
 

 

Trestněprávní aspekty pornografie  

Resumé 

Hlavním cílem této práce je představit fenomén pornografie z trestněprávního 

hlediska, poukázat na nedostatky současné české relevantní právní úpravy a navrhnout 

jejich možné řešení, především formou potenciálních legislativních změn. Práce se skládá 

z pěti kapitol. První kapitola je věnována problematice vymezení neurčitého právního 

pojmu pornografie, včetně od něj odvozených pojmů tvrdé a dětské pornografie. Stručně 

je popsán též přístup k tomuto pojmu v právních řádech Slovenské republiky a USA 

a předestřena je též problematika tzv. virtuální pornografie. Druhá kapitola poskytuje 

přehled nejdůležitějších relevantních mezinárodněprávních nástrojů od smluv 

o potlačování necudných publikací uzavřených na začátku 20. století až po moderní 

smlouvy Organizace spojených národů a Rady Evropy a právní dokumenty Evropské unie 

přijaté v oblasti boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. 

Třetí kapitola se věnuje historické genezi relevantních ustanovení právních předpisů 

na československém a českém území od bývalých rakousko-uherských trestních kodexů, 

přes rekodifikační návrhy z období první republiky a socialistické trestní zákony z roku 

1950 a 1961, až k novelizacím provedeným po roce 1989. Ve čtvrté kapitole je provedena 

analýza současné české právní úpravy trestního postihu pornografie včetně zevrubného 

rozboru skutkové podstaty relevantních trestných činů upravených v § 191 až § 193a 

tr. zákoníku, tedy šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, 

zneužití dítěte k výrobě pornografie a účasti na pornografickém představení. V této 

kapitole jsou též popsány související okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, 

zvýšená pozornost je pak s ohledem na aktuální judikaturu věnována specifické 

problematice pojmu veřejně přístupné počítačové sítě a jeho vztahu k e-mailu. V poslední 

části této kapitoly je nastíněn vztah výše zmíněných trestných činů k dalším ustanovením 

tr. zákoníku a některým jiným souvisejícím zákonům. Poslední kapitola obsahuje shrnutí 

veškerých úvah, doporučení a návrhů de lege ferenda včetně paragrafového znění 

příslušných hypotetických ustanovení tr. zákoníku. Je zřejmé, že současná česká právní 

úprava trestního postihu pornografie není dokonalá a nereflektuje některé důležité 

související aspekty. Především vzhledem k narůstajícímu problému dětské pornografie 

a k souvisejícím mezinárodním závazkům České republiky lze zákonodárci jedině 

doporučit, aby v budoucnu věnoval této oblasti trestněprávní regulace více pozornosti. 


