joseph R NOLAN a Jacqueline M NOLAN-HALEY. Blackův právnický slovník. 

6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, S. 768-1472. ISBN 80-85605-23-6., str. 1137 
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2. 3. 2. Dětská prostituce 

Dětská prostituce dosahovala ohromného rozvoje v 17. – 18. století. 

„Nejrozšířenější byla dětská prostituce v Londýně, kde se masově rozšířila obliba 

deflorace pannen.“48 V Londýně dokonce vznikaly specializované dětské nevěstince, 

kde byly nejčastěji zaměstnávány dívky od devíti let věku.  

Ačkoliv byl na prvním Světovém kongresu proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí přijat závazek bojovat proti dětské prostituci, počet prostituujících dětí 

neustále stoupá. Příčinu lze hledat například v chudobě, víře, obtížnosti obstarání 

živobytí, rozvoji internetu a telekomunikačních prostředků, zvyšování poptávky 

po sexuální turistice apod. Výkonná ředitelka Dětského fondu OSN Carol Bellamyová 

uvedla v roce 2001 v rozhovoru pro BBC, že „musejí existovat skutečně přísnější 

zákony a musejí být lépe vymahatelné. Zároveň je v tomto případě důležité vzdělávání. 

Dětská prostituce má několik příčin. Patří sem chudoba, ale také organizovaný zločin. 

Dále je to chamtivost, nefungující rodina a obchod s drogami. Je nutné reagovat 

na všechny tyto příčiny."49 

Prostituce dětí je vysoce latentní trestnou činností s vysokým podílem 

organizovanosti a utajení, její odhalování je velice náročné. Dětská prostituce je velmi 

úzce spojena s obchodováním s dětmi. Ve většině případů jsou děti prodávány nebo 

kupovány právě pro účely prostituce. Budeme-li hovořit ekonomickými termíny, tak 

jejich pořizovací cena je mnohonásobně nižší než konečná cena, kterou zaplatí 

zákazník. Jsou známé i případy, kdy hodnota dětí, které byly koupeny v Asii za pár 

dolarů, stoupla na desetitisíce, jakmile vstoupily na americkou nebo evropskou půdu. 

 

2. 3. 3. Formy a příčiny prostituce 

Prostituci lze rozlišovat dle různých kritérií. 

Dle subjektu, který poskytuje sexuální služby za úplatu, lze členit prostituci 

na ženskou, mužskou a dětskou. Z celospolečenského hlediska je za nejnebezpečnější 

považována právě dětská prostituce. 

                                                 
48VANÍČKOVÁ, Eva. Dětská prostituce. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2007, 141 s. ISBN 978-80-247-2218-4, str. 20 

49 BBC Česká redakce: UNICEF bojuje s dětskou prostitucí. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné 

z: http://www.bbc.co.uk/czech/lupasvet/334.shtml 
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Dále lze rozlišovat prostituci na heterosexuální (nejčastěji se jedná o dívky a ženy, 

které nabízejí sexuální služby, chlapci se v této skupině objevují výjimečně) 

a homosexuální (zde služby nabízejí spíše chlapci či mladí muži). „Motýlci“, jak jsou 

často nazýváni a jak si také sami říkají, mladí prostituti z pražského hlavního nádraží, 

mají ve většině případů společné, to že buď prošli dětským domovem, nebo pochází 

z rozvrácené rodiny a uvěřili tvrzení, že Praha je město měst, kde se vede lepší život, 

a vydělávají se lepší peníze. Realita je však zklamala a pocit neúspěchu si nechtěli 

připustit. Sociální nouze je tak přivedla na hlavní nádraží, kde začali prodávat to jediné, 

co měli – své tělo. Někteří tvrdí, že důvod proč u tohoto řemesla zůstali je touha 

po pocitu něhy a lásky, které se jim v rodině nedostávalo a nachází jí právě u svých 

klientů. 

Dalším kritériem je prostředí, kde jsou služby nabízeny. Mezi základní formy dle 

Vaníčkové patří:  

 

1. Privátní prostituce 

Je charakteristická omezeným počtem klientů s vysokým postavením 

ve společnosti. Jedná se o velmi diskrétní formu prostituce vykonávanou doma. 

V ojedinělých případech doprovází prostituující osoby své zákazníky i na společenské 

akce v postavení jejich partnerů. Výdělky jsou vysoké. Dětská prostituce v této podobě 

je spíše výjimečná. 

 

2. Hotelová prostituce 

Počet klientů je též limitován, ale klientela je méně solventní. Dochází k ní 

v hotelových a obdobných zařízeních. Dětská prostituce je méně častá. 

 

3. Bytová prostituce 

Prostituce je provozována ve vlastních bytech. Často je prováděna v přítomnosti 

třetích osob (např. rodičů či sourozenců), které zákazníka do bytu nalákaly. Má velmi 

blízko k organizované kriminalitě. Běžnou praktikou se stává okradení klienta. 
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4. Barová prostituce 

Bývá provozována v různých salonech, erotických podnicích apod. Panuje zde 

velká konkurence. Zákazníci jsou často méně solventní. Tato forma je velice rozšířená 

a je často využívána účastníky sexuální turistiky. 

 

5. Pouliční a silniční prostituce 

Tato forma je nejrizikovější. Věk prostituujících osob je velmi nízký. Poskytují 

sexuální služby téměř kdekoli a komukoli za velmi nízké ceny. U této formy prostituce 

hrozí nejčastěji nákaza pohlavní nemocí. V dětské prostituci se jedná o nejrozšířenější 

formu. 

 

Poměrně novou formou prostituce je tzv. Child darling (tedy dětský miláček). 

Dospělý zláká dítě na nějaké dárky za to, že ho bude navštěvovat, hrát si s ním a mazlit 

se s ním. Postupně však dochází ke zvyšování intimností, až dochází k pohlavnímu či 

obdobnému styku. Často jsou takto zlákány skupinky dětí a k pohlavnímu styku 

s jedním z nich dochází za přítomnosti ostatních. Organizátorem takovýchto setkání 

většinou bývá osoba s diagnózou neagresivní pedofilie 

Kazuistika: Na Linku bezpečí se obrátil bratr jedenáctileté dívky. 

Zjistil, že jeho sestra chodí pozdě domů, kupuje si drahé věci apod. Sestra se 

mu přiznala, že získává peníze od jednoho starého muže, který nejen jí, ale 

i jejím kamarádkám platí za různé sexuální služby. S mužem se dívky 

seznámily, když venčily psa. Od té doby se začali scházet pravidelně, nosil 

jim sladkosti, hračky apod. Poté je začal zvát domů. Muž dívky osahával 

na prsou a na přirození přes oděv i na nahém těle. Do přirození dívce strkal 

tužku. Nutil ji, aby se ho dotýkala na jeho přirození. Za poskytnuté sexuální 

služby je finančně i materiálně podporoval.50 

 

Někteří autoři dále rozlišují prostituci dobrovolnou a nedobrovolnou. Dle mého 

názoru dětská prostituce je vždy nedobrovolná, jelikož děti jsou k ní vždy přinuceny, 

ať někým z jejich okolí či špatnou ekonomickou situací. A navíc děti nižších věkových 

                                                 
50 HANUŠKOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání [online]. Praha, 2006 [cit. 2013-05-03]. ISBN ISBN 80-86991-64-

4., Dostupné z: http://www.kapezet.cz/admin/data/articleFiles/120/soubor_3151611.pdf , str. 14 
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kategorií (např. mladší deseti let) nejsou natolik rozumově vyspělé, aby pochopily 

všechna rizika, která jim hrozí.  

Jak již bylo zmíněno, k hlavním příčinám prostituce patří zejména chudoba, 

špatné sociální zázemí, předchozí zkušenost se sexuálním zneužíváním a organizovaný 

zločin. Další významnou příčinou je nedostatek vzdělání. 

Děti jsou nejčastěji nuceny k prostituci, aby zabezpečily sebe nebo i celou rodinu. 

Prostituce je považována za snadnou formu výdělku. Avšak rizika, která děti 

podstupují, nejsou ekvivalentní k obnosu, který za své služby obdrží. Vystavení 

traumatizujícím událostem, ztráta dětství nebo riziko nákazy pohlavní či jinou závažnou 

nemocí se rozhodně nedá penězi ocenit. 

Kazuistika: Jirka: otec ho vyhodil z domu, matka se k němu nehlásila 

od jeho narození, skončil na ulici, aby neměl hlad, začal prodávat své tělo, 

v sedmnácti letech byl pozitivní na žloutenku typu B i C, na něž také zemřel. 

Příčinám dětské prostituce věnoval svoji pozornost sociolog Duong51. Algoritmus 

„rekrutování“ obětí, který vytvořil, lze považovat za obecný, ačkoliv se zaměřoval 

pouze na vietnamskou oblast.  Dle jeho studie existuje 5 možných prostředků, jak získat 

dítě k prostituci.  

1. Dítě je přemlouváno svými kamarády nebo známými, kteří samy poskytují 

sexuální služby, k tomu, aby se nechali zaměstnat např. v kadeřnictví. Většina 

dětí, ačkoliv zjistí pravdu, že nejde o práci v kadeřnictví ale o provozování 

prostituce, nakonec stejně souhlasí. 

2. Rodina dítěte je podvedena svými přáteli nebo známými, kteří slibují legální 

zaměstnání pro jejich dítě. Za úplatu jim svěří své dítě, které je prostředníkem 

za úplatu předáno do nevěstince nebo podobného podniku. 

3. Dítě dobrovolně vstoupí do prostředí prostituce, bez jakéhokoli nátlaku. 

4. Dítě dobrovolně vstoupí do prostředí prostituce z důvodu vlastních problémů.  

5. Dítě dobrovolně vstoupí do prostředí prostituce z důvodu problémů rodiny. 

 

                                                 
51 Zdroj: CHILDREN IN PROSTITUTION, dostupné z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_13_en.pdf  
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2. 3. 4. Sexuální turistika 

Dětská sexuální turistika je velice rozšířenou formou komerčního sexuálního 

zneužívání dětí. Jedná se o situace, kdy osoba cestuje s úmyslem dopustit se sexuálního 

zneužití dítěte do jiné země.  

V posledních letech dochází k rozrůstání tohoto fenoménu v souvislosti 

s rozvojem cestovního ruchu. Nejčastěji navštěvované země z důvodu sexuální turistiky 

jsou asijské země ale i země Jižní Ameriky. Pachatelé jsou nejčastěji obchodníci 

z bohatých západních zemí. 

Nejedná se jen o cestující jednotlivce, ale o organizované zájezdy. Tyto zájezdy 

organizují samy cestovní kanceláře. Nabízejí programy zahrnující různé formy 

sexuálního kontakt s dětmi. 

 

V České republice se se sexuální turistikou můžeme setkat v příhraničních 

oblastech (zejména s Německem) nebo ve velkých městech (převážně v Praze). Česká 

republika je spíše „přijímací zemí“. To znamená, že osoby poskytující sexuální služby 

necestují přes hranice, hranice překračují pouze zákazníci. Pokud by přes hranice 

cestovaly prostituující osoby, jednalo by se o „vysílající zemi“. 

„Příčin tohoto jevu je mnoho, velkou roli hraje anonymita turisty, která ho 

zbavuje obvyklých omezení a zábran. A tak člověk, kterého by nikdy ve městě, kde trvale 

žije, nenapadlo zajít do veřejného domu či přijmout nabídku rodičů na ulici k jakémusi 

týdennímu pronájmu dítěte, to klidně v cizí zemi, kde ho nikdo nezná, učiní. Často 

turisté ospravedlňují své chování tvrzením, že sexuální styk s dětmi je v této kultuře 

přijatelnější, než-li je tomu doma.“52 

 

                                                 
52 VANČKOVÁ, Eva a KLOUBEK, Martin. Komerční sexuální zneužívání dětí: manuál pro lékaře. Vyd. 1. Praha: 

Česká společnost na ochranu dětí, 2006. 106 s. ISBN 80-239-6471-2., str. 18 
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3. SVĚTOVÉ KONGRESY PROTI KOMERČNÍMU 

SEXUÁLNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 

3. 1. Stockholmský kongres (1996) 

Pod záštitou švédské vlády, organizace ECPAT, UNICEF a nevládní organizace 

Skupina pro Úmluvu o právech dítěte se ve Stockholmu ve dnech 27. – 31. srpna 1996 

konal první a také průlomový Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí (The World Congress against Commercial Sexual Exploitation 

of Children). Předcházelo mu 6 regionálních konzultací po celém světě. Tyto regionální 

konzultace poté sloužily jako podklady k diskusi na světovém kongresu. Před 

samotným zahájením byl účastníkům rozeslán návrh deklarace a akčního plánu, které 

měly být na kongresu přijaty. 

Během prvních dvou dnů pronesli zástupci vlád, mezinárodních organizací, 

nevládních organizací, ale i zástupci mládeže své příspěvky. Mnozí vyjádřili pohoršení 

nad existencí problematiky komerčního sexuálního zneužívání dětí a neskrývali ani své 

pohoršení nad pachateli těchto činů. Všichni zdůrazňovali nutnost zastavit 

vykořisťování dětí a prosadit jejich účinnější ochranu. 

Carol Bellamy, výkonná ředitelka UNICEF, ve svém projevu poukázala 

na skutečnost, že komerční sexuální zneužívání dětí se stalo multi-milionovým 

průmyslem. Vyjádřila své pobouření nad tím, že děti, ačkoliv nejsou majetkem, jsou 

každodenně prodávány a kupovány jako sexuální a hospodářské zboží. Této nového 

formě otroctví je nutné zabránit. Carol Bellamy upozornila též na to, že boj proti 

komerčnímu sexuálnímu zneužívání na kongresu nezačíná od nuly, že většina států 

se stala signatářem Úmluvy o právech dítěte, a že právě tato úmluva zavazuje státy 

k ochraně dětí před jakoukoli formou vykořisťování či zneužívání. 

Na závěr diskusí, dne 28. srpna 1996, byly přijaty jednomyslně aklamací 

Deklarace a Plán činnosti proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. 

Následující tři dny probíhaly plenární zasedání a semináře o devíti tématech: 

- Reforma právní úpravy a její vynutitelnost (Law Reform and Enforcement) 

- Prevence a psychosociální rehabilitace (Prevention and Psycho-social 

Rehabilitation) 

- Cestovní ruch a dětská prostituce (Tourism and Child Prostitution) 
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- Pachatel sexuální vykořisťování (The Sex Exploiter) 

- Zdraví (Health) 

- Úloha médií (The Role of the Media) 

- Děti a pornografie (Children and Pornography) 

- Vzdělávání (Education) 

- Lidské hodnoty (Human Values) 

Stockholmská deklarace a Plán činnosti proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání 

dětí se staly významnými dokumenty. Mnoho států, jako například Česká republika, 

na ně navázalo ve svých vnitrostátních legislativách. 

Cílem těchto dokumentů je především: 

- ochránit děti před jakoukoli formou sexuálního vykořisťování či zneužívání, tak 

jak bylo zmíněno v Úmluvě o právech dítěte, 

- sledování nejlepšího zájmu dítěte bez jakékoli formy diskriminace, 

- posílit spolupráci mezi státy, mezinárodními organizacemi a širokou veřejností, 

- zajistit dostatečné finanční prostředky pro boj proti sexuálnímu vykořisťování, 

- obstarat dětem přístup ke vzdělání a hlavně k informacím o lidských právech 

a o komerčním sexuálním zneužívání, 

- zabezpečit, aby v rámci sexuální turistiky bylo jednání trestné jak v zemi 

spáchání trestného činu, tak v zemi pachatele, 

- zajistit, aby se obětem komerčního sexuálního zneužívání dostala veškerá 

potřebná péče (právní, zdravotnická a sociální) a 

- vyzývat média, aby poskytovali informace o všech aspektech týkajících se 

sexuálního vykořisťování apod. 

Tyto cíle mají být uskutečněny v rámci několika oblastí – I) koordinace 

a spolupráce (Coordination and Cooperation) na národní a mezinárodní úrovni, II) 

prevence (Prevention), III) ochrana (Protection), IV) rehabilitace a znovu začlenění 

(Recovery and Reintegration) a V) účast dětí (Child Participation). 

Na Stockholmském kongresu byl poprvé definován pojem „komerčního 

sexuálního zneužívání“. Za základní formy komerčního sexuálního zneužívání dětí jsou 

považovány obchodování s dětmi, dětská prostituce a dětská pornografie. 
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3. 2. Kongres v Jokohamě (2001) 

O pět let později po historicky prvním Světovém kongresu proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí japonská vláda ve spolupráci s mezinárodními organizacemi 

(UNICEF, ECPAT apod.) uspořádala ve dnech 17. – 20. prosince 2001v Jokohamě 

v pořadí druhý Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Cílem 

tohoto kongresu bylo upozornit na vážnou situaci vykořisťování dětí a vyhodnocení 

pokroku, kterého bylo dosaženo od Stockholmského kongresu. 

Jednání tematicky navazovalo na závěry Stockholmského kongresu, ze kterého 

vyplynul pro zúčastněné státy závazek vytvořit a realizovat národní plány boje proti 

komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Těžištěm jednání se tak staly prezentace zpráv 

jednotlivých států o naplňování tohoto závazku. 

