Seminář
„Nelegální online obsah“
Seminář určený zástupcům policie (případně jiným orgánům činným v trestním řízení) se zaměřuje
na problematiku nelegálního on-line obsahu. V první části se účastníci seznámí především
s jednotlivými typy on-line obsahu a jeho kvalifikací dle příslušných českých právních předpisů
(zejm. zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) včetně demonstrace nezákonného jednání na
vybraných judikátech českých soudů. Druhá část semináře je pak zaměřena na problematiku práce
s nelegálním obsahem v české národní doméně a slouží především k posílení a zefektivnění
spolupráce mezi policií (či jinými OČTR) se sdružením CZ.NIC.

Termín konání: pondělí 2. prosince 2019 od 9:00 hodin
Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod B, sál č. 326
Lektor: Mgr. Zuzana Průchová, (právník sdružení CZ.NIC) a Mgr. Jiří Průša (CZ.NIC)
Prezence: od 8:30
Vložné: zdarma

(hrazeno z rozpočtu Libereckého kraje a dotace ministerstva vnitra – Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2019)

Obsah:
Nelegální obsah


Úvod do problematiky nezákonného obsahu, možnosti omezení svobody projevu, specifické
rysy projevu na Internetu. Možnosti spolupráce policie s ISP (Internet Service Providers).



Typy nezákonného online obsahu
o Dle Trestního zákoníku - dětská pornografie – definice, příklady, činnost
STOPonline.cz, vydírání, násilí proti skupině obyvatel, nebezpečné vyhrožování

CZ.NIC, z. s. p. o.
IČ 67985726
T +420 222 745 111
kontakt@nic.cz
Milešovská 5, 130 00 Praha 3
DIČ CZ67985726
M +420 731 657 660
www.nic.cz
Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 58624.

a pronásledování, podněcování a schvalování trestného činu, založení, podpora
a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projev sympatií k
hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidy.
o Občanského práva – nutnost svolení pro pořizování fotografií, ochrana důstojnosti a
soukromí.
o Přestupky dle správního práva – hrubé znevážení zákonem chráněných symbolů,
znevážení úřední osoby, přestupky proti občanskému soužití.
o Příklady vybraného nezákonného on-line chování v rozsudcích českých soudů.

Možnosti policie ve vztahu k doménovým jménům .cz


Úvod do problematiky doménových jmen – co je to doménové jméno, druhy doménových
jmen.



Typické příklady nezákonného obsahu v doméně .cz – falešné e-shopy, bezpečnostní rizika,
rasistický a xenofobní obsah, bezpečnostní rizika, porušování práv (zejm. o ochranné
známce či obchodnímu jménu) a role orgánů činných v trestním řízení (např. říci, že spory
řeší Rozhodčí soud).



Poskytování součinnosti ze strany sdružení CZ.NIC (správce národní domény .cz) – v jakých
případech můžeme poskytovat součinnost, možnosti a omezení spolupráce ze strany
CZ.NIC.



Žádost o součinnost – jak by měla vypadat žádost o součinnost ze strany Policie, nejčastější
chyby žádostí.

Organizační pokyny:




Potvrzení účasti do 22. listopadu 2019 paní Bc. Lindě Ehrenbergerové, oddělení krizového
řízení, e-mail: linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu,
o přihlášení rozhoduje pořadí, v jakém potvrdíte svou účast.
Parkoviště u krajského úřadu není vyhrazeno účastníkům semináře (lze využít parkovací dům
v OC Forum Liberec).
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