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Zákon o některých přestupcích
Přestupky proti občanskému soužití dle § 7
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b) jinému ublíží na zdraví, nebo
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,

2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
Správní orgán může uložit za přestupek v odstavci 1 písm. a) pokutu do 10 000,- Kč.
Je-li přestupek páchán opakovaně, po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do 15 000,- Kč
V roce 2018 Odbor správních činností a živnostenský úřad v Děčíně řešil 283 přestupků dle § 7 odst. 1 písm. a)

Zodpovědnost rodiče v případě střídavé péče

Přestupek je spáchán v době kdy pachatel konal, nebo v
případě opomenutí, byl povinen konat.
Není rozhodující kdy následek nastane, nebo kdy měl nastat.

Skutečný příběh Moniky
Internetová televize Stream, Seznam se bezpečně.
Dvanáctiletá Monika dostala od rodičů počítač za účelem seznámení se se stejně starým chlapcem z Anglie, aby si
mohla procvičovat angličtinu. Založila si profil na Lidé.cz. Po nějaké době ji napsal neznámý muž a nabídl ji nový
telefon za sex. Monika to nikomu neřekla, ale muži napsala ať ji nechá být, nebo jej nahlásí na PČR. Muž se ji v
odpovědi vysmál a dodal ať tak klidně učiní, že ji nebudou věřit.
Neznámý muž Monice následně poslal svou nahou fotografii a nabídl ji schůzku, za účelem sexu a vyhotovení
nahých fotografií Moniky. Po této události to Monika sdělila kamarádkám, kteří to nahlásili paní učitelce, která
vyrozuměla rodiče. Tatínek zprvu chtěl věc nahlásit PČR, ale pak si vše rozmyslel a osobě začal psát on, kde
vystupoval jako jeho dcera. V chatu mu přislíbil, že k focení dojde, chtěl z něj „vytáhnout“ kde dotyčný bydlí.
JUDr. Antl uvádí, že je v pořádku to, že otec převezme komunikaci za dceru a PČR je povinna zasáhnout.
Otec věc oznámil na PČR, kde bylo domluveno, že otec komunikaci udrží a PČR bude vše sledovat. Cíl bylo
dotyčného vylákat, jelikož PČR se domnívala, že se jedná o pedofila, který chce dceru zneužít.
Byla domluvena schůzka mezi dcerou a osobou. PČR osobu ustanovila. Jednalo se o pána z Moravy, který již byl
za podobný trestný čin (neuvádí jaký) odsouzen. Pána na schůzce PČR zatkla. Při osobní prohlídce byly nalezeny
erotické pomůcky, videokamera, tlumící léky.

JUDr. Miroslav Antl dále uvádí, že otec se zachoval příkladně. Ovšem pokud by tuto skutečnost otec věděl a věc
neoznámil, mohl by být podezřelý z trestného činu ohrožování výchovy mládeže.
Celá věc dopadla tak, že podezřelý trpí chorobou a v době páchání byl nepříčetný, proto bylo trestní stíhání
zastaveno a on byl propuštěn. Policie odvedla skvělou práci, stejně tak i rodiče a učitelka. Slečna byla ochráněna.

Sexting – dobrovolné sdílení vlastních intimních materiálů
Sexting - dobrovolné sdílení vlastních intimních materiálů.
Z hlediska českého právního řádu je za dítě považována osoba mladší osmnácti let. S ohledem na rozumový a psychický
vývoj česká právní legislativa neumožňuje těmto osobám zcela volně se rozhodovat o tom, zda chtějí být pornograficky
zobrazovány. To znamená, že jim nedovoluje fotografovat se a natáčet při aktivitách, které lze označit jako dětská
pornografie.
Dětská pornografie – Definice
Definovat dětskou pornografii lze mnoha způsoby. Vždy se ovšem jedná o určitou formu znázornění, například v podobě
fotografie či videozáznamu, sexuálních motivů či aktivit, ve kterém je zobrazeno, jako sexuální aktér nebo objekt, dítě.
Vše za účelem vyvolání pohlavního vzrušení. Může se jednat například o snímky obnažených dětí zachycující polohy
skutečného či předstíraného sexuálního styku nebo snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní
orgány. Český právní systém zakazuje zveřejňování, zprostředkování, nabízení, uvedení do oběhu a jiné zpřístupnění
dětské pornografie. Zde je na místě podotknout, že i děti mohou být šiřiteli dětské pornografie.
Nelze opomenout i jiné způsoby páchání trestného činu šíření dětské pornografie. Typickým příkladem je fotografování
dětí - modelů za účelem uplatnění v reklamě či pro zahraniční časopisy. Organizátoři těchto akcí oslovují zpravidla rodiny
ve složité sociální či finanční situaci s příslibem nafocení dítěte pro takového účely. Za touto záminkou se však může
skrývat produkce dětské pornografie. Pachatelé často nutí své oběti, aby lákaly i další děti ke spoluúčasti. V některých
případech jde tato trestná činnost ruku v ruce s užitím omamných a psychotropních látek.

Právní rámec
Právní rámec
Případy trestné činnosti spadající do této oblasti se řeší individuálně. Záleží na druhu pořízeného intimního
materiálu, na způsobu jeho pořízení atd.
Trestné formy jednání ve vztahu k dětské pornografii jsou obsaženy v trestním zákoníku. Ten upravuje
speciálním ustanovením k trestnému činu šíření pornografie užší okruh případů, a to konkrétně výrobu a
jiné nakládání s dětskou pornografií v § 192. Zahrnuje přísnější regulaci případů, kdy někdo přechovává
fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak
využívá dítě. Hrozbě vyšší trestní sankce se vystavuje ten, 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,
anebo kdo kořistí z takového pornografického díla. Dále trestní zákoník obsahuje speciální úpravu trestné
činnosti zneužití dítěte k výrobě pornografie podle §193. Postihuje jednání pachatele, který přiměje, zjedná,
najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na
takovém pornografickém díle.

DĚKUJI ZA POZORNOST