I přes pokrok, který nastal v předchozích pěti letech, kdy bylo přijato několik 

mezinárodních a mnoho vnitrostátních dokumentů a byla posílena spolupráce mezi státy 

a mezinárodními organizacemi, je komerční sexuální zneužívání dětí stále na vzestupu. 

Druhý Světový kongres po úvodních proslovech pořádal řadu plenárních zasedání 

a velké množství seminářů týkajících se dané problematiky. Byly zde tři diskusní 

panely, které pokrývaly následující témata: 

- Prevence, ochrana a zotavení zneužívaných dětí (Prevention, Protection 

and Recovery of Children from Sexual Exploitation) 

- Profil pachatele sexuálního vykořisťování (Profile of the Sex Exploiter) 

- Úloha a zapojení soukromého sektoru (Role and Involvement of the Private 

Sector) 

- Legislativa a prosazování práva (Legislation and Law Enforcement) 

- Obchodování s dětmi (Trafficking in Children) a 

- Dětská pornografie (Child Pornography). 

Na závěrečném plenárním zasedání byl aklamací přijat výsledný dokument 

Jokohamského kongresu. Tímto dokumentem se stal Jokohamský globální závazek 

2001 (The Yokohama Global Commitment 2001). 

Ve své první části zdůrazňuje ochranu a prosazování zájmů a práv dítěte jako 

primární cíl a vítá veškeré pokroky, ke kterým došlo v mnoha státech 

od Stockholmského kongresu. Za tyto pokroky lze považovat přijetí vnitrostátní 

legislativy, zavedení linek důvěry a dalších podobných zařízení určených pro ohrožené 
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děti, zapojení soukromého sektoru do boje proti sexuálnímu vykořisťování (například 

cestovních kanceláří) a rostoucí zapojování dětí do propagace a ochrany jejich práv. 

Jokohamský globální závazek stanovil priority boje proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání: 

- boj proti hlavním příčinám, které mohou děti vystavit riziku sexuálního 

vykořisťování (patří sem např. chudoba, nerovnost, diskriminace, ozbrojené 

konflikty, nefunkční rodiny apod.), 

- včasná detekce ohrožených dětí, 

- vzdělávání a výchova dětí, aby se nestaly oběťmi sexuálního vykořisťování 

a pokud se již oběťmi staly, tak jim zabezpečit náležitou péči a pomoc, 

- monitorovat a důsledně trestně stíhat všechny formy komerčního sexuálního 

zneužívání dětí, 

- zamezit negativním stránkám moderních technologií (např. dětská pornografie 

na internetu) a rozvíjet jejich pozitivní stránky (např. možnost zapojit se do boje 

proti sexuálnímu vykořisťování). 

Jokohamský závazek dále zdůraznil důležitou roli rodiny a sociálního prostředí, 

ve kterém dítě vyrůstá, a dále apeluje na to, že sexuální vykořisťování dětí nesmí být 

dále tolerováno a musí být proti němu zakročeno. 

 

3. 3. Kongres v Rio de Janeiro (2008) 

Brazílie následovala příkladu Švédska (1996) a Japonska (2001) a uspořádala 

ve spolupráci s mezinárodními organizacemi ve dnech 25. – 28. listopadu 2008 třetí 

Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v Rio de Janeiru. 

Sešlo se zde na 3000 zástupců států, zástupců mezinárodních organizací a dětí. 

Třetí Světový kongres se stal důležitou příležitostí k obnovení závazku, který na sebe 

státy vzaly ve Stockholmu a v Jokohamě. 

Jednání bylo rozděleno do pěti klíčových témat53: 

1. Nová dimense komerčního sexuálního zneužívání dětí a jejich nové podoby 

(Forms of Commercial Sexual Exploitation and its New Scenaries), 

2. Rámec právní úpravy a její vynutitelnost (Legal Frameworks 

and Enforcement), 

                                                 
53 Zdroj: Child right internetional network, dostupné z:  http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=18144  
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3. Integrace mezisektorových politik (Integrated Inter-Sectoral Policies), 

4. Úloha soukromého sektoru a vytvoření sociální odpovědnosti (Role of the 

Private Sector and Corporate Social Responsibility) a 

5. Strategie pro mezinárodní spolupráci (Strategies for International 

Cooperation). 

Stejně jako na předchozích kongresech, tak i v Rio de Janeiru byla přijata 

Deklarace (The Rio de Janeiro Declaration and Call for Action to Prevent and Stop 

Sexual Exploitation of Children and Adolescents). Tato deklarace je členěna na čtyři 

části: preambule, přehled pokroku a přetrvávající problémy, deklarace a výzva k akci. 

Účastníci kongresu v preambuli deklarace vyjadřují znepokojení nad neustále 

vysokou mírou případů sexuálního zneužívání, vítají činnost Komise pro práva dětí 

a organizací podporující lidská práva a zdůrazňují, že sexuální vykořisťování dětí nelze 

za žádných okolností dále přehlížet. 

Druhá část zmiňuje pokrok, ke kterému došlo v mnoha státech od Druhého 

světového kongresu. Patří sem například přijetí klíčových dokumentů, bilaterálních 

a multilaterálních smluv, podpora národních a mezinárodních programů a rostoucí 

podpora organizací působících v cestovním ruchu apod. V této části jsou také vyjádřeny 

přetrvávající problémy. V mnoha státech stále nejsou definovány a kriminalizovány 

různé formy sexuálního vykořisťování dětí v souladu s mezinárodními standardy. 

Zákony o zákazu obchodování s lidmi často nerozlišují zvláštní postavení dětských 

obětí a jejich práva na zvláštní ochranu. 

V další části účastníci Třetího světového kongresu uznávají, že úsilí předcházet 

a zastavit sexuální vykořisťování musí zaměřit na jeho příčiny. Je zde vyjádřen závazek 

podpořit a usnadnit práci Zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN proti násilí 

na dětech, hájit nejlepší zájem dítěte a posilovat informovanost a vzdělávání dětí.  Boj 

proti sexuálnímu vykořisťování dětí by měl být zaměřen i na boj proti všem formám 

dětské práce. 

Poslední část je nazvána Výzva k akci. Je to nejdůležitější část tohoto dokumentu. 

Jsou zde zaznamenány kroky k předcházení a zastavení sexuálního vykořisťování dětí, 

které by měly státy podniknout. Jedním z nich je například přijetí 2. Opčního protokolu. 

Státy by měly kriminalizovat a trestně stíhat úmyslnou výrobu, distribuci, příjem 

a držení dětské pornografie, včetně virtuálních obrázků a sexuální zneužívání osoby 
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zastupující dítě, stejně jako úmyslné využívání dětské pornografie, přístup a prohlížení 

těchto materiálů. Mají zabezpečit vhodnou zdravotní péči o děti, které byly zneužívány 

formou prostituce.  

Je zakázána výroba a rozšiřování propagačních materiálů podporujících sexuální 

turistiku. Je důležité monitorovat destinace, které jsou často využívané k sexuální 

turistice a poskytovat v těchto zemích náležitou pomoc a ochranu. Má být zamezeno 

nejen přeshraničnímu obchodu s dětmi ale i vnitrostátnímu. Státy by měly přijmout 

národní plány pro boj se sexuálním vykořisťováním. Dále by měly zabezpečit, že 

všechny děti narozené na jejich území budou zdarma registrovány. Tím by se mělo 

zabránit obchodu s dětmi. Posílením mezinárodní spolupráce by se mělo zamezit 

organizovanému zločinu v komerčním sexuálním zneužívání dětí.  
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4. MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA KOMERČNÍHO 

SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 

Komerční sexuální zneužívání dětí se dotýká mnoha jedinců – oběti, abúsora 

a organizátorů. „Tato komerce se vyznačuje značnou mobilitou překračující většinou 

státní hranici. Tím se současně internacionalizuje a stává se jevem mezinárodním.“54 

Proto se v této kapitole blíže zaměřím na prameny mezinárodního a evropského 

práva upravující problematiku komerčního sexuálního zneužívání. K jejich přijetí vedou 

určité společensko-politické události. V následujících skutečnostech spatřuji 

nejdůležitější důvody pro přijetí mezinárodních dokumentů týkajících se problematiky 

komerčního sexuálního zneužívání dětí: 

- organizovanost, závažnost a především rozmach trestné činnosti týkající se 

komerčního sexuálního zneužívání, 

- trestná činnost týkající se komerčního sexuálního zneužívání často obsahuje 

mezinárodní prvek, 

- svoboda pohybu usnadňuje páchat trestnou činnost ve více státech, stejně tak 

jako rozvoj telekomunikačních a informačních technologií. 

S ohledem na zmíněné důvody musí státy a mezinárodní organizace vynaložit 

úsilí o vzájemnou spolupráci, aby zabránily kriminálním aktivitám nejen z oblasti 

komerčního sexuálního zneužívání. 

Počátkem 20. století začalo vznikat mnoho mezinárodních organizací. Mezi nimi 

bylo i několik organizací, které zaměřily svojí činnost byť i jen z části na ochranu práv 

dítěte. Jak jsem již zmínila výše, jednou z mnoha mezinárodních organizací, která 

se zabývá ochranou práv dětí, je ECPAT. Její administrativní a řídící jednotkou 

je Mezinárodní sekretariát, který sídlí v Bangkoku, avšak její skupiny nalezneme 

po celém světě v přibližně 70 státech. Pravidelně, každé tři roky, se koná zasedání 

Mezinárodního shromáždění. ECPAT působí na globální úrovni, ale jednotlivé skupiny 

se podílí na ochraně dětí i na regionální úrovni. ECPAT, jehož prioritou je ochrana dětí 

před sexuálním zneužíváním, má zvláštní poradní status při Hospodářské a sociální radě 

OSN. Klíčovou roli však hraje OSN. 

 

                                                 
54 DUNOVSKÝ, J., a kol, Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě, 

Praha: Grada, 1. vyd., 252 str., ISBN 80-247-1201-6, str. 141 
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4. 1. Právní dokumenty Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů, která oficiálně vznikla 24. října 1945 a jejímiž 

členy jsou téměř všechny státy světa, nahradila svoji předchůdkyni Společnost národů. 

Jedná se o organizaci, která hraje klíčovou roli na univerzální úrovni 

mezinárodněprávní normotvorby v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí. 

V roce 1923 OSN přijala první mezinárodní úmluvu týkající se komerčního 

sexuálního zneužívání dětí - Mezinárodní úmluvu o potlačování obchodu s oplzlými 

publikacemi a jejich rozšiřování (International Convention for the Suppression of the 

Circulation of and Traffic in Obscene Publications -  Ženeva, 12. 9. 1923 a New York, 

12. 11. 1947). I přesto, že se jedná o nejstarší smlouvu upravující komerční sexuální 

zneužívání dětí, její ustanovení jsou platná do dnes. 

Prvním smluvním dokumentem, který se zaměřil na obchod s lidmi a kořistění 

z prostituce, byla Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a potlačování využívání 

prostituce druhých osob (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and 

of the Exploitation of the Prostitution of Others - New York, 2. 12. 1949). Tento 

dokument si kladl za cíl zaměřit svoji pozornost spíše na kuplíře než na samotné 

prostituující osoby. Kriminalizuje např. provozování nevěstinců a pronájem ubytování 

pro účely prostituce. Své prvenství si udržela až do přijetí Druhého opčního protokolu, 

který se též zabýval obchodem s lidmi a kořistěním z prostituce. 

Během druhé světové války ale i po jejím bezprostředním ukončení docházelo 

k systematickému a hromadnému porušování lidských práv. Snaha zamezit opakování 

takovýchto jednání vyústila v zakotvení obecných principů mezinárodního standardu 

lidských práv v právně nezávazném dokumentu – Všeobecná deklarace lidských práv 

(1948). Ačkoliv se jedná o právně nezávazný dokument, její politická autorita je 

globálně uznávána. 

V roce 1950 byla přijata první komplexní úprava práv dítěte Deklarace práv 

dítěte (Declaration of the Rights of the Child – New York, 20.11.1959), která se stala 

základním kamenem mezinárodní ochrany práv dítěte. Deklaraci práv dítěte, někdy též 

nazývanou Charta práv dítěte, vyhlásilo Valné shromáždění OSN rezolucí 1386 (XIV) 

dne 20. listopadu 1959 v New Yorku. 
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Tento dokument je oproti jiným právním dokumentům poměrně stručný. 

Obsahuje preambuli a 10 zásad, které upravují lidská práva a vyzdvihují dětství jako 

důležitou životní etapu, která si zaslouží právní ochranu. 

Ve své preambuli bere na vědomí, že „dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost 

potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu“ a deklaruje povinnost lidstva 

dát dětem to nejlepší, čímž implicitně vyjadřuje základní cíl této deklarace, tj. šťastné 

dětství. Explicitní ochranu dítěte před sexuálním zneužíváním deklarace neobsahuje. 

Lze ji však spatřovat v zásadě 9, která chrání dítě před „všemi formami nedbalosti, 

krutosti a vykořisťování“. Dle tohoto ustanovení dítě „nesmí být předmětem obchodu 

v žádné podobě“. Extenzivním výkladem lze touto zásadou chránit děti před komerčním 

sexuálním zneužíváním. 

Jelikož Deklarace práv dítěte je právně nezávazným dokumentem, byla Valným 

shromážděním OSN v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte (Convention on the 

Rights of the Child). Stalo se tak dne 20. listopadu 1989, tedy přesně 30 let po přijetí 

Deklarace práv dítěte. Federální shromáždění ČSR ji ratifikovalo 7. ledna 1991. 

Ratifikace přešla na oba nástupnické státy ke dni jejich vzniku, na ČR tedy k 1. lednu 

1993. 

Katalog práv obsahově navazuje na Deklaraci práv dítěte z roku 1959. Tato 

úmluva je mezinárodní konvencí určující občanská, politická, ekonomická, sociální 

a kulturní práva dětí. 

Úmluva vychází z anglického principu „3P – provision, protection, participation“. 

Dle tohoto principu lze práva dítěte rozdělit do 3 skupin: 

- práva týkající se zajištění dítěte; 

- práva dítěte na ochranu; 

- právo spolurozhodovat o věcech, které se ho týkají. 

Klíčovým je článek 3, kterým se smluvní strany zavazují zajistit a prosadit 

nejlepší zájem dítěte. 

Dítětem je, dle této úmluvy, každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle 

právního řádu, který se na dítě vztahuje, není dovršeno zletilosti dříve. Touto úpravou 

úmluva předchází konfliktům, které vznikají z různorodosti vnitrostátních úprav 

jednotlivých států.  
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Problematice komerčního sexuálního zneužívání se věnují články 19, 32, 34, 35, 

36 a 37. Smluvní státy se v článku 34, na který odkazuje ve své úvodní části Směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2011/92/EU, zavazují chránit děti před všemi formami 

sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání, zejména pak před: 

- sváděním nebo donucováním dětí k jakékoli nezákonné sexuální činnosti; 

- využíváním dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním praktikám 

za účelem finančního obohacení; 

- využíváním dětí v pornografii a při výrobě pornografických materiálů za účelem 

finančního obohacování. 

Poprvé se v této úmluvě výslovně hovoří o obchodu s dětmi, a to v článku 35, kde 

je stanovena povinnost zabránit únosu dětí, jejich prodávání a obchodování s nimi 

za jakýmkoli účelem a v jakékoli podobě. 

Článek 39 se zaměřuje na pomoc dětským obětem jakékoli formy zanedbávání, 

využívání za účelem finančního obohacení nebo zneužívání, mučení nebo jiné formy 

krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání anebo ozbrojeného 

konfliktu. Vychází tak ze skutečnosti, že se dítě již obětí stalo, a zavazuje státy k tomu, 

aby podpořily jejich návrat k normálnímu životu. Smluvní státy se zavazují činit 

veškerá nezbytná opatření k podpoře tělesného i duševního zotavení a sociální 

reintegrace dítěte. 

Ustanovení Úmluvy jsou formulována příliš obecně, vágně a neurčitě a ponechává 

tak smluvním státům široký prostor pro jejich výklad. Úmluva se tak řadí spíše 

do kategorie „soft law“, ačkoli je právně závazným dokumentem. 

V roce 2000 byly k Úmluvě o právech dítěte přijaty dva Opční protokoly: 

- 1. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů a 

- 2. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské 

prostituce a dětské pornografie. 

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské 

prostituce a dětské pornografie (Optional Protocol to the Convention on the Child 

on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography – New York, 

25.5.2000) byl přijat rezolucí Valného shromáždění OSN z 25. května 2000. Protokol 

v podstatě aktualizuje Úmluvu o právech dítěte, přičemž jí zachovává její pojetí 
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a význam. Současně ji rozvíjí, aby byla zajištěna komplexní, interdisciplinární 

a mezioborová péče o dítě a jeho ochrana. Obsahuje preambuli a 17 článků. Preambule 

odkazuje na několik mezinárodních dokumentů např. Úmluva o právech dítěte, Úmluva 

č. 182 Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 

nejhorších forem dětské práce, Deklaraci a Akční plán Stockholmského kongresu atd. 

