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Abstrakt 
Diplomová práce „Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR  

a Belgii“ si udává za cíl odkrýt a prozkoumat souhru mezi jednotlivými aktéry v rámci 

boje proti obchodování s lidmi. Jsou jimi: Evropská unie a její dva členské státy Česká 

republika a Belgie. Pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů tato práce 

odpovídá na to, jak pracují s definicí obchodování s lidmi a do jaké míry dva zmíněné 

členské státy EU implementovaly Směrnici 2011/36/EU a další dokumenty. Kromě této 

analýzy, bádání již prostudovaných témat a diskurzů, které s tímto fenoménem souvisí, 

práce zahrnuje také dva polostrukturované rozhovory se zastupiteli České republiky  

a Belgie. Ty nabídly ještě hlubší vhled do toho, jak tyto státy boj formují. Rozhovory 

pomohly odhalit aspekty přístupů, které jsou navzájem odlišné, ale i ty, ve kterých jsou 

jednotliví aktéři unikátní. Práce také prozkoumává terén toho, jak probíhá přijímání 

nové strategie – nejdůležitějšího dokumentu, který dodává boji proti obchodování 

s lidmi strukturu a jasnou prioritizaci – a co obecně budou tyto strategie od roku 2020 

obsahovat. 

 

Abstract 
This master thesis “Human trafficking: the role of the EU in different approaches to the 

problem in the Czech Republic and Belgium” aims to unveil and examine the interplay 

between different actors in the fight against human trafficking. These are: the European 

Union, the Czech Republic and Belgium. A content (text) analysis of the primary 

sources gives the answers on how those actors work with the definition of human 

trafficking and to what extent the two member states implemented the EU Directive 



 

2011/36/EU and other documents. In addition to conducting the content (text) analysis, 

creating a literature review and researching on different discourses linked to this 

phenomenon, this thesis include two semi-structured interviews with the representatives 

of the Czech Republic and Belgium. Those offer deeper insight into how those states 

form this fight in practice. They unveiled different aspects in their own approaches but 

also aspects that make their approach unique. This thesis examines also how the new 

strategy – the most important document framing the fight against human trafficking and 

the country’s priorities – is adopted and what generally will those strategies include 

from the year 2020. 
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Úvod 
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila problematiku moderního otroctví. 

To se dnes vyskytuje v podobě obchodování s lidmi. Téma práce je tak úzce zvoleno  

a nezabývá se dalšími tématy spojenými s moderním otroctvím, například otroctvím 

dlužním. Obchod s lidmi se jako problém odlišuje od pašování lidí, i když v některých 

případech se jedná o kombinaci obou aktů. Obchodování s lidmi je problematika 

organizovaného zločinu a lidskoprávního problému. Tato práce odpovídá na to, jací jsou 

jednotliví aktéři v tomto boji a také na to, jaké způsoby boje a k němu používané 

instrumenty proti obchodování s lidmi užívají. Snaží se ale i kriticky zhodnotit přístupy 

jednotlivých aktérů a odpovědět na to, jaké jsou mezi jednotlivými přístupy rozdíly.  

První kapitola práce Moderní otroctví představuje teoreticko-metodologickou 

část. Řazení jednotlivých podkapitol je trochu odlišné, než bývá zvykem. Nejdříve 

v práci představuji problematiku moderního otroctví, poté se dívám na to, jak se 

s tématem pracuje v mnoha ohledech, a teoretickou kapitolu ukončuji, jako když se kruh 

uzavírá, konkrétní formou moderního otroctví – obchodováním s lidmi, jeho definicí  

a jak je na problém v dnešní době nahlíženo. Poslední část první kapitoly představuje 

vysvětlení metodologie této práce. V závěru této kapitoly jsou uvedeny i výzkumné 

otázky práce. Je ale důležité zmínit, že zastřešující otázkou této diplomové práce je 

jakým způsobem směrnice (či jiné dokumenty EU) vede k harmonizaci, jak je aktéry 

vnímaná, jaké jsou její limity a co taková harmonizace znamená v praxi. Zmíněné 

výzkumné otázky, které jsou uvedeny v této kapitole, jsou konkrétní otázky, které jsou 

využity v této práci jako způsoby, jak na hlavní zastřešující otázku odpovědět. Jsou jimi 

zjištění, kdo jsou tedy hlavní aktéři v členských zemích České republice a Belgii, jak 

pracují se směrnicí z roku 2011 a dalšími dokumenty Evropské unie, čímž práce hledá 

implementační deficit. Třetí výzkumnou otázkou je zjištění odlišných přístupů obou 

států a pokus o jejich kritické zhodnocení.  

Druhá kapitola práce, takzvaná empirická část, má pět podkapitol a nese název 

Evropský a národní institucionální rámec boje proti modernímu otroctví a prevence. 

Představuje hlavní témata, aktéry a jejich definice obchodování s lidmi a politické 

instrumenty. Nejdříve se v ní věnuji Evropské unii a všem elementům evropské 

harmonizace a definici společného boje proti obchodování s lidmi v EU. Zabývám se 

v ní evropskou směrnicí z roku 2011, Strategií EU pro vymýcení obchodu s lidmi  
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a ostatními dokumenty, ve kterých se společný boj a sjednocený přístup členských států 

EU ukotvuje a definuje. Poté se zabývám Českou republikou a Belgií. U obou států 

definuji hlavní aktéry boje proti obchodování s lidmi, hledám přesnou definici tohoto 

fenoménu a analyzuji všechny národní strategie či národní akční plány, ve kterých se 

vytvářejí hlavní priority takového boje.  

Třetí kapitola s názvem Boj proti obchodování s lidmi v praxi: evropská 

konvergence a udržování národních cílů je důležitým komponentem této práce. 

Kapitola bude zkoumat implementační deficit evropské směrnice z roku 2011 a práci  

s dalšími dokumenty EU, ale i obecný přístup a formování boje v ČR a Belgii. Součástí 

kapitoly je i Zhodnocení role EU oběma aktéry. Do té doby se práce zaměřuje na to, jak 

státy boj utvářejí a jak k harmonizaci dochází. Tato podkapitola ale dává aktérům 

prostor se k samotné harmonizaci vyjádřit. Pomáhá nalézt odpovědi na její možné limity 

či doporučení pro aspekty, které by se mohly do budoucna rovněž harmonizovat.  

Shodou okolností ale práce vznikala v době, kdy se vytvářely i nástupkyně 

současných národních strategií, které začínají počátkem roku 2020. Dokumenty ještě 

nebyly v době psaní dostupné, ale staly se tématem rozhovorů, které se v rámci 

výzkumu uskutečnily. Na to, jaké nové výzvy Českou republiku a Belgii v boji proti 

obchodování s lidmi čekají, právě podkapitola Strategie od roku 2020 a její budování 

odpovídá. Odpovídá ale i na to, jak se takové strategie budují, jak naznačuje název 

podkapitoly. Tato část práce poskytuje schéma, jak přijímání takové strategie vypadá  

v praxi, a ukazuje tedy na multidisciplinární přístup v budování konceptu a instrumentů 

boje proti obchodování s lidmi.  

Jednoznačně klíčovým nástrojem empirického výzkumu této práce jsou dva 

polostrukturované rozhovory. V České republice byl uskutečněn s Pavlou Drškovou  

a Kateřinou Bělohlávkovou z Odboru prevence kriminality z Ministerstva vnitra, 

v Belgii s atašé pro obchodování s lidmi Jeanem-Francoisem Minetem z belgického 

Ministerstva spravedlnosti. Zpovídaní mi dokázali často odpovědět na otázky, na které 

obsahová analýza byla krátká. Abych dokázala odpovědět na to, do jaké míry jsou 

přístupy stejné či odlišné, rozdělila jsem je podle priorit daných Evropskou unií  

a obecně podle témat, která se v rámci boje proti obchodování s lidmi často skloňují. 

Pro přehlednost jsem vytvořila jednoduchou tabulku, která je pro porovnání obou 

přístupů nápomocná. Mezi jednotlivá témata patří to, jakou prioritu má boj proti 
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obchodování s lidmi, jak státy pracují s neziskovým či soukromým sektorem, jaké 

sledují nové formy tohoto fenoménu či co dané státy považují za největší výzvy.  

Část s názvem Ještě hlubší harmonizace?, která třetí kapitolu této práce uzavírá, 

poskytuje částečně odpověď na to, zdali je na místě další prohloubení společného 

evropského přístupu. Co je ale ještě možná důležitější, že poskytuje i nové otázky. 

Zamýšlím se v ní nad tím, zdali bude dalším krokem ještě hlubší harmonizace a co by to 

v praxi znamenalo. Závěr práce poskytuje shrnutí všech prozkoumaných aspektů boje 

proti obchodování s lidmi zmíněných aktérů, i když stále ještě na povrch vyplouvají 

další otázky ohledně toho, jak moc je efektivní. Tento fenomén, jak mnohé statistiky 

dokazují, není v žádném případě na ústupu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 

1 Moderní otroctví 
„Like many things that should have been stamped out 
a long time ago, slavery, it seems, is alive and well.“ 

- The Economist, 2005 
 

Mary Cunnenová (2005), jméno spjaté s mezinárodní neziskovou organizací 

Anti-Slavery International1

Současná forma otroctví, ať už v jakékoli podobě, má dopad prakticky na 

jakoukoli zemi na světě, i když je v každé moderní liberální společnosti zakázané. 

(Cunnenová, 2005, s. 87) Druhy moderního otroctví v podobě nebezpečných  

a vykořisťujících praktik existují ve všech regionech světa, bez ohledu na to, z jakého 

regionu oběti otroctví pocházejí. Počet obětí moderního otroctví se neustále zvyšuje. 

Bales (2000) odhadoval 27 milionů obětí, organizace Anti-Slavery International 

předpokládá, že v současnosti je v otroctví uvězněno na 40,3 milionů lidí, z nichž 10 

milionů jsou děti.

, již v úvodu své práce avizuje, že byť bylo oficiálně otroctví 

zrušeno v 19. století, jeho formy existují dodnes. Toto konstatování je shodné napříč 

celou akademickou debatou. Žádné konfliktní teorie v tomto ohledu neexistují.  

„Otroctví nikdy nevymizelo. Naopak, jenom pozměnilo svou formu. Základní 

praktika toho, že jedna osoba absolutně ovládá jinou, zůstává stejná. Otroctví se ale 

v několika zásadních ohledech změnilo. Během posunu od starého otroctví k modernímu 

jsou podstatné především dva faktory.“ (Bales, 2000, s. 12) Prvním z nich je podle 

autora dramatický nárůst populace od druhé světové války, druhým faktorem jsou 

sociální a ekonomické změny probíhající v oblastech, kde populace rostla nejrychleji. 

„V mnoha rozvojových zemích přinesla modernizace nesmírné bohatství určité elitě, ale 

zároveň prohloubila zbídačení chudé většiny.“ (tamtéž) 

2 Stejnou statistiku opakovaně potvrzují i výzkumy Mezinárodní 

organizace práce (2017) či Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).3

                                                 
1 Anti-Slavery International funguje od roku 1839 a jejím cílem je eliminovat všechny formy otroctví a 
obchodování s otroky. Nachází se ve Velké Británii. 
2 Podle Úmluvy o právech dítěte OSN „každá lidská bytost pod hranicí věku 18 let je považována za dítě, 
pokud nebude podle platného práva věku dosaženo dříve“. 
3 Údaj 40 milionů předpokládaných lidských bytostí uvězněných v moderním otroctví se vyskytuje ve 
dvou nejčerstvějších dokumentech IOM k této tematice, a to „Data Bulletin: Informing the 
implementation of the Global Impact for Migration“ (Issue No. 14, prosinec 2018, s. 3) a „Migrants and 
their vulnerability: To human trafficking, modern slavery and forced labour“, s. 4) 

 Van den 

Ankerová (2004, s. 18) ale argumentuje, že některé mezinárodní neziskové organizace 

takové číslo mnohonásobně navyšují, a to až na 200 milionů lidí.  
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Samotný termín „nový systém otroctví“ poprvé použil lord John Russell, když 

popisoval levnou pracovní sílu z Číny a Indie, která nahradila africké otroky po 

oficiálním zrušení tradičního otroctví v roce 1834. Pracovníci tehdy podepsali smlouvu 

o práci, ta jim ale nezaručovala žádná politická či lidská práva. Takové smlouvy se 

podepisovaly až na deset let, a v momentě jejich vypršení, se museli migranti navrátit 

do zemí svého původu. (Cohen cituje Russella, 2006, s. 19-20) 

Termín moderního nebo nového otroctví lze chápat několika způsoby, nahlížet 

na něj z několika úhlů pohledu. Obecně však lze říci, že „moderní otroctví, jež zatím 

není definované v právu, slouží jako zastřešující termín, který podtrhává spojitost  

a vzájemnou provázanost mezi obchodováním s lidmi, nucenou prací a otroctvím,“ 

(IOM, 2019, s. 8) 

Bales (2000, s. 14-18) „nové otroctví“ definuje jako „neplacenou práci pod 

hrozbou násilí“. Ve své knize rozpracoval porovnání mezi tradiční formou otroctví  

a její moderní podobou. Termíny, které užívá, souvisí s ekonomikou. Soustředí se na 

modernizaci a konzumerismus, především rychlý a levný spotřební charakter moderní 

společnosti. Ten je zodpovědný za to, že jsou otroci rychle k dispozici, a to bez velké 

prvotní investice. V tradičním otroctví byl otrok drahou komoditou, kterou si člověk 

udržel téměř po celý život. Zisk z takového otroctví nebyl nijak ohromující, dnes je 

tomu přesně naopak. Prvotní investice do otroka je minimální, ale vytvoří velký zisk. 

Bales rovněž říká, že spíše než etnicita otroků je dnes důležitější ekonomika regionů, ze 

které pocházejí, protože je to činí levnou a dostupnou silou. 

Balesovi odporuje van den Ankerová, podle níž faktor placené či neplacené 

práce hraje minimální roli. (2004, s. 18-20) Autorka podtrhuje charakteristiku a definici 

otroka podle organizace Anti-Slavery International. Ta otroka definuje jako (1) nucenou 

pracovní sílu; (2) osobu vlastněnou či kontrolovanou „zaměstnavatelem“, a to i pomocí 

fyzického či mentálního týrání; (3) osobu, se kterou se nehumánně zachází jako 

s komoditou a (4) osobu, jíž byla odebrána svoboda pohybu. I přesto, že se shoduje 

s Balesem v tom, že moderní otroctví není přímo postavené na rasové odlišnosti, jako 

tomu bylo u afrického transatlantického obchodu s otroky, nové otroctví má rovněž 

kořeny v diskriminaci založené na rasové, genderové, etnické či náboženské odlišnosti. 
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V tomto směru můžeme najít spojení mezi moderním otroctvím a sociálním 

konstruktem „jinakosti“ (v angl. „Otherness“). S termínem pracoval francouzský 

filozof Foucalt ve své Biopolitice jinakosti. Tento princip vymezuje prostor na „tady“  

a „tam“. Je nástrojem k vyloučení určité entity lidí či regionů z prostoru dominantní 

elity. Ta pak je ve společnosti nejohroženější a nejzranitelnější. V tomto případě se 

zvyšuje riziko toho, že takto vyloučení lidé se mohou stát obětí moderního otroctví. 

Téma „Otherness“ dominuje terénu, který je zkoumán v různých odvětvích. V tématech 

vyvážení demokracie či nacionalismu se tomu věnoval například Anderson (1983) nebo 

Billig (1995); v sociální geografii či migraci je to mezi mnohými například Fassin 

(2001) a Staszak (2008); a v geopolitice Dalby (1988; 1990) a Ó’Tuathail (1996). 

Autoři věnující se modernímu otroctví se shodují na tom, že jakmile se člověk 

dostane do koloběhu otroctví, byť se do něj narodí, nebo se stane obětí překupníků, na 

nichž je pak závislý, je velice obtížné se z pomyslných „okovů“ vymanit. K pochopení 

tohoto fenoménu můžeme pro naše potřeby využít sociologického termínu Ervinga 

Goffmana (1958) „totální instituce“. Otroctví lze považovat za instituci, ve které je 

oběť podřízena jejími pravidly a omezeními. Obdobně jak Goffman charakterizoval 

totální instituci jako vězení, kde je jedinec izolován a kde je jeho identita potlačena, tak 

můžeme nahlížet i na moderní otroctví. Totální povaha institucí je v Goffmanově práci 

symbolizována bariérami, které znesnadňují interakci s jinými entitami či úplně 

znemožňují odchod jedince. Ve zmíněném případu vězení tyto bariéry totální instituce 

nabývají konkrétní hmotné formy kamenných zdí či ostnatých drátů. V diskuzi  

o moderním otroctví bariéry nejsou hmotné, představují překážky jako je chudoba, 

nezaměstnanost, války, nucená migrace, kulturní stereotypy apod. 

Jak již bylo zmíněno, moderní otroctví má mnoho tváří. Formy takového 

otroctví jsou nucená práce, dluhové otroctví, dětská práce, nucené sňatky, otroctví na 

základě původu a obchodování s lidmi.4

Existuje shoda napříč akademickou debatou, že jednou z hlavních příčin 

výskytu obchodu s lidmi je nerovnoměrné rozložení bohatství ve světovém měřítku. 

 (van den Ankerová, 2004, s. 15) Každá forma 

má i odlišný kontext, příčiny i potenciální řešení. Proto se v akademické debatě většina 

autorů věnuje pouze jedné z nich. 

                                                 
4 Poprvé byly formy moderního otroctví definované Mezinárodní organizací práce (International Labour 
Organization ILO) v roce 1930. 
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Právě toto uvědomění je centrální myšlenkou neoklasické ekonomické teorie, která 

vysvětluje mimo jiné i tzv. „pull faktory“ lidí migrujících napříč zeměmi i kontinenty za 

účelem zlepšení jejich životní situace.  

