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Přílohy
Příloha č. 1:
Sexuální poruchy‚ které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo
nemocí (F52 podle MKN-10)

Sexuální dysfunkce zahrnují nejrůznější poruchy‚ které způsobují‚ že jedinec není
schopen se podílet na sexuálním vztahu tak‚ jak by si přál. Sexuální odpověď je
psychosomatický proces a nejčastěji oba‚ psychologické i somatické procesy způsobují
sexuální poruchy.

Kód Název a popis (popř. alternativní terminologie)

F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
Jde o základní problém‚ nikoliv sekundární k jiným sexuálním poruchám‚ jako
jsou poruchy erekce nebo dyspareunie.
Frigidita
Snížená sexuální žádostivost

F52.1 Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
Představa sexuálního aktu produkuje příliš mnoho obav nebo úzkostí‚ takže
se sexuální aktivitě vyhýbá (sexuální averze)‚ nebo sexuální odpověď i
orgasmus jsou správně pociťovány‚ ale je nedostatek dostatečného potěšení
(nedostatek sexuálního uspokojení).
Anhedonie (sexuální)

F52.2 Selhání genitální odpovědi
U muže jde o poruchy erekce. Základním problémem je obtíž se vznikem
nebo udržením erekce dostatečné pro úspěšnou soulož. U ženy jde o suchost
vaginy nebo nedostatečnou schopnost lubrikace.
Porucha ženské sexuální vzrušivosti
Poruchy erekce
Psychogenní impotence

F52.3 Poruchy orgasmu
Orgasmus se bud' neobjevuje nebo je zřetelně opožděn.
Potlačený (mužský nebo ženský) orgasmus
Psychogenní anorgasmie

F52.4 Předčasná ejakulace
Neschopnost ovládat dostatečně ejakulaci pro potěšení obou partnerů ze
soulože.

F52.5 Neorganický vaginismus
Spazmus svalů pánevního dna obklopujících vaginu‚ který způsobuje
uzavření vchodu do vaginy. Zavedení penisu je bolestivé nebo nemožné.
Neorganický vaginismus
Psychogenní vaginismus

F52.6 Neorganická dyspareunie
Dyspareunie (neboli bolest během soulože) se vyskytuje u žen i u mužů.
Může být způsobena lokální patologií‚ a pak musí být správně zařazena pod
patologický stav. Tato položka je určena pro použití pouze pokud není žádná
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primární neorganická sexuální dysfunkce (např. vaginismus nebo suchost
vaginy).
Psychogenní dyspareunie

F52.7 Nadměrné sexuální nutkání
Nymfomanie
Satyriasis

F52.8 Jiné sexuální poruchy‚ které nejsou způsobeny organickou poruchou
nebo nemocí

F52.9 Neurčená sexuální porucha‚ která není způsobena organickou poruchou
nebo nemocí

Zdroj: MKN-10 : Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů [online].
Desátá revize, aktualizovaná verze k 1. 4. 2014 [citováno 10. 4. 2014]. Světová zdravotnická
organizace (SZO), 2008. Dostupné z www: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html>. ISBN 92-4-
154649-2 (svazek 1.).
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Příloha č. 2:
Poruchy pohlavní identity (F64 podle MKN-10)

Kód Název a popis (popř. alternativní terminologie)

F64.0 Transsexualismus
Žádost žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví‚ obvykle spojený
s pocitem nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo s jeho
nevhodností‚ a s přáním chirurgického a hormonálního zásahu‚ aby tělo
odpovídalo‚ pokud možno‚ preferovanému pohlaví.

F64.1 Transvestitismus dvojí role
Nošení šatů opačného pohlaví pro část vlastní existence‚ aby se užila
dočasná zkušenost členství v opačném pohlaví‚ ale bez přání trvalejší změny
pohlaví nebo přidruženého chirurgického převodu‚ a bez sexuálního vzrušení
provázejícího převlékání.
Porucha pohlavní identity v dospívání nebo dospělosti‚ nikoliv transexuálního
typu

F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství
Porucha‚ která se prvně projevuje v raném dětství (a v každém případě před
pubertou)‚ charakterizovaná přetrvávající intenzivní nespokojeností s daným
pohlavím‚ současně s přáním být (nebo trváním na tom‚ že je) opačného
pohlaví. Přetrvává zaměstnávání se oblečením a činnostmi opačného pohlaví
a odmítáním vlastního. Tato diagnóza vyžaduje hluboké narušení normální
sexuální identity; pouhé klukovské chování dívek a dívčí chování chlapců
není pro tuto diagnózu dostatečné.
Poruchy sexuální identity u individuí‚ která dosáhla nebo právě vstupují do
puberty‚ by neměla být zařazena sem‚ ale do F66.