Článek 1 ukládá smluvním stranám povinnost zakázat prodej dětí, dětskou 

prostituci a dětskou pornografii, které představují nejzávažnější formy komerčního 

sexuálního zneužívání dětí. Jednotlivé definice výše zmíněných pojmů jsou uvedeny 

v článku 2 Opčního protokolu: 

a) „prodejem dětí se rozumí úkon či transakce, při kterém kdokoli, jednotlivec nebo 

skupina, předá jinému dítě za úplatu či jinou protihodnotu; 

b) dětskou prostitucí se rozumí využívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu 

či jakoukoli jinou protihodnotu; 

c) dětskou pornografií se rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými 

prostředky při skutečných nebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či 

jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.“ 

Článek 3 dále specifikuje jednání naplňující podstatu definovaných trestných činů. 

Pokus, spolupachatelství či účast na těchto trestných činech jsou trestné. Pokud jde 

o jurisdikci smluvních stran, státy jsou oprávněny uplatnit svoji jurisdikci na trestné 

činy uvedené v článku 3 v případě, že: 

- byly spáchány na jeho území, na palubě lodi či letadla registrovaného v tomto 

státě; 

- údajný pachatel je občanem tohoto státu nebo je osobou, která má obvyklý pobyt 

na jeho území; 

- oběť je státním občanem tohoto státu. 

Ochranu práv a zájmů dětí ve všech stádiích trestního řízení zajišťuje článek 8, 

zejména tím, že stát je povinen seznámit dětské oběti s jejich právy a s celým průběhem 

řízení, zajistit dětským obětem příslušné podpůrné služby, chránit jejich soukromí 

a totožnost a zabránit zbytečným průtahům při projednávání věci. Při zacházení 

s dětskými oběťmi musí být brán zřetel na nejlepší zájem dítěte. 
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4. 2. Právní dokumenty specializovaných agentur OSN 

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO) je 

specializovanou organizací OSN. Byla sice založena roku 1919, ale specializovanou 

agenturou OSN se stala roku OSN. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců mají při 

vytváření politik a programů stejný podíl na hlasování jako zástupci států. Tato 

organizace se zabývá právem na práci, odměnou za práci, pracovními podmínkami 

apod. 

Svoji činnost zaměřuje i na boj proti nejhorším formám dětské práce a to 

vydáváním smluvních dokumentů, mezi které patří například Úmluva Mezinárodní 

organizace práce č. 29 o nucené práci (Convention concerning Forced or Compulsory 

Labour, Ženeva, 28. 6. 1930), Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 105 

o odstranění nucené práce (Convention concerning the Abolition of Forced Labour, 

Ženeva, 25. 6. 1957), Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu 

a okamžité akci k odstranění nejhorších forem dětské práce (Convention concerning the 

Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 

Labour, Ženeva, 17. 6. 1999). Tento poslední zmíněný dokument zakazuje dětskou 

práci a usiluje o odstranění jejích nejhorších forem, za které je považováno otroctví 

a činnosti podobné otroctví, jako jsou obchod s dětmi, otroctví založené dluhem, 

nevolnictví nebo násilná nebo povinná práce včetně násilného či povinného náboru dětí 

pro účast v ozbrojených konfliktech, používání, získávání, nebo nabízení dětí 

k prostituci. 

Další specializovanou agenturou OSN je Světová organizace turismu (World 

Turism Organisation). Členy této mezivládní organizace jsou státy a přidružení členové 

reprezentující privátní sektor, turistické asociace apod. Na půdě Světové organizace 

turismu byly v Sofii v roce 1985 přijaty právně nezávazné dokumenty zaměřené na boj 

proti sexuální turistice. Jedná se o Listinu práv v cestovním ruchu (Tourism Bill 

of Rights) a Turistický kodex (Tourist Code). Tyto dva dokumenty ukládají povinnost 

předcházet tomu, aby byl cestovní ruch využíván k vykořisťování jiných zejména 

formou prostituce. I přesto, že účastníci cestovního ruchu jsou cestovní agentury a jiné 

soukromoprávní subjekty, zmíněnou povinnost mají státy. Mohou tak činit 

prostřednictvím přijímání legislativy. 
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4. 3. Právní dokumenty Rady Evropy 

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace zajišťující spolupráci 

členských států. Jedná se o spolupráci zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany 

lidských i sociálních práv a svobod. „Misí a cílem Rady Evropy je vytvoření společného 

demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, 

demokracii a respektování zákonů.“55 Svoji činnost zaměřila i na boj proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí. „Trestněprávní problematika spadající do působnosti Rady 

Evropy zahrnuje jednak oblast obecného trestního práva a jednak oblasti zvláštní části, 

jako je problematika korupce a organizovaného zločinu, počítačová kriminalita, 

terorismus a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí.“56 Jak z názvu organizace vyplývá, 

nejedná se o univerzální organizaci, ale spíše o organizaci, která zaměřuje svoji činnost 

zejména na problémy evropského kontinentu, ne na problematiku komerčního 

sexuálního zneužívání jako celku. Na půdě Rady Evropy vznikla řada významných 

dokumentů. 

V roce 1950 byla v Římě podepsána nejdůležitější lidskoprávní úmluva sjednaná 

v rámci Rady Evropy - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). 

Stala se základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Pro 

boj proti komerčnímu zneužívání dětí je významný článek 4, který stanoví, že nikdo 

nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví a nesmí vykonávat nucené práce. 

V šedesátých letech byla přijata Evropská sociální charta (Turín, 18. 10. 1961) 

a Evropská úmluva o osvojení dětí (Štrasburk, 24. 4. 1967). 

Dne 25. září 1996 se konala debata Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

(dále jen „Shromáždění“), kde byla přijata Rezoluce Parlamentního shromáždění 

Rady Evropy 1099 (1996) o pohlavním zneužívání dětí (Resolution 1099 (1996) on 

the Sexual Exploitation of Children). Shromáždění vyjádřilo své rozhořčení a lítost nad 

trestnými činy, které byly spáchány na dětech v Belgii a v několika dalších evropských 

zemích.57 

                                                 
55Zdroj:Webové stránky Rady Evropy, dostupné z:  http://www.radaevropy.cz/ 

56 JELÍNEK, J. a kol: Trestní právo procesní. 2. Vydání. Praha: Leges, 2011, str. 79 

57 Např. případ belgického pedofila Marca Dutrouxe. 
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Shromáždění plně podpořilo snahy Světového kongresu proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí a neziskových organizací, které vznikly na ochranu dětí 

před sexuálním vykořisťováním (např. Unicef, ECPAT, Národní dětská kancelář 

a další). 

Shromáždění v této rezoluci zdůraznilo nutnost zavést do vnitrostátní legislativy 

členských států Rady Evropy následující závažné trestné činy: 

- vlastnictví pornografického materiálu, na kterém jsou zobrazeny děti; 

- výroba, přeprava a distribuce pornografického materiálu zobrazujícího nezletilé 

osoby; a  

- vysílání a nahrávání pornografického obrazového materiálu s nezletilými 

osobami. 

Dále by vnitrostátní legislativy členských států Rady Evropy měly obsahovat 

zejména: 

- zásadu extrateritoriálního trestního stíhání a souzení trestných činů; 

- zásadu, že nezletilá osoba mladší 15 let nemůže dát svůj souhlas k sexuálnímu 

vztahu s dospělou osobou; a 

- možnost organizací, které se zabývají ochranou dětí, v případech sexuálního 

zneužívání vystupovat jako žalobci. 

Další oblast, kterou se rezoluce zabývá, je sexuální turistika58. Je zde vyjádřen 

požadavek, aby členské státy přijaly opatření v zájmu ukončení sexuální turistiky, 

zejména aby umožnily uplatnění trestních a administrativních opatření vůči cestovním 

kancelářím a organizátorům zájezdů. Na závěr Shromáždění apeluje na přeshraniční 

spolupráci v Evropě, jelikož prostředky, které lze přijmout na vnitrostátní úrovni, jsou 

limitované a nejsou proto dostačující pro boj se sexuálním vykořisťováním 

a obchodováním s lidmi v organizovaných sítích. 

Na poli Rady Evropy bylo přijato i mnoho doporučení týkajících senapř. 

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1371 (1998) o zneužívání 

a zanedbávání dětí (23. 4. 1998), Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

1065 (1987) o obchodování s dětmi a dalších formách vykořisťování dětí, Doporučení 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1121 (1990) o právech dětí apod. 

                                                 
58 K pojmu sexuální turistika viz kapitola Sexuální turistika. 
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Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (91) 11 o pohlavním 

vykořisťování, pornografii, prostituci a obchodu s dětmi a mladými dospělými 

(Recommendation No. R (91) 11 of the Committee of Ministers to Member States 

concering Sexual Exploitation, Pornography and Prostitution of, and Trafficing in, 

Children and Young Adults) nabádá členské státy, aby přezkoumaly legislativy a praxe 

s ohledem na implementaci komplexního programu opatření v boji proti sexuálnímu 

vykořisťování dětí. Obsahuje pět systematicky členěných kapitol – všeobecná opatření, 

opatření proti pornografii, prostituci a obchodu a priority výzkumu. Všeobecná opatření 

jsou členěna do čtyř skupin – povědomí veřejnosti, vzdělávání a informace 

(např. vzdělávací programy, zapojení médií apod.), shromažďování a výměna informací 

(spolupráce mezi státními orgány a veřejností), prevence, detekce a pomoc (zřizování 

a podpora specializovaných služeb – např. linka důvěry) a trestní právo hmotné 

a procesní.  V případě dětské pornografie je zvláštní význam přikládán sankcím 

a mezinárodní spolupráci. Pro boj s dětskou prostitucí navrhuje např. zřizování 

speciálních policejních jednotek nebo mobilních pracovišť sociální péče, které by byly 

v přímém kontaktu s dětmi „ulice“. V oblasti obchodu s dětmi má být pozornost států 

zaměřena na dohled nad uměleckými, seznamovacími nebo adopčními agenturami 

apod. 

Dále lze zmínit Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2000) 11 o aktivitách 

proti obchodování s lidskými bytostmi pro účely pohlavního vykořisťování 

a Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2001) 16 o ochraně dětí před sexuálním 

zneužíváním, které jsou v boji proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání také důležité. 

Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1307 (2002) Sexuální 

vykořisťování dětí - nulová tolerance (27. 9. 2002), ve které členské státy vyjádřily 

v článku čtvrtém přesvědčení, že vytváření nových právních nástrojů by bylo zbytečné. 

Dále pak dali najevo své odhodlání přejít od slov k činům a odmítnout veškeré formy 

sexuálního vykořisťování. 

Dne 25. října 2007 byla ve španělském Lanzarote59 přijata Úmluva Rady Evropy 

o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Convention 

on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse). V platnost 

vstoupila dne 1. října 2010. „Představuje první komplexní mezinárodní instrument, který 

                                                 
59Proto je tato úmluva často označována jako Lanzarotská úmluva. 
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se zaměřuje na preventivní, trestněprávní a procesní aspekty ochrany dětí před 

sexuálním zneužíváním.“60 Úmluva obsahuje preambuli a 50 článků rozdělených 

do třinácti hlav. 

„Cílem této úmluvy je:  

a) předcházet pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a bojovat proti němu;  

b) chránit práva dětských obětí pohlavního zneužívání a sexuálního vykořisťování;  

c) podporovat národní a mezinárodní spolupráci proti pohlavnímu vykořisťování 

a zneužívání dětí.“61 

Pod pojem „dítě“ úmluva zahrnuje každou osobu mladší než osmnáct let, ačkoliv 

vnitrostátní legislativy tento pojem upravují různorodě. 

V Hlavě VI jsou poprvé zakotveny skutkové podstaty všech trestných činů, které 

jsou spojeny se sexuálním zneužíváním dětí. „Pojem sexuální vykořisťování 

a zneužívání dětí zahrnuje chování zmíněné v článcích 18 až 23 úmluvy.“62 

Článek 18 upravuje pohlavní zneužívání, jímž rozumí účast na sexuálních 

praktikách s dítětem, které podle vnitrostátních právních předpisů nedosáhlo zákonem 

stanoveného věku pro sexuální praktiky63, jakož i účast na sexuálních praktikách 

s dítětem, pokud k nim došlo po použití nátlaku, síly nebo pohrůžek, nebo pokud 

pachatel zneužil požívané důvěry, nadřazenosti nebo vlivu nad dítětem, anebo pokud 

pachatel zneužil obzvláště zranitelnou situaci dítěte. Touto obzvláště zranitelnou situací 

dítěte může být například jeho fyzické či mentální postižení. Z termínů „požívaná 

důvěra, nadřazenost nebo vliv nad dítětem“ je zřejmé, že zde již nejde o neznámé 

pachatele, mezi obětí a pachatelem je určitý vztah (např. učitel a žák, příbuzenský vztah 

apod.). 

Článek 19, označený jako trestné činy spojené s dětskou prostitucí, zahrnuje 

postih zejména úmyslného nucení a zprostředkování dítěte k účasti na prostituci 

a profitování nebo kořistění z prostituce.  

Dětskou prostitucí přitom rozumí zneužívání dítěte k sexuálním praktikám 

za odměnu, bez ohledu na to, zda je tato odměna poskytována dítěti nebo třetí osobě. 

                                                 
60HOVORKA, Daniel. Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním. Právo 

a rodina. 2010, roč. 2010, č. 9., str. 11 

61Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, článek 1  

62Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, článek 3  

63 V České republice je hranice pro legální pohlavní styk 15 let dle tr. zákoníku. 
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Dětská prostituce je často spojována s organizovaným zločinem a s obchodem s dětmi. 

Je nutné zabezpečit trestnost jak „dodavatelů“ prostituujících dětí tak i osob, které jejich 

„služby“ využívají. 

Trestnými činy týkajícími se dětské pornografie se zabývají články 20 a 21. 

Dětskou pornografií je dle této úmluvy „jakýkoli materiál, který vizuálně zobrazuje dítě, 

které se účastní skutečného nebo předstíraného zřejmého sexuálního jednání nebo 

jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte k primárně sexuálním účelům“64. 

Za trestnou úmluva označuje: 

- výrobu dětské pornografie; 

- nabízení a zpřístupňování dětské pornografie; 

- šíření a předávání dětské pornografie; 

- získávání a zprostředkování dětské pornografie; 

- držení dětské pornografie; 

- vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím komunikačních 

a informačních technologií; 

- zprostředkování nebo nucení dítěte k účasti na pornografických představeních 

nebo zapříčinění účasti dítěte na těchto představeních a 

- vědomou účast na pornografických představeních, kde vystupují děti. 

Každý smluvní stát má právo výhrady k aplikaci ustanovení týkajících se dětské 

pornografie za předpokladu, že obsahuje předstírané znázornění nebo skutečné 

zobrazení neexistujícího dítěte. 

Článek 22 označuje za trestné také zapříčinění účasti dítěte jako svědka 

na pohlavním zneužívání nebo na sexuálních praktikách, za sexuálními účely, aniž by 

se jich přímo účastnilo. 

S ohledem na vývoj informačních a komunikačních technologií byl do úmluvy 

zahrnut článek 23, který ukládá trestně stíhat úmyslné jednání, kdy pachatel 

prostřednictvím komunikačních a informačních technologií úmyslně navrhne dítěti 

setkání za účelem spáchání trestného činu sexuálního zneužívání (článek 18 odst. 1 a)) 

nebo za účelem výroby dětské pornografie (článek 20 odst. 1 a)), pokud po takovém 

návrhu následuje jednání směřující k tomuto setkání. 

                                                 
64Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, článek 20  
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Trestná je zároveň každá forma účastenství či pokus spáchat trestný čin uvedený 

v této úmluvě. 

S ohledem na mezinárodní aspekty jednotlivých trestných činů, je zapotřebí, aby 

úmluva určovala soudní pravomoc smluvních států. Každý smluvní stát musí 

dle článku 25 postihovat trestné činy spáchané: 

- na jeho území nebo na palubě lodi plující pod jeho vlajkou, na palubě letadla 

registrovaného podle jeho práva; nebo 

- jeho občanem; nebo 

- osobou, která má obvyklé bydliště na jeho území; nebo 

- na jeho občanovi či na osobě mající obvykle trvalé bydliště na jeho území. 

Úmluva dále obsahuje ustanovení týkající se vyšetřování a trestního stíhání. 

Za základní zásadu lze označit ustanovení článku 30, tj. vyšetřování a trestní řízení má 

probíhat v nejlepším zájmu dítěte a s respektem k jeho právům. Při vyšetřování by 

se neměli oběť a pachatel dostávat do přímého kontaktu ve vyšetřovacích služebnách 

a soudních místnostech. Smluvní strany úmluvy musí zajistit, aby „vyšetřování nebo 

trestní stíhání nebylo podmíněno oznámením ze strany oběti a aby se v trestním řízení 

mohlo pokračovat i tehdy, pokud svou výpověď stáhla“65. 

Článek 33 úmluvy byl do Českého práva reflektován ustanovením o stavení 

promlčecí doby, neboť doba, po kterou je oběť trestného činu obchodování s lidmi 

mladší osmnácti let, se do promlčecí doby nezapočítává. Dále úmluva stanovuje 

požadavky na výslech dítěte (článek 35), jak a kým by měly být oběti vyslýchány. 

Vyslýchány by měly být jen v případě, že je to nezbytné. Mají právo na přítomnost 

svých právních zástupců nebo jiné dospělé osoby dle svého výběru. 

Na implementaci této úmluvy dohlíží Výbor stran, který se skládá ze zástupců 

smluvních stran. 