Robin Cohen (2006) dokonce argumentuje, že „pakliže je kapitalismus 

kompatibilní s otroctvím, tím pádem má předpoklady být kompatibilní se všemi formami 

nedobrovolné či nucené práce.“ Tak přesně popsal i fenomén obchodování s lidmi, 

který je třetím nejrozšířenějším organizovaným zločinem, ale zároveň je nejméně 

trestaným. Ekonomickou lukrativnost takového obchodu popisuje například Vlachová 

(2005). Právě tato ekonomická teorie poslouží k pochopení propojení obchodu s lidmi  

a migrace. Migrační trendy souvisí taktéž s odpovědí na poptávku, kterou již národní 

síly nejsou schopné naplnit, ať už z demografických důvodů, jako je stárnutí populace, 

či ekonomických, jako je například nelibost vůči špatně placené práci. Jednou z forem 

naplňování výše zmíněné poptávky je obchod s lidmi, který například vyplňuje 

ekonomickou mezeru sexuálních služeb, což vede k sexuálnímu vykořisťování. 

Ekonomický pohled na problematiku nám také pomůže pochopit ústřední koncept 

vnímání tohoto kriminálního činu, kdy se obchodem s lidmi obecně rozumí proces, při 

kterém je s osobou nakládáno „jako se zbožím“. (detailněji v následující kapitole) 

Optikou bezpečnostní tematiky je pro obchodování s lidmi nejvhodnější lidská 

bezpečnost (tzv. Human Security) na rozdíl od té tradiční formy (State Security). Nový 

pojem lidské bezpečnosti vznikl v 90. letech 20. století. (Waisová, 2006) Lidská 

bezpečnost zahrnuje mimo tradiční pohled na ni, jako je bezpečnost státu, také ostatní 

formy, o kterých debata vznikla až v posledních třech desetiletích. Můžeme jmenovat 

zájem o svobodu od strachu, tak i svobodu od nedostatku. Převažující pojetí lidské 

bezpečnosti bere v potaz i bezpečnost jedinců (jejich fyzické bezpečí, ekonomický  

a sociální blahobyt, ochranu lidských práv), atd. (s. 60) Z toho důvodu je teorie lidské 

bezpečnosti rovněž klíčová k pochopení moderního otroctví. Není zcela novou teorií, 

ale především doplněním klasické národní bezpečnosti. (Fuentes, 2001 In Waisová, 

2006) Jedním z aktérů, který v posledních letech stále silněji akcentuje lidskou 

bezpečnost, je Evropská unie.  
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1.1 Europeizace 

Obchod s lidmi je globální fenomén, který překračuje hranice národních států, 

z toho důvodu do jeho legislativního vymezení a budování prevence proti němu vstupují 

různí mezinárodní aktéři. Tato práce se bude věnovat především dvěma aktérům – 

Evropské unii a jejím členským státům.  

Evropská unie začala přijímat významnější regionální iniciativy v problematice 

obchodu s lidmi po roce 2000. Zaměřuje se především na harmonizaci vnitrostátních 

právních předpisů, stíhání pašeráků a ochranu obětí. Vytváří politiky a návrhy 

doporučených postupů. Buduje spolupráci napříč členskými zeměmi. Podobné plány ale 

také uskutečňuje i s kandidátskými zeměmi, žádajícími nebo čekajícími na přijetí, nebo 

s třetími státy, například Spojené státy americké.  

Teorie europeizace, neboli také evropeizace, je pro téma této práce klíčové 

k popisu evropského integračního procesu. Popisuje způsoby, jak evropská dimenze, 

identita a harmonizace pronikají do národních institucí. Vzdáleným cílem postupné 

europeizace bude unifikace unijních pravidel, potažmo i legislativy. Tato teorie 

vysvětluje harmonizaci boje proti obchodování s lidmi. Od dlouho očekáváné změny 

v Amsterodamské smlouvě v roce 2002 došlo k posílení přístupu v problematice 

obchodu s lidmi a možné europeizaci trestního práva hmotného. Touto chvílí se EU 

zasazuje o implementaci trestního práva EU v národních státech. Od momentu 

vstoupení v platnost Směrnice 2011/36/EU můžeme mluvit o zmíněné europeizaci 

trestního práva hmotného v plném rozsahu v rámci problematiky obchodu s lidmi. 

Evropský parlament a Rada tak mohou řádným legislativním postupem přijímat 

v určitých oblastech harmonizační pravidla. Doporučení EU, které od té doby ohledně 

obchodování s lidmi vydala (například v roce 2017), však pro národní strategie 

členských států závazná nejsou a nemají tak přímý účinek.  

Jak popisuje Peers in Šlosarčík (2017), jedním z důvodů využití europeizace 

v rámci boje s moderním otroctvím je také nepřítomnost přeshraničního prvku:  

„Jiná unijní pravidla jsou aplikovatelná bez ohledu na 

nepřítomnost přeshraničního prvku. Příkladem mohou být 

pravidla harmonizující pracovně-právní předpisy ve členských 

státech (např. směrnice o pracovní době) nebo europeizované 
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skutkové podstaty některých trestných činů např. terorismus, 

obchodování s lidmi, padělání peněz, drogové delikty).“ 

Teorie europeizace napomáhá pochopení klasifikace harmonizace v oblasti 

obchodování s lidmi, a to ať už formou implementace principů sbližování, tak formou 

vzájemného uznání v této věci. Považuji ale za důležité upozornit, že europeizace není 

úplně čistou teorií, ale konceptem, který vychází z jiných teorií – jednou z nich je 

například nový institucionalismus. 

1.2 Governmentalita 

Foucaultova governmentalita může nabídnut na problematiku obchodu s lidmi 

rovněž zajímavý úhel pohledu. A to, že instituce stanovují pravidla a tím řídí chování 

lidí. Tvoří tak „objektivní realitu“. Tento institucemi nastavený normativní diskurz 

určuje to, jak se problematika i oběti pojmenovávají. 

Obchod s lidmi je globální fenomén, který překračuje hranice národních států 

(Friesendorf, 2007; Shelleyová, 2010), z toho důvodu do jeho legislativního vymezení  

a budování prevence proti němu vstupují různí mezinárodní aktéři. A ti všichni realitu 

obchodu s lidmi skrze Foucaultovu biopolitiku a governmentalitu svými zásahy formují. 

Více Foucaultovy obě teorie rozpracovali například Mertl a Krčál (2013). Vypracovali a 

přijali patřičné právní dokumenty, které by sjednotily postup jednotlivých států. Mezi 

aktéry patří Organizace spojených národů (OSN), Rada Evropy5, Evropská unie6

                                                 
5 Rada Evropy adoptovala v roce 2005 Úmluvu o potírání obchodu s lidmi. Vstoupila v platnost 1. února 
2008. Z textu vyznívá především její zaměření na lidská práva a ochranu obětí. Zřídila tím speciální 
monitorovací mechanismus, v jejímž čele stojí Výbor smluvních stran a Expertní skupina pro potírání 
obchodu s lidmi (v anglickém jazyce se používá zkratka GRETA – Group Experts on Action against 
Trafficking in Human Beings). Vyhodnocuje tak implementaci Úmluvy v zemích, které ji ratifikovaly. 
Vzhledem k vybraným ústředním aktérům této diplomové práce je vhodné zmínit, že Belgické království 
ji ratifikovalo téměř okamžitě po jejím vzniku, kdežto Česká republika až v roce 2016.   
6 V Evropské unii (2010-2012) bylo známo celkem 30 146 obětí obchodování s lidmi, přičemž většina 
z nich – až 64 % - pochází z EU. Konkrétně se jednalo o Rumunsko, Bulharsko, Nizozemí, Maďarsko a 
Polsko. (Borma, Rijken, 2016) 

, 

Mezinárodní organizace práce (ILO) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). 

Další důležité organizace jsou: Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 

UNICEF či přidružené Úřady OSN jako jsou Úřad pro drogy a kriminalitu (UNODC) a 

Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (CCPCJ). 
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Od třicátých let 20. století začaly vznikat zásadní mezinárodní (mezinárodní 

smlouvy) a evropské (právní předpisy EU) dokumenty, z nichž většina existuje dodnes, 

a zabývají se otázkou obchodování s lidmi. Některé z nich se věnují především obchodu 

za účelem pracovního vykořisťování, jiné se věnují i ostatním druhům této kriminální 

činnosti. Zmíněny jsou zde v chronologickém pořadí jejich vzniku. Jedná se o: Úmluvu 

Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci (1930); Protokol o prevenci, 

potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi doplňující Úmluvu 

o nadnárodním organizovaném zločinu (2000), tzv. Palermský protokol; Rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, o boji proti obchodování s lidmi (2002); Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU, o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 

němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

(2011) a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (2005). 

V potírání obchodu s lidmi ale nehrají důležitou roli jen národní a mezinárodní 

aktéři, ale také občanské společnosti, neziskové organizace (Anti-Slavery International, 

Amnesty International) a jiné informační kanály a média.  V českém prostředí je 

nejvýznamnější nezávislá nezisková organizace La Strada, která působí v oblasti řešení 

problematiky obchodování s lidmi. Je také jednou z organizací, která se výhradně 

věnuje pomoci osobám jemu vystavených. Mimo konkrétní služby těmto osobám  

a prevence usiluje také o systémové či legislativní změny. Finanční pomoc této 

organizaci pochází jak z evropských strukturálních a investičních fondů, tak 

z Ministerstva zdravotnictví či vnitra České republiky. Vlachová (2005, s. 11), která se 

například zabývala i problémem v ČR, podtrhuje taktéž důležitost akademické obce. 

Evropská unie, jak je zmíněno výše, začala přijímat významnější regionální 

iniciativy po roce 2000. Zaměřuje se především na harmonizaci vnitrostátních právních 

předpisů, stíhání pašeráků a ochranu obětí. Vytváří politiky a návrhy doporučených 

postupů. Buduje spolupráci napříč členskými zeměmi. Podobné plány ale také 

uskutečňuje i s kandidátskými zeměmi čekajícími na přijetí nebo s třetími státy jako 

jsou Spojené státy americké. V rámci evropské politiky se akademické texty zaměřují 

především na Strategii EU 2012-2016 a Směrnici 2011/36/EU. Ty již byly do jisté míry 

kriticky zhodnoceny. (Bosma, Rijken, 2016; Muraszkiewczová, 2016; Symeonidou-

Kastanidou, 2016) 



   

 

12 

Nedostatky Směrnice 2011/36/EU se většinou vztahují na konkrétní téma či 

článek Směrnice. Bosma a Rijken (2016) tak například svou kritiku provedli po 

tématech. Jako mezery v rámci řešení trestního stíhání (prosecution) vidí problémovou 

stavbu definice v její nekompatibilnosti s Palermským protokolem, a to v tom smyslu, 

že Směrnice neurčuje definici vykořisťování – tedy, co takový akt obnáší – a také to, že 

samotné praktiky vykořisťování nejsou doporučené pro kriminalizování a tedy 

k postihu, pakliže je nedoplňují další aspekty definice obchodování s lidmi. „Tato 

terminologická nejednoznačnost ve vztahu k vymezení obchodu s lidmi vede nejen 

k obtížím při stíhání, ale také k identifikaci obětí obchodování s lidmi, a tedy při 

uplatňování opatření na ochranu obětí.“ (s. 320) Dále autoři v rámci ochrany 

(protection) kritizují, že oběť není vždy podle článku 8 chráněna od trestního stíhání. 

Jako příklad uvádějí například ochranu, pakliže byli donuceni spáchat trestný čin, ale 

ochranu nemají, pakliže se jedná o administrativní přestupek – tedy nepředložení 

osobních dokumentů na požádání. (tamtéž) V neposlední řadě v tomto ohledu vidí také 

nedostatky, co se týče identifikace obětí, uvádí, že některé státy nemají dle doporučení 

vnitrostátní či mezinárodní mechanismus doporučení (tzv. referral mechanism). (s. 324) 

Jako poslední kritiku autorů Bosmy a Rijkena (2016) je zajímavé uvést, že pilíř 

prevence je ve Směrnici nedostatečně zastoupený. Druhým dechem ale dodávají, že tuto 

mezeru zastupuje Strategie EU. Symeonidou-Kastanidou (2016) dodává, že prevence by 

neměla zůstávat pouze na národních státech, ale mělo by dojít do budoucna k větší 

harmonizaci praktik preventivních opatření v tomto boji. Největší kritiku Symeonidou-

Kastanidou věnuje tomu, že se na problém obchodování s lidmi Evropská unie dívá 

pouze jako na kriminální čin, ale nikoliv jako na sociální problém a problém dodržování 

lidských práv. Navrhuje tedy pozměnit diskurz vnímání tohoto fenoménu.  

Jako poslední kritiku vůči Směrnici EU je obohacující zmínit alespoň okrajově 

kritiku Muraszkiewczové (2016). Autorka kritizuje konkrétně článek 12 (Ochrana obětí 

obchodování s lidmi při vyšetřování trestných činů a trestním řízení). Protože se 

Muraszkiewczová věnuje trestnímu právu, není její kritika sama o sobě velmi důležitá 

z hlediska zaměření této práce, ve svém závěru (s. 345) se ale zaměřuje mimo jiné na 

balancování mezi evropským právem a suverenitou jednotlivých členských států. Tedy, 

některá kritika mířená vůči EU nemusí nutně znamenat nesplněnou možnost zefektivnit 

boj proti obchodování s lidmi, naopak evropské právo musí být postavené tak, aby 

neztěžovalo práci členských států. 
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Nejnovější doporučení Evropské unie k datu, kdy tento text vzniká, pochází 

z roku 2017. Cílem všech dokumentů je pracovat s výzvami, které obchodování s lidmi 

a migrace přináší. Ve velké míře pracuje s plánem „4 P“: prevence, trestní stíhání 

zločinců (prosecution), ochrana obětí (protection) a partnerství. I přes tyto snahy, jak 

poukazuje Skinner (2008, s. 15), počet obětí obchodu s lidmi roste. „Otroctví je velice 

proměnlivý a nesnadno uchopitelný problém. Navzdory dvanácti mezinárodním 

úmluvám, které přímo zakazují otrokářství, a třem stům mezinárodních smluv proti 

otroctví, přežívá i nadále.“  

Pro účely této práce bude klíčovým mezinárodním aktérem především EU. 

Analýza konkrétních studií, doporučení, manuálů a jiných evropských dokumentů  

a národních strategií, které s nimi nějakým způsobem pracují, bude ukotvena 

v praktické části práce, protože tyto dokumenty slouží jako primární zdroje. 

1.3 Fenomén obchodování s lidmi 

Pojem obchodování s lidmi (v angl. human trafficking nebo trafficking in human 

beings) byl poprvé použit v 16. století jako synonymum pro obchodování  

a přemisťování osob tam a nazpět. (Michálková cituje Janošce, 2011, s. 2) Termín se 

postupně s legislativním rozvojem lidských práv vyvíjel a zahrnoval jiná specifika. Tato 

práce využije především definici Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu z protokolu  

s názvem „Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons“, který 

vznikl v roce 2000 a vstoupil v platnost o tři roky poté (Annex II, Článek 3). Jedná se  

o hlavní pilíř a mezinárodní instrument v boji proti obchodování s lidmi. K definici 

obchodované osoby je potřeba splnění tří znaků: forma jednání, s využitím prostředků 

a s účelem zneužít či vykořistit. Podrobná definice zní: 

„a) obchodováním s lidmi se rozumí rekrutování; převážení 

či přepravování; skrývání či přijímání osob za použití výhrůžek, 

fyzické síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamání, 

zneužití moci nebo pomocí zranitelného postavení druhé osoby; 

dávání či přijímání platby či jiné výhody kvůli dosažení souhlasu 

osoby, která bude mít kontrolu nad osobou jinou za účelem 

vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje, v tom nejmenším možném 

měřítku, zneužívání prostituce jiných nebo jiné formy sexuálního 
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zneužívání; nucené práce nebo služby; otroctví a jiné praktiky 

otroctví podobné; nevolnická práce; nebo využije osobu druhou  

k odběru tkáně a orgánů;“ 

Pro lepší přehlednost toho, jak se s definicí obecně zachází, může napomoci 

následující tabulka. Byla vytvořena autorkou s pomocí analýzy definice UNODC.  

Tabulka č. 1: Schéma konkretizace definice aktu obchodování s lidmi 

 
 

Definice aktu obchodu s lidmi, popřípadě definice oběti, se ale může mírně 

měnit. To například kritizovali Bosma a Rijken (2016), jak již bylo zmíněno. Některé 

faktory mohou být vyloučeny, nový faktor může být ale i předán. Příkladem je nový 

fenomén – vykořisťování ve formě nuceného žebrání. Tuto novou formou například do 

své definice zavedla Belgie, naopak prostředky v definici této země nehrají žádnou roli 

(viz empirická část). Z výše uvedeného vyplývá, že základní definice UNODC slouží 

jako základní opěrný kámen ohraničení tohoto kriminálního činu. Jelikož se ale jedná  

o měnící se fenomén, definice je takzvaně „živá“, poněvadž zrcadlí nové formy 

obchodování a jiné trendy. 

Střítecký a Topinka (2013) doplňují, že obchodem s lidmi rozumíme obecně 

proces, při kterém je s osobou nakládáno „jako se zbožím“. „Proces, při kterém je tato 

osoba předmětem obchodního vztahu mezi „obchodníkem“ (zjednodušeně řečeno 

„prodávajícím“) a „kupujícím“, který si osobu kupuje za účelem, aby ji následně 
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vykořisťoval („vykořisťovatel“).“ (s. 37) Upozorňují ale také na to, že toto schéma se 

neustále mění.  

„Z poznatků posledních let vyplývá, že pachatelé velmi často v procesu 

obchodování s lidmi fakticky figurují jako pracovní agentury.“ (tamtéž) Pachatelé jsou 

tak nejen sami vykořisťovatelé, ale také společnosti, které své „zaměstnance“, neboli 

obchodované osoby, poskytují třetí osobě, a dostávají za tuto službu řádně zaplaceno, 

zatímco obětem – coby předmětům této transakce – mzda vyplacená není.  

Někteří autoři odlišují obchod s lidmi od pašování. Podle Vlachové (2005, s. 14) 

je pašování kriminální činností, jejíž ústřední aktivitou je ilegální transport osob přes 

mezinárodní hranice. V takovém případě porušují zákon jak pašerák, tak pašovaný. 