F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity
F64.9 Poruchy pohlavní identity nespecifikované

Porucha pohlavní role nespecifikovaná

Zdroj: MKN-10 : Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů [online].
Desátá revize, aktualizovaná verze k 1. 4. 2014 [citováno 10. 4. 2014]. Světová zdravotnická
organizace (SZO), 2008. Dostupné z www: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html>. ISBN 92-4-
154649-2 (svazek 1.).
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Příloha č. 3:
Poruchy sexuální preference (F65 podle MKN-10)

Patří sem parafilie.

F65.0 Fetišismus
Spoléhání na některé neživé předměty jako stimulus pro sexuální vzrušení a
sexuální uspokojení. Mnohé fetiše jsou ve vztahu k lidskému tělu‚ jako oděvní
součásti a obuv. Jiné běžné příklady jsou charakterizovány určitou strukturou‚
jako guma‚ plastické hmoty a kůže. Fetiše se různí ve své důležitosti pro
daného jednotlivce. V některých případech jednoduše slouží ke zvýšení
sexuálního vzrušení‚ které je docilováno normálními cestami (např. má-li na
sobě část oděvu‚ který nosil partner).

F65.1 Fetišistický transvestitismus
Nošení šatů opačného pohlaví‚ aby se dosáhlo sexuálního vzrušení‚ a aby se
vytvořilo vzezření osoby opačného pohlaví. Fetišistický transvestitismus je
odlišen od transsexuálního transvestitismu svou jasnou souvislostí se
sexuálním nabuzením a silným přáním odstranit oblečení‚ jakmile se dostavil
orgasmus a sexuální nabuzení klesá. Může se vyskytovat jako časnější fáze
ve vývoji transsexualismu.
Transvestitický fetišismus

F65.2 Exhibicionismus
Recidivující nebo přetrvávající tendence ukazovat genitál cizím lidem (obvykle
opačného pohlaví) nebo lidem na veřejných místech bez výzvy nebo záměru
intimního kontaktu. Sexuální vzrušení se obvykle‚ ale ne vždy‚ dostavuje v
době expozice a tento čin je obvykle následován masturbací.

F65.3 Voyerismus
Vracející se nebo přetrvávající tendence dívat se na osoby v sexuálním nebo
intimním chování‚ jako je svlékání‚ aniž o tom pozorovaný objekt ví. Obyčejně
vede k sexuálnímu vzrušení a masturbaci.

F65.4 Pedofilie
Sexuální preference dětí‚ buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví‚
obvykle prepubertálního nebo časného pubertálního věku.

F65.5 Sadomasochismus
Preference sexuální aktivity‚ která zahrnuje působení bolesti‚ ponížení nebo
omezování osobní svobody. Jestliže subjekt raději takovou stimulaci přijímá‚
jde o masochismus‚ jestliže jí sám provádí‚ pak jde o sadismus. Subjekt často
pociťuje sexuální vzrušení jak ze sadistických‚ tak masochistických aktivit.
Masochismus
Sadismus

F65.6 Mnohočetné poruchy sexuální preference
Někdy se u jedné osoby vyskytne více než jedna abnormální sexuální
preference a žádná není hlavní. Nejobvyklejší kombinací je fetišismus‚
transvestitismus a sadomasochismus.

F65.8 Jiné poruchy sexuální preference
Rozmanitost jiných vzorců sexuální preference a aktivity jako obscénní
telefonické hovory‚ přitlačování se na lidi v tlačenici na veřejných místech z
důvodu sexuální stimulace‚ sexuální aktivity se zvířaty a vlastní škrcení nebo
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vyvolávání mozkové anoxie pro větší intenzitu sexuálního vzrušení.
Frotérství
Nekrofilie

F65.9 Porucha sexuální preference nespecifikovaná
Sexuální deviace nespecifikovaná

Zdroj: MKN-10 : Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů [online].
Desátá revize, aktualizovaná verze k 1. 4. 2014 [citováno 10. 4. 2014]. Světová zdravotnická
organizace (SZO), 2008. Dostupné z www: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html>. ISBN 92-4-
154649-2 (svazek 1.).
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Příloha č. 4:
Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem
a orientací (F66 podle MKN-10)

Poznámka: sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.

F66.0 Porucha sexuálního vyzrávání
Pacient si není jistý svou pohlavní totožností nebo sexuální orientací‚ což
způsobuje úzkost a depresi. Nejčastěji je tomu u dospívajících‚ kteří si nejsou
jisti‚ jestli jsou homosexuální‚ heterosexuální nebo bisexuální orientace nebo
u osob‚ kde po období zjevně stabilní sexuální orientace‚ často během
dlouhotrvajícího vztahu‚ najednou poznají‚ že jejich sexuální orientace se
mění.