Ačkoli se jedná o stěžejní mezinárodní dokument upravující problematiku 

komerčního sexuálního zneužívání dětí, Česká republika není signatářem66 této úmluvy. 

Je tak společně s Lotyšskem posledním státem Rady Evropy, které tuto úmluvu 

nepodepsaly. 

                                                 
65Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, článek 32 

66 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse CETS 

No.: 201: Chart of signatures and ratifications. [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=03/05/2013&CL=ENG  
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4. 4. Právní dokumenty Evropské Unie 

Evropská Unie je specifickou organizací, jejíž hlavní cíle jsou zejména 

ekonomického charakteru. Přesto v roce 2012 získala za boj o demokracii a lidská práva 

Nobelovu cenu za mír. 

 „Spolupráce členských států v rámci EU sleduje především dosažení vyšší míry 

bezpečnosti na území Unie. Soustřeďuje se na nejvýznamnější a nejnebezpečnější formy 

přeshraniční kriminality, které mohou být potírány pouze pomocí důsledné spolupráce 

všech členských států.“ 67 Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí je 

upravena zejména ve směrnicích a rámcových rozhodnutích. Patří sem například 

Rozhodnutí Rady 2000/375/SVV o boji proti dětské pornografii na Internetu, Rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV o boji proti obchodování s lidmi a Rámcové rozhodnutí 

Rady 2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, 

které však bylo nahrazeno Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU 

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Directive 

of the European Parliament and of the Council 2011/93/EU on combating sexual abuse, 

sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council 

Framework Decision 2004/68/SVV, Štrasburk, 13. 12. 2011). Dle důvodové zprávy 

k návrhu směrnice při potírání pohlavního vykořisťování dětí je nezbytné sbližovat 

trestněprávní předpisy členských států, aby se zlepšila spolupráce v trestních věcech. 

S ohledem na nedostatky68 Rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, na nezbytnost 

zajištění komplexní ochrany obětí, na potřebu odstranění překážek v přeshraničním 

vyšetřování a trestním stíhání a na potřebu zajistit platnost trestního rozhodnutí ve všech 

členských státech bylo nutné přijmout novou právní úpravu.  

                                                 
67 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo procesní, 2. vydání. Praha: Leges, 2011, str. 87 

68„Slaďuje právní předpisy pouze v omezeném počtu trestných činů, neřeší nové formy zneužívání a vykořisťování 

prostřednictvím informačních technologií, neodstraňuje překážky bránící trestnímu stíhání mimo území daného státu, 

neřeší všechny specifické potřeby dětských obětí a neobsahuje přiměřené opatření pro předcházení těmto trestným 

činům.“ Důvodová zpráva k návrhu směrnice 
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Důvody pro přijetí nové směrnice jsou uvedeny v samém úvodu tohoto právního 

dokumentu. Je jich zde celkem 52. Příkladmo lze uvést následující: 

- pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí představují závažné porušování práv 

dítěte na ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho; 

- s rozvojem technologií a internetu se rozvíjí i formy sexuálního zneužívání 

a pohlavního vykořisťování dětí; 

- je nutné zabránit sekundární viktimizaci oběti, 

- je třeba zamezit propagaci a provozování tzv. sexuální turistiky, 

- měla by být věnována pozornost také prevenci a osvětovým kampaním. 

„Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů 

a sankcí v oblasti pohlavního zneužívání pohlavního vykořisťování dětí, dětské 

pornografie a navozování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům.“69 

Směrnice ve svém článku 2 definuje základní pojmy: 

- dítě – každá osoba mladší 18 let (stejně jako je v Úmluvě o ochraně dětí před 

sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním), 

- dětská pornografie:  

i) jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, které se účastní skutečného nebo 

předstíraného jednoznačně sexuálního jednání,  

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

iii) jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu se vzhledem dítěte, která 

se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, 

nebo každé zobrazení pohlavních orgánů osoby se vzhledem dítěte 

k prvotně sexuálním účelům, nebo  

iv) realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, 

nebo realistické obrázky pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním 

účelům, 

- dětská prostituce – zneužívání dítěte k sexuálním praktikám, kdy jsou dítěti 

za jeho účast na sexuálních praktikách poskytovány či slibovány peníze nebo 

jiné odměny či výhody bez ohledu na to, zda je tato platba, slib nebo výhoda 

poskytována dítěti či třetí straně, 

                                                 
69Směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/92/EU, článek 1 
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- pornografické představení – živé vystoupení určené určitému publiku, a to 

i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií,  

i) dítěte, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně 

sexuálního jednání nebo,  

ii) pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům. 

Definice pojmu dětské pornografie je upravena v souladu s definicemi v Úmluvě 

Rady Evropy a Opčním protokolu k Úmluvě OSN o právech dítěte. Sankce za tyto 

trestné činy by měly být přiměřené, účinné a odrazující. Horní hranice trestu odnětí 

svobody se u jednotlivých trestných činů uvedených v článcích 3 až 6 pohybuje 

v rozmezí nejméně jednoho roku až deseti let.  

Mezi trestnými činy je nově zaveden i trestný čin navazování kontaktu s dětmi 

k sexuálním účelům, tzv. grooming. Tento trestný čin spáchá dospělá osoba, navrhne-li 

prostřednictví informačních a komunikačních technologií setkání dítěti za účelem účasti 

na sexuálních praktikách s dítětem nebo za účelem výroby dětské pornografie a učiní-li 

po tomto návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání. Tento trestný čin 

„představuje hrozbu, která získává v souvislosti s internetem zvláštní podobu, protože 

Internet umožňuje bezprecedentní, anonymitu uživatelů, neboť jim dává příležitost 

k utajování jejich skutečné totožnosti a vlastností, jako je například věk“70. Takové 

nebezpečí se skrývá především na sociálních sítích a diskusních fórech. 

Členské státy přijmou opatření k zajištění trestnosti navádění, pomoci, účastenství 

a pokusu. Směrnice klade také důraz na pomoc, podporu a ochranu práv dětských obětí 

při vyšetřování a trestním řízení. 

 

4. 5. Shrnutí 

V této diplomové práci uvedený výčet mezinárodních dokumentů je pouze 

příkladný. Jedná se o nejvýznamnější právní dokumenty, které byly v boji proti této 

trestné činnosti přijaty. Ač se jedná o relativně nový fenomén, ustanovení chránící děti 

před tímto typem trestné činnosti nalezneme již v dokumentech ze začátku 20. století. 

Například v roce 1910 byla v Paříži přijata Mezinárodní úmluva o potírání obchodu 

s děvčaty a ve stejném roce byla v New Yorku přijata Úmluva o potírání rozšiřování 

necudných publikací. Velice důležitým (ačkoli právně nezávazným) dokumentem je 

                                                 
70 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/92/EU, bod 19 
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Deklarace práv dítěte, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1959. Její základní 

zásady se staly vzorem mnoha dalších mezinárodních úmluv. Největší rozmach však 

nastal v druhé polovině 90. let. Lze konstatovat, že se tak stalo v důsledku rozmachu 

samotného fenoménu. 

Samozřejmě ani organizace na regionální úrovni nezůstávají pozadu a snaží se 

s problémem komerčního sexuálního zneužívání dětí bojovat. Jejich cílené kroky 

mohou vést k zamezení rozšiřování a později i k úplnému vymýcení tohoto problému. 

Výhodu spatřuji v působnosti těchto právních dokumentů. Tím, že se zaměřují na boj 

proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání v rámci konkrétní oblasti a ne globálně, mají 

větší šanci uspět. Jedná se o organizace, které působí v rámci evropského kontinentu, 

Radu Evropy a Evropskou unii. Regionální organizace mohou reagovat na jednotlivé 

formy této trestné činnosti lépe, neboť mají větší přehled o četnosti výskytu apod. 

Např. v Evropě patří mezi nejrozšířenější formu dětská pornografie a prostituce, naproti 

tomu v asijských zemích se jedná o dětskou prostituci a obchod s dětmi nejčastěji 

za účelem nucené práce. 

Některé smlouvy jsou formulovány dosti obecně a ponechávají tak prostor 

k interpretaci, jiné naopak jednotlivé pojmy přesně definují. Dá se říci, že čím dále 

v historii zajdeme tím je mezinárodní úmluva či právní dokument obecnější, tím méně 

definice v něm nalezneme. Lze také konstatovat, že ze závěrů velkých mezinárodních 

organizací vyplývají často obecné závazky ponechávající větší možnost k interpretaci, 

oproti závazkům definovaným v regionálních úmluvách, doporučeních, která obsahují 

konkrétní podměty a doporučení. Všechny však mají společný cíl a tím je bezpečí 

a ochrana dětí. Ať už pro specifikaci pojmu dítě slouží jakákoli věková hranice.  

Česká republika je signatářem většiny univerzálních i regionálních úmluv 

týkajících se komerčního sexuálního zneužívání dětí a zásady a doporučení z nich 

vyplývající implementovala do českého právního řádu. Tato ustanovení nalezneme 

zejména v předpisech trestního práva, ale i v předpisech rodinného a správního práva. 

Hovoříme například o zákonu č. 94/1963 Sb. o rodině, který bude od 1.1.2014 nahrazen 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se jedná o zákon č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a další.  
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Ačkoliv je Česká republika stranou všech důležitých dokumentů, pro vytvoření 

komplexní ochrany dětí v České republice je důležité, aby se stala signatářem též 

Lanzarotské úmluvy a plnila veškeré závazky, které na sebe převzala přistoupením 

k jednotlivým smlouvám.  
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5. PRÁVNÍ ÚPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

5. 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Nejsilnějším a nejúčinnějším nástrojem v boji proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí jsou trestněprávní předpisy. Pojem komerční sexuální zneužívání dětí 

v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „tr. zákoník“) ani v zákoně 

č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „tr. řád“) nenajdeme. Trestné činy 

vztahující se k tomuto fenoménu však nalezneme ve zvláštní části tr. zákoníku v hlavě 

II. díl 1 upravující trestné činy proti svobodě, v hlavě III. upravující trestné činy proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti a v hlavě IV. upravující trestné činy proti rodině 

a dětem. 

Pro přehlednost jsem rozdělila trestné činy do třech skupin dle jednotlivých forem 

komerčního sexuálního zneužívání dětí: 

I. obchod s dětmi 

a. § 168 – Obchodování s lidmi 

b. § 169 – Svěření dítěte do moci jiného 

II. dětská pornografie 

a. § 192 – Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

b. § 193 – Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

III. dětská prostituce 

a. § 201 – Ohrožení výchovy dítěte 

b. § 202 – Svádění k pohlavnímu styku 

 

Na uvedené trestné činy navazuje ustanovení týkající se beztrestnosti dítěte (§ 203 

tr. zákoníku), ve kterém je vyjádřen obecný právní princip, že osoba, k jejíž ochraně je 

příslušné trestněprávní ustanovení určeno, nemůže být trestná. Proto dítě, které žádá 

nebo přijme úplatu, prospěch nebo jinou výhodu za to, že má pohlavní styk, pohlavně se 

ukájí, obnažuje nebo se dopouští jiného srovnatelného chování, není trestně odpovědné 

ani podle ustanovení o návodci nebo pomocníkovi. Ustanovením, které komerčně 

sexuálně zneužitému dítěti umožňuje oznámit, že se stalo obětí trestného činu i po 

uběhnutí standartní promlčecí doby. Jedná se o ustanovení týkající se promlčení 

upravené v § 34 odst. 3 trestního zákoníku. Podle tohoto ustanovení se do promlčecí 
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doby nezapočítává doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) 

nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tr. zákoníku 

o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let. 

V důsledku čehož začne promlčecí doba fakticky běžet až od okamžiku nabytí zletilosti 

oběti, tj. poté, co oběť dovršila 18. rok věku. Tímto ustanovením byl uspokojen 

požadavek článku 33 Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním 

vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, který požadoval dostatečně dlouhou dobu po 

dosažení věku 18 let dítěte, a byla tak posílena ochrana obětí. 

Celkově lze konstatovat, že prostřednictvím shora uvedených skutkových podstat 

trestných činů lze postihovat nejzávažnější formy komerčního sexuálního zneužívání 

dětí. Často však jednání pachatele naplňuje více skutkových podstat. Běžný je souběh 

s dalšími trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jako např. znásilnění 

(§ 185 tr. zákoníku), sexuální nátlak (§ 186 tr. zákoníku) nebo pohlavní zneužití (§ 187 

tr. zákoníku), dále je běžný i souběh s trestnými činy proti majetku – krádež (§ 205 

tr. zákoníku), podvod (§ 209 tr. zákoníku). 

Tyto trestné činy, postihující jednání pachatele naplňující znaky komerčního 

sexuálního zneužívání dětí, jsou odezvou na některé již zmíněné mezinárodní 

dokumenty, například na: 

- Úmluvu o právech dítěte (1989), 

- Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte proti prodeji dětí, dětské prostituci 

a dětské pornografii (2000), 

- Rámcové rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji 

proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii, 

- Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním 

a sexuálním zneužíváním (2007), a další nezávazná doporučení. 

Dále se zaměřím pouze na vybraná ustanovení tr.zákoníku týkající se komerčního 

sexuálního zneužívání dětí. 
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5. 1. 1. Obchod s dětmi 

5. 1. 1. A. Obchodování s lidmi § 168 

Tímto ustanovením byly implementovány závazky mezinárodního a unijního 

práva. Jedná se například o Protokol OSN o prevenci, potírání a trestání obchodu 

s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, Úmluvu o otroctví, Mezinárodní úmluvu 

o potlačování zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného, Rámcové 

rozhodnutí Rady Evropské unie o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské 

pornografii 2004/68/SVV71 a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU 

ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně 

a další. 

Toto ustanovení se vztahuje na obě formy obchodu s lidmi - jak na vnitrostátní, 

tak na přeshraniční obchodování s lidmi. 

Jak vyplývá ze zařazení v tr. zákoníku, objektem, který toto ustanovení chrání, je 

osobní svoboda v nejširším slova smyslu. Předmět útoku se liší dle skutkové podstaty. 

V ustanovení § 168 tr. zákoníku jsou obsaženy dvě základní skutkové podstaty. 

Předmětem útoku trestného činu uvedeného v § 168 odst. 1 tr. zákoníku je dítě. Dle 

§ 126 tr. zákoníku chápeme dítě jako osobu mladší osmnácti let (nehledě na pohlaví), 

pokud trestní zákon nestanoví jinak. V § 168 odst. 2 tr. zákoníku jsou předmětem útoku 

dospělí, tj. jiné osoby než děti. Dále se budu věnovat pouze ustanovením, která jsou 

určena k ochraně dětí. 

Pachatelem může být jakákoli fyzická či právnická osoba (srov. § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

Po subjektivní stránce se vyžaduje úmyslné zavinění. Tento úmysl se musí 

vztahovat i na některý z účelů uvedených v § 168 odst. 1 písm. a) až e) tr. zákoníku. 

„Podle § 168 odst. 1 je trestné výlučně obchodování s dětmi, pokud se ho pachatel 

dopustí způsobem a za účelem uvedeným v tomto ustanovení. Není zapotřebí, aby bylo 

vůči dítěti použito násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy, lsti či zneužito omylu, 

tísně nebo závislosti.“72 Výčet jednání uvedených v § 168 odst. 1 písm. a) až e) 

tr. zákoníku je taxativní. Tato jednání však nemusí být v rozporu s vůlí dítěte. Souhlas 

                                                 
71 Nahrazeno Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2011/93/EU, o boji proti pohlavnímu zneužívání a 

pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii 

72 VANTUCH, P. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů : informace z judikatury. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8., str. 574 
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dítěte s tímto jednáním totiž není právně relevantní a nezbavuje pachatele jeho trestní 

odpovědnosti. 

Skutkovou podstatu § 168 odst. 1 tr. zákoníku naplní ten, kdo přiměje, zjedná, 

najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje či vydá dítě k účelům uvedeným v písm. 

a) až e). 

Pojmem obchodování tak zákonodárce rozumí následující způsoby jednání, 

kterými pachatel k uvedeným účelům dítě využije. 

Pachatel přiměje dítě k účelu uvedenému v § 168 odst. 1 tr. zákoníku, jednáním, 

které neobsahuje prvky agresivity. Pachatel uplatní na dítě vliv, který plyne z jejich 

vztahu, jedná se o různé formy přemlouvání, žádostí apod. 

Zjednáním se rozumí uzavření dohody, která směřuje k využití dítěte způsobem 

stanoveným v písm. a) až e), může se jednat o konkludentní dohodu, je zde vůle obou 

stran uzavřít dohodu, úmysl využít dítě určitým způsobem nemusí být ve smlouvě 

výslovně vyjádřen. 

Při najmutí se jedná stejně jako v případě zjednání o uzavření smlouvy, jíž se 

najímá osoba mladší osmnácti let. Zpravidla se jedná o zaměstnávání osob, kdy úmysl 

najmout osobu k jednáním uvedeným v písm. a) až e) nemusí být ve smlouvě vyjádřen, 

může se tak jednat například o zaměstnávání tanečnic či barmanek, které jsou posléze 

využity k výše uvedeným účelům. 