Kdežto v obchodování s lidmi je to pouze překupník, kdo by byl stíhán. Corrin (2005,  

s. 548-549) naopak prohlašuje, že by se mezi těmito termíny neměl vždy dělat rozdíl. 

Argumentuje tím, že mnohé neziskové organizace již ukázaly na různých případech 

obětí, že pokud jejich situaci chceme pojmenovat, naše dvě definice obchodování  

s lidmi a pašeráctví se mohou překrývat. 

Obchodování s lidmi, jakožto jedna z forem moderního otroctví, se odsuzuje 

jako akt porušující univerzální lidská práva. S oběťmi je zacházeno jako s komoditou. 

Jsou zneužívané těmi, již jim odebírají pasy a víza a zabavují každý výdělek. Podle 

Vlachové (2005) se jedná o jeden z nejrychleji rostoucích mezinárodních zločinů na 

světě. Pro síť gangů a překupníků je tento obchod velmi lukrativní. (tamtéž) Jak ale 

například upozorňuje Louise Shelleyová ve své knize Human trafficking: A Global 

Perspective (2010), obchod s lidmi se stal vzkvétajícím obchodem – neboť se jedná o 

obchod, kde jsou nízké počáteční náklady, minimální rizika, vysoký zisk a poptávka – 

přesto motivem nemusí být nutně pouze zisk. (s. 3). Příkladem motivu neřízeného 

ziskem je prodání osob za účelem získání vojáků. (s. 4) Odpověď na to, proč může být 

tělo budoucího vojáka tak cenné, můžeme najít například v textu autorů Matsa Utase a 

Mayi Mynster Christensenové „The Gift of Violence: Ex-Militias and Ambigous Debt 

Relations during Post-War Elections“ v Sieře Leoně. Text se nevěnuje obchodu s lidmi 

v této zemi, nýbrž hovoří o fenoménu africké kleptokracie, tzv. „big men system“, 

v němž je každé tělo muže, dlužníka toho systému či nikoliv, velmi ceněno. Protože tělo 

může spáchat zločin a násilí. Z toho důvodu se vyskytují i případy obchodu s lidmi, 

které jsou motivované doplněním složek v partyzánské válce či jiné teroristické 
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organizace. Shelleyová zmiňuje i obchodování s lidmi s cílem poskytnout bombové 

atentátníky. (2010, s. 3) 

Tento fenomén není statický a neměnný. Je ovlivněn změnami na trzích, a to jak 

na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Zprávy o praktikách vykořisťování 

a obchodování s lidmi v souvislosti s novou migrační vlnou jsou toho příkladem. 

(Bosma, Rijken, 2016; Healyová, 2015) 

Autoři akademických článků pracují s tímto tématem v rámci politologie, 

sociologie, ekonomie i práva. Najít lze práce specifické, zaměřené na bezpečnostní 

tematiku a kriminologii. Allred (2005) odhalil nepřijatelný vztah mezi obchodovanými 

ženami nucenými k prostituci a americkými vojáky na zahraničních misích. Poslední 

takové nařknutí zasáhlo v roce 2018 neziskovou organizaci Oxfam, jež pracovala na 

misi na Haiti. Obecně se ale práce zaměřují na praktiky obchodování s lidmi, na práci  

s jeho oběťmi či na implementaci nových pravidel.  

Odborné články se mnohdy věnují konkrétním regionům. Prvotním cílem 

překupníků jsou regiony rozbouřené válkou, ozbrojenými konflikty či země se špatnou 

administrativou a ekonomikou. Proto jsou některé práce věnované regionálnímu 

výzkumu faktorů pro vznik obchodu s lidmi. Corrin (2005) se věnoval problematice 

obchodu se ženami v 90. letech 20. století ve střední a východní Evropě, regionu, který 

po roce 1989 procházel ne vždy stabilní ekonomickou, sociální a politickou 

transformací. Za faktory, které rozvinutí obchodu se ženami napomohly, považuje 

globalizační procesy, znevýhodnění ženské práce, okleštění podpory v době mateřství, 

zanedbatelný vliv žen ve veřejném prostoru, atp. Vlachová (2005) rovněž zkoumala 

podobný terén. Dodala, že mnoho žen se stalo oběťmi obchodu s lidmi po pádu „železné 

opony“. Hlavním terčem podle ní byly ukrajinské ženy – které byly prodány do západní 

Evropy jako prostitutky. Terén zkoumaný Healyovou (2015) byl Blízký východ. 

Zkoumala dopad syrské války a to, jak ovlivňuje migraci a současný stav obchodování  

s lidmi. 

1.4 Metodologie a výzkumné otázky 

Podle závěru práce Černé (2017) je obchod s lidmi diskurzivně konstruován. 

V tvorbě rekonstrukce tohoto fenoménu má svou roli jazyk (vytváření kategorií, 
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nálepkování osob či popis statusu oběti) a akt vytváření různých reprezentací tohoto 

fenoménu. Ony reprezentace se zhmotňují na určitých institucionálních úrovních  

a v ekonomických, sociálních a politických procesech. Černá cituje Ardauovou (2008): 

„Jsou to tedy právě aktéři diskurzu, kteří reprezentují ale i 

přímo vytvářejí obchod s lidmi jako předmět vědění. Ti udělují 

určité identity a připravují určité agendy k rozdílným aktérům, jako 

je oběť obchodu s lidmi, migrant, nezisková organizace, policie, 

apod.“ 

První důležitou metodou bude analýza sítí, která pomůže při hledání kontaktů  

a utváření sítě komunity všech aktérů v boji proti obchodu s lidmi. Pomocí této metody 

práce nalezne důležité aktéry, představí je a popíše jejich hlavní úlohu.  

Práce bude zkoumat hlavní dokumenty (instrumenty) vybraných aktérů. Toto 

zkoumání bude provedeno pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů – 

tedy národních strategií a oficiálních veřejných dokumentů Evropské unie. Obchod 

s lidmi je ale komplexní problém, který je v národních dokumentech reprezentován jako 

součást jednotlivých agend, jako je migrace, organizovaný zločin nebo prostituce. Právě 

s tématem prostituce v rámci obchodování s lidmi pracovala například Mathilde Darley 

(2007). Problematizace je tedy v případě tohoto fenoménu zformována již existujícími 

strategiemi, které se výše zmíněnými agendami zabývají. Analýza se tedy bude týkat 

toho, jak problematiku obchodování s lidmi formulují, o jakých agendách hovoří a jak 

se zachází se statusem oběti (jak je definovaný) a jak se do sestavování těchto strategií 

promítá legislativa EU (směrnice i doporučení) či práce neziskového sektoru.  

Christian van den Ankerová (2004, s. 34) se věnovala problematice současného 

otroctví v rámci globalizovaného světa. Na problém pohlížela optikou kosmopolitní 

spravedlnosti, která v sobě ukotvuje zodpovědnost vůči lidem i za hranicemi vlastního 

státu. Výsledkem její práce je konstatování, že existuje nedostatečná implementace 

specifických mezinárodních norem ohledně osvobození lidí z moderního otroctví. Tento 

deficit je podle autorky i mimo akademickou debatu již rozšířen. Konkrétně někteří 

autoři poukazují na různorodost přístupů členských zemí vůči tomuto fenoménu. 

(Vlachová, 2005; Bosma, Rijken 2016; aj.) 
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Za předpokladu, že za takovou mezinárodní normu považujeme doporučení  

a strategie Evropské unie, ústřední otázka pro tuto práci zní: kdo jsou hlavní aktéři boje 

proti obchodu s lidmi v členských státech a jak pracují v rámci národních strategií 

těchto států se směrnicí EU a dalšími dokumenty? Podpůrné výzkumné otázky se budou 

snažit odpovědět na to, kdo jsou hlavní aktéři, jaké používají instrumenty politik a jak  

s problémem obchodování s lidmi pracují. V návaznosti na EU bude práce zkoumat 

i implementační deficit. A jelikož se jedná o směrnici EU (řádný legislativní postup 

přímo aplikovatelný ve státech) a doporučení (nelegislativní akt – „soft law“), kde je 

implementace v rámci principu subsidiarity v orchestru členských států, a to v jimi 

určeném časovém období pomocí jimi určenými nástroji (Šlosarčík, 2017), tato práce 

budou zkoumat, jak se k takovým aktům EU státy chovají. Bude se věnovat obecnému 

přístupu států k problematice i konkrétně poslednímu období, které se může evaluovat. 

V českém prostředí se jedná o strategii 2016-2019 a v belgickém prostředí 2015-2019. 

Práce se bude ale věnovat i tomu, jak ve zkratce vypadaly strategie před tímto obdobím 

a také jak probíhalo budování strategie nadcházejícího období7

Účelem této práce nebude porovnávat všechny členské státy, ale bude se 

soustředit na dva z nich. Statistická zpráva Eurostatu z roku 2015 „Trafficking in 

Human Beings“ porovnává situaci s obchodováním s lidmi napříč všemi členskými 

státy v období 2010-2012, tedy v době implementační lhůty evropské směrnice z roku 

2011. Cílem zkoumání této zprávy bylo najít dvě země, které si jsou výsledky podobné. 

A to jak v rámci počtu obětí celkem, tak v počtu obětí přepočítaných na sto tisíc 

obyvatel. Některé země, jako je například Velká Británie, byly pro účel této práce 

, a jakým způsobem se 

bude s doporučeními EU dále pracovat. Poslední výzkumnou otázkou, tedy třetí, bude 

pokusit se kriticky zhodnotit přístupy jednotlivých států v rámci boje proti obchodování 

s lidmi. 

Druhá otázka se výzkumem v podobě obsahové analýzy nedá zodpovědět, proto 

práce využije metody polostrukturovaných rozhovorů s lidmi zodpovědnými za 

stavbu národních strategií v členských zemích. Ty nám pomohou především zodpovědět 

druhou výzkumnou otázku, popřípadě mohou dát možné neimplementování evropské 

legislativy do širších souvislostí. Získané vědomosti se kriticky zhodnotí pomocí 

komparativní analýzy. 

                                                 
7 Myšleno období, které bude následovat po roce 2019. 
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vyloučeny z důvodu nekompatibility právních systémů. Dvě zkoumané případové studie 

této práce se budou věnovat České republice a Belgickému království. Počet obětí se 

v obou zemích pohybuje mezi 100-157 případy, což je v přepočtu na sto tisíc obyvatel 

1,0-1,4 případu, jak uvádí Eurostat. Pomáhá tomu samozřejmě i fakt, že tyto země jsou 

obdobně veliké a velikost populace se liší o necelých 800 tisíc obyvatel. Nejnovější 

statistické údaje ukazují, že populace České republiky je 10 681 161 milionů8, zatímco 

v Belgii je objem populace k 1. lednu 2019 roven 11 413 203.9

                                                 
8 Tato data pravidelně sleduje Český statistický úřad. V textu je uvedené poslední dostupné číslo. Více 
informací je dostupných zde: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide.  
9 Data jsou dostupná v belgickém národním registru. 
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-
20190101.pdf 

  

Existují i další členské země EU, které mají obdobná čísla – například ukazatel 

oběti přepočítané na sto tisíc obyvatel. Z důvodu odlišně velké populace může ale být 

celkový počet obětí v zemi buď velmi nízký (Irsko – 48 obětí či Slovinsko – 21 obětí), 

nebo vysoký (Francie – 654). Tyto extrémní rozdíly by mohly předznamenávat jinou 

zkušenost s fenoménem obchodu s lidmi. Cílem analýzy je porovnat země, které čelí co 

nejpodobnější situaci. Tato práce tedy dále vylučuje z analýzy jiné země EU.  

Jak ale ukáže práce, tato data nesledují úplně stejnou proměnnou. Sama 

Evropská unie v některých svých dokumentech upozorňuje na dvojznačnost interpretace 

takových dat navzájem mezi státy či v čase. Proto možná argumentace výběru těchto 

dvou států, nežli v jejich podobnosti, co se pouze počtu obětí týče, je jejich pozice 

v rámci tohoto boje. Belgie je, jak bude popsáno dále v práci, považována za model  

a průkopníka tohoto boje. Česká republika začala pracovat s tímto tématem až po nějaké 

době. Za další důležitý rozdíl mezi těmito aktéry můžeme považovat to, jakou zkušenost 

měly tyto státy s migrací, která je úzce s obchodováním s lidmi spojená. Česká 

republika byla do 90. let zemí původu těchto lidí na útěku a nyní je zemí tranzitní. 

Belgie naopak vždy byla a je v posledních desetiletích zemí destinační a cílovou. 

Z mnoha důvodů tedy srovnání těchto dvou států může přinést zajímavé výsledky. Ty 

můžeme nalézt především v rozdílném přístupu k soukromému sektoru a obecně v tom, 

jak oba aktéři přistupují k harmonizaci, co se týče některých „soft law“ dokumentů  

a doporučení ze strany EU.  
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Podle zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu z roku 2016 „Global Report 

on Trafficking in Persons“ je obzvlášť důležitým rozdílem mezi dvěma vybranými 

zeměmi obzvlášť rodný region obětí obchodování s lidmi. Zpráva popisuje i konkrétní 

případy. Příkladem oběti obchodování s lidmi v České republice byli lidé pocházející 

z východní Evropy, zatímco uvedený případ z Belgie je o ženě z Alžírska. (s. 60) 

Ovšem někdy se najdou případy z obou zemí, kdy oběti pocházejí ze stejného regionu – 

Západní Afriky. (s. 81)  

Pro Českou republiku a Belgii lze pro komparaci případových studií nalézt 

společné jmenovatele. Přesto se tato práce pokusí nalézt některé odlišné metody 

v potírání obchodu s lidmi, již jen proto, že srovnává zakládající zemi Evropského 

společenství, která má dlouhodobou migrační historii, což s fenoménem obchodování 

s lidmi souvisí, a zemi příchozí až v roce 2004. Tato práce v procesu rozhodování, které 

země v Evropské unii porovnat, brala v potaz i rozdílné přístupy v tématech – jiných 

než je samotné moderní otroctví, přesto tématu velmi blízkých. V obou zemích je 

odlišná míra euroskepticismu, tedy případná implementace mezinárodních norem či 

doporučení EU může být společenským skepticismem ovlivněna.  

Příkladem z dění, kdy tato práce vznikala je i podepsání Istanbulské úmluvy 

Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí obecně.  

I k takové mezinárodní úmluvě se obě země postavily rozdílně. K ratifikaci ze strany 

Belgického království došlo téměř okamžitě, zatímco v České republice probíhaly 

dlouhodobé diskuze, nežli ČR k ratifikaci přistoupila. A to i přesto, že v Návrhu 

usnesení Evropského parlamentu o boji proti obchodování s lidmi ve vnějších vztazích 

EU s datem 13. června 2016, se výbor vyjádřil v bodu 91 následovně, že: „vyzývá 

členské státy, aby ratifikovaly veškeré příslušné mezinárodní nástroje, dohody a právní 

závazky, včetně Istanbulské úmluvy, a aby zvýšili úsilí, které by boj proti obchodování 

s lidmi zefektivnilo, zkoordinovalo a sjednotilo.“10

Jak je popsáno výše, obchod s lidmi zasahuje do různých agend, mezi nimiž je  

i agenda migrace či prostituce. Přístupy a vnímání obou těchto zemí lze považovat 

rovněž za poměrně odlišné. V rámci prostituce to tak vnímá například Mathilde Darley 

(2007). Hypotézou této práce, a zároveň i odůvodněním výběru dvou členských zemí 

 

                                                 
10 Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti obchodování s lidmi ve vnějších vztazích EU, 13. 
06. 2016. Celý text: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205_CS.html 
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EU – Belgie a České republiky, je tedy tvrzení, že historie, kontext a zkušenost 

s moderním otroctvím a obchodováním s lidmi jsou v obou zemích odlišné, přesto je 

jejich srovnání možné a mohlo by být obohacující. Mimo hlavní výzkumné otázky 

vypsané výše si práce udává za cíl okrajově zkoumat i případnou spolupráci, vzájemné 

ovlivňování či možné vymezování se jednotlivých vertikálních aktérů. Představení 

různých forem vlivu jednotlivých aktérů v boji proti obchodu s lidmi se práce dotkne 

také tématu governmentality. Za předpoklad si tato práce udává to, že role EU je silně 

zastoupena v národních strategiích států, ne-li v plném implementačním dosahu. 

Poslední předpoklad je ten, že přibližování se přístupů států na základě evropské 

iniciativy je vnímáno členskými státy pozitivně, například pro to, že státy sbližuje 

v koordinaci v rámci problematiky. 

Práce nejprve představí ústřední aktéry figurující v boji proti obchodu s lidmi, na 

které se bude zaměřovat, klíčová bude ale triáda aktérů – Evropská unie, Česká 

republika a Belgické království.  

Zmíněné dokumenty, které budou součástí výzkumu práce, jsou hlavními 

výstupy, a tedy hlavními politickými instrumenty, jednotlivých aktérů. Nejsou jedinými 

výstupy, protože problém je fenoménem komplexním, jak již bylo naznačeno v úvodní 

části práce. Z tohoto důvodu je důležité nejprve představit jednotlivé aktéry ve všech 

svých hlavních regionálních podobách – a to i s jejich hlavními výstupy – národními 

strategiemi, popřípadě jejich ročními reporty. Mimo představení jejich hlavní role 

v rámci problematiky obchodování s lidmi, se práce pokusí kromě obsahové analýzy 

jejich dokumentů i o určité kritické zhodnocení jejich přístupu, a to jak aktuálnímu, tak  

i vůči výhledu do budoucna. K tomu by měly významně přispět zmíněné rozhovory. 

Část práce se bude věnovat i širšímu diskurzu vnímání jednotlivých spolu-aktérů  

a jejich postoji vůči harmonizaci v rámci Evropské unie, co se problematiky 

obchodování s lidmi týče.  
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2 Evropský a národní institucionální rámec boje proti 
modernímu otroctví a prevence 

Fenomén obchodování s lidmi je problémem vyskytujícím se v různých 

podobách i odlišných měrách, ve všech zemích světa, ať už jakožto země původu, 

tranzitní či cílová. V každé z nich je realita tohoto fenoménu jiná. V následující části 

bude práce analyzovat triádu hlavních aktérů – a to vývoj jejich aktivit, současné 

instrumenty a jejich priority boje proti obchodu s lidmi. Rovněž bude zahrnovat definici 

tohoto fenoménu z pohledu zmíněných aktérů. 