F66.1 Egodystonická sexuální orientace
Pohlavní identita nebo sexuální preference je nepochybná (bud'
heterosexuální‚ homosexuální‚ bisexuální‚ prepubertální)‚ ale subjekt si přeje‚
aby byla jiná vzhledem k přidruženým psychickým a behaviorálním poruchám
a může vyhledat léčení‚ aby došlo ke změně.

F66.2 Porucha sexuálních vztahů
Pohlavní identita nebo sexuální orientace (buď heterosexuální‚ homosexuální
nebo bisexuální) je odpovědná za obtíže ve vytváření nebo udržování vztahů
se sexuálním partnerem.

F66.8 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F66.9 Porucha psychosexuálního vývoje nespecifikovaná

Zdroj: MKN-10 : Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů [online].
Desátá revize, aktualizovaná verze k 1. 4. 2014 [citováno 10. 4. 2014]. Světová zdravotnická
organizace (SZO), 2008. Dostupné z www: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html>. ISBN 92-4-
154649-2 (svazek 1.).
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Příloha č. 5:
Ústava České republiky – vybraná ustanovení
č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů1

Čl.1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na
úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká  republika  dodržuje  závazky,  které  pro  ni  vyplývají  z mezinárodního
práva.

Čl.2
(1) Lid  je  zdrojem  veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci
zákonodárné, výkonné a soudní.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a
způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.

Čl.3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl.4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Čl.6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.
Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

Čl.10
Vyhlášené  mezinárodní  smlouvy,  k  jejichž  ratifikaci  dal Parlament souhlas a jimiž je
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li  mezinárodní  smlouva
něco  jiného  než  zákon,  použije se mezinárodní smlouva.

1 Právní stav k 30. 4. 2014.
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Příloha č. 6:
Listina základních práv a svobod – vybraná ustanovení
č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů2

Čl.1
Lidé  jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Čl.2
(2) Státní  moc  lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to
způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.

Čl.3
(1) Základní  práva  a  svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy,  barvy  pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení.

Čl.4
(1) Povinnosti  mohou  být  ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.
(2) Meze  základních  práv  a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou
základních  práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy,
které splňují stanovené podmínky.

Čl.7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v
případech stanovených zákonem.

Čl.8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem,
který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát
smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech
stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody
zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo
odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí
vyslechnout  a  rozhodnout  o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená
osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24
hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na
základě rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena  v
ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin
oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

2 Právní stav k 30. 4. 2014.
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Čl.10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
rodinného života.

Čl.12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v
něm bydlí.

Čl.14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

Čl.15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má  právo
změnit  své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Čl.16
(1) Každý  má  právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo
společně  s  jinými,  soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými
úkony nebo zachováváním obřadu.

Čl.17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Čl.31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění  právo
na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví
zákon.

Čl.32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a
mladistvých je zaručena.

Čl.39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy
na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Čl.40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý,  proti  němuž  je  vedeno  trestní  řízení, je považován za nevinného, pokud
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
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Příloha č. 7:
Vnitřní konceptuální rámec sexuálních práv
(podle Světová deklarace sexuálních práv, WAS, 1999)

Zdroj: autor podle Světové deklarace sexuálních práv (český překlad viz Uzel 2004 a 2011).
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Příloha č. 8:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – vybraná ustanovení3

Hlava III
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

§ 185
Znásilnění
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k
pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím  svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se
souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li  takový  čin  na  osobě  ve  výkonu  vazby, trestu odnětí svobody,
ochranného  léčení,  zabezpečovací  detence,  ochranné  nebo ústavní výchovy  anebo
v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

§ 186
Sexuální nátlak
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k
pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo  kdo
k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k
pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování
zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti
nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dítěti, nebo
b) nejméně se dvěma osobami.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy
anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
(7) Příprava je trestná.

3 Právní stav k 30. 4. 2014.
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§ 187
Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem
pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin
uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje
jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

§ 188
Soulož mezi příbuznými
Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.

§ 189
Kuplířství
(1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce,
nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 190
Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného
zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v
blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je
vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) nejméně na dvou takových místech, nebo
b) opětovně.

§ 191
Šíření pornografie
(1)  Kdo  vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným,
zprostředkuje,  uvede  do  oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické,  filmové,
počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či
neúcta k člověku, nebo  které  popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk
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se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 192
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické  dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,  jež  se  jeví
být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným,
zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové,
počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak
využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového
pornografického díla,
bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody  na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny,
b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 193
Zneužití dítěte k výrobě pornografie
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