Zlákáním je snaha pachatele směřující k získání osoby mladší osmnácti let 

prostřednictvím slibů, snadných výdělků apod. pro určité jednání stanovené 

v písm. a) až e),  

Svedení je podobné zlákání, pachatel jedná, tak aby v dítěti vzbudil rozhodnutí 

k některému z účelů uvedených v písm. a) až e). 

Pachatel dítě dopraví, pokud ho úmyslné přemístí osoby za účelem jejího použití 

způsobem uvedeném v tr. zákoníku, není rozhodující zda byly překročeny státní hranice 

či nikoliv. 

Ukrytím dítěte je umístění dítěte na utajované či skryté místo. Nemusí být ukryto 

absolutně, o jeho existenci a místě ukrytí mohou vědět třetí osoby (např. osoba 

pachateli blízká). 
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Omezování osobní svobody (tedy takové jednání pachatele, kterým neoprávněně 

zabraňuje či znemožňuje svobodný pohyb dítěti) za účelem zneužití dítěte k jednání 

uvedenému v tr. zákoníku je zadržením dítěte. 

Pokud pachatel dítě vydá, předá ho jakýmkoliv způsobem do moci jiného 

k dalšímu nakládání s ní. 

Podle § 168 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku je postihováno obchodování s dětmi 

za sexuálními účely, tj. pohlavní styk nebo jiná forma sexuálního zneužívání nebo 

obtěžování anebo výroba pornografického díla. Pohlavním stykem se rozumí jakýkoli 

způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Nejedná se pouze o soulož (přímo 

o spojení pohlavních orgánů) ale i o další jednání, které směřuje k pohlavnímu 

uspokojení jiné osoby, ale nezáleží na tom, zda k němu v konkrétním případě dojde. 

„Sexuálním obtěžováním se rozumí méně intenzivní zásahy do pohlavní sféry dotčené 

osoby než pohlavní styk nebo sexuální zneužívání, zejména méně intenzivní dotyky 

na různých částech jejího těla, fotografování obnažených eroticky významných částí těla 

apod., dále i její zapojení do produkce při striptýzových představeních, v tzv. peep show 

nebo jiném sledovaném svlékání dotčené osoby anebo i jiné srovnatelné chování 

pachatele se sexuálním motivem.“73 K pojmu výroba pornografického díla blíže 

v kapitole Zneužití dítěte k výrobě pornografie § 193. 

Dále se děti stávají předmětem obchodu k pracovním účelům. Do této kategorie 

lze zahrnout účely uvedené v § 168 odst. 1 písm. d) a e) tr. zákoníku, tj. otroctví, 

nevolnictví a nucené práce. Otroctvím se rozumí stav, kdy je člověku upírána povaha 

osobnosti a je považován za bytost, která je předmětem vlastnického práva. 

„Nevolnictví je nejtěžším stupněm poddanství, kdy nevolník je zcela ekonomicky 

i osobně bezprávný a plně závislý na rozhodnutí vrchnosti.“74 Nevolník tedy není 

předmětem vlastnického práva, ale je podřízen vrchnosti. 

Pojem nucená práce se objevuje v mnoha právních dokumentech. „Nucenou prací 

je každá práce nebo služba, která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou 

                                                 
73 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1692 

74 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8. , 

str. 574 
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jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně.“75 Je zakázaná 

například Listinou základních práv a svobod, která ve svém článku 9 odst. 1 stanoví, že 

nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Dále jsou v druhém odstavci 

tohoto článku uvedeny případy, na které se toto ustanovení nevztahuje. O nucenou práci 

se nejedná v případě, že osoba vykonává vojenskou službu, službu vyžadovanou 

na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které 

ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, práce ukládané podle zákona 

osobám ve výkonu trestu odnětí svobody apod. 

 „Trestný čin je dokonán okamžikem, kdy dojde k tomu, že pachatel poškozeného 

přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá k účelům 

uvedenému pod písm. a) až e). K dokonání není zapotřebí dosažení účelu. Znakem 

trestného činu obchodování s lidmi není úplatnost.“76 

Z obchodování s lidmi plynou pachatelům často vysoké zisky, obzvláště pokud se 

jedná o pachatele, kteří jsou členy organizované skupiny. Také proto bylo do ustanovení 

§ 168 odst. 3, 4 a 5 tr. zákoníku zahrnuto několik přitěžujících, resp. zvlášť přitěžujících 

okolností. 

Organizovanou skupinou podle § 168 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku se rozumí 

„sdružení více osob, v němž je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy 

sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, 

což zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti provedení činu a tím i jeho nebezpečnost 

pro společnost.“77 Organizovaná skupina uvedené v § 168 odst. 4 písm. c) tr. zákoníku 

„působí ve více státech, jestliže působí nejméně ve dvou státech, a to případně včetně 

České republiky.“78 

Nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti (§ 168 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku), 

způsobení těžké újmy na zdraví (§ 168 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku) nebo způsobení 

                                                 
75 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1693 

76 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8. , 

str. 574 

77 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. vyd. podle stavu k 

1.10. 2012. Praha: Leges, 2012, 1301 s. ISBN 978-80-87576-29-8. str. 253 a 254 

78 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1698 
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smrti (§ 168 odst. 5 tr. zákoníku) se od sebe navzájem liší tím, zda k účinku (těžké újmě 

na zdraví či smrti) došlo. V prvním případě postačí k dokonání trestného činu pouze 

hrozba takového nebezpečí, k účinkům nemusí vůbec dojít. Oproti tomu v druhém 

a třetím případě je důležitým znakem skutkové podstaty jak účinek, tak úmysl. Jednání 

je možné posuzovat dle § 168 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, resp. 168 odst. 5 

tr. zákoníku, jestliže těžká újma na zdraví, resp. smrt, byla způsobena z nedbalosti. 

Pokud by pachatel jednal v úmyslu způsobit těžkou újmu na zdraví, resp. smrt, jednalo 

by se o trestný čin ublížení na zdraví (§ 147 tr. zákoníku), resp. vraždu (§ 140 

tr. zákoníku), a to v souběhu s trestným činem obchodování s lidmi. 

Pachatel naplní znaky kvalifikované skutkové podstaty, v případě, že jednal 

způsobem uvedeným v odst. 1 s úmyslem získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch (§ 168 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku) či prospěch velkého rozsahu (§ 168 odst. 

4 písm. b) tr. zákoníku). Prospěch je vykládán v souladu s § 138 tr. zákoníku. Značný 

prospěch činí nejméně 500 000 Kč a prospěch velkého rozsahu činí nejméně 5 000 000 

Kč. K dokonání tohoto trestného činu však není rozhodující, zda bylo prospěchu 

dosaženo, postačí, aby pachatel jednal v úmyslu takový prospěch získat. 

V § 168 odst. 3 písm. d) tr. zákoníku je názorně vidět, jak se jednotlivé formy 

komerčního sexuálního vykořisťování dětí prolínají. Pokud pachatel jednal způsobem 

uvedeným v odst. 1 v úmyslu užít dítě k prostituci, je trestně odpovědný dle § 168 

odst. 3 písm. d) tr. zákoníku. Nelze na toto jednání vztahovat ustanovení o trestném činu 

kuplířství (§ 189 tr. zákoníku) a ani jejich jednočinný souběh není možný. „Trestný čin 

obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d) 

je ve vztahu k trestnému činu kuplířství podle § 189 odst. 1 trestným činem speciálním, 

a jeho jednočinný souběh s tímto trestným činem je proto vyloučen.“79  

K provozování prostituce, která sama o sobě není trestná, se vyjádřil soud 

ve svém rozhodnutí č. 22/1995, kdy uvedl, že prostitucí „není jen pohlavní styk s jinými 

osobami za úplatu uskutečněný formou soulože, ale i všechny další formy ukájení 

pohlavního pudu jiné osoby stejného nebo opačného pohlaví tělesným stykem 

za úplatu“.  

                                                 
79 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1699 
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Jelikož je obchodování s lidmi vždy zvlášť závažným zločinem, je jeho příprava 

trestná i v prvním odstavci. 

 

5. 1. 1. B. Svěření dítěte do moci jiného § 169 

Jedná se o ustanovení, které má zabránit únosům dětí a obchodování s nimi. 

Trestný čin svěření dítěte do moci jiného privilegovanou skutkovou podstatou 

k ustanovení o obchodování s lidmi. 

Objektem ochrany je svoboda dítěte a zájem na řádném výkonu péče o něj. 

Předmětem útoku může být pouze osoba mladší osmnácti let – dítě (dle § 126 

tr. zákoníku). 

Pachatel nemusí mít žádnou zvláštní vlastnost nebo způsobilost, může jím být 

kdokoli (fyzická i právnická osoba), kdo má dítě ve své moci. Jedná se například 

o rodiče, osvojitele, poručníka, ústav určený pro ústavní výchovu apod.  

Po subjektivní stránce je vyžadován úmysl (§ 15 tr. zákoníku). 

Pojmem „svěření dítěte do moci jiného“ se rozumí jakýkoli způsob předání dítěte 

k dalšímu nakládání, včetně svěření dítěte jinému za pomoci prostředníka, a to 

za odměnu. Odměna může být v různých formách – finanční prostředky, cennosti nebo 

jiné majetkové hodnoty apod. Podmínkou však není, aby se dítě dostalo do horších 

životních poměrů, než v kterých se nacházelo před svěřením do moci jiného. Některé 

osoby vede ke svěření dítěte do moci jiného právě představa, že se bude mít v novém 

prostředí lépe. 

Adopcí je dle českého právního řádu osvojení, kterým vzniká mezi osvojitelem 

a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem 

a příbuznými osvojitele vzniká poměr příbuzenský. K adopci ve smyslu § 169 může 

dojít nejen v České republice ale i v cizině. 

Jiným obdobným účelem je účel obdobný adopci. Jedná se o „svěření dítěte 

za odměnu do moci jiného za účelem jeho výchovy a výživy, aniž toto jednání směřuje 

k adopci.“80 

Jedná se o péči nahrazující původní rodinnou nebo jinou výchovu, a to jak 

v České republice, tak v zahraničí. 

                                                 
80 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1702  
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Kvalifikovanou skutkovou podstatu dle § 169 odst. 2 a 3 tr. zákoníku naplní ten, 

který spáchá čin dle odst. 1 opětovně, jako člen organizované skupiny, ve spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech, způsobí-li takovým jednáním těžkou 

újmu na zdraví nebo smrt, nebo pokud spáchá takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo 

jiného značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu. 

 

5. 1. 2. Dětská pornografie 

5. 1. 2. A. Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií § 192 

K postihu dětské pornografie zavazuje Českou republiku řada dokumentů 

přijatých na mezinárodní úrovni či na úrovni Evropské unie. Jedná se například o Opční 

protokol k Úmluvě OSN o právech dítěte proti prodeji dětí, dětské prostituci a dětské 

pornografii (2000) a Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním 

vykořisťováním (2007). 

Skutková podstata trestného činu podle § 192 tr. zákoníku postihuje nakládání 

s pornografickým dílem, které zobrazuje či jinak využívá dítě. Zájmem společnosti je, 

aby dětská pornografie vůbec nevznikala a pokud k jejím vzniku dojde, tak aby nebyla 

šířena. 

Ustanovení § 192 tr. zákoníku obsahuje dvě základní skutkové podstaty. Jejich 

objektem je ochrana mravního vývoje dětí a jejich ochrana před sexuálním 

zneužíváním. Předmětem útoku jsou osoby mladší osmnácti let (nehledě na pohlaví), 

tj. děti ve smyslu § 126 tr. zákoníku. 

Z ustanovení § 192 tr. zákoníku nevyplývá, že by pachatel musel mít zvláštní 

vlastnost či způsobilost, proto se jím může stát jakákoli fyzická či právnická osoba 

(srov. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim). 

Po subjektivní stránce je vyžadována úmyslná forma zavinění. 

Základní skutkovou podstatu dle § 192 odst. 1 tr. zákoníku naplní ten, kdo 

přechovává tzv. dětskou pornografii. Dětskou pornografií se rozumí takové 

pornografické dílo, které zobrazuje či jinak využívá dítě. Dále je za dětskou pornografii 

považováno i pornografické dílo zobrazující osobu, která se jeví být dítětem. Trestné 

je jakékoli pornografické zobrazení dítěte, nemusí se jednat o sexuální styk s dítětem. 

Za dětskou pornografii tak lze pokládat například „snímky obnažených dětí v polohách 
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vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení, dále pak 

snímky dětí zachycující polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku s nimi, 

popř. i jiné obdobně sexuálně dráždivé snímky dětí.“81 

Definice pornografického díla se v tr. zákoníku neobjevuje. Lze ho však 

charakterizovat tím, že „zvláště intenzivním a vtíravým způsobem zasahuje a podněcuje 

sexuální pud, překračuje podle převládajících názorů ve společnosti uznávané hranice 

sexuální slušnosti, uráží neakceptovatelným způsobem cit pro sexuální slušnost, 

vyvolává pocit studu“.82 Názory na to, co je považováno ve společnosti za sexuální 

slušnost se časem mění. Pro označení díla za pornografické je rozhodující jeho celkový 

obsah, nikoli jen určitá část. Za pornografické nelze považovat zobrazení nahého 

lidského těla v přiměřené situaci, i kdyby mohlo vzbuzovat sexuální vzrušení. Jedná 

se například o zobrazení koupajících se osob. Za pornografické zároveň nelze označit 

předměty určené k vědeckým, uměleckým či osvětovým cílům. Do této kategorie 

spadají například lékařské učebnice. Dle tr. zákoníku může mít pornografické dílo 

podobu písemnou, fotografickou, filmovou, počítačovou, elektronickou a jinou. 

Uvedený výčet je pouze demonstrativní. 

Pornografické dílo zobrazující osobu, která se jeví být dítětem lze vykládat jako 

pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá osobu starší osmnácti let 

(dle § 126 tr. zákoníku tedy nejde o dítě), která má však vzhled dítěte nebo neexistující 

realisticky znázorněné dítě (např. počítačové animace). 

Přechováváním se rozumí „jakýkoliv způsob držení dětské pornografie“.83 

Pro přechovávání postačí, aby měl pachatel dětskou pornografii ve své moci, nemusí ji 

mít přímo u sebe. To znamená, že ji nemusí mít například v tašce, postačí, pokud ji má 

uschovanou u známých. Nezáleží na tom, pro koho pachatel přechovává pornografické 

dílo ani na délce přechovávání. Pachatel může přechovávat pornografii pro sebe 

i pro jiného. Prohlížení takových pornografických děl není trestné, pokud není ukládáno 

na nosič informací. „Přechodné automatické ukládání webových stránek nebo jiných 

                                                 
81 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. vyd. podle stavu 

k 1.10. 2012. Praha: Leges, 2012, 1301 s. ISBN 978-80-87576-29-8. str. 258 

82 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1882 

83 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. vyd. podle stavu k 

1.10. 2012. Praha: Leges, 2012, 1301 s. ISBN 978-80-87576-29-8. str. 258 
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dat do vyrovnávací paměti počítače, jejich technické kopie […] nebo vytváření 

tzv. cookies nelze za přechovávání považovat. Sporné je, zda lze za přechovávání 

považovat případy, kdy buď uživatel cíleně a pravidelně prohlížet určité stránky 

s dětskou pornografií.“84 Jestliže uživatel nemá vliv na existenci ani na obsah takových 

stránek, nelze hovořit o přechovávání, neboť je uživatel nemá ve své dispozici. 

Skutková podstata dle § 192 odst. 2 tr. zákoník postihuje taxativně vymezené 

nakládání s dětskou pornografií. Pachatel naplní tuto skutkovou podstatu, pokud takové 

pornografické dílo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, 

zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří. Tresné je i kořistění 

z dětského pornografického díla.  

Pachatel tedy nakládá s dětským pornografickým dílem, pokud takové dílo vyrobí 

tedy jakkoli zhotoví takové dílo, není rozhodující, zda jde o průmyslovou nebo 

řemeslnou výrobu nebo výrobu pro vlastní či cizí potřebu. 

Dovozem se rozumí situace, kdy osoba dopravuje pornografické dílo z cizího 

státu na území České republiky. 

Za vývoz je považována opačná situace, kdy pornografické dílo opouští území 

České republiky. 

Průvozem je takový pohyb pornografického díla, kdy sice na území České 

republiky vstoupí, avšak s úmyslem ho neprodleně opustit, neboť cílovou zemí je jiná 

země. 

Pachatel nabídne pornografické dílo, pokud jakkoli předloží pornografické dílo 

s cílem, aby si ho jiný převzal, není rozhodující, zda jiná osoba nabídku akceptuje, 

v tomto případě je pokus povýšen na dokonaný trestný čin. 

Pachatel činí pornografické dílo veřejně přístupným, jestliže umožňuje, aby se 

s pornografickým dílem mohl seznámit kdokoli (ustanovení § 117 tr. zákoníku 

o veřejném spáchání trestného činu se v tomto případě nepoužije). 

Zprostředkování je jednáním, kterým pachatel vystupuje v pozici prostředníka 

mezi osobou, která pornografické dílo nabízí a osobou, která si takové dílo opatřuje. 

V důsledku jednání, které je označováno jako uvedení do oběhu, se má 

pornografické dílo dostat k širšímu okruhu osob. 