2.1 Hlavní témata, aktéři, instrumenty a jejich definice 

Obchodování s lidmi je pojem, na který se dá nahlížet skrze několik diskurzů či 

věd, jak bylo představeno v první kapitole. Zde se práce bude krátce věnovat hlavním 

tématům, které se napříč oficiálními dokumenty opakují. Tato témata se dají rovněž 

popsat jako diskurzy, či méně technickým způsobem jako jakési optiky pomocné 

k nahlížení na problematiku. Následné optiky nejsou všechny, které ve spojitosti 

s problémem existují, jsou to ale ty nejčastěji se vyskytující. Jsou jimi: organizovaný 

zločin, migrace, prostituce a nucená práce. Pořadí je náhodné.  

Organizovaný zločin: ve většině dokumentů se hovoří o obchodování s lidmi 

jako o trestném činu. Například Shelleyová (2010, s. 3) upozorňuje na to, že právě 

globalizace zapříčinila rozmach mezinárodního zločinu. Zmiňuje, že právě ona 

způsobila větší nerovnosti mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony světa. Zvyšující 

míru organizovaného mezinárodního zločinu odůvodňuje také větší migrací. Tato optika 

je tedy především sekuritizační. Otázkou je, zdali tato sekuritizační optika stačí  

a neměla by se přiklánět spíše k lidské bezpečnosti, k bezpečnosti, která na 

problematiku pohlíží nejen jako na zločin, ale jako porušení základních lidských 

práv.  

Migrace: toto téma je úzce spjato s obchodováním s lidmi, jak již nastínila 

Shelleyová (tamtéž). V rámci ní ale občas dochází k rovnici, kde pašování lidí na útěku 

je to samé jako obchodování s lidmi. Tento dichotomický diskurz, jedno nebo druhé, 

neexistoval vždy, ale nyní jednoznačně převažuje, neboť ne každý pašovaný byl nebo je 

obětí obchodu s lidmi. Mezinárodní organizace včetně Evropské unie, v rámci jejích 
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nejnovějších doporučení, kterým se bude věnovat další kapitola, ale upozorňují na to, že 

se musí rozdíl pečlivě sledovat a fenomén obchodování s lidmi vnímat v kontextu 

migrace. Napříč různými dokumenty se ale již skloňoval problém s identifikací obětí 

v rámci migračních vln. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) tak v jedné ze 

svých nejčerstvějších publikací, a to Migrants and their vulnerability (2019), 

upozorňuje na to, že právě lidé na útěku jsou ti nejzranitelnější vůči sítím obchodníků 

s lidmi. Za problematické rovněž můžeme považovat i to, že napříč mezinárodním 

právem chybí legislativní definice migrace a migranta. Konkrétní definice existuje jen 

pro uprchlíka. I z tohoto důvodu se tato práce snaží, pokud to jde, používat sousloví 

„člověk či lidé na útěku“. Migrace tedy jako optika nahlížení na téma obchodování 

s lidmi umocňuje přeshraniční aspekt tohoto činu, nýbrž nemusí to být vždy podmínkou.  

Prostituce: sexuální vykořisťování je celosvětově nejčastější formou 

vykořisťování a nejčastější motivací pro obchod s lidmi, a to podle Global Report on 

Trafficking in Persons (2018). Tento dokument ale poukazuje na to, že se může jednat 

jen o nejčastěji detekované vykořisťování, proto převažuje. (s. 10) Dalším vysvětlením 

může být i to, že největší procento registrovaných obětí obchodu s lidmi jsou právě ženy 

a dívky, a to 72 % všech obětí, oproti 28 % mužů a chlapců. (tamtéž) Oběti ženského 

pohlaví jsou v obchodu za účelem prostituce či jiné formy sexuálního vykořisťování 

častější než mužského. 

Nucená práce: tato forma vykořisťování je po výše zmíněné prostituci druhou 

nejčastější formou obchodování s lidmi. Podle UNODC (tamtéž) se jedná o opačný 

trend. V sexuálním vykořisťování převažují oběti ženského pohlaví, v nucené práci 

naopak pohlaví mužského. Tato optika se zaměřuje na problém porušování pracovních 

podmínek. Nepřímo se ale například aktér 1 může podílet na této formě vykořisťování, 

pakliže uzavře obchod s aktérem 2, který tyto podmínky nedodržuje. Přesto, že tento akt 

nečiní z aktéra 1 přímého účastníka obchodování s lidmi, odmítnutí takového obchodu 

může být aktivní formou boje proti obchodování s lidmi. Tento pohled na věc nastínila 

Barbara Lochbihlerová, bývalá německá europoslankyně za Zelené, v rozhovoru z roku 

2016.11

Většina aktérů pracuje s jednou základní definicí obchodování s lidmi, a to je 

definice vycházející ze strany UNODC (viz první kapitola), přesto se definice  
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v jemných nuancích mezi aktéry mění, a to včetně optik, skrze které na fenomén 

obchodování s lidmi aktéři nahlížejí. 

2.1.1 Evropská unie  

Jak již vyplývá z teoretické části, Evropská unie je důležitým aktérem v rámci 

boje proti obchodování s lidmi. Je jakýmsi zastřešitelem společné politiky a společné, 

postupně se přibližující strategie mezi všemi členskými státy. Udává v rámci boje proti 

tomuto stále se měnícímu fenoménu jednotný hlas a podobný postup. Boj proti 

obchodování s lidmi je v posledních letech jednou z hlavních sekuritizačních priorit. EU 

vnímá vymýcení obchodu s lidmi také jako jeden z nástrojů úspěšného dosažení Agendy 

2030, a to konkrétně v rámci udržitelného rozvojového cíle (Sustainable Development 

Goal) č. 8. Tento bod je věnován slušné práci a ekonomickému růstu. (Sustainable 

development in the European Union: Overview of progress towards the SDGs in an EU 

context, 2019, s. 20)  

Jako zločin je obchodování s lidmi zakázáno článkem 5 Listiny základních práv 

Evropské unie, který byl ratifikován v roce 2000. Tato práce odcituje její nejnovější 

modifikovanou verzi, a to z roku 2012:  

„Článek 5: Zákaz otroctví a nucené práce 

 1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; 2. Od nikoho 

se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce;  

3. Obchod s lidmi je zakázán.“(Listina základních práv Evropské 

unie, 2012/C 326/02) 

 Jako téma jej dále Unie reflektovala hned v několika iniciativách, aktech  

a dotovaných programech již od 90. let. Zaměřuje se nejen na boj proti tomuto 

fenoménu v rámci Unie, nýbrž i na strategii se třetími aktéry (intra-regionální obchod 

s lidmi za účelem pracovního i sexuálního vykořisťování v jiných zemích mimo EU). 

Jasný postoj vůči obchodování s lidmi Evropská unie neustále opakuje již od konce 

minulého století do současnosti. Boj s tímto fenoménem a tedy formou porušování 

lidských práv je jednoznačně jednou z bezpečnostních priorit Unie. Evropský parlament 

v  jedné ze svých posledních zpráv Komisi uvedl, že „odsuzuje a výslovně odmítá 

                                                                                                                                               
11 Rozhovor byl publikovaný v rámci zpravodajství Evropského parlamentu, a to 11. července 2016.  
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obchodování s lidmi, které představuje rostoucí průmysl s lidským utrpením a které 

hluboce a trvale postihuje všechny společnosti a ekonomiky“. (Evropský parlament, 

Zpráva o boji proti obchodování s lidmi ve vnějších vztazích, 2016)   

Předtím, než se práce začne zaobírat konkrétními kroky, legislativou, 

iniciativami a doporučeními Evropské unie, se pokusí obecně představit realitu 

obchodování s lidmi napříč všemi 28 unijními členskými státy12. K tomu jsou vhodné 

především statistiky Eurostatu z roku 2010, 2013, 2015 a 2018. Každá statistika se vždy 

věnovala dvěma až třem rokům předcházejícím těmto publikacím. Během těchto let se 

tento fenomén nijak významně v obecné míře neproměnil, jeho jednotlivé aspekty však 

ano. Aby bylo možné vyvíjející se trend popsat v rámci celé EU, je vhodné porovnat 

určité faktory, jako například počet registrovaných (identifikovaných  

i předpokládaných) obětí, státní příslušnost obětí, formu vykořisťování neboli účel, za 

jakým byli lidé obchodovaní, jaké procento z nich tvořily děti, genderovou reprezentaci 

obětí a počty sledovaných či přímo usvědčených obchodníků. V následující komparaci 

budou použity dokumenty: Infografika o obchodování s lidmi: fakta a čísla (2010), 

Obchodování s lidmi podle edicí Eurostatu z roku 2013 a 2015 a v neposlední řadě  

i sběrný dokument Evropské komise z roku 2018 s názvem „Data collection on 

trafficking in human beings in the EU“.  

Počet registrovaných obětí se v průběhu posledních let zvedal, což je jistě 

pozitivním ukazatelem. Statistiky z roku 2013 ukazují, že jich bylo téměř 10 tisíc, mezi 

lety 2010-2012 (dokument z roku 2015) jich bylo 30 146, ale ve sběrném dokumentu 

z roku 2018 toto číslo opět kleslo, a to na 20 532. Obdobně zvyšující se čísla jsou také  

u počtu trestně stíhaných i odsouzených obchodníků s lidmi. V dokumentu z roku 2010 

jich bylo perzekvovaných 1600 a usvědčených 1250, v roce 2013 ze 4755 

vyšetřovaných bylo usvědčených 4318, v roce 2015 z 8805 vyšetřovaných bylo 

usvědčených 3855 a v roce 2018 jich bylo z 5979 vyšetřovaných usvědčeno 2927. 

Trendy ostatních výše zmíněných ukazatelů se po dobu těchto let měnily, a to 

například procentuální rozložení mezi oběti vnitroevropské či mimoevropské. Procento 

obětí pocházejících ze zemí mimo EU se zvýšilo. V roce 2013 toto procento činilo 39, 

v roce 2015 35 a ve sběrném dokumentu v roce 2018 se toto procento zvýšilo až na 56.  

                                                 
12 V době psaní diplomové práce probíhaly debaty a hlasování o takzvaném brexitu – tedy odchodu 
Velké Británie z EU. Zmíněné statistiky tedy počítají i s touto zemí.  
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Co  se týče pěti nejčastějších zemí původu13

 

 obětí obchodovaných v Evropské 

unii, ty se příliš v průběhu posledních let neměnily. Největší počet obětí téměř vždy 

pocházel z Nigérie. Mezi další nejčastější země původu patří například Čína, Brazílie, 

Vietnam či Rusko. V letech 2015-2016, které zkoumá poslední publikovaný sběrný 

dokument z roku 2018, bylo hlavních pět zemí původu následujících: Nigérie, Albánie, 

Vietnam, Čína a Eritrea. Pakliže oběť pochází přímo z EU, aktuálně nejčastější země 

původu těchto obětí jsou: Rumunsko, Maďarsko, Nizozemí, Polsko a Bulharsko. 

(Evropská komise, 2018, s. 13)  

Jak již bylo několikrát zmíněno, fenomén obchodování s lidmi se s časem mění. 

Zajímavé je se proto podívat na procentuální rozložení forem vykořisťování či na 

procentuální genderové zastoupení, a to i s přihlédnutím na věk obětí. První zmíněné 

nám ukáže, že z převládající formy sexuálního vykořisťování se stává forma téměř 

rovnocenná vykořisťování za účelem nucené práce. V dokumentu z roku 2010 sexuální 

vykořisťování činilo 76 %, vykořisťování za účelem nucené práce 14 % a 10 % činily 

ostatní formy vykořisťování. Toto procentuální rozdělení se postupně během let měnilo 

až na to aktuální, které je znázorněné v následujícím grafu. 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení jednotlivých forem vykořisťování v EU 

                                                 
13 Některé oběti, jedná se vždy o nepatrné procento, jsou uvedeny jako bezstátní (neboli „stateless“).  

Zdroj: Data collection on Human trafficking, Evropská unie, 2018 
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Dokument z roku 2018 ukazuje, že sexuální vykořisťování tvoří 56 %, 

vykořisťování za účelem nucené práce 26 % a ostatní formy tvoří 18 %. Tento trend 

napovídá tomu, že se struktura tohoto fenoménu pravděpodobně mění. Ukazuje to i na 

stále častější jiné formy vykořisťování, jako nucené manželství, nedobrovolné odebrání 

orgánů či vykořisťování v podobě nuceného žebrání. Je ale potřeba mít na mysli, že 

každá statistika nutně nezrcadlí faktickou skutečnost, nýbrž i efektivnost boje proti 

tomuto fenoménu. Je tedy vhodné tyto statistiky vnímat jako něco, co nám nedává 

jasnou odpověď na problém, ale poskytuje nám prostor pro další otázky. Je možné, že se 

identifikace obětí vykořisťování za účelem nucené práce zefektivnilo napříč Evropskou 

unií natolik, že je nyní v procentech případů srovnatelné s případy sexuálního 

vykořisťování. Jedná se však o prezentaci těchto čísel a zamyšlení autora této práce, tyto 

závěry dokumenty Evropské unie neposkytují. Autor práce ale považuje za podstatné se 

i nad výše uvedeným možným výkladem zamyslet. Obdobný názor má i pan Jean-

Francois Minet, atašé belgického Ministerstva spravedlnosti ve věcech obchodování  

s lidmi. „Podle mého názoru je pravda, že je velmi komplikované mít dobrý obraz  

o tom, co se v rámci obchodování s lidmi děje, když se díváte na statistiky vytvořené 

různými zeměmi, protože sbíráme informace jiným způsobem.“ (Minet, 2019) Dodává, 

že samotný způsob, jakým sběr dat probíhá, ovlivňuje přesnost informací. „Domnívám 

se, že někdy chybí nuance v tom, jak Evropská unie interpretuje data. Ale je to i na 

globální úrovni. Často ta data ukazují, že sexuální vykořisťování tvoří okolo 70 procent 

všech případů. Otázkou ale pro mě je, jaké by to bylo, kdybychom měli nad tím větší 

kontrolu. V některých zemích to, že je sexuální vykořisťování hodně viditelné  

a debatované, může vést k tomu, že je více detekované a identifikované,“ nabízí prostor 

k důležitému zamyšlení belgický atašé. (Minet, 2019) Pro něj data spíše vytvářejí nové 

otázky, než prezentují skutečnou realitu, proto je potřeba se nad daty, prezentovanými 

v této práci i jinde, dívat s kritickým pohledem.  

Posledním, pro pochopení vývoje tohoto fenoménu nápomocným, ukazatelem je 

genderová i věková reprezentace obětí obchodování s lidmi. V následující části je vždy 

představeno procento žen, mužů, dívek a chlapců (dětí do 17 let včetně). Data pocházejí 

z Eurostatu. 
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Tabulka č. 2: Genderová a věková reprezentace obětí v EU 

 

Z výše uvedených čísel lze identifikovat hned několik změn ve vývoji tohoto 

fenoménu. I když procento mužů zůstává dlouhodobě neměnné, především procento 

dětských obětí obchodování s lidmi tvoří nepochybně novou tvář tohoto zločinu. Dětské 

oběti jsou tak častější. Procento rostlo od roku 2010, kdy jich bylo 13 %, přes 15, 16 až 

22 % v roce 2018. To představuje téměř čtvrtinu všech obětí. Právě děti jsou nejen 

novým terčem obchodníků, možná jsou jím především proto, kým jsou – a to 

nejzranitelnější skupinou vzhledem ke svému věku. Co se týče genderové identity obětí, 

je ale podstatné říci, na co upozorňuje mimo jiné nejnovější statistický dokument 

Evropské komise (2018, s. 14), a to na skutečnost, že forma vykořisťování má hlavní 

genderové zastoupení. Byť to má své výjimky, a na ty je důležité upozornit, sexuální 

vykořisťování má za oběti především ženy a zároveň muži jsou nejčastější obětí 

vykořisťování formou nucené práce. Obezřetní ale musíme být i v dalším aspektu 

spojeném s genderem. Statistiky Evropské unie rozeznávají gendery pouze 

dichotomicky, avšak genderových identit je více. Cílem této poznámky autora není 

kritika přístupu a evidence obětí Evropské unie, spíše zamyšlení nad dnes již poměrně 

starým přístupem k dvoupohlavnímu pohledu na svět. Pakliže chceme sledovat nový 

vývoj jakéhokoli fenoménu, v této práci obchodování s lidmi, měli bychom sledovat 

vývoj i v ostatních psychologicko-sociologických disciplínách.   

Tato část představila některé z měnících se trendů, nepředstavila však všechny, 

blíže zkoumat by se daly i jiné údaje. Uvedená čísla však ne vždy nutně představují 

situaci ve všech 28 členských státech, protože ne vždy byly statistiky dohledatelné. 

V dokumentech se na toto vždy v problematických místech upozorňuje.    

