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V čem to máme snazší 

Jsme subjekt 
soukromého práva – vše 
co zákon nezakazuje

vs.

Policie, Škola - subjekt 
veřejného práva –  

výslovně dovolené 
jednání



  

 Stát, nebo jiný orgán veřejné moci př. škola 
autoritativně určí, co je zakázané – CSAM + 
zneužívání dětí.  

– vs. 

 Občan sám určí, zda a jak jej určité jednání 
poškozuje - Kyberšikana, Kyberstalking, 
Nenávistné projevy na Internetu

Proč rozlišovat nezákonný obsah na 
Internetu



  



  

Nezákonný obsah na Internetu? 

„Ano, tak se tleská nacismu, 
teď už zbývá ho rozšířit, co 
nejvíc to půjde, protože takoví 
kokoti černí, Židi a tak dál 
musí opustit naši vlast, bílou 
vlast, Evropu a táhnout někam 
do prdele, nebo ještě lépe 
poslat je do plynu jako dřív.“

* 100 hodin veřejně 
prospěšných prací… 

§ 352 Kdo skupině 
obyvatelů vyhrožuje 
usmrcením, ublížením 
na zdraví nebo  
způsobením škody 
velkého rozsahu, bude 
potrestán odnětím 
svobody až na jeden 
rok.



  

Nový dokument EU - 52017DC0555

 Odpovědnost on-line 
platforem za 
teroristický, xenofobní 
a nenávistný obsah, 
který veřejně vyzývá k 
nenávisti a násilí. 

 Evropská komise 
vznesla požadavek 
aby všechny on-line 
platformy posílily 
prostředky pro boj s 
nezákonným ale i 
nevhodným (harmful) 
obsahem.  



  

Jenže... zatím neexistuje ani hrubý 
právní rámec definující co je 
nezákonné a nevhodné... 
Mohou lidé bez 
právního vzdělání, 
případně 
automatizované 
technologické 
nástroje skutečně 
nahradit právní 
kvalifikaci skutku? 



  

Nezákonný obsah ve sdružení 
CZ.NIC 

 Rasismus a xenofobie je pro nás velmi kontroverzním tématem 

– LZPS = právní předpis „nejvyšší právní síly“

•  Článek 10
–  Ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochrana 

jména...
• Článek 17

–  Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny;
–  Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně 
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 
na hranice státu;

– Cenzura je nepřípustná; !!!



  

Snažíme se PČR pomáhat, 
nesnažíme se však nahradit její práci 



  

Provozujeme však STOPonline.cz

 Umožňuje ANONYMNĚ oznámit obsah se sexuálně 
zneužívanými dětmi na Internetu.

 Ne každý je ochoten podat oznámení Policii ČR už jen 
proto, že sledování pornografie je ve společnosti stále tabu 
a lidé se za to často stydí. 

 Sami deviantní osoby se dle informací islandské linky pro 
hlášení nezákonného obsahu cítí po shlédnutí videa 
provinile. 

 Dalším důvodem je hlášení nerelevantních podnětů, které 
Policii ČR zbytečně zatěžují. 



  



  

Jak nám můžete pomoci



  

Činnost v rámci projektu Safer Internet

1. Mezinárodní spolupráce – INHOPE, INSAFE

2. Osvěta v oblasti bezpečnějšího využívání 
Internetu

3. Provoz linky pro hlášení nezákonného 
obsahu



  

Mezinárodní spolupráce 

   Sdružuje linky pro 
hlášení nezákonného 
obsahu - 51 linek ve 
45 zemích světa. 

14. 06. 2017 CZ.NIC 
členem 



  

Důležitost mezinárodní spolupráce
a spolupráce s PČR

 Obsah se sexuálně zneužívanými dětmi, není 
pouze obsahem na Internetu. Někde VŽDY reálně 
existuje dítě, které trpí! 

 INHOPE je organizací, která umožňuje linkám pro 
hlášení nezákonného obsahu okamžitý kontakt 
země, kde se obsah nachází. V každé členské zemi 
tyto linky úzce spolupracují s Policejními orgány a 
jsou tak schopny rychle a efektivně vyžadovat 
zajištění důkazů a znepřístupnění obsahu. 



  

Co teda děláme? - NIC.cz  :D 

1. Mezinárodní spolupráce – INHOPE, INSAFE

2. Osvěta v oblasti bezpečnějšího využívání 
Internetu

3. Provoz linky pro hlášení nezákonného obsahu



  

Co ANO a co NE?

  ANO 

CSAM a Kybergrooming – ANO 

NE 

Obsah jež je způsobilý naplnit skutkovou podstatu 
trestné činnosti a jeho posouzení závisí především na 
míře zavinění, úmyslu, způsobené škodě a dalších 
aspektech, které vyžadují právní kvalifikaci (kyberšikana, 
kybergrooming, kyberstalking a další), předáváme naší 
partnerské organizaci, případně Policii ČR. - NE



  

Závěr

   Zapojme se do 
politických diskusí, 
protože jakmile začnou 
platit právní předpisy 
zakazující určité 
komentáře a další 
obsah na Internetu, 
nikdy nevíme kam až 
to zajde...



  

Malý dárek:

Věra Mikušová  •  vera.mikusova@nic.cz

goo.gl/A6jiRy

mailto:vera.mikusova@nic.cz

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21