                                                 
84 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1892 
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Při prodeji pachatel odevzdá jinému pornografické dílo za úplatu. Může se jednat 

i o placené zpřístupnění webových stránek s dětskou pornografií; 

Pod termín „jinak jinému zprostředkuje“ lze subsumovat mnoho způsobů šíření 

například darování, směnu, výpůjčku apod. 

Za kořistění, které je též trestné, je označeno získávání majetkového či jiného 

prospěchu z pornografického díla. 

Kvalifikovanou skutkovou podstatu dle § 192 odst. 3 a 4 tr. zákoníku naplní ten, 

který spáchá čin dle odst. 2 jako člen organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 

skupinou působící ve více státech nebo pokud spáchá takový čin v úmyslu získat pro 

sebe nebo jiného značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu nebo pokud takový 

čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem.  

Za tisk je považováno jakékoli vyhotovení textu, znaku nebo obrazu 

rozmnoženého mechanickou nebo chemickou cestou – za pomoci tiskařského lisu, 

xeroxu, fotoaparátu apod., takto vytvořenou tiskovinou není přepis na psacím stroji. 

V pojetí tr. zákoníku je film chápán jako umělý děj (i text nebo obraz), který je 

zachycen na filmový pás a je určen k veřejnému promítání,  

V případě rozhlasu, se jedná o „veřejné šíření řeči, zvuků a hudby z jednoho místa 

na dálku k posluchačům pomocí elektrických signálů rádiovou cestou nebo vedením, 

přičemž jde o vysílání na jakékoli vlnové frekvenci, ale i rozhlas po drátě, a to bez 

ohledu na to, kdo ho provozuje“.85 

Televize je sdělovací prostředek určený pro přenos pohyblivých obrazů 

elektrickou cestou na vzdálenost k divákům, 

Veřejně přístupná počítačová síť je „funkční propojení počítačů do sítí s cílem 

vytvořit informační systém pracující s tzv. dálkovým přístupem, jakým je především 

Internet a jiné podobné informační systém“,86 

Za jiný obdobně účinný způsob lze považovat například místní rozhlas, nahrávky 

na gramofonové desce, záznam na počítačové disketě, pokud jsou zpřístupněny 

veřejnosti ve formě blíže neurčeného počtu lidí. 

                                                 
85 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. § 191 

86 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. §191 
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Jelikož se výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií vyznačuje vyšší 

společenskou škodlivostí, je trestná přísněji než šíření prosté pornografie podle § 191 

tr. zákoníku. 

 

5. 1. 2. B. Zneužití dítěte k výrobě pornografie § 193 

Dalším trestným činem, který ohrožuje mravní a citový vývoj dítěte je zneužití 

dítěte k výrobě pornografie. 

Objektem tohoto trestného činu je ochrana dětí před sexuálním zneužíváním 

a jejich svoboda rozhodování. Předmětem útoku je dítě ve smyslu § 126 tr. zákoníku. 

Pachatelem se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba (srov. § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

Pokud jde o zavinění, vyžaduje se zde úmysl ve smyslu § 15 tr. zákoníku. 

Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá v tom, že pachatel dítě přiměje 

(využije vliv, který vyplývá ze vzájemného vztahu mezi ním a dítětem), zjedná (uzavře 

s dítětem dohodu o účasti na pornografickém díle), najme (uzavře s dítětem obdobně 

jako v případě zjednání dohodu, jejím důležitým znakem je však úplata), zláká (získá 

dítě k výrobě pornografického díla pomocí slibů, předstíráním výhod apod.), svede 

(úmyslně vzbuzuje v dítěti rozhodnutí podílet se na výrobě pornografického díla) nebo 

zneužije k výrobě pornografického díla (toto může spáchat jen osoba, která má vůči 

dítěti určitá práva nebo povinnosti, jedná se např. o rodiče nebo učitele apod.) anebo 

z účasti dítěte na pornografickém díle kořistí (získává majetkový prospěch z účasti 

dítěte na pornografickém díle, jedná se např. o řidiče, který vozí dítě na místo, kde 

dochází k výrobě pornografického díla, pouze za předpokladu, že o tomto účelů ví). 

Mezi okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby patří členství 

v organizované skupině, členství v organizované skupině působící ve více státech, 

získání pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu. 

V případě získání značného prospěchu, resp. prospěchu velkého rozsahu, postačí, aby 

pachatel jednal v úmyslu takového prospěchu dosáhnout. K jeho dosažení však dojít 

nemusí. 

„Donucování dítěte k účasti na pornografických dílech bude vyjádřeno souběhem 

trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 s trestným činem 
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znásilnění podle § 185 nebo s trestným činem sexuálního nátlaku podle § 186. Vyloučen 

není ani jednočinný souběh s trestným činem pohlavního zneužití podle § 187.“87 

 

5. 1. 3. Dětská prostituce 

5. 1. 3. A. Ohrožování výchovy dítěte §201 

Objektem, který chrání ustanovení § 201 tr. zákoníku, je zájem na řádné výchově 

dětí. Ta má být vedena v souladu se základními principy morálky občanské společnosti 

tak, aby byl zaručen řádný rozumový, mravní a citový vývoj dětí. 

Jak již z dikce samotného ustanovení vyplývá, předmětem tohoto trestného činu 

může být pouze dítě, tedy dle § 126 tr. zákoníku osoba mladší osmnácti let, pokud 

tr. zákon nestanoví jinak. V případě ustanovení § 201 odst. 1 písm. a), b) a c) 

tr. zákoníku nezáleží na tom, zda tato osoba nabyla zletilosti dříve (např. uzavřením 

manželství apod.). V případě § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku na okamžiku nabytí 

zletilosti záleží. Podstatou tohoto trestného činu je porušení povinnosti jiné osoby 

pečovat o osobu mladší osmnácti let. Tato povinnost zaniká okamžikem nabytí 

zletilosti. „S ohledem na to, že trestný čin podle § 201 TZ může být spáchán také 

ve formě nevědomé nedbalosti, lze pachateli přičítat k tíži, jestliže věk osoby blíže 

nezkoumal a nesnažil si zjistit údaje, které by mu umožnily ujistit se, že osoba již 

dosáhla věku osmnácti let.“88 Na věk oběti lze usuzovat z vnějších projevů (např. podle 

vzhledu, chování nebo i podle toho jaké školní zařízení navštěvuje).  

Pachatelem trestných činů uvedených v § 201 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 201 

odst. 2 tr. zákoníku může být kdokoli, tzn. jak fyzická tak právnická osoba (srov. § 7 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

Avšak dle § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku může být pachatelem pouze osoba 

(fyzická či právnická), která má zvláštní povinnost pečovat o ohroženou osobu 

(např. rodič, poručník, ústav apod.). 

Subjektivní stránku trestného činu (tedy zavinění) lze dovodit z úvodu § 201 

tr. zákoníku, tento trestný čin lze spáchat úmyslně i z nedbalosti. 

                                                 
87 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. § 193 konec 

88 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 356/2005. 
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Ustanovení § 201 odst. 1 tr. zákoníku stanoví čtyři způsoby ohrožení rozumového 

citového nebo mravního vývoje dítěte: 

a) svádění k zahálčivému nebo nemravnému životu, 

b) umožnění mu vést zahálčivý nebo nemravný život, 

c) umožnění mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností 

nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo 

d) závažným způsobem porušuje svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou 

důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. 

K naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 201 odst. 1 písm. a) 

tr. zákoníku je třeba, aby osoba sváděla dítě k zahálčivému nebo nemravnému životu. 

„Svádění je úmyslné, zpravidla nikoliv jednorázové jednání obdobné návodu, které má 

intenzivnější podobu než návod […]. Je to aktivnější působení na osobu mladší 18 let, 

které je způsobilé tuto osobu ovlivnit, aby vedla takový život. Nezáleží na tom, zda 

ohrožené dítě již před sváděním vedlo zahálčivý nebo nemravný život, svádění pachatele 

případné negativní návyky osoby utvrzuje.“89  

Zahálčivým způsobem života je chápán parazitní způsob života tzn., že zdroj 

obživy osoba nalézá v trestné činnosti či jiné dle společnosti nežádoucí činnosti 

(např. žebrota).  „Nemravným životem se rozumí život vedený v rozporu se zásadami 

morálky.“ 90 Jedná se o definici umožňující široký výklad. Lze sem zařadit například 

prostituci.  

O naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 201 odst. 1 písm. b) 

tr. zákoníku půjde v případě, že pachatel umožní dítěti vést zahálčivý nebo nemravný 

život. Za takové umožnění považujeme jednání, kterým pachatel vytváří dítěti 

podmínky pro vznik nežádoucích návyků a sklonů, např. ponechání dítěte bez dozoru, 

neposílání dítěte do školy apod. 91 

Umožnění opatřování prostředků trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným 

způsobem dle § 201 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku znamená, že se dítě dopouští 

                                                 
89 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. vyd. podle stavu 

k 1.10. 2012. Praha: Leges, 2012, 1301 s. ISBN 978-80-87576-29-8., str. 271 

90 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1955 

91 Srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., 

s. 1451-3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str.. 1955 
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protiprávního činu (§2 odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2003 Sb.), jehož prostřednictvím 

pro sebe či pro jiného získává prostředky (finanční prostředky, věci či jiné majetkové 

hodnoty). Jiným zavrženíhodným způsobem „je činnost, která nemá povahu trestného 

jednání, tedy není protiprávním činem, avšak je konáním stejně nepřijatelným, 

společensky zásadně odmítaným a opovrhovaným, hrubě odporujícím základním 

pravidlům morálky a výrazně vybočujícím z obvyklých mezí lidské slušnosti 

(např. prostituce).“92  

V § 201 odst. 2 tr. zákoníku je upravena samostatná skutková podstata, která se 

k dětské prostituci nevztahuje. 

Ustanovení § 201 odst. 3 zakotvuje čtyři okolnosti, které podmiňují použití vyšší 

trestní sazby. Spáchání činu ze zavrženíhodné pohnutky je možné, jde-li o takovou 

pohnutku, jež svědčí o značném morálním narušení pachatele. Takovou pohnutkou bývá 

v případě dětské prostituce nejčastěji ziskuchtivost nebo sexuální zvrhlost pachatele, 

který neváhá dosáhnout svého sexuálního uspokojení i za cenu ohrožení rozumového, 

citového nebo mravního vývoje dítěte. „Při páchání činu ze zavrženíhodné pohnutky 

pachatel jedná v přímém úmyslu“93, tím je vyloučena nedbalostní forma trestného činu. 

Další okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je pokračování v páchání 

činu po delší dobu (touto dobou se rozumí řádově týdny až měsíce) nebo spáchání činu 

v souladu s výkladovým pravidlem uvedeným v § 138 tr. zákoníku. Jedná se tedy 

o prospěch dosahující částky nejméně 500 000 Kč. 

 

5. 1. 3. B. Svádění k pohlavnímu styku § 202 

Tento trestný čin byl do tr. zákoníku zahrnut po vzoru některých zahraničních 

právních úprav (např. Rakouska nebo Švédska).  

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádné výchově dítěte proti zásahům, 

které jsou v rozporu s mravností občanské společnosti. „Smyslem této skutkové podstaty 

je tedy chránit děti před takovými nežádoucími a společensky nepřijatelnými sexuálními 

jednáními, jimiž jsou v tomto případě sexuální služby, jejichž smyslem je pohlavní 

                                                 
92 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str.. 1956 

93 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1960 



67 

uspokojení.“94  Pro tuto skutkovou podstatu je charakteristické pohlavní uspokojení, 

neboť podle ní nelze stíhat případy, kdy nejde o pohlavní uspokojení. Jedná se například 

o umělce, kteří potřebují obnažené dítě jako předlohu pro své umělecké dílo 

(např. sochu či obraz), nikoli pro uspokojení své pohlavní touhy či pudu, a za tuto 

činnost mu nabídnou odměnu. 

Předmětem ochrany dle tohoto ustanovení je dítě. Dítě je chápáno v souladu 

s § 126 tr. zákoníku jako osoba mladší osmnácti let, pokud tr. zákon nestanoví jinak. 

Ochrana dle § 202 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku se vztahuje na dítě mladší patnácti let. 

Z dikce „mladší osmnácti, resp. patnácti let“ lze dovodit, že ochrana těchto osob trvá až 

do dne předcházejícího osmnáctým, resp. patnáctým, narozeninám, neboť v den 

narozenin již nejsou osobou mladší než osmnáct, resp. patnáct let. 

Pachatelem trestného činu svádění k pohlavnímu styku může být kdokoli, jak 

fyzická tak právnická osoba (srov. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim). 

Po subjektivní stránce se vyžaduje zavinění v podobě úmyslu (dle výkladového 

ustanovení § 15 tr. zákoníku). 

Skutkovou podstatu tohoto trestného činu pachatel naplní, pokud nabídne, slíbí 

nebo poskytne úplatu, výhodu nebo prospěch dítěti nebo jiné osobě za pohlavní styk 

s dítětem, za pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné 

chování za účelem pohlavního uspokojení. Jedná se o pachatele, který svádí dítě 

k provozování prostituce či podobnému sexuálnímu chování nebo jen využívá osoby, 

která již takové sexuální služby poskytuje. 

„Pohlavním stykem je jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, 

ať stejného či různého pohlaví.“95 Jedná se o poměrně široký pojem, který zahrnuje 

mimo soulože i další formy ukájení pohlavního pudu tělesným stykem za úplatu. Může 

se jednat přímo o spojení pohlavních orgánů, o orální sex, nebo i různé tzv. erotické 

masáže, které slouží k uspokojení pohlavní touhy či pudu. „Takové jednání směřuje 

                                                 
94 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1964 

95 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8. 

str. 708 
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k pohlavnímu uspokojení jiné osoby, ale nezáleží na tom, zda k němu v konkrétním 

případě dojde.“96   

V tomto ustanovení je na roveň pohlavního styku postaveno pohlavní sebeukájení, 

obnažování nebo jiné srovnatelné chování. Zákonodárce přitom za pohlavní sebeukájení 

považuje masturbaci prováděnou dotyky nebo hlazením na pohlavních orgánech nebo 

jiných sexuálně vnímaných částech těla. Obnažováním rozumíme svlékání jednotlivých 

částí oděvu prováděné za účelem sexuálního vzrušení pachatele, při kterém nemusí dojít 

k úplnému obnažení, postačí obnažení jen některých eroticky významných částí těla. 

„Jiným srovnatelným chováním může být i prosté ukázání nahého těla za účelem 

sexuálního vzrušení pachatele.“97 

Pojmy úplata, prospěch a výhoda v tomto ustanovení jsou považována 

za protiplnění za poskytnuté sexuální služby. Liší se navzájem svým charakterem. 

Úplata je chápána jako majetkový prospěch buď ve formě finanční úplaty, nebo 

ve formě jiného materiálního plnění (např. dárky). Prospěch má naproti tomu 

nemateriální povahu, lze sem zahrnout například prospěch ve škole. Výhoda pak 

zahrnuje jakékoli jiné zvýhodnění, které nelze zahrnout pod předchozí pojmy. 

Za poskytnutí úplaty nebo jiné výhody či prospěchu lze považovat nejen 

bezprostřední předání, ale i nepřímé poskytnutí materiální či jiné výhody nebo 

protislužby. Nabídnutím je jednání, kterým pachatel vyjadřuje ochotu poskytnout plnění 

za uspokojení jeho požadavku. „Slib je nabídka směřující do budoucnosti, je méně 

konkrétní, zpravidla vázaný na splnění dalších podmínek.“98 

K dokonání trestného činu svádění k pohlavnímu styku se nevyžaduje, aby dítě 

úplatu, výhodu nebo prospěch přijalo. 

Reakcí na požadavek zvýšené ochrany dětí nižší věkové kategorie je ustanovení 

§ 202 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, které uvádí jako okolnost podmiňující použití vyšší 

trestní sazby skutečnost, že se obětí trestného činu svádění k pohlavnímu styku stane 

dítě mladší patnácti let. Tato okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby byla 

                                                 
96 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 1964 

97 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1.8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů : informace z judikatury. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8. 

str. 709 

98 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. vyd. podle stavu k 

1.10. 2012. Praha: Leges, 2012, 1301 s. ISBN 978-80-87576-29-8. str. 270 
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do tohoto ustanovení vložena vzhledem k implementaci rámcového rozhodnutí Rady 

Evropské unie 2004/68/SVV o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské 

pornografii99. Děti v této věkové kategorii jsou velice často předmětem útoků v podobě 

sexuálního vykořisťování. Důvodem je jejich sexuální nevyspělost a nezkušenost, 

pro kterou se pachatelé častokrát milně domnívají, že jim nehrozí např. nákaza pohlavní 

nemocí. 

Dalšími okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby uvedenými v § 202 

odst. 2 tr. zákoníku je zavrženíhodná pohnutka, pokračování v trestném činu po delší 

dobu nebo spáchání činu opětovně.  

Trestný čin svádění k pohlavnímu styku oproti trestnému činu kuplířství (§ 189 

tr. zákoníku) postihuje i zákazníky prostituujících osob mladších osmnácti let. 

V případě kuplířství (prostituce starších 18 let) není zákazník trestně odpovědný.  

 

 

5. 2. Národní dokumenty týkající se boje proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí 

V návaznosti na první Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání 

dětí a v návaznosti na dokumenty, které byly na tomto kongresu přijaty, se státy 

zavázaly připravit národní plány k boji proti tomuto problému. Česká republika tak 

učinila v roce 2000, kdy česká vláda přijala Národní plán boje proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí. Tento dokument byl zpracován vždy na dvouleté období 

a stal se hlavním strategickým dokumentem v boji proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí v letech 2000 – 2008. 

V období 2006 – 2008 byly prioritami Národního plánu boje proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí na období například:  

- efektivnější legislativní ochrana dětí před jejich zneužíváním, např. zavedením 

trestnosti pouhého držení dětské pornografie, 

- posílení povědomí o komerčním sexuálním zneužívání dětí mezi novináři, 

rodiči, odbornou a laickou veřejností a zvýšení jejich citlivosti ve vnímání 

tohoto jevu zejména v rizikových lokalitách,  

                                                 
99 Nahrazeno Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2011/93/EU, o boji proti pohlavnímu zneužívání a 

pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. 
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- zefektivnění koordinace aktivit orgánů státní správy a samosprávy, zabývajících 

se péčí o ohrožené děti 

- rozšíření nabídky a dostupnosti volnočasových aktivit pro děti ze všech 

sociálních vrstev obyvatel, 

- vytvoření tzv. přátelského prostředí pro dětské oběti a svědky v trestním řízení 

prostřednictvím dalšího zřizování výslechových místností pro traumatizované 

oběti a postupné zavedení systému bezplatných asistenčních služeb, které těmto 

dětem pomohou lépe zvládnout nároky trestního řízení, 

- realizace mediálních kampaní, a to jak na celostátní úrovni, tak několika 

specifických, v rizikových lokalitách, iniciace kampaní v zemích, odkud do ČR 

přijíždějí nejčastěji sexuální turisté, jako např. v Německu 

V roce 2008 přijala vláda České republiky Národní strategii prevence násilí 

na dětech. Na tuto Strategii navazuje Národní akční plán realizace Strategie prevence 

násilí na dětech. 

Základní prioritou Národního akčního plánu realizace Strategie prevence násilí 

na dětech je zvýšení ochrany dětí před všemi formami interpersonálního násilí.100 

Dalšími prioritami jsou podpora primární prevence násilí na dětech společně 

s veřejnou kampaní „STOP násilí na dětech“; příprava k ustavení monitorovacího centra 

pro sběr dat týkajících se incidence všech forem násilí na dětech a příprava zřízení 

instituce ochránce práv dětí. 

Na plnění těchto úkolů se podílí řada organizací a ministerstev (např. ministerstvo 

vnitra, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se podílí zejména na vzdělávacích programech, na přípravě odborných publikací 

určených jak pro veřejnost, tak pro školské pracovníky apod. Ministerstvo zdravotnictví 

dotuje řadu organizací, které pomáhají obětem trestné činnosti (např. Bílý kruh bezpečí, 

                                                 
100 Světová zpráva pracuje s definicí tří forem násilí na dětech: 

 - násilí zaměřené vůči sobě (suicidální chování a záměrné sebepoškozování) 

- interpersonální násilí (má dvě formy: 1. domácí násilí zahrnující děti: syndromy CAN a CSEC, a 2. 

tzv. komunitní násilí, kdy se dítě stává obětí cizího člověka mimo rodinu, CSEC, šikanování, kriminální chování 

atd.) 

- organizované násilí (má podobu sociální, politickou či ekonomickou) 

Zdroj: Národní akční plán realizace Strategie prevence násilí na dětech str. 4 
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Růžovou linku apod). Ministerstvo vnitra svoji činnost zaměřuje na mezinárodní 

spolupráci zejména v příhraničních oblastech. „Na základě pokynu č. 11 ministra vnitra 

ze dne 8. února 2001 byla zřízena poradní komise k řešení problematiky obchodu se 

ženami a komerčního sexuálního zneužívání dětí. V působnosti komise jsou návrhy 

na opatření k vytváření bariér znesnadňujících obchodování se ženami a komerční 

sexuální zneužívání dětí, dále souvisejících opatření organizační, bezpečnostní, 

sociálně-preventivní a zdravotní povahy včetně opatření na ochranu obětí a svědků.“101 

Ministerstvo kultury zavedlo od roku 2001 povinnost provozovatelů vysílání 

nezařazovat do programu vysílání pořady, které by mohly narušit psychický, fyzický 

a mravní vývoj dítěte. Jedná se o pořady obsahující pornografii a hrubé násilí. Takové 

pořady nesmí být vysílány ve stanovené době (od 6 do 22 hod.), pokud tomu tak není, 

musí být náležitě označeny. 

 

5. 3. Návrh novely trestního zákoníku, trestního řádu a zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob 

Dne 20.11.2013 vláda přijala návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

zákona č. 105/2013 Sb. 

Jak uvádí důvodová zpráva102 k tomuto návrhu, cílem předložené novely je uvést 

českou právní úpravu do souladu s právem Evropské unie, konkrétně se třemi 

směrnicemi. Dvě z nich upravují problematiku komerčního sexuálního zneužívání dětí. 

Jsou jimi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 

o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

                                                 
101 DOLEŽALOVÁ, M., Ministerstvo vnitra ČR, Průběžná zpráva o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu 

sexuálnímu zneužívání dětí, Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice, 2002, str. 64 

102 Zdroj: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb dostupné z 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK97BFAE29 
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vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 

Rady 2004/68/SVV. 

Ačkoliv byla převážná většina požadavků vyplývajících z uvedených směrnic 

implementována do českého právního řádu, stále ochrana osob neodpovídá úrovni, 

kterou požaduje Evropská unie.  

Tato novela upravuje § 168 odst. 1 a 2 tr. zákoníku. Navrhuje doplnění slova 

„přijme“, aby mohli být trestně postižitelní i ti, kdož přijímají oběť obchodování s lidmi 

do své dispozice. Tato úprava dosud v tr. zákoníku chyběla a implementuje zejména 

požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 

o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 

Dále má být osoba trestně odpovědná za úmyslné získávání přístupu k dětské 

pornografii prostřednictví informačních a komunikačních technologií, za tímto účelem 

má být doplněna skutková podstata § 192 tr. zákoníku. 

Do tr. zákoníku novela navrhuje doplnění dvou skutkových podstat. Skutková 

podstata uvedená v § 193a  postihuje vědomou účast na pornografickém představení, 

ve kterém vystupuje dítě, přičemž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 

Rady 2004/68/SVV se „pornografickým představením“ rozumí živé vystoupení určené 

určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 

Do § 193b tr. zákoníku je implementován požadavek čl. 6 odst. 1 téže směrnice, 

který ukládá povinnost členským státům trestat nedovolené navozování kontaktů 

s dítětem. Tuto skutkovou podstatu naplní ten, kdo prostřednictvím informačních nebo 

komunikačních technologií navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu 

spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192 § 193, § 202 tr. zákoníku nebo jiný 

sexuálně motivovaný trestný čin.103 

Implementace zmíněných závazků znamená pro Českou republiku zvýšení 

ochrany před obchodováním s lidmi a ochranu dětí před sexuálními útoky, a současně 

                                                 
103 Zdroj: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb, dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK97BFAE29  
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uvedení trestněprávní úpravy do souladu s požadavky Evropské unie. Ponechání 

současného stavu není akceptovatelné, neboť by se Česká republika vystavovala 

nebezpečí řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a z toho 

hrozícím sankcím. V případě ponechání současného stavu, by tak mohlo dojít 

k výraznému zatížení státního rozpočtu z důvodu sankcí ze strany Evropské unie. Oproti 

tomu se přijetí této novely pokládá za přínosné a předpokládá se pozitivní 

celospolečenský dopad. 



74 

6. POMOC OBĚTEM KOMERČNÍHO SEXUÁLNÍHO 

ZNEUŽÍVÁNÍ 

 

6. 1. Typologie oběti 

Prožívání následků trestného činu se liší stejně, jako se liší jednotlivé osoby. 

Někdo se s následky vyrovnává bez větších potíží, jiný potřebuje odbornou pomoc. 

Dětské oběti mají svá specifika. Stát se obětí komerčního sexuálního zneužívání je pro 

všechny děti velice těžkou životní situací. „Zážitky, které dítě v průběhu komerčního 

sexuálního zneužívání prožilo, v drtivé většině dítě poznamenají na celý život a je 

zřejmě nemožné objektivně odhadnout nebo dokonce vymezit rozsah a následky 

psychických dopadů.“104 Neboť dětství je důležitým obdobím lidského života, kdy se 

formuje lidská osobnost. V případě, že je dítě stigmatizováno komerčním sexuálním 

zneužíváním, negativně to ovlivní proces formování jeho osobnosti a nelze říci, jakým 

způsobem se s těmito zkušenostmi později vyrovná. Proto je třeba věnovat tomuto 

problému pozornost. Já se zaměřím na charakteristiku obětí a také na poskytovanou 

pomoc obětem trestných činů.  

Pojem oběť zavedl do českého právního řádu zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Obětí se dle zmiňovaného zákona rozumí 

„fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví. Za oběť 

se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, jestliže 

této osobě zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat“.105  

Důležitým mezníkem v české viktimologii a v trestněprávní nauce vůbec se stal 

zákon o obětech trestných činů. Nově přijatý zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) používá v § 2 pojmy 

oběť a zvlášť zranitelná oběť. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obětech trestných činů 

obsahuje legální definici pojmu oběť. Definice vychází z pojmu poškozeného podle 

§ 43 tr. zákoníku ale zahrnuje pouze fyzické osoby „a to ve shodě s rámcovým 

rozhodnutím Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním 

                                                 
104 DUNOVSKÝ, J., a kol, Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě, 

Praha: Grada, 1. vyd., 252 str., ISBN 80-247-1201-6, str. 215 

105 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.9. 2011. Praha: 

Leges, 2011, 816 s. ISBN 978-80-87212-92-9., str. 257 
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řízení a v souladu i s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy, kterou 

se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochrany obětí trestných činů.“106 

Za oběť přitom považuje fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se 

pachatel trestným činem obohatil a též pozůstalí po usmrcené oběti, pokud jsou osobou 

blízkou (tedy příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel 

nebo registrovaný partner nebo druh). „Ve srovnání s poškozeným je tedy na jedné 

straně vymezení oběti užší, neboť nezahrnuje právnické osoby, na druhé straně širší, 

neboť se za oběť považují i někteří pozůstalí po oběti, byť by neměli postavení 

poškozeného podle trestního řádu.“107  

Z hlediska problematiky komerčního sexuálního zneužívání dětí je důležitá nově 

zavedená kategorie zvlášť zranitelných obětí, která je vymezena v § 2 odst. 4 zákona 

o obětech trestných činů. Do této kategorie totiž spadají: 

- děti, 

- osoby, které jsou postiženy fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem, 

- oběti trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 tr. zákoníku), 

- oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného 

činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím (jestliže existuje zvýšené 

nebezpečí způsobení druhotné újmy). 

Do této kategorie jsou zařazeny osoby pro svoji vlastnost či postavení (dítě, osoby 

s hendikepem) anebo pro trestný čin, který na nich byl spáchán (oběti obchodování 

s lidmi, trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti…). Jedná se o oběti, 

kterým hrozí vznik druhotné újmy. Díky ochraně, kterou jim zákon přiznává, by mělo 

být nebezpečí sekundární viktimizace omezeno na minimum. 

Každé komerčně sexuálně zneužívané dítě je obětí. Proto by neměly být trestně 

stíhány, ani by neměly být přehlíženy. Jak ale poznat oběť takového jednání?  

                                                 
106 GŘIVNA, Tomáš. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 

2012, ISBN 978-80-87576-39-7., str. 24 

107 VÁLKOVÁ, H, GŘIVNA, T.: Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi, 

Trestněprávní revue 4/2013, s. 83 
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Pomocí některých charakteristik lze usnadnit identifikaci komerčního sexuálního 

zneužívání. Vaníčková108 rozlišuje tři typy obětí – typická, ekonomická a zábavná. 

 

Typická oběť je nejčastějším typem oběti. Jedná se o děti ulice, které na ulici 

přivede chudoba, neúplná rodina, šikana, nízké sebevědomí, tvrdá výchova, násilí 

v rodině apod. Dalším rizikovým faktorem je předchozí zkušenost se sexuálním násilím 

z dětství. Běžným úkazem jsou chlapci zneužití v pubertálním věku, kteří se stanou 

prostituty. Například většina chlapců, kteří utekli z domu do Prahy - „motýlci“ 

z pražského hlavního nádraží109. Chudoba je označována za další riziko, které úzce 

souvisí s nedostatečnou kultivovaností a s rozvinutým sociálně patologickým chováním 

(lhaní, kouření, drogy, zločinnost apod.) a v důsledku toho i s nepochopením toho, proč 

jsou společností odsuzováni za své chování. Pro tyto děti je to normální – běžná - 

součást života, proto by jim měla být poskytnuta účinná pomoc. 

 

Druhým typem je ekonomická oběť. Zde se může stát obětí, kterékoli dítě, které 

se cítí být vyloučeno z kolektivu. Ve snaze se začlenit podléhá vlivu skupiny a může být 

donuceno k chování, které se mu příčí. Jedná se i o případy „jednorázové“ prostituce, 

kdy se dítě touto cestou snaží získat věci, které jsou dle jeho názoru důležité pro jeho 

přijetí do skupiny (např. značkové oblečení, počítač, mobil apod.). Domnívá se, že má 

své chování plně pod kontrolou a že se jedná o jednorázovou záležitost. 

 

Třetí typ je označován jako zábavná oběť. Tyto děti jsou často z rodin 

s tzv. podnikatelským komplexem. Děti, které jsou materiálně velice dobře zajištěny, 

avšak po emocionální stránce jsou ochuzeny. Jejich chování, tak není motivováno 

výdělkem, ale pouhým zážitkem.  

 

 

                                                 
108 VANÍČKOVÁ, E., Jak vypadají? Profil oběti komerčního sexuálního zneužívání, Komerční sexuální zneužívání 

dětí v České republice, 2002, str. 9 

109 Zdroj: Televizní pořad České televize Pološero, dostupné z : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-

polosero/211562222000017-polosero-stiny-mesta/ 
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6. 2. Pomoc obětem komerčního sexuálního zneužívání 

Komerční sexuální zneužívání ovlivňuje sociální, emocionální, psychický 

a mnohdy i fyzický vývoj dítěte. Takto zneužívané děti jsou vystaveny vysokému riziku 

nákazy HIV či AIDS. Pomoc obětem musí být komplexní a není snadná. Děti 

nepotřebují jen odbornou pomoc. Je třeba jim věnovat i pomoc laickou, tedy pomoc 

rodiny a přátel. Takovou pomocí se rozumí především naslouchání a důvěra. Neboť 

neschopnost naslouchat je častou příčinou latentnosti komerčního sexuálního 

zneužívání. Pokud mají děti oporu v blízkých, je pro ně jednodušší vyrovnat se 

s následky trestného činu. Kam se však obrátit, pokud právě blízké osoby jsou ti, kterým 

nemohou důvěřovat? 

V současné době se na pomoc obětem trestných činů zaměřují jak státní orgány, 

tak nevládní organizace.  

„Oběti, které znají svá práva, dovedou artikulovat a prosadit své požadavky, mají 

mnohem vyšší šanci získat potřebnou pomoc.“110 Prostředek, který tento požadavek 

převede do fungující praxe, je odpovídající legislativa.  

Prvním zákonem upravující pomoc obětem trestných činů byl zákon 

č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Tento zákon 

však nebyl dostatečným prostředkem ochrany. Proto byl na půdě Parlamentu České 

republiky vypracován nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), který byl dne 25. února 2013 

uveřejněn ve Sbírce zákonů a nabyl účinnosti dne 1. srpna 2013. 

Cílem nově přijatého zákona bylo rozšíření práv obětí a odstranění nedostatků 

implementace Rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 

o postavení obětí v trestním řízení. Dalším důvodem přijetí nového zákona bylo 

zavedení přesných definic pojmů, které jsou často nejen laickou veřejností zaměňovány, 

neboť se jejich jednotlivé aspekty prolínají. Jedná se o dosud nedefinovaný pojem oběti, 

který je nutné odlišit od pojmu poškozený (viz kapitola 6.1. Definice pojmu). 

„Předmětem úpravy zákona o obětech trestných činů jsou dvě základní oblasti: 

práva obětí trestných činů, včetně práva na poskytnutí peněžité pomoci ze strany státu 

                                                 
110 VÁLKOVÁ, H., GŘIVNA T., Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi, Trestně 

právní revue 4/2013, str. 83 
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(tzv. odškodnění), a vztahy mezi státem a subjekty které poskytují služby obětem 

trestných činů.“111 

Práva obětí jsou systematicky členěna do následujících 6 kategorií: 

1. Právo na poskytnutí odborné pomoci (v případě zvlášť zranitelné oběti se jedná 

o právo na bezplatnou odbornou pomoc a to bez zbytečného odkladu, patří sem 

například právo na právní pomoc, psychologické a sociální poradenství apod.) 

2. Právo na informace (v této kategorii práv je kladen důraz na srozumitelnost 

poskytované informace) 

3. Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím  

4. Právo na ochranu soukromí (v tomto případě má oběť možnost požadovat, aby 

s jejími osobními údaji byly seznamovány pouze orgány činné v trestním řízení 

a nikoli pachatel – stále však musí být zajištěno pachatelovo právo na obhajobu)  

5. Právo na ochranu před druhotnou újmou (způsobenou orgány činnými v trestním 

řízení, zdravotnickým personálem apod.) 

o právo na zabránění kontaktu oběti s pachatelem (obviněným), 

o právo požadovat výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví, 

o právo vznášet námitky proti kladeným otázkám, 

o právo na doprovod důvěrníka, 

o právo učinit prohlášení o dopadu trestného činu na její život - právě toto 

oprávnění lze považovat za jedno z klíčových práv oběti, které přinesl 

nový zákon, je upraveno v §22 a bylo převzato z anglosaské právní 

úpravy – tzv. victim impact statement. Prostřednictvím tohoto institutu 

„se nově dostává oběti možnost vyjádřit se k tomu, jaký dopad měl 

spáchaný trestný čin na její dosavadní život, a tak se alespoň zčásti 

citově vyrovnat s tím, co se jí stalo.“112 Touto cestou může soud poznat 

a pochopit, jaký vliv mělo spáchání trestného činu na oběť. 

6. Právo na peněžitou pomoc (Rozhodování o jejím poskytnutí je v kompetenci 

Ministerstva spravedlnosti. Primárním účelem je překlenutí obtížné životní 

situace, která nastala v důsledku trestného činu, sekundární účelem je nově 

                                                 
111 JELÍNEK, J a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, 264 s., str. 15 

112 VÁLKOVÁ, H., GŘIVNA T., Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi, Trestně 

právní revue 4/2013, str. 83 
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i reparace újmy. Další změnou oproti původní úpravě je rozšíření okruhu 

příjemců peněžité pomoci, zvýšení částek atd.). 

 

Od přijetí nové právní úpravy zákonodárce očekává především posílení důvěry 

oběti v orgány činné v trestním řízení a v důsledku toho i snížení latentnosti kriminality. 

„Jak to tak bývá obvyklé, je třeba připomenout, že litera zákona sama o sobě 

automaticky neznamená, že dojde ke zlepšení zacházení s oběťmi v praxi. Zákon dává 

pouze předpoklad k tomu, aby se tak stalo. Bude proto záležet i na tom, jak se k němu 

postaví jednotliví policisté, státní zástupci, soudci a nakolik přistoupí k jeho aplikaci 

formálně.“113 

 

Pomoc obětem trestných činů poskytuje mnoho organizací na mezinárodní 

i národní úrovni. Na mezinárodní úrovni působí např. ECPAT (End Child Prostitution 

in Asian Tourism) a také UNICEF. V České republice mezi nejznámější patří Bílý kruh 

bezpečí, o.s., La Strada ČR, o.p.s., Projekt Šance, o.s. a KARO. 

Tyto organizace pomáhají obětem trestných činů zejména před sekundární 

viktimizací, kterou mohou trpět během trestního řízení. 

 

6. 2. 1. Bílý kruh bezpečí, o. s. 

Před 22 lety, dne 4. září 1991, bylo u Ministerstva spravedlnosti ČR registrováno 

jedno z nejdůležitějších občanských sdružení, které je orientováno na pomoc obětem 

trestných činů, Bílý kruh bezpečí. Jeho primární činností je poskytování odborné, 

bezplatné, individuální a hlavně diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů. 

Tato činnost zahrnuje poskytnutí právní pomoci, psychologické a sociální poradenství. 

Důležitou službou, kterou Bílý kruh bezpečí provozuje, je telefonická krizová pomoc 

a intervenční centrum. Organizace je také školícím akreditovaným střediskem. 

Organizuje školení policistů, soudců, státních zástupců, sociálních pracovníků, 

zdravotníků, studentů a dalších osob. 

Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně 

právníci, lékaři, psychologové a sociální pracovníci. 

                                                 
113 VÁLKOVÁ, H., GŘIVNA T., Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi, Trestně 

právní revue 4/2013, str. 83 
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Hlavní zásady, kterými se Bílý kruh bezpečí řídí, jsou bezplatnost, nestrannost 

(pomoc je určena obětem všech trestných činů), nezávislost (Bílý kruh bezpečí je 

nezávislou organizací) a především diskrétnost.114  

Bílý kruh bezpečí nabízí kromě svých standardních služeb (odborné poradenství) 

nabízí i nadstandardní služby, které zahrnují například víkendové psychorekondiční 

pobyty, doprovody k soudům, návštěvy v nemocnicích apod. 

Z hlediska místní působnosti má Bílý kruh bezpečí 13 pracovišť v rámci 9 krajů 

České republiky, z toho 4 mají celostátní působnost. Bílý kruh bezpečí spolupracuje 

s mnoha vnitrostátními i mezinárodními organizacemi. Od roku 1996 je jedním z členů 

nadnárodní organizace Victim Support Europe (do roku 2008 používala název 

The European Forum for Victim Services), sdružující evropské organizace zabývající se 

pomocí obětem trestných činů. Za tímto účelem pořádá různé odborné konference. 

V roce 2013 odstartoval z hlediska komerčního sexuálního zneužívání dětí 

důležitý projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, jehož 

prostřednictví Bílý kruh bezpečí seznamuje odbornou veřejnost s metodikou rozpoznání 

zranitelných obětí a s novinkami, které přinesl nový zákon o obětech trestných činů. 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro zvlášť zranitelné 

oběti trestných činů včetně obětí a pozůstalých po obětech závažných zločinů. 

Přednášky jsou pořádány v jednotlivých krajích a jsou doplněny kazuistikou z těchto 

krajů, čímž je zvyšována jejich efektivita. 

Důležitost působení Bílého kruhu bezpečí dokládá vysoký počet kontaktů (ročně 

téměř 12 000). Pro oběti a svědky trestných činů je bezesporu také důležité, že je 

pracovníci Bílého kruhu bezpečí nikterak nenutí k oznámení trestného činu. Pozorně 

jim naslouchají a podpoří je, i když se rozhodnou k tomu, že trestný čin neoznámí. Pro 

Bílý kruh bezpečí pracuje 322 dobrovolníků – zejména právníků a psychologů. 

Bílý kruh bezpečí v rámci své osvětové činnosti vydává již 18 let vlastní 

čtvrtletník – Zpravodaj BKB, dále vydává odborné publikace, brožury, letáky, 

samolepky apod. Tato publikační činnost je zaměřena zejména na oběti a svědky 

trestných činů. 

 

                                                 
114 Zdroj: Webové stránky Bílého kruhu bezpečí, dostupné z: http://www.bkb.cz/o-nas/zakladni-principy-cinnosti/ 
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6. 2. 2. Projekt Šance 

„Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně 

sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR 

v zapomenutí…“115 

Zakladatelem je László Sümegh (koordinátor, streetworker, sociální pracovník, 

psychoterapeut), který se v roce 1995 rozhodl pomoci mladým lidem žijícím na ulici. 

Po dvou letech se mu podařilo otevřít první poradnu a později v roce 2002 Dům Šance 

v Praze 5. V roce 2008 byl přemístěn do nouzového provozu v Praze 10. Od roku 2012 

mohl být zase zahájen oficiální provoz. V rámci Domu Šance mohou klienti (jak László 

označuje osoby, které u něho hledají pomoc) využívat různé služby (např. odborná 

psychoterapie, možnost využívat počítač a internet apod.). 

Účelem Projektu Šance je ukázat dětem ulice cestu k běžnému životu a nalézt jim 

stálou práci. Tento cíl je naplňován snahou naučit tyto klienty pracovat. Za tímto 

účelem byla v roce 2006 otevřena pracovní dílna, kde klienti absolvují pracovní terapii 

a osvojují si zde sociální návyky, které jim byly doposud cizí. Klienti zde čtyři dny 

v týdnu montují propisky, malují svíčky, tašky apod. Dlouhodobým cílem projektu, jak 

z výše uvedeného vyplývá, je resocializace osob žijících na ulici, krátkodobým cílem je 

zlepšení jejich finanční situace. Bohužel je tato činnost možná jen pro pár jednotlivců. 

V současné době může navštěvovat pracovní dílnu max. 10 osob. 

Důležitou pomocí, kterou Projekt Šance nabízí a která úzce souvisí s pracovní 

dílnou, je podporované bydlení. Z počátku Projekt Šance hradil 50 % nákladů, zbylých 

50 % si platili klienti sami. Od roku 2011 si postupně začali klienti hradit náklady 

na bydlení zcela sami. V případě, že si klienti na bydlení nevydělají a jsou-li součástí 

pracovní terapie, náklady zaplatí Projekt Šance, s tím, že se jim daná suma po malých 

částkách odečítá z následujících výplat. 

Tímto přístupem László pomohl mnoha mladým lidem. Jako příklad může sloužit 

příběh tří klientů (Jirky, Ríši a Lucky), kteří se díky našetřeným odměnám z pracovní 

dílny mohli přestěhovat ze squotu do pronajatého bytu.  

                                                 
115Zdroj: Webové stránky Projektu Šance, dostupné z: http://www.sance.info/index.php?go=kdojsme&id=1 
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7. ZÁVĚR 

Obsáhnout širokou materii týkající se komerčního sexuálního zneužívání dětí 

vyžaduje multidisciplinární přístup. Tuto problematiku je třeba chápat jako složitý jev, 

který zasahuje do základních lidských práv a svobod zaručených mnoha mezinárodními 

i vnitrostátními dokumenty. Všechny tyto dokumenty, které se zabývají danou 

problematikou, zdůrazňují, že se jedná o závažný trestný čin a zásah do lidských práv 

a že je třeba se tímto problémem zabývat důkladně.  

Celkově lze konstatovat, že v rámci českého právního řádu jsou nejdůležitějším a 

nejefektivnějším prostředkem ochrany předpisy trestního práva (jedná se o prostředek 

ultima ratio), a že prostřednictvím ustanovení tr. zákoníku je možné dětem poskytnout 

jistou míru ochrany a postihnout nejzávažnější formy sexuálního vykořisťování. 

V současné době však vyšlo najevo, že tato ochrana není stále dostačující vzhledem 

k novým způsobům zneužívání dětí. V této souvislosti upozorňuji v kapitole 

o vnitrostátních dokumentech na vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

zákona č. 105/2013 Sb. Při pravidelném vyhodnocení plnění závazků vyplývajících 

z mezinárodních dokumentů byla zjištěna potřeba dílčích doplnění trestních předpisů 

o ustanovení postihující navazování nedovolených kontaktů s dítětem, účasti 

na sexuálních aktivitách s dítětem včetně pornografických představení a potřeba dalších 

změn týkajících se obchodu s lidmi a nakládání s pornografickým materiálem. Pokud 

tato novela projde legislativním procesem, bude to pro Českou republiku znamenat 

významný posun v rámci ochrany dětí.  

Dalším takovým posunem by bylo zvolení tzv. dětského ombudsmana, který by 

hájil dětská práva a zájmy, stejně tak jak tomu je v mnoha evropských zemích. Tento 

požadavek je na Českou republiku kladen již dlouhou dobu, avšak k jeho splnění zatím 

nedošlo. V tomto ohledu se názory pro zvolení dětského ombudsmana značně liší. 

Důvod proč nemá být zvolen, je shledáván především ve skutečnosti, že základní lidská 

práva bez ohledu na věk osoby hájí veřejný ochránce práv a že se na něho může obrátit 

každý. Druhým názorem, se kterým se ztotožňuji, je tvrzení, že zvolení dětského 

ombudsmana by zajistilo dětem vyšší míru ochrany, neboť specializované orgány 



83 

mohou zaměřit svojí pozornost cíleně na problémy, se kterými se děti potýkají, a poté 

mohou navrhovat účinné prostředky, které by dětem zaručily účinnější ochranu. 

Za velice zdařilý prostředek pomoci nejen obětem komerčního sexuálního 

zneužívání, ale obětem trestných činů obecně, považuji zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů, který doplnil zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci 

obětem trestné činnosti, který nebyl dostatečným prostředkem ochrany. Zavádí nová 

práva obětí a podporuje organizace pomáhající obětem trestných činů. Jelikož se jedná 

o nový zákon, který nabyl účinnosti 1. srpna 2013, jeho prospěšnost ukáže až čas.  

Pro oběti komerčního sexuálního zneužívání je důležitá jakákoliv podpora. 

Důležitou roli hrají neziskové organizace (např. Projekt Šance), které svoji činnost 

zaměřují právě na pomoc obětem trestných činů. Jejich pomocí bylo odhaleno mnoho 

trestných činů, neboť díky jejich podpoře oběti našly odvahu trestný čin oznámit 

a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Prvním, kdo se začal soustředit 

na pomoc „dětem ulice“ byl Láslo Sümegh, který založil centrum pro komerčně 

zneužívané osoby – Projekt Šance. Tento projekt byl zaslouženě mnohokrát oceněn. 

Domnívám se, že způsob, jakým Lásló Sümegh pomáhá „dětem ulice“, je velice účinný. 

Snaha o jejich znovu začlenění do normálního života probíhá formou osvojení si 

návyků - počínaje hygienickými až po pracovní návyky. I díky Projektu Šance přestalo 

být pražské hlavní nádraží synonymem pro chlapeckou prostituci. 

Z činností takových organizací vyplývá, že s komerčním sexuálním násilím lze 

účinně a efektivně bojovat, pokud ho dobře poznáme. Je nutné, aby si veřejnost 

uvědomila, že se o tomto problému ve společnosti tolik nehovoří, ne protože se jedná 

o kriminalitu s výjimečným výskytem, ale o kriminalitu s vysokou latencí, v teorii je 

tento jev označován „špičkou ledovce“.  
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SEZNAM ZKRATEK 

CAN Child Abuse and Neglect 

CSA Child Sexual Abuse 

ECPAT End Child Prostitution in Asian Tourism 

EU Evropská unie 

ILO International Labour Organization 

OSN Organizace spojených národů 

 

TR. ZÁKONÍK zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů 

TR. ŘÁD zákon č. 41/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších přepisů 
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RESUME V ČESKÉM JAZYCE 

Předmětem předkládané diplomové práce je komerční sexuální zneužívání dětí, 

které je definováno jako použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za 

odměnu v naturáliích mezi dítětem a zákazníkem nebo dítětem a prostředníkem, 

agentem a jinými, kdo na obchodu s dětmi za tímto účelem vydělávají.  

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je teoretickým 

náhledem na danou problematiku. U jednotlivých forem jsou uvedeny historické 

aspekty vzniku, příčiny a podoby jejich existence a také příklady z praxe.  

Druhá kapitola je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti komerčního 

sexuálního zneužívání dětí, a to na 3 nejdůležitější světové kongresy, které proběhly od 

roku 1996 - Světový kongres ve Stockholmu, v Jokohamě a v Rio de Janeiru. 

Ve třetí kapitole je začleněna mezinárodní právní úprava boje proti sexuálnímu 

násilí na dětech. Jsou zde uvedeny a analyzovány stěžejní mezinárodní dokumenty. 

Jedná se zejména o dokumenty OSN, Rady Evropy a Evropské unie. 

Systematicky na tuto kapitolu navazuje kapitola o vnitrostátní právní úpravě, která 

představuje těžiště předkládané práce. Tato kapitola je rozdělena dle jednotlivých forem 

komerčního sexuálního zneužívání, jednotlivé trestné činy jsou podrobně analyzovány. 

Kapitola je uzavřena vládním návrhem změny trestního zákoníku. 

Pátá kapitola je věnována obětem komerčního sexuálního zneužívání. Je zde 

uvedena typologie oběti, jejich charakteristika a především jsou zde zmíněna jejich 

práva. V závěru této kapitoly jsou zmíněny instituce, které pomáhají obětem trestných 

činů. 

Cílem předkládané práce je seznámení s komerčním sexuálním zneužíváním dětí, 

jakožto celospolečenským problémem. 
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RESUME V ANGLICKÉM JAZYCE 

The topic of this thesis is commercial sexual exploitation of children, which is 

defined in international documents as sexual abuse by an adult and remuneration in 

money or non-monetary benefits to the child or to a third party.  

The thesis is divided into five parts. The first chapter is dedicated to theoretical 

introduction to the phenomenon of commercial sexual exploitation of children. For each 

form of commercial sexual exploitation of children are given the historical aspects of 

the origin, causes and forms of their existence and examples from practice. 

The second chapter focuses on international cooperation in the field of protection 

of children against commercial sexual exploitation. It mentions three most important 

international congresses that took place since 1996 - World Congress in Stockholm, 

Yokohama and in Rio de Janeiro. There were accepted soft law documents. 

In the third chapter is incorporated international legislation of the fight against 

sexual violence against children. There are presented and analyzed major international 

documents. These are documents of the United Nations, the Council of Europe and 

the European Union. 

The forth chapter contains national legislation of Czech Republic. This chapter is 

divided pursuant to the individual form of commercial sexual exploitation. Individual 

crimes are carefully analyzed. There is mentioned government draft amendments to 

the Criminal Code. 

The fifth chapter is dedicated to the victims of the commercial sexual exploitation. 

There is mentioned the typology of victim, their characteristic and their rights. There are 

mentioned important institutions which help victims of crime. 

The aim of this thesis is introduction of the commercial sexual exploitation of 

children like serious problem of the whole society. 
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE 

The Commercial Sexual Exploitation of Children 
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