Právní rámec Evropské unie v boji proti obchodování s lidmi se dlouho vyvíjel  

a doteď je dynamický. Obchodování s lidmi je obsaženo v primárním i sekundárním 

právu. Vývoj jednotlivých politik tato práce ve zkratce představí v chronologickém 

pořadí, bez ohledu na to, zdali se jedná o právo primární či sekundární. Následující 
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odstavce shrnují vývoj evropského práva hmotného spojeného s tematikou obchodování 

s lidmi. Vývoj byl následující:  

• 2002: Rámcové rozhodnutí Rady EU o prevenci obchodování s lidmi, 

boji proti němu a o ochraně obětí (2002/629/SVV; stanovuje dílčí části, 

za které jsou členské státy zodpovědné, a to včetně sankcí; za 

nejzranitelnější oběti obchodování s lidmi označuje děti) 

• 2002: Rámcové rozhodnutí Rady EU (2002/946/JAI) o posílení trestního 

rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, tranzitu a pobytu 

• 2002: Směrnice Rady (2002/90/ES), kterou se definuje výše zmíněné 

umožnění nezákonného vstupu, tranzitu a pobytu 

• 2003: Smlouva z Nice (článek 29 si klade za cíl bezpečnost svých 

občanů, kterého se dosáhne předcházením organizované i 

neorganizované trestné činnosti, mezi něž smlouva zařadila i 

obchodování s lidmi) 

• 2004: Směrnice Rady o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích 

zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc 

k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými 

orgány (2004/81/ES) 

• 2009: Lisabonská smlouva (článek 79, odst. 1 ukotvuje obdobně 

formulovaný cíl jako Smlouva z Nice; článek 83, odst. 1 označuje 

obchodování s lidmi jako oblast „(mimořádně závažné) činnosti – 

terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, 

nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní 

peněz, korupce, padělání platebních prostředků, (…)“  

• 2011: Směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (2011/93/EU) 

• 2011: Směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí (2011/36/EU), a která nahrazuje 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

Ke vzniku prvotních iniciací, které měly v boji proti obchodování s lidmi 

členské země EU přiblížit, se lídři Evropské unie vyjádřili v Rámcovém rozhodnutí 

Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterým se 

zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV, které nakonec bylo nahrazeno nejnovější 
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směrnicí z roku 2011. Důvod ke vzniku takové iniciativy je zmíněn v kapitole věnované 

zásadě subsidiarity. (s. 7) Nejen, že je tedy rozhodnutí v souladu s ní, ale  

i s proporcionalitou, protože „se omezuje na míru nezbytně nutnou k dosažení 

uvedených cílů na evropské úrovni“. (s. 8) 

„Členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů 

návrhu z těchto důvodů: Boj proti obchodování s lidmi vyžaduje 

pro dosažení daných cílů koordinované úsilí členských států  

a spolupráci na mezinárodní úrovni. Rozdíly v právní úpravě 

v různých členských státech však brání koordinovanému úsilí  

a ztěžují mezinárodní spolupráci v oblasti soudnictví  

a donucovacích orgánů. Návrh povede ke sblížení trestního 

práva hmotného členských států a pravidel trestního řízení ve 

větším rozsahu, než umožňuje platné rámcové rozhodnutí, což 

bude mít kladné důsledky pro prosazení práva a soudní 

spolupráci na mezinárodní úrovni a pro ochranu a pomoc 

poskytované obětem. Návrh je proto v souladu se zásadou 

subsidiarity.“ (tamtéž)   

Právě poslední zmíněná směrnice je pro tuto práci klíčová, protože představuje 

pro členské státy plně závazný dokument. Právní a správní předpisy nutné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí byly v členských státech uvedeny v účinnost do roku 2013. 

Jedinými výjimkami, na které se nepovinnost vůči této směrnici vztahuje, a které 

v souladu s články 1 a 2 Protokolů o postavení Spojeného království a Irska, a Dánska, 

připojených ke Smlouvě o fungování EU, jsou právě tyto zmíněné země. Směrnici se 

podrobně věnuje následující podkapitola.    

2.1.1.1 Směrnice 2011/36/EU 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011  

o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí je jedenáctistránkový 

legislativní dokument. V jeho úvodu se odkazuje na dokument Rady z roku 2009 

„zaměřený na konkrétní kroky k posílení vnějšího rozměru Unie ohledně opatření proti 

obchodování s lidmi; směrem ke globálnímu opatření EU proti obchodování s lidmi“. 

(2: s. 1) Dokument je na pomezí klasické bezpečnosti a té lidské. Klasické z toho 
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důvodu, že uplatňuje optiku organizovaného zločinu, kdy fenomén obchodu s lidmi 

kategorizuje jako „závažný trestný čin“ (1: s. 1), hovoří však i o „přístupu 

zohledňující[m] lidská práva“. (7: s. 2) Směrnice zohledňuje to, že existuje několik 

forem obchodování s lidmi, přičemž jejich potírání by tomu mělo být uzpůsobeno. 

(tamtéž) Směrnice stanovuje minimální pravidla týkající se definice trestných činů  

a sankcí.  

Hlavní cíle směrnice jsou: 

• Důslednější prevence 

• Ochrana oběti (se zřetelem na děti obecně a děti bez doprovodu (8: s. 2) 

• Posílení trestního stíhání (včetně sankčního mechanismu) 

• Zajištění plného dodržování práv a zásad (ctění lidské důstojnosti, zákaz 

otroctví, nucené práce, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího 

zacházení nebo trestu, ctění práv dítěte a práv na svobodu a bezpečnost) 

Směrnice je rozdělena do 25 článků, přičemž články 1, 21, 22, 23, 24 a 25 jsou 

věnovány praktickým pravidlům o nahrazení předchozího Rámcového rozhodnutí Rady 

2002/629/SVV, převedením směrnice do právních předpisů, podáváním zpráv ze strany 

evropských institucí a vstoupením v platnost. Proto tyto poslední zmíněné články 

z důvodu náplně jejich obsahu nebudou v práci již nijak reflektované. Zbylé články se 

tedy podrobně věnují rozvinutím hlavních cílů směrnice. Některé články lze shrnout 

dohromady, protože spadají pod stejný cíl. 

Článek 2:  V článku jsou ukotveny definice související s problematikou. Za 

obchod s lidmi se považuje: 

„najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob, 

včetně výměny či předání kontroly nad těmito osobami, za 

použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, 

klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo poskytnutím 

či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež 

má kontrolu nad jinou osobou“ (s. 6) 

Konkrétní definice je také věnovaná tzv. „zranitelnému postavení“, čemuž se 

podle směrnice rozumí, že oběť obchodování s lidmi nemá jinou skutečnou nebo 
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přijatelnou alternativu. „Vykořisťování“ je ve směrnici definováno jako zneužívání 

jakékoli formy obchodu s lidmi či služeb z nich pocházejících. Jako forma obchodu 

s lidmi se v odstavci 3 tohoto článku zmiňuje žebrání, odebrání lidských orgánů či jiné 

praktiky podobné nevolnictví. Souhlas oběti je v rámci posuzování případu obchodu 

s lidmi nepodstatný. Dítě je v odstavci 6 definováno jako osoba mladší 18 let. 

Článek 3: Spravuje všechny výše uvedené formy obchodovaní s lidmi, pokus  

o ně, návod, jak na ně, či jakékoli zúčastnění na něm jako trestné.  

Článek 4 a 6: Články jsou věnovány sankcím uloženým za trestné činy, vůči 

právnickým osobám, a to v podobě pokuty trestní nebo jiné povahy, například „zbavení 

oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory; dočasný nebo trvalý zákaz 

provozování obchodní činnosti; uložení soudního dohledu; likvidace rozhodnutí soudu; 

či dočasné nebo trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání trestného činu“. 

(článek 6, s. 7) Vůči fyzickým osobám je horní hranice trestu odnětí svobody nejméně 

pět let. (článek 4, odstavec 1 a 2, s. 6) Tvrdší trest, nejméně 10 let, je doporučován, 

pakliže je oběť zvlášť zranitelná, jako jsou například děti, úmyslné ohrožení života oběti 

nebo užití hrubého násilí obchodníkem.  

Článek 5: Článek se věnuje odpovědnosti výše uvedené právnické osoby, čímž 

se nevylučuje odpovědnost osoby fyzické. Právnickou osobou „se rozumí každý subjekt, 

který má podle příslušné právní úpravy právní subjektivitu, s výjimkou států nebo 

veřejných subjektů při výkonu státní moci a s výjimkou veřejných mezinárodních 

organizací“. (článek 5, odstavec 4, s. 7) 

Článek 7: Článek ukotvuje zajištění konfiskace nástrojů použitých ke spáchání 

činu obchodu s lidmi.  

Článek 8: Článek ukotvuje zásadu toho, že se oběť obchodování s lidmi nemá 

trestně stíhat a nemají být uloženy žádné tresty za její účast na trestné činnosti. Tu jsou 

totiž nuceni ze svého zranitelného postavení bez alternativy provést nebo se jí zúčastnit.  

Článek 9: Členské státy jsou tímto článkem zavázány zajistit fungující proces 

vyšetřování a trestního stíhání, a to i když by stíhání nezačalo ohlášením obětí, nebo  

i poté, co by oběť dosáhla plnoletosti. Odstavec 3 a 4 doplňují povinnost vyškolit 

„odpovídajícím způsobem (…) osoby, útvary a služby odpovědné za vyšetřování“. (s. 7) 
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K tomu mají mít k dispozici „účinné prostředky vyšetřování, jako jsou například ty, 

které se používají v případech organizované trestné činnosti“. (tamtéž) Více o nutném 

vyškolení, například co by mělo obsahovat, ale směrnice neříká.  

Článek 10: Odstavec 1 tohoto článku ukládá soudní příslušnost ve vztahu 

k trestným činům, tedy řeší jurisdikci toho, k jakému státu by pachatel měl spadat.  

Článek 11: Členské státy se tímto článkem zavazují k pomoci a podpoře obětem 

na základě „oprávněných důvodů“. (s. 8) Ta by neměla být podmíněna ochotou této 

oběti spolupracovat při vyšetřování. Vhodné mechanismy podpory by tak měly být 

uvedeny do praxe. Směrnice tak v odstavci 5 zmiňuje například „poskytování vhodného 

a bezpečného ubytování a hmotné pomoci, jakož i nezbytné lékařské péče včetně 

psychologické pomoci, poradenství a poskytování informací.“ (s. 8) Mezi ně patří 

například i tlumočnické služby. Odstavec 7 upozorňuje na to, aby státy poskytly pomoc 

obětem se zvláštními potřebami.  

Článek 12: Souvisí s poskytnutím právního poradenství oběti či právního 

zastoupení, které má být bezplatné. Chránit by se oběť měla i tím, že se mají členské 

státy postarat o to, aby se oběť vyhnula sekundární viktimizaci, a to například 

opakovanými výslechy, vizuálnímu kontaktu s pachatelem, nucení oběti, aby byla 

přítomna v soudní síni atd.  

Článek 13, 14, 15 a 16: Členské státy se těmito články zavazují ke speciálnímu 

důrazu na ochranu dětských obětí obchodování s lidmi. Když je to „vhodné a možné“ 

(s. 9), měly by pomoci i rodině dětské oběti. Výslechy dětí by měly být „v prostorách 

určených nebo upravených tomuto účelu“ (s. 10), měly by být prováděny vyškoleným 

odborníkem, jejich počet by měl být omezen a měly by být pořízeny například 

videozáznamy, aby se předcházelo opakovanému traumatizování dítěte. Všechny 

instrumenty by měly fungovat tak, aby se zasazovaly o nejlepší zájem dětské oběti. 

Státy také musí zaručit „v případě potřeby“ (tamtéž) ustanovení opatrovníka.  

Článek 18: Věnuje se prevenci. Podle tohoto článku mají státy přijmout „vhodná 

odrazující opatření zaměřená na snížení poptávky, která podporuje všechny formy 

vykořisťování spojené s obchodováním s lidmi“ (tamtéž). Vhodným opatřením jsou tak 

například školení, výcviky a vzdělávání. Činit tak mají „případně ve spolupráci 

s příslušnými organizacemi občanské společnosti“. (tamtéž) Odstavec 4 zmiňuje jako 
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preventivní opatření zaměření se na poptávku a „zvážení“ zařazení „mezi trestné činy 

využívání služeb, které jsou předmětem vykořisťování“. A to tehdy, pakliže si je toho 

daná osoba vědoma.  

Článek 19: Zavazuje členské státy k vytvoření pozice národního zpravodaje či 

obdobného mechanismu.  

Článek 20: Unie zavazuje sama sebe k tomu, aby podporovala vzájemnou 

koordinaci, co se boje proti obchodování s lidmi týče.  

2.1.1.2 Strategie 2012-2016 

Důležitým dokumentem, který směrnici z roku 2011 doplňuje, je Strategie EU 

k vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 (EU Strategy on the Eradiction of Trafficking 

in Human Beings). V rámci dvacetistránkového dokumentu si EU stanovila pět priorit, 

na které se po dobu těchto let soustředila. Evropská komise navrhovala několik nástrojů 

a politik k implementaci v „orchestru s dalšími aktéry, mezi něž patří členské státy, 

Evropská služba pro vnější činnost, evropské instituce a agentury, mezinárodní 

organizace, třetí země, občanské společnosti a soukromý sektor,“14

1. Identifikování, ochrana a asistence obětí obchodu s lidmi 

 artikuluje Unie ve 

Strategii.  

Pět hlavních priorit (s. 5) je následujících:  

2. Posílení prevence obchodování s lidmi 

3. Větší míra trestního stíhání obchodníků 

4. Posílená spolupráce a kooperace mezi klíčovými aktéry a posílení 

soudržnosti jednotlivých politik 

5. Zvyšování vědomostních kapacit ohledně efektivního způsobu odpovědi na 

zvyšující se obavy ohledně všech forem obchodování s lidmi 

Dokument rovněž ukotvuje tzv. plán „4 P“, který je více popsán na straně 10. 

Pro naplnění těchto priorit Unie „plánuje podporovat všechny členské státy“. (tamtéž) 

Boj proti tomuto fenoménu musí podle ní být multidisciplinární, koherentní  
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a vícestrukturální či mezirezortní. Za příklad udává to, že před uvedením jakékoli 

politiky do praxe by se diskuze o ní měla vést na několika úrovních – s policejními 

oddíly, lidmi pracujícími na imigračních úřadech, právníky, soudci, inspektory, 

sociálními pracovníky, zástupci neziskového či občanského sektoru. (tamtéž) 

V rámci první priority (identifikování, ochrana a asistence obětem) Komise 

zmiňuje, že „podle Směrnice z roku 2011 by měla být asistence a pomoc [obětem 

obchodování] založena na individuálních potřebách a měla by zahrnovat alespoň 

bezpečné ubytování, materiální pomoc, lékařskou a psychologickou pomoc, konzultace 

a podání potřebných informací, překladatelskou podporu či jiné interpretační služby“. 

(s. 6) Tento bod zahrnuje čtyři akční plány. Prvním z nich je založení Národního  

a mezinárodního systému doporučení (ve zkratce NTRM) na pomoc obětem, a to i díky 

vytvořeným pravidlům (guidelines) pro ně. Vznikl především proto, že se většina 

případů, pakliže došlo k přeshraničnímu obchodování, řešila bilaterálním způsobem, 

který byl „časově náročný a neefektivní“ (s. 6). Druhým plánem je právě tvorba 

doporučených pravidel, výše zmíněných guidelines, které by měly napomoci častější 

identifikaci obětí obchodování s lidmi. Je to nástroj, který harmonizuje přístupy 

členských států. Třetím plánem je ochrana dětských obětí, které jsou „nejvíce zranitelné 

a náchylné vůči viktimizaci a opakovanému obchodování“ (s. 6) Již směrnice k dětským 

obětem přistupuje se speciálním zřetelem, tím pádem jsou k tomu vedeny i členské státy 

v rámci této strategie. Plnění tohoto plánu se nyní odráží hned v několika pozitivních 

příkladech. Jedním z nich je model opatrovnictví pro dětské oběti, který pomohla 

vypracovat expertní skupina na téma dětí bez doprovodu. Čtvrtým plánem je podání 

informací obětem o jejich právech.  

Druhá priorita Strategie (posílení prevence obchodování s lidmi) se soustřeďuje 

především na snižování poptávky. Výsledkem tohoto bodu je například možnost, nikoli 

však povinnost, trestně stíhat ty, kteří využívají služeb obětí obchodovaní s lidmi. Ta se 

ale může snižovat i šířením povědomí o problému, preventivními opatřeními a jinými 

kampaněmi. Evropská komise v roce 2014 odstartovala celoevropskou kampaň 

zaměřenou na ty nejzranitelnější osoby v rámci problematiky obchodovaných lidí, tedy 

„ženy, děti, pracovníky v domácnostech, romskou komunitu, pracovníky bez dokladů“, 

                                                                                                                                               
14 Tuto definici uvádí Evropská komise na svých webových stránkách, a to v části přímo o tom, co 
Evropská unie činí v oblasti boje proti obchodování s lidmi s nadpisem „EU actions explained“. Dostupné 
zde: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-eu-actions-explained/eu-actions-explained.  
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atp. (s. 9) Podobné kampaně probíhají v různé míře ve většině států EU, anebo státy 

podporují kampaně občanského sektoru.  

Třetí priorita (větší míra stíhání obchodníků) se podle Strategie naplní díky 

vytvoření Národních jednotek pro multidisciplinární vymáhání práva, kdy by každý stát 

měl mít kontaktní osobu pro další státy i Europol. Dalšími instrumenty pro efektivnější 

stíhání obchodníků by mělo být dostatečné financování investigací a šetření. I v tomto 

případě by měly státy sdílet dobré zkušenosti. Analytiku takového financování by měl 

zastřešovat Europol. Posledními dvěma instrumenty pro úspěšné vykonání třetí priority 

by mělo být společné vyšetřování a spolupráce na úrovni soudů, a to například  

v kooperaci s Eurojustem. V této části Komise zmiňuje i sítě obchodníků, které ve 

státech ale i napříč členskými státy operují. 

Čtvrtá priorita má nejvíce akčních plánů k jejímu dosažení a týká se posílené 

koordinace a vzájemné spolupráce mezi klíčovými aktéry, soudržnosti jednotlivých 

politik a přístupů států. Nejdůležitějším akčním plánem v této souvislosti je posílení sítě 

národních zpravodajů, kteří se mají potkávat a sdílet spolu účinné taktiky a strategie. 

„Neformální síť národních zpravodajů či obdobné formy tohoto mechanismu byla 

založena v roce 2009 a setkává se každých 6 měsíců. Podle článku 19 směrnice (…) 

musí všechny členské státy národního zpravodaje nebo ekvivalentní mechanismus mít, 

mezi jejich úkoly patří pozorování trendů, měření dosahu boje proti obchodování  

a sdružování dat.“ (s. 10) Dalšími akčními plány této priority je koordinace aktivit ve 

vnější činnosti EU včetně posilování spolupráce s mezinárodními organizacemi, 

vytvoření platformy občanské společnosti na ochranu a pomoc obětem15

Poslední, pátou, prioritou uvedenou ve Strategii je zvyšování povědomí  

o efektivní odpovědi na nové výzvy v rámci obchodování lidí, protože se „trendy, 

modely a metody práce obchodníků mění ve všech různých formách“ (s. 13). Tedy i tato 

strategie upozorňuje opakovaně na to, že je tato problematika živá a neustále se mění. 

Sběr dat a zvyšování povědomí o genderové dimenzi tohoto problému a o té 

nejzranitelnější skupině vůči obchodování by tuto prioritu měly pomoci naplnit. Co se 

týče té zranitelné skupiny, Komise dodává, že legislativa ohledně pracovního trhu a lidí 

, evaluování 

projektů financovaných EU, posilování základních lidských práv a koordinace školení 

těch, kteří pracují v terénu. 
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na útěku, pakliže je upravená správně, může v boji proti obchodování s lidmi pomoci. 

Strategie také zmiňuje práci s rekrutováním na internetu. 

2.1.1.3 Ostatní dokumenty EU a aktuální priority 

Všechny výše uvedené dokumenty, postupy a instrumenty byly v několika 

posledních letech opětovně skloňovány, potvrzeny či ve formě doporučení ukotveny. 

V květnu 2016 vydal Evropský parlament usnesení o 98 bodech o provádění směrnice  

o prevenci, boji proti obchodování s lidmi a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen  

a mužů.  Text byl vytv o řený i s ohledem na jiné důležité dokumenty, například OSN, 

Pekingskou deklaraci, zprávy Europolu a dalších studie. Opětovně v něm parlament 

potvrdil důležitost problematiky. Podtrhl také povinnosti Komise i členských států.  

Opětovně usnesení zdůrazňuje nutnost udávání zřetele vůči žadatelům o azyl, 

uprchlíkům a lidem na útěku, protože ti jsou obzvláště vystaveni riziku obchodování 

s lidmi. Zmiňuje také například kumulativní účinek různých typů diskriminace, na 

základě kterých se zvyšuje pravděpodobnost obchodování s těmito lidmi. Pozornost by 

se měla rovněž věnovat dětem. Text upozorňuje také na to, aby se při prevenci 

zohlednila genderová dimenze. Co  se týče obětí, dokument upozorňuje na to, aby se 

využívaly řádně strukturované techniky vedení pohovoru s nimi, aby se předešlo 

opakovanému traumatizování. Podle dokumentu jsou nevládní organizace důležitou 

součástí boje a práce s nimi by měla být prohloubena, podtrhuje jejich roli. Stejně tak 

zmiňuje práci s jinými aktéry jako například se soukromým sektorem. Dokument si 

v neposlední řadě udává za cíl to, aby se věnovala pozornost novým formám této 

problematiky, ale i třeba novým tendencím. Uvádí, že základním elementem prevence je 

i tvorba programů na snižování poptávky určené pro všechny typy obchodování 

s lidmi. Na závěr poukazuje také na důležitost osvětových programů a kampaní.   

Co se týče přímo strategie či směrnice, Evropský parlament v tomto textu 

doporučuje možné rozšíření článku 11 odst. 5 směrnice z roku 2011 takovým způsobem, 

aby v rámci pomoci byly začleněny i instrumenty pro budoucí integraci obchodované 

oběti. Text zároveň chválí systém národních zpravodajů a zamýšlí se nad tvorbou nové 

strategie, která by na tu poslední (2012-2016) navázala. V ostatních částech jen text 

apeluje na dodržování a aplikování těchto dokumentů v praxi.  

                                                                                                                                               
15 Online verze této platformy, tzv. e-platform, vznikla v roce 2014. 
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Ve stejném roce (2016), jen o několik měsíců později, tedy v prosinci 2016, 

vydala Evropská komise velmi důležitý dokument, jediný svého charakteru, a to 

Zprávu, která hodnotí, do jaké míry členské státy přijaly a implementovaly směrnici 

z roku 2011. Tento dokument bude popsaný především v kapitole o srovnání 

implementace této směrnice ze strany ČR a Belgie. 

O rok později, tedy v prosinci roku 2017 Evropská komise vydala Sdělení 

Komise Evropskému parlamentu a Radě. Jedná se o Zprávu o opatřeních navazujících 

na strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi a stanovení dalších konkrétních opatření.    

Odpovědí na usnesení Evropského parlamentu z roku 2016 bylo adoptování 

nové komunikace ze strany Komise a předestření nových priorit v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi. Komunikace byla prezentována v prosinci roku 2017 a nese název 

Zpráva o opatřeních navazující na strategii EU. Unie tímto znovu zdůrazňuje své 

odhodlání pokusit se moderní otroctví na území evropských států vymýtit.  

„EU [je] i nadále odhodlána předcházet obchodování s lidmi 

a bojovat proti němu a chránit práva obětí, zejména s ohledem na 

zranitelnost žen a dětí, které se staly obětí obchodování s lidmi. 

Kromě toho je obchodování s lidmi označeno v politickém cyklu EU 

na období let 2018 až 2021 zaměřeném na organizovanou  

a závažnou mezinárodní činnost jako prioritní oblast z hlediska 

hrozeb trestné činnosti.“ (s. 1-2) 

Obecné vyznění dokumentu nepřináší v zásadě nic nového, když to porovnáme 

s tím, co přinesla směrnice a strategie. Avšak, co se týče dimenze problému, Komise 

nově začala komunikovat jeho jiné aspekty. Například zanesla do preventivních 

opatření rozvojovou pomoc (2017, s. 4, 7 a 9) a podporu humanitárních aktivit (s. 7). 

Také mezi důvody, které podporují výskyt obchodování s lidmi, Komise uvedla mimo 

již dříve vyjmenované jako válka, chudoba, diskriminace, i nově klimatické změny. Již 

dva výše zmíněné aspekty obchodování s lidmi podporují slova Komise o tom, že se 

v Evropě i mimo ni „společensko-politický kontext změnil“. (s. 2) 

Dokument určuje 3 hlavní priority a dvě průřezové priority. Ke každé prioritě 

jsou vyjmenovány konkrétní kroky a instrumenty, které k dosažení těchto cílů Komisi 

napomohou.  
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První prioritou je zintenzivnění boje proti sítím obchodníků, a to například 

narušením operačního modelu, což by mělo efektivně odpovědět na poptávku po 

službách a zboží poskytovaných oběťmi. Instrumenty jsou dva: „trestně stíhat osoby, 

které vědomě využívají služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi“ (s. 3)  

a sledování pohybu peněz, zintenzivnění finančního vyšetřování, pravidelná výměna 

informací, justiční spolupráce i výše zmíněná rozvojová spolupráce ve smyslu například 

i podpory udržitelných praktik a pracovních podmínek v zemích výroby. Druhou 

prioritou je zlepšení přístupu obětí k právům a uplatňování těchto práv. Opakovaně se 

do centra dění dostává oběť. K naplnění druhé priority by mělo posloužit 5 instrumentů: 

Komisí zveřejněná a online dostupná brožura „Práva EU přiznaná obětem obchodování 

s lidmi“, zlepšení identifikace a pomoci oběti (odškodnění, posouzení věku dítěte, 

pomoc rodině dětské oběti, bezpodmínečná pomoc atd), odborné kurzy a školení, důraz 

na genderovou dimenzi jevu a podle ní upřesňování specifických potřeb oběti a nakonec 

i přezkum nadnárodních referenčních mechanismů. Třetí prioritou je koordinovaná  

a jednotná reakce v rámci EU i mimo ni. Největším a nejdůležitějším krokem v rámci 

této poslední priority je zapojení dalších agentur, „které se zaměřují v boji proti 

obchodování s lidmi“. (s. 6) V rámci této priority se také zmínilo dosažení cílů 

udržitelného rozvoje vedených v Agendě 2030 či rozšíření iniciativy Evropské unie  

a OSN „Spotlight“, která bojuje proti násilí vůči ženám a dívkám.  

Dokument také uvádí dvě průřezové priority, a to osvětové kampaně pro lepší  

a rychlejší dosažení vědomostního kapitálu o tomto komplexním jevu (včetně 

souhrnných statistik) a poskytování dostatečné finanční pomoci projektům zaměřujícím 

se na nové priority. Ty jsou také detailně vyjmenovány v krátké brožuře „Obchodování 

s lidmi: Akční plán nových priorit“ (v angl. „Trafficking in Human Beings: New 

priority actions“) z roku 2017.  

S prioritami se od té doby pracuje. V červnu roku 2018 se splnil jeden z cílů 

tohoto dokumentu, a to jeden z instrumentů pro dosažení třetí priority – zapojení dalších 

agentur do boje proti obchodování s lidmi. V roce 2011 na tomto cíli pracovalo sedm 

evropských agentur, v roce 2018 ve společném prohlášení své odhodlání bojovat proti 

tomuto fenoménu ukotvilo již 10 agentur (EASO: Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu; Europol: Evropský policejní úřad, eu-LISA: Evropská agentura pro provozní 

řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva; 
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EMCDDA: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost; Eurojust, 

EIGE: Evropský institut pro rovnost žen a mužů; Frontex: Evropská pohraniční  

a pobřežní stráž; Eurofund; FRA: Agentura EU pro základní lidská práva a CEPOL: 

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva). 

Na tuto zprávu Komise navazuje Druhá zpráva o pokroku dosaženém v oblasti 

boje proti obchodování s lidmi podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí (2018). Poukazuje na všeobecné 

zlepšení prevence a boje proti obchodování s lidmi. Představuje sběrné údaje a aktuální 

čísla, která tato práce již zmínila v úvodní části věnované Evropské unii. Textem se 

prolínají obecné priority přístupu „4 P“, popsaného v teoretické části. 

Zásadní v tomto dokumentu je představení nových vzorců a trendů. Práce zde 

popíše 10 z nich. Mezi nové trendy tedy patří: internet jako prostor pro nábor obětí; 

vyskytování nových forem jako nucené žebrání, nucené manželství a nucená trestní 

činnost, které jsou podle Komise „patrně na vzestupu“ (2018, s. 4); propojenost jevu 

s migrační krizí16; vnitřní obchod s lidmi na území jednoho státu na vzestupu; snižující 

se věk obětí; proměna násilí, přičemž se dříve jako donucovací prostředek používalo 

fyzické násilí, dnes se ale hodně aplikuje psychické a emoční násilí; užší spolupráce 

s neziskovým sektorem, přičemž je to vnímáno jako pozitivní trend; narůstající 

nadnárodní spolupráce a koordinovaná a jednotná odezva v EU i mimo ni.17

Nejnovější dokument, publikovaný na konci roku 2019, je přehled strategie EU 

pro roky 2017-2019 (EU anti-trafficking action 2017-2019: At a glance). V dokumentu 

jsou uvedené všechny nástroje, které práce zmínila. Doplňující zmíněné dokumenty 

jsou: Rezoluce Evropského parlamentu o základních právech Romů při jejich integraci 

v EU (2017), Názor na situaci romských žen od Evropského hospodářského a sociálního 

výboru (2018) a Rozhodnutí Rady ve věci aplikace základní listiny práv EU (2016). Ze 

strany evropských agentur je důležité také zmínit tři reporty, které nejen zohledňují, ale 

přímo zrcadlí nové priority a trendy v rámci obchodování s lidmi. Institut EIGE 

  

                                                 
16 Text zmiňuje případ související s neregulovanou migrací (záměrně, na rozdíl od EK, říkám 
neregulované namísto nelegální za účelem vyhnutí se další kriminalizaci lidí na útěku). Při němž dochází 
k tomu, že daný člověk neuspěje v azylovém řízení a stává se tak vůči obchodu s lidmi velmi zranitelnou 
osobou. (Evropská komise, 2018, s. 5) Zvláště zranitelné jsou pak děti bez doprovodu.  
17 Tento poslední trend byl v roce 2016 ze strany Evropské komise i parlamentu označován za jednu 
z priorit. V roce 2018 se tato priorita více naplňuje, a to funkčním systémem národních zpravodajů i 
společným prohlášením 10 agentur, které je popsané výše.  
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publikoval report ohledně specifických kroků věnovaných boji s ohledem na 

genderovou dimenzi problematiky. Europol v roce 2018, k příležitosti Evropského dne 

boje proti obchodování s lidmi, publikoval report ohledně sítí obchodníků, dětských 

obětí a například i nigerijské sítě obchodníků. Agentura FRA publikovala ve spolupráci 

s Evropskou komisí v roce 2019 report a akční plán pro ochranu dětských obětí. 

Součástí tohoto plánu jsou i usnesení jistých postupů (tzv. guidelines) pro  ty,  k teří se 

mohou v terénu s dětskou obětí setkat.  

Evropská unie se také rozhodla jmenovat Koordinátora pro otázky boje proti 

obchodování s lidmi (EU Anti-Trafficking Coordinator). Jeho pozice byla ukotvena ve 

Stockholmském programu, který byl adoptován Radou v prosinci 2009. Jeho mandát 

podrobněji reflektuje Směrnice z roku 2011. Mezi jeho úkoly patří vytváření celkového 

přístupu strategických plánů a politik, zlepšení koordinace evropské vnější politiky  

v rámci boje proti obchodování s lidmi v úzké spolupráci s evropskými institucemi, 

agenturami, členskými státy a jinými relevantními mezinárodními aktéry a přispět  

k podrobnému rozpracování a evaluaci již existující i nové politiky. V době psaní této 

práce tuto pozici zastává Myria Vassiliadouová.  

Unie také každoročně problém připomíná v rámci Evropské dne boje proti 

obchodování s lidmi (EU Anti-Trafficking Day), a to již od roku 2007. Hlavním cílem je 

rozšiřování povědomí o tomto problému, vědomostí o něm i sdílení těch nejlepších 

praktik. Ve svém orchestru to mají vždy země předsedající Radě EU společně s Komisí. 

Často v rámci takové události vznikají další doporučení v této oblasti, nové strategie či 

důležitá fóra, v rámci nichž diskutující přinášejí nové formy kooperace, akční plány na 

lepší asistenci obětem, preventivní opatření a efektivnější trestní stíhání obchodníků. 

Třináctý rok se v roce 2019 nesl v duchu jasného vymezení vůči beztrestnosti 

obchodníků a výzvy pro zintenzivnění preventivního úsilí. Hlavní evropská 

koordinátorka Vassiliadouová při této příležitosti v rámci tiskové zprávy upozornila na 

jednu ze současných výzev: „Obchodníci využívají výhodu nad těmi nejzranitelnějšími: 

ženy a dívky zůstávají drtivou většinou všech obětí, vykořisťované jsou v EU hlavně pro 

sexuální účely. Musíme na tyto výzvy odpovědět, a to včetně práce s poptávkou po 

těchto službách a zboží, které jsou poskytované obětmi“. (2019) 
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2.1.2 Česká republika 

V českém prostředí obchodování s lidmi definuje trestní zákoník 40/2009 Sb., 

část druhá, hlava II, Díl 1, § 168. Naposledy byl upravován v roce 2015. Jeho znění je 

téměř totožné, přesto zahrnuje tři odlišné aspekty. Hovoří o dítěti, které věkově definuje 

v jiné části legislativy18

                                                 
18 Osoba mladší 18 let. 

. Český zákoník se také zmiňuje nejen o sexuálním zneužívání, 

ale i o obtěžování. Posledními rozdíly je konkrétní forma zotročení za účelem výroby 

pornografického díla či k službě v ozbrojených silách. S malými obměnami zní všechny 

dostupné definice obchodování s lidmi. V průběhu několika změn definice se přihlíželo 

například i k Protokolu OSN. (Ministerstvo vnitra, 2005, s. 15) 

Podle zákona § 168, bude potrestán kdokoli, kdo osobu za použití násilí, 

pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužije jejího omylu, tísně nebo 

závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo 

vydá, aby jí bylo užito: Zbytek definice zní následovně:  

a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 

zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla;  

b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla; c) k službě 

v ozbrojených silách; d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo  

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo 

kořistí z takového jednání. 

Odstavec trestního zákoníku upozorňuje i na to, že do popisu „ostatní formy 

vykořisťování“ patří i nové formy jako nucené sňatky, využívání jiných osob k trestné 

činnosti atd. Uvádí také, že děti jsou chráněny ještě přísněji, což je zaručeno tím, že 

k trestnosti jednání postačí jen samotný akt vykořisťování, tedy k donucení či 

manipulaci nemusí nutně dojít. Zákonů je ale i více, které s obchodováním s lidmi mají 

přímou souvislost. Jsou jimi § 164 o neoprávněném odebrání orgánů, § 165  

o nedovoleném nakládání s tkáněmi a orgány, § 166 o odběru tkáně, orgánu a provedení 

transplantace za úplatu, § 167 o nedovoleném nakládání s lidským embryem a lidským 

genomem, § 189 o kuplířství, § 190 o prostituci ohrožující mravní vývoj dítěte a § 342  

o neoprávněném zaměstnávání cizinců. (Ministerstvo vnitra, 2019, s. 38). 
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Podobně jako tato práce popisovala situaci v Evropské unii, lze tuto situaci 

přiblížit i v jednotlivých státech, a to i v České republice. Z národních strategií vyplývá, 

že počet obětí je v desítkách. V národní strategii na roky 2016-2019 se uvádí, že 

v předešlém období mezi lety 2012-2015 bylo identifikováno 226 obětí obchodování 

s lidmi. (2016, s. 7) Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2018 (2019, 

s. 3) vyplývá, že policie identifikovala nejméně obětí od roku 2010, a to 11. Nejvíce jich 

naopak bylo v roce 2014, kdy Policie ČR identifikovala 67 obětí. Počet 

identifikovaných a podporovaných osob ze strany neziskové organizace La Strada bylo 

v roce 2018 celkem 23 a ze strany Arcidiecézní charity Praha (projekt Magdala) byly 

tři. Statistiky Ministerstva vnitra ve své zprávě (2019) uvádí, že se odlišuje také počet 

obětí přímo obchodu s lidmi a obětí kuplířství. Co se týče kuplířství, v roce 2018 bylo 

celkem 34 zjištěných trestných činů, avšak počet obětí přímo není v textu definován. 

Počet trestních stíhání se samozřejmě rok od roku liší. V roce 2018 podle 

statistik Ministerstva spravedlnosti bylo odsouzeno 16 osob. Poměr mezi českými 

oběťmi a těmi ze zahraničí není znám. Zpráva MV ale uvádí: „Nelze však opomenout 

skutečnost, že obchodováni jsou i čeští občané na území ČR“. (2019, s. 4) Mezi 

nejčastější formy patří sexuální vykořisťování, nucená práce a nucené sňatky. 

Genderová dimenze obětí a procentuální zastoupení dětí se sleduje, ale ne vždy se 

statistiky shodují a je tomuto aspektu věnována pozornost. Podle zprávy MV bylo ale 

všech 11 identifikovaných obětí ženského pohlaví a jednalo se o osoby mladší 18 let. 

(2019) Podle poslední národní strategie (2016) bylo v letech 2012-2015 dětí až 53,5 % 

všech obětí. Genderová diferenciace se ale obtížně hodnotí, protože u téměř 40 obětí 

z 226 lidí nebyl gender identifikován.  

2.1.2.1 Hlavní aktéři v ČR 

Hlavní institucí, analyzátorem a komunikačním moderátorem v rámci 

problematiky obchodování s lidmi s ostatními aktéry v České republice je Ministerstvo 

vnitra. Pod něj spadá speciální odbor – Odbor bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality (OBPPK). Ředitel tohoto odboru je i tajemníkem Mezirezortní koordinační 

skupiny (MKS). Pod toto ministerstvo také spadá například Odbor azylové a migrační 

politiky, který s jevem obchodování s lidmi pracuje. To, že tento fenomén spadá pod 

gesci Ministerstva vnitra, napovídá tomu, že je téma sekuritizované a definované 
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především jako problém organizovaného zločinu, s tím, že téma definují také jako 

porušování základních lidských práv. Pod MV spadá také role národního zpravodaje.  

Mezi ostatní důležité aktéry boje a prevence obchodování s lidmi patří další 

ministerstva. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se věnuje především 

pracovnímu vykořisťování, a to například v rámci inspekcí práce a kontrol. Spadá ale 

pod něj i sociální služba ve formě ochrany obětí. Toto ministerstvo pracuje i s tématem 

migrace, protože se věnuje například i nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Ministerstvo 

spravedlnosti hraje rovněž důležitou roli, a to ve věcech trestního řízení, legislativy  

a odškodnění oběti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolupracuje 

s MPSV na péči o nezletilé oběti. A v neposlední řadě je velice důležitým aktérem 

Policie ČR. Ta se jako hlavní aktér (spolu s neziskovým sektorem) pohybuje v terénu  

a setkává se jako první s oběťmi obchodování s lidmi. Úloha policie je tedy v boji proti 

tomuto fenoménu velmi klíčová. Policie je jakýmsi vykonavatelem moci a politik 

formovaných na půdě Ministerstva vnitra.19

Další strategie na roky 2012-2015 popsala detailně schéma struktury MKS. 

(Ministerstvo vnitra, 2012, s. 9) Předsedou je ministr vnitra, výkonným místopředsedou 

je první náměstek ministra vnitra, tajemníkem MKS je ředitel odboru bezpečnostní 

politiky a sekretariát MKS má na starosti odbor bezpečnostní politiky, což je také jakýsi 

hlavní organizátor a moderátor celé diskuze na téma obchodování s lidmi či během 

  

Vytvoření Mezirezortní koordinační skupiny bylo velmi klíčovým bodem 

v rámci celého přístupu boje proti obchodování s lidmi, protože zlepšil spolupráci 

napříč všemi důležitými aktéry. Jeho vytvoření se ukotvilo v národní strategii ČR na 

roky 2008-2011 a vznikl v roce 2008. Jeho cílem je sdílení a výměna informací, lepší 

koordinace mezi jeho aktéry a také funguje jako platforma pro obeznámení aktivit 

jednotlivých aktérů a prostoru pro komentáře aktérů jiných. Tato forma vzájemné 

spolupráce potvrzuje apel EU, že multidisciplinární a mezirezortní přístup je ten 

nejefektivnější. Také přístup celého státu v této problematice uceluje a činí ho 

rozmanitějším.  

                                                 
19 Tento výčet kompetencí samozřejmě není výčtem kompletním. Jednotlivá ministerstva mají vždy 
v rámci každé strategie své úkoly, které pod ně spadají, anebo pracují na svých iniciativách. 
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tvoření jednotlivých úkolů a politiky. Na jednáních MKS se schází celá řada zástupců 

různých ministerstev, odborů, institutů, rad i neziskových organizací.20

                                                 
20 V národní strategii na roky 2012-2015 se uvádí kompletní seznam: Odbor azylové a migrační politiky 
MV ČR, Odbor prevence kriminality MV ČR, Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV 
ČR, Správa uprchlických zařízení, MS, MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zahraničních věcí, 
Nejvyšší státní zastupitelství, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, MPSV, Policie ČR, Rada vlády 
ČR pro lidská práva, Rada vlády ČR pro národnostní menšiny, Rada vlády pro rovné příležitosti žen  
a mužů, IOM Praha, La Strada ČR, Arcidiecézní charita Praha (Projekt Magdala), Diakonie ČCE, Rozkoš 
bez rizika.   

 

Do procesu řešení problematiky obchodování s lidmi vstupuje mnoho aktérů,  

a to včetně odborníků, akademiků a také osob z terénu jako jsou neziskové organizace. 

Ty nejvíce pracují s oběťmi a mohou nejlépe posoudit, co by se mohlo zahrnout do 

strategie vzhledem k pomoci obětem.  

Zmíněné rady spadají pod Úřad vlády ČR a každá z nich má své výbory, které 

do řešení vstupují vždy, když pod ně spadá probíraná tematika. „Máme tady výbory 

specializované vždy na nějakou oblast. Třeba Rada vlády pro lidská práva má Výbor 

pro cizince, Výbor proti mučení, Výbor pro základní lidská práva, Výbor pro práva 

dítěte, Výbor pro sexuální menšiny,“ vysvětluje Bělohlávková. (2019)  

„Rada pro rovné příležitosti mužů a žen má třeba Výbor pro prevenci domácího 

násilí a jiné násilí na ženách, takže tam by třeba obchodování s lidmi mohlo také 

spadat. Většinou se ty výbory a rady scházejí čtyřikrát do roka – jednou za kvartál,  

a diskutují tu problematiku. Rady i výbory jsou složené z odborníků na tu problematiku. 

To znamená, že tam jsou zástupci ministerstev plus odborníci z občanskoprávního 

sektoru, takže buďto akademici nebo hodně zástupci neziskových organizací, které 

dělají zase tu praktickou činnost.“ (Bělohlávková, 2019) 

„Hlavní cílem bylo zapojit všechny aktéry, kteří se zabývají obchodováním 

s lidmi a pomoci obětem,“ zdůvodnila tento přístup Pavla Dršková z MV. (Dršková, 

2019) „MKS se schází dvakrát ročně, scházíme se na vnitru, takže z každého rezortu je 

jeden nebo více zástupců, podle toho, jak si to určí. Třeba z Ministerstva spravedlnosti 

je jeden zástupce a ten, když je potřeba něco zjistit, tak rozhodí sítě na celé Ministerstvo 

spravedlnosti a dá nám tu odpověď. Scházíme se osobně v rámci těch jednání (…) a tam 

diskutujeme aktuální problémy,“ dodala ke spolupráci napříč MKS Dršková. (2019)  
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Spolupráce je tedy hlavním atributem této skupiny. Na základě podkladů ze 

strany všech aktérů MKS Ministerstvo vnitra pak vytváří jednotlivé zprávy a strategii. 

(2019) Podle slov Kateřiny Bělohlávkové je MV v pozici jakéhosi moderátora. „Máme 

kompetenční zákon, který na všechna ministerstva rozhodil téměř všechny problematiky, 

které se v ČR řeší, a my máme gesci za obchodování s lidmi, a tím pádem vedeme 

MKS.“ (Bělohlávková, 2019) Příklad této spolupráce, a vůbec důvod k ní vysvětlila 

následovně: „Hlavní gesci [například] za legislativní věci má Ministerstvo 

spravedlnosti, protože mají celý trestní zákoník a trestní řád. Tam je to jejich komplex. 

Tím pádem my na MKS, když koordinujeme nějakou legislativní změnu, tak z MKS 

vyleze nějaký návrh, ale celý ten proces zase koordinuje Ministerstvo spravedlnosti. 

Všechny ty vládní strategie dělají ve spolupráci všech těch rezortů, protože potom je pak 

i musí schválit vláda. (…) Takže by to bylo i kontraproduktivní, kdybychom si tady něco 

vymysleli a hodili to na tu vládu, a pak se tam všichni dohadovali a řekli, že s tím 

nesouhlasí. Proto se všechny ty strategie a [ostatní] materiály dělají ve spolupráci.“ 

(Bělohlávková, 2019)  

Na MKS se například také probírají různé iniciativy, se kterými přijde národní 

zpravodaj (v případě ČR je to Pavla Dršková z MV), který do Bruselu jezdí pravidelně 

na jednání, a to dvakrát ročně. „Potom veškeré ty informace, příklady dobré praxe, 

které se tam sdílí, tak se snažím předávat dál v rámci MKS. Nejen že jsme [jako MV] 

moderátor, ale dáváme i svoje nápady, spolupracujeme, jsem tým a já i spojuji EU  

a mezinárodní pole.“ (Dršková, 2019) 

2.1.2.2 Národní strategie jako hlavní instrument boje 

První národní strategie České republiky vznikla v roce 2003 a fungovala během 

let 2003-2005. Jedná se o rozsáhlý sedmdesátistránkový dokument. Věnuje se pouze 

sexuálnímu vykořisťování, což je již zakotveno přímo v názvu této strategie. Téma 

nucené práce ještě nebylo součástí dimenze této problematiky, i když je v úvodu 

zmíněno. V té době totiž tato forma vykořisťování nebyla uvedená v platné legislativní 

definici. (Usnesení Vlády České republiky, 2003, s. 7) Problém byl také, co se 

genderové dimenze týče, čistě problémem obětí ženského pohlaví (tedy výhradně, 

v poslední kapitole se zmiňuje i mužská prostituce). Zasazení problému, jeho definice  

i doporučení do budoucna vypovídá o jednostranném a nezkušeném pohledu na 

problematiku na rozdíl od jiných zemí. Důležitým cílem této strategie bylo však 
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vytvoření koordinovaného centra pro sběr všech informací. „Dílčími informacemi 

disponují podpůrné instituce jako IOM, La Strada nebo Katolická charita,“ (s. 57) 

Vyzdvihována byla logicky role právě neziskového sektoru.  

Další národní strategie na roky 2005-2007 již nucenou práci zahrnovala, stejně 

tak i vykořisťování za účelem nucených domácích prací, nucené sňatky, nucení 

k žebrotě či nucení k páchání trestné činnosti. (Ministerstvo vnitra, 2005, s. 12) „V roce 

2006 došlo ke změně i v trestním zákoníku, kde byly i jiné formy vyjmenovány, takže je 

[vývoj] v tomto směru, že pod to [od té doby] zahrnujeme čím dál více forem, které se 

objevují.“ (Bělohlávková, 2019) Název dokumentu byl změněn na „Národní strategie 

boje proti obchodování s lidmi“ a takový nese dodnes. Změnila se tak i legislativní 

definice obchodování s lidmi. Problematika byla také poprvé zařazena mezi priority 

Strategie prevence kriminality. Byl dodržen cíl předchozí strategie a to vytvoření 

koordinačního centra, tuto roli dostalo Ministerstvo vnitra a stalo se i národním 

zpravodajem. Program podpory a ochrany již v tomto období plně funguje, a to od roku 

2004 a pod gescí MV (s. 32). Klíčové úkoly, které tato strategie definuje, jsou školení  

a odborné přípravné semináře pro státní zástupce, soudce a policisty, preventivní 

kampaně cílené na ekonomicky slabší regiony a zlepšení přístupu k obětem 

obchodování s lidmi. Dalo by se říci, že v tuto chvíli Česká republika ještě měla přístup 

„3P“.  

Další národní strategie byla na období let 2008-2011. Mezi možné formy 

obchodování s lidmi se nově zařazuje i odebrání orgánů či tkání. (Ministerstvo vnitra, 

2008, s. 6) Jako téma se také zmiňuje dlužní otroctví. (tamtéž) Problémy a dosah tohoto 

problému v ČR, který dokument popisuje, se nijak významně neliší od předchozích 

strategií. Nejklíčovějším úkolem této strategie bylo vytvoření MKS včetně hlubší 

spolupráce s mezinárodními aktéry, čímž se přístup změnil na „4P“, kde partnerství  

a obecně mezidisciplinární a mezirezortní koordinace začaly být podtrhovány jako 

podstatné. ČR také v tomto období ratifikovala Palermský protokol OSN, byla nově 

součástí expertní skupiny EU na toto téma a přidala se k Evropskému dni boje proti 

obchodování s lidmi. „Poslední velkou kapitolou zůstává oblast mezinárodní 

spolupráce. Protože je obchod s lidmi páchán nejčastěji mezinárodními organizovanými 

skupinami na území více států, je spolupráce nezbytnou podmínkou pro úspěšné stíhání 

a odsouzení pachatelů.“ (Ministerstvo vnitra, 2008, s. 52) Dalším důležitým úkolem, 
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identifikovaným v této strategii, byl efektivnější sběr dat. „Obdobně jako u sjednocení 

koordinačních platforem řešících problematiku obchodu s lidmi se ukázala také potřeba 

sjednotit a formalizovat sběr dat o problematice obchodu s lidmi.“ (Ministerstvo vnitra, 

2008, s. 42) Jak ukáže následující kapitola o srovnání přístupů aktérů ČR a Belgie, 

Česká republika se s tímto úkolem vyrovnává dodnes.  

Národní strategie na roky 2012-2015 již ve svém úvodu poukazuje na to, jak se 

s časem modus operandi obchodníků mění a jak se mění i samotné procentuální 

rozložení forem vykořisťování. Strategie zmiňuje, že dochází k nárůstu případů nucené 

práce, a tím se mění i genderová reprezentace. Jinými slovy řečeno, že se do statistik 

dostávají muži, protože ti jsou ve větší míře oběťmi pracovního vykořisťování. 

(Ministerstvo vnitra, 2012, s. 4-5) Na nucenou práci byl například kladen větší důraz  

i tím, že v roce 2012 vznikl několikaletý projekt „Odhalování obchodování s lidmi za 

účelem pracovního vykořisťování a nucené práce.“ (s. 6) Vyzdvihnuty byly také 

osvětové kampaně, například kampaň Řekni to za ni.  Tato národní strategie také zrcadlí 

přijetí směrnice EU z roku 2011, což je reflektováno především ukotvením národního 

zpravodaje (či ekvivalentního mechanismu) v ČR. M mimo další stanovené úkoly 

v průběhu tohoto období vydávalo konkrétní opatření. Jedním z obecných cílů 

dokumentu bylo ratifikování Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování 

s lidmi. (s. 14) Neziskovým organizacím věnovala tato strategie značný prostor, 

podtrhávala jejich práci v Programu na ochranu obětí, poskytování sociálních služeb 

obětem i publikační činnost. Poprvé se také dostává do popředí téma dětských obětí. 

V uplynulých strategiích byly zmíněny, avšak v této se na ně klade specifický důraz 

z důvodu jejich navyšujícího se počtu. Není z textu úplně jasné, kolik jich bylo21

Nejnovější dokument, tedy v pořadí již pátý strategický plán, byl na období let 

2016-2019. Shrnul vývoj za předchozí období (2012-2015) a představil nové priority. 

Co se týče definice obchodování s lidmi, v tomto období došlo ke dvěma úpravám. 

, ale 

analýza MV podotkla, že je tento trend pravděpodobně na vzestupu. Za účelem 

prevence proti tomuto jevu byl v roce 2011 vydán materiál „Obchodování s dětmi – 

doporučení pro postup orgánů veřejné správy“. (s. 29) 

                                                 
21 Statistické údaje MV rozdělovaly v tomto období oběti na identifikované ve skupinách či individuálně. 
Individuálně identifikovaných osob bylo například v roce 2011 čtrnáct, z nichž 7 bylo mladších 18 let. 
Vyhodnocení této informace není stoprocentní, ale vyplývá z toho přinejmenším nárůst oproti 
předchozím letům. (Ministerstvo vnitra, 2012, s. 20)  



   

 

49 

V roce 2014 byla přijata novela trestního zákoníku, která definici dále poupravila a byla 

v ní „odstraněna nutnost prokazovat tzv. trojstranný vztah v případech obchodování 

s lidmi ve formě pracovního vykořisťování, jelikož byla z návětí skutkové podstaty 

odstraněna formulace ‚aby bylo jiným užito‘ a nahrazeno ‚aby bylo užito‘.“ 

(Ministerstvo vnitra, 2016, s. 10) Druhou změnou bylo na základě evropské směrnice 

z roku 2011 vyloučení pojmu „praktika podobná otroctví“ na „jiná forma otroctví“. 

(tamtéž) 

Strategie určuje dvě hlavní priority: boj proti pracovnímu vykořisťování, a to  

i s ohledem na práci s poptávkou po něm (například vyhledávání levné pracovní síly),  

a boj proti obchodování s dětmi. Ministerstvo vnitra (2016) upozorňuje na to, že právě 

nezletilý, popřípadě i nezletilý bez doprovodu, je velmi zranitelnou osobou. Děti jsou 

nejčastěji vykořisťovány podle údajů MV zejména za sexuálními a pornografickými 

účely, ale i skrze jiné formy, „a to především na nucené žebrání či krádeže“. (s. 14) 

Klíčovými nástroji pro dosažení obou identifikovaných priorit bylo hned 

několik. Jedním z nich bylo posilování identifikace obětí, a to díky posílení kompetencí 

jednotlivých aktérů, a to formou „školení, seminářů a dalších vzdělávacích akcí (…) 

pro odborníky tzv. první linie“. (s. 16) Druhým nástrojem bylo lépe reagovat na 

současné trendy. MV v národní strategii přiznává, že existuje spojitost mezi 

neidentifikovanými případy některých forem obchodování s lidmi a nedostatkem 

výkladové praxe i v judikatuře. (s. 17) Třetí nástroj představuje šíření osvěty  

a preventivních opatření. Podtrhuje se zde důležitost partnerství státního a neziskového 

sektoru. Za příklad dobré praxe se zmiňuje spolupráce s organizací La Strada. (s. 19) 

Čtvrtým, a posledním nástrojem pro dané období bylo posilování multidisciplinární  

a regionální spolupráce. (s. 20) ČR se v tomto období zúčastnila několika projektů. 

Vzhledem k zaměření této práce je zajímavé zmínit projekt Boj proti obchodování 

s lidmi skrze zajištění zdravotnické pomoci belgické neziskové organizace Payoke. 

Mimo vyjmenování klíčových nástrojů, Ministerstvo vnitra ve strategii také zmiňuje 

slabá místa boje s tímto fenoménem. Jsou jimi malá spolupráce s aktéry ze sociálně 

vyloučených lokalit a „nedostatečn[á] pozornost spolupráci se soukromou sférou“.  

(s. 21) 

Vzhledem k neúplným statistikám bylo od roku 2016 zavedeno sledování státní 

příslušnosti obětí v policejních statistikách. Co se týče diskurzů, ČR v tomto období 
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více zmiňovala diskurz migrace, když si za cíl stanovila „v reakci na aktuální situaci, 

zejména tedy v kontextu vývoje situace v oblasti migrace“. (s. 16) Ministerstvo vnitra 

mimo národní strategie také každoročně vydává zprávu o obchodování s lidmi, kde 

popisuje posun v plnění úkolů, které plynou ze strategie, přidává popis aktuální situace 

či odůvodnění případných legislativních změn. Tyto zprávy jsou rovněž důležitým 

instrumentem. 

2.1.3 Belgické království 

Belgie je mezi různými aktéry pracujícími s problémem obchodování s lidmi, ať 

již těmi belgickými či mezinárodními, považována za model boje proti obchodování  

s lidmi22

Jedná se o akt: „rekrutování, dopravení, přesunu, ubytování, přijetí či převzetí 

nebo přesunutí kontroly nad danou osobou“. A to za danými účely: 

. Jejich boj proti tomuto zločinu a forma preventivních opatření je v některých 

elementech unikátní. Výjimečná je i v tom, jak dlouho téma obchodování s lidmi 

jakožto novodobou formu otroctví reflektuje, a to již od poloviny 90. let. Sám Jean-

Francois Minet, atašé na Ministerstvu spravedlnosti to nepopírá, dodává však, že 

modelem mohou být jen v některých aspektech. „Myslím si, že naše zkušenost se 

specializovanými centry je dobrá a důležitá. (…) Také systém ochrany obětí byl vůbec 

jeden z prvních, který v Evropě existoval. Myslím si ale, že v jiných aspektech se naopak 

můžeme učit od jiných zemí, protože si myslím, že například ve Velké Británii 

zpracovávají některé politiky velmi dobře. Voilà, je potřeba takovou pozici nuancovat – 

silní můžete být v některých aspektech, slabí zase v jiných,“ dodává Minet. (2019) 

V Belgickém království se obchod s lidmi stal velkým tématem v roce 1992, a to 

na popud série publikací novináře Chrise De Stoopa. První zákon vyšel 13. dubna 1995, 

jednalo se o zákon o potlačení obchodování s lidmi a o pašování. Právní definice se 

ukotvila až roku 2005, tehdy vznikl zákon, který umožnil odlišovat obchodování s lidmi 

od pašování. Tímto aktem se část tohoto zákona promítla do trestního zákona (ve 

francouzštině Code pénal), a to konkrétně v článku 433quinquies §1. Tam se nachází  

i definice obchodování s lidmi. (La lutte contre la traite et le trafic des etres humains: 

Politique et approche, 2014, s. 4) 
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a) prostituce či jinými formami sexuálního vykořisťování;  

b) vykořisťování ve formě nuceného žebrání; c) práce či služeb 

v podmínkách, které odporují lidské důstojnosti; d) odebrání 

orgánů, kterým se porušuje zákon z 13. 6. 1986 o odebrání  

a převozu orgánů či jiných lidských tkání, kterým se porušuje 

zákon z 19. 12. 2008 (…) či e) vykořisťování ve formě nucení 

k trestné činnosti; a to vše za podmínek, kdy se nebere ohled na 

to, zdali takovým aktům dala osoba souhlas či nikoliv  

(s výjimkou u nucení k trestné činnosti).  

V tento moment podle výpovědi Mineta (2019) došlo k posledním změnám. Při 

nichž se například do definice promítlo reflektování nových forem tohoto fenoménu 

jako nucené žebrání. Poté se uskutečnily ještě dvě malé dílčí změny v roce 2013 a 2016. 

„Zmínili jsme sektor služeb i v té definici. To jsou ale opravdu malé změny, které se 

udály po roce 2005,“ říká Minet. (2019) Podle Mineta se ale Belgie snažila definici 

zjednodušit, aby existovala definice, která má obecnější charakter, a tím pádem nic 

nevylučuje. 

Minet však upozorňuje ještě na jednu zajímavou informaci ohledně belgické 

definice obchodování s lidmi. V první kapitole práce popisuje definice podle OSN, kde 

je zapotřebí určit jednání, prostředky a účel. V Belgii ale pro vystavění případu 

obchodování s lidmi stačí pouze jednání a účel. Prostředky, tedy způsob vykonání činu, 

je přitěžující okolnost, která je komplementárním elementem. Minet (2019) ale 

přiznává, že to není příliš praktické, protože právě ony prostředky jsou hlavními 

usvědčujícími fakty.  

Zmíněný zákon, který definuje obchodování s lidmi, nevěnuje pozornost 

dětským obětem obchodování s lidmi. Pakliže je obětí dítě, považuje se to za přitěžující 

okolnost, a tento fenomén tak není dále definován přímo v zákoně.  

Stejně jako u Evropské unie a České republiky, pro lepší představu toho, jak se 

fenomén obchodování s lidmi projevuje i v Belgii, práce zde doplňuje některé 

z obecných údajů. Podle posledního dostupného reportu nezávislého pozorovatele  

                                                                                                                                               
22 Belgický nezávislý orgán veřejné služby Myria to například zmínil ve svém posledním reportu z roku 
2018. OSN opakovaně označuje Belgii za důležitého pionýra, co se týče potírání obchodu s lidmi, 
například zde: https://belgium.iom.int/fighting-against-human-trafficking.  
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a národního zpravodaje – centra Myria – bylo v roce 2018 identifikováno celkem 358 

obětí obchodování s lidmi. (2019, s. 147) Každý rok se jedná o 200-400 obětí, tedy jde  

o stovky a ne desítky osob jako tomu je u České republiky. V roce 2017 došlo ke 114 

odsouzení obchodníků. Poměr mezi belgickými oběťmi a těmi z cizích zemí se rok od 

roku liší. Těch pocházejících z Belgie jsou jednotky. Specializovaná centra pomohla 

v roce 2018 celkem 122 obětem, z nichž 6 bylo Belgičanů či Belgičanek. (s. 153) Mezi 

ostatní národnosti obětí, kterým centra poskytla pomoc a ochranu, patřily Maroko, 

Nigérie, Rumunsko, Egypt, Venezuela, Afghánistán, Albánie, Čína a další.  

Genderová dimenze se v Belgii sleduje, avšak je složité představit jednotné 

procento takového zastoupení. Každý aktér totiž má svá čísla obětí a tedy svou 

reprezentaci genderového složení obětí. Podle dat Office d’Etragers (imigrační úřad), 

který v roce 2018 (Myria, 2019) registroval 115 obětí, muži a ženy tvoří obdobné 

procento. Vždy jeden tvoří zhruba 60 % a ten druhý 40 %. Co se týče procentuálního 

zastoupení dětí, ty tvoří vždy 2-5 % obětí. (Myria, 2018, s. 174) 

Důležité je upozornit však na to, že Myria rozděluje případy obchodování 

s lidmi a případy pašování. Pro příklad lze uvést, že v případech obchodování s lidmi 

bylo v roce 2018 celkem 358 obětí, v případech pašování bylo ve stejném roce 560. 

Obdobně rozdílné informace lze dohledat i ohledně dalších ukazatelů.  

Národností rozložení obětí v Belgii se logicky liší rok od roku. Data ale v Belgii, 

která poskytuje orgán veřejné služby Myria, neuvádějí ty oběti, kterým bylo doporučeno 

se obrátit na centrum, ale pomoc nikdy nevyhledaly. (Minet, 2019) Také záleží na tom, 

o jaké formě vykořisťování je řeč. V rámci sexuálního vykořisťování bylo v roce 2018 

nejvíce obětí z Nigérie, Albánie, Maďarska a Maroka. Oběti nucených prací byly ve 

stejném roce nejčastěji z Maroka, Maďarska, Egypta a Kamerunu. (Myria, 2018) 

Formy vykořisťování se v Belgii objevují téměř všechny, jen nucené manželství 

v posledních letech nikoli. Případy odebrání orgánů jsou v jednotkách a ne každý rok. 

(Myria, 2018) Co se týče procentuálního zastoupení vykořisťování sexuálního  

a pracovního, podle nezávislého orgánu veřejné služby Myria je to zhruba 50 na 50 %. 

Interpretovat tato data konkrétněji je ale nežádoucí. Příklad tohoto důvodu uvádí Minet. 

(2019) „Jednou jsme měli setkání se zastupiteli jiné země. Poté, co viděli naše data, 

položili nám otázku. Připadalo jim zvláštní, že nemáme jako Belgie dostatečně velké 
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číslo trestních stíhání v rámci sexuálního vykořisťování. Pro ně nebylo normální, že 

jsme neměli více takových případů nebo počtu identifikovaných obětí v rámci 

sexuálního vykořisťování než v rámci nucené práce. U nás ale míra těchto dvou typů 

vykořisťování je obdobná. Z tohoto úhlu pohledu to chápu, oni měli více případů 

sexuálního vykořisťování nežli toho pracovního. Ale pro nás – od konce 90. let – je 

podstatné to, že jsme vyvinuli více inspekcí v sociálních a pracovněprávních věcech. 

(…) Takže i díky tomu jsme měli více nahlášených případů pracovního vykořisťování,  

a tím pádem se procento sexuálního a pracovního vykořisťování vyrovnalo.“ (Minet, 

2019) Dodává ale, že se toto procentuální zastoupení forem vykořisťování může vnímat 

i jako nedostatečná práce Belgie v otázkách toho sexuálního. Z tohoto důvodu je někdy 

těžké tato data interpretovat. Za příklad aktuální situace můžeme uvést rok 2018, ve 

kterém bylo ze zmíněných 358 obětí vykořisťovaných 177 za účelem sexuálních 

činností a prostituce, 161 za účelem nucené práce, 13 obětí bylo nuceno do kriminální 

činnosti, 6 bylo donuceno k žebrání a vyskytl se 1 případ za účelem obchodu s orgány či 

lidskými tkáněmi. Poslední zmíněná forma je jednoznačně tou nejméně častější. (Myria, 

2019, s. 147)  

2.1.3.1 Hlavní aktéři Belgie 

Hlavním aktérem na belgickém politickém poli, ve kterém se o instrumentech 

boje proti obchodování s lidmi rozhoduje, je Ministerstvo spravedlnosti (ve 

francouzštině Service public fédéral Justice). Ministr spravedlnosti předsedá 

nejdůležitější koordinační platformě, která je svým charakterem podobná mezirezortní 

koordinační skupině v ČR, která v Belgii nese název Cellule interdépartementale de 

coordination (v angl. Interdepartmental coordination Platform). Ta vznikla v roce 

1995. Dále tato práce bude zmiňovat pouze její zkratku ICP. Je místem pro setkání 

všech federálních aktérů, ať už těch politických či těch, kteří pracují v terénu.23

                                                 
23 V ICP působí zástupci: premiéra, ministra spravedlnosti, vnitra, zaměstnanosti, sociálních věcí včetně 
jejich rezortů, centrum MYRIA, Generální prokuratura, federální státní zástupci, organizace Child Focus, 
specializovaná přijímací centra, která představují neziskový sektor a Odbor pro zpracování finančních 
informací. 

 Po 

nějaké době se do ICP zapojili i regionální a komunální aktéři, a to například zástupci, 

kteří pomáhají nezletilým či obecně v integraci osob. Klíčovou rolí ICP je koordinace 

politik, jejich evaluace v oblasti tohoto fenoménu. Setkávají se minimálně dvakrát do 

roka.  



   

 

54 

ICP je ale platformou, kde se potkává velké množství aktérů. Z organizačních 

důvodů a lepší efektivity bylo vytvořeno oddělení, které spadá pod ICP. Nese název 

„Bureau“, a pro účely této práce jeho název nebudu překládat. „Bureau“ se setkává 

každý měsíc a skládá se z nejklíčovějších aktérů z ICP. Jeho rolí je zajistit každodenní 

chod ICP a připravit a uvést do chodu jednotlivá rozhodnutí, doporučení a iniciativy 

ICP. Každý měsíc se setkávají: Odbor kriminální politiky (Ministerstvo spravedlnosti), 

jenž je zároveň předsedou „Bureau“, Myria, Odbor migrační a cizinecké politiky 

(Office des étrangers) a policie (Ministerstvo vnitra), Služba sociálních inspekcí 

(Ministerstvo sociální bezpečnosti), Odbor sociálních kontrol (Controle des lois 

sociales; Ministerstvo zaměstnanosti, práce a sociálních otázek), Ministerstvo 

zahraničních věcí a Generální prokuratura. (La lutte contre la traite et le trafic des etres 

humains: Politique et approche, 2014, s. 9-16)  

2.1.3.2 Národní akční plány jako hlavní instrument boje 

Ještě před tím, než se publikoval první akční plán pro boj proti obchodování 

s lidmi, tento problém jako téma se rozvinul již mnohem dříve, a to již v polovině 

devadesátých let, a to „po publikování knihy jednoho novináře o tématu vykořisťování 

žen pocházejících z východní Evropy v Belgii“. (Minet, 2019) Tehdy to bylo podle slov 

Mineta „šokující téma“. V té době se odehrály první diskuze v parlamentu a král 

navštívil centrum, které těmto ženám pomáhalo. Tehdy vznikla první legislativa 

zaměřená na sexuální vykořisťování, ale nejednalo se přímo o akční plán boje proti 

obchodování s lidmi. Vznikaly ale první takzvané guidelines pro pracovníky v terénu. 

Ty vznikly v roce 1999. V 90. letech byla Belgie jednou z prvních evropských zemí, 

která vytvořila multidisciplinární radu, která měla diskutovat a monitorovat situaci 

obchodovaných lidí. Ve stejné době v roce 2001 probíhalo belgické prezidentství. Byla 

to právě Belgie, která tuto problematiku poprvé položila na stůl evropské agendy. 

Situace byla ale vnímána poněkud odlišněji než v současnosti. „Obrazem byla žena, 

která byla za [sexuálním] účelem vykořisťovaná. Pak jsme začali více reflektovat další 

aspekty tohoto fenoménu.“ (Minet, 2019) V Belgii tak až o něco později vznikla 

možnost trestního stíhání v rámci specifického porušování pracovního práva, tedy téma 

nucených prací začalo být reflektováno, podobně jako tomu bylo v České republice. 

Obecně se ale obchodování s lidmi stalo v Belgii tématem mnohem dříve, než tomu 

bylo v ČR.  
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První belgický národní akční plán vznikl v roce 2008, který nebyl ohraničený 

časově, jak je to dnes běžné. Vznik jeden plán, který ukotvoval belgický přístup obecně 

do budoucna. Předtím, než tento akční plán vznikl, vláda vydávala pravidelně mezi lety 

2002 až 2006 reporty, kde o situaci celé problematiky obchodování s lidmi 

monitorovala. První akční plán (2008) bilancoval dosavadní politiku  ICP a boje proti 

obchodování s lidmi. Jeho cílem bylo ukotvit jasný směr budoucí politiky. Tímto aktem 

v Belgii začíná multidisciplinární koordinace, se kterou se politika zlepšuje  

a zefektivňuje a ukotvuje se tak přístup „4 P“. (La lutte contre la traite et le trafic des 

etres humains en Belgique: Plan d´action, 2008) 

Druhý národní akční plán fungoval v letech 2012-2014. První a druhý akční plán 

(2008 a 2012) se věnovaly boji s obchodováním i pašováním lidí dohromady. Teprve 

třetí, nejnovější akční plán se zaměřil pouze na obchodování s lidmi. Pašování jako 

téma vzniká v odlišné strategii. Struktura tohoto akčního plánu je podobná tomu 

prvnímu. Jedním z cílů bylo šíření povědomí o tomto fenoménu. Druhou důležitou 

prioritou v tomto období bylo zajistit koordinaci mezi mnohými aktéry, kteří politiku 

v rámci obchodování s lidmi vytvářejí. Cílem bylo vytvořit multidisciplinární přístup na 

všech úrovních – federální, regionální, na úrovni společenství a na lokální. Tento akční 

plán dal důraz na pomoc obětem, které jsou nejvíce zranitelné.  

Nejnovější, v pořadí tedy třetí akční plán působil v letech 2015-2019. V tomto 

období Belgie upřesnila některé aspekty její politiky, aby byla v souladu s evropskou 

směrnicí z roku 2011. Tento akční plán opětovně upozornil na důležitost finančního 

vyšetřování v rámci stíhání obchodníků. V tomto období vznikla nová belgická 

směrnice, která v právu ukotvila nucené žebrání. Dokument upozorňuje také na budoucí 

školení a výcviky pracovníků v terénu. Plán přislíbil neziskovým organizacím, které 

obětem obchodování s lidmi pomáhají, stabilní finanční pomoc. Samozřejmou součástí 

je cíl prohlubovat a šířit informace o problematice. Příkladem je mimo jiné navázaná 

spolupráce se soukromým sektorem – nemocnicemi. Co se týče koordinace, akční plán 

opět podtrhuje cíl i nadále posilovat efektivnější koordinaci mezi jednotlivými aktéry 

boje proti obchodování s lidmi.  

Mezitím ale Ministerstvo spravedlnