Dítě - oběť nebo pachatel sextingu?
Praha, 10. 2. 2015
Posílá vaše neplnoleté dítě lechtivé fotky svému partnerovi? Chce po něm, aby mu své
intimní fotky poslal? Ano? Pak se může stát nejen obětí trestného činu, ale i jeho
pachatelem.
Chytré telefony s fotoaparáty, rychlý a téměř neomezený přístup k internetu, sociální sítě a
MMSky. Různé nástroje informačního světa, bez kterých si dnešní internetové děti nedokáží
svůj život už představit, daly vzniknout fenoménu tzv. sextingu = elektronickému rozesílání
zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Sexting se může lehce stát nástrojem
k vydírání dítěte. Dítě však může být i pachatelem, pokud nelegální obsahy samo vyrobí a
šíří dál.
Globální povaha internetu, snadnost vyrábění a distribuce nelegálních materiálů je
celosvětový problém, zvláště alarmující je dětská online pornografie. Právě sexting šíření
pornografie mladistvých a dětí podporuje. „Fakt, že jsou případy, kdy si mladí lidé posílají přes
online kanály své intimní fotky, nikoho asi nepřekvapí. Děti, a je třeba zdůraznit, že v ČR je
dítětem osoba do 18 let, si však neuvědomují, že i když mohou mít od 15 let sex, nesmí se při tom
fotografovat, natáčet ani jiné intimní materiály posílat, pak by dle zákona mohly být pachateli
trestného činu. Podílely by se totiž na výrobě, držení a šíření dětské pornografie,“ říká Lucie
Zelenková, sociální pracovnice Linky bezpečí.
Děti a mladí lidé se mohou díky sextingu stát snadno i obětí trestného činu. „Děti jsou
často důvěřivé a naivní ve vztazích k druhým lidem. Vždy by si měly uvědomit, že jakýkoliv obsah,
který v kyberprostoru šíří dál, může být velmi snadno zneužit proti nim, a že jejich erotické fotky
mohou být nástrojem vydírání či být podnětem k sexuálním útokům a podobně,“ dodává za
Linku bezpečí Kateřina Lišková, vedoucí online služeb.
Ze statistik Linky bezpečí za rok 2014 vyplývá, že v e-mailové poradně jsou v rámci tématu
internet nejčastější právě: obtěžování cizí osobou, kyberstalking (25), kyberšikana (12),
sexting (11). Na lince 116 111 jsou problémy v rámci tématu internet zastoupeny takto:
ostatní internet (59), kyberšikana (56), obtěžování cizí osobou, kyberstalking (41), sexting
(26). Vždy je uveden počet kontaktů k danému problému (více viz tbl. níže).
Jak na sexting? Rodičovská linka a Linka bezpečí radí:
• Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů, aby o sobě
neuvádělo žádné konkrétní údaje a aby nikomu, tj. ani svým partnerům, neposílalo
žádné své intimní fotografie ani videa.
• Vysvětlete dítěti, jaká rizika s sebou posílání a vytváření intimních obsahů nese.
Že se může stát nejen obětí, ale i pachatelem trestného činu.
• Informujte zodpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za
nezákonný, tím pomůžete předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská
pornografie, pokusy lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů atd.

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Linku bezpečí, jsou:

Kde kromě Linky bezpečí hledat pomoc?
- Internethotline - horkalinkaczi.cz - Seznam se bezpečně - seznamsebezpecne.cz
- E-bezpečí- poradna.e-bezpeci.cz
- Policie ČR - http://aplikace.policie.cz/
- Rodičovská linka – rodicovskalinka.cz
Ilustrativní příběhy z Linky bezpečí:
Volal rozrušený chlapec, kterého na Facebooku oslovila nějaká holka, říkala, že je jí čtrnáct let. Psali si,
docela si rozuměli, najednou dívku napadlo, že by chtěla vidět chlapce nahého. Prosila ho, aby jí poslal
své nahé fotografie, že mu potom také pošle své. Nejprve nechtěl, ale pak se nechal přemluvit a několik
obnažených fotografií dívce poslal (na některých z nich byl vyfocen i s obličejem). Ona mu své
neposlala a chtěla další. Odmítl, načež mu dívka začala vyhrožovat, že jeho fotky zveřejní, pošle jeho
kamarádům, které si postupně přidala do svých přátel, a také jeho matce. Kluk se bál. Styděl se, bylo
mu do breku. Nevěděl, co má dělat, a tak zavolal na Linku bezpečí…
Na Linku bezpečí zavolala dívka, která si píše s klukem, jehož potkala na internetové seznamce. Sdělila
mu, že se zajímá o modeling. Chtěl po ní, aby mu poslala své nahé fotografie, že ohodnotí její tělo, jestli
má na to být modelka. Vyfotila se ve spodním prádle a foto mu poslala. Mladík ji začal lákat na schůzku,
vždy odmítla. Pak jí začal psát sexuálně laděné zprávy. Když neodpovídala, začal jí vyhrožovat. Dostala
strach, a proto zavolala na Linku bezpečí.
Kontakt pro média
Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace
mobil: 606 708 548
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
Zastoupení problémů v rámci tématu internet na Lince bezpečí v roce 2014 - počet kontaktů
Problémy v rámci tématu Internet
Dětská pornografie
Pornografie dospělých
Nelegální obsah
Zneužívání
Lákání na schůzku, kybergooming
Kyberšikana
Ostatní kriminalita
Etnické a rasové problémy
Ostatní internet
Obtěžování cizí osobou, kyberstalking
Zneužití osobních dat
Vyhrožování, vydírání
Strach Internet
Online vztahy
Sexting
Sexuální harassment
Technické nastavení
Bezpečnost profilu
Celkem
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Téma internet ve statistikách Linky bezpečí a Rodičovské linky – počet kontaktů
Služby
116111
Chat LB
E-mail LB
RL

2007
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2009
68
3
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1

2010
156
10
63
8

2011
193
10
44
8

2012
231
20
30
4

2013
313
13
43
10

2014
284
10
57
20

275
12
73
17

Dětská pornografie – trestné formy jednání v kostce
§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(1) Přechovávání (odnětí svobody až na 2 roky)
(2) Výroba, dovoz, vývoz, nabídka, zpřístupňování (odnětí svobody až na 3 roky).
§ 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 5 let.
•

Trestní řízení mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

•

Případy sextingu se v ČR řeší individuálně, některé jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné
jako trestný čin. Některé případy lze také řešit občanskoprávní cestou.
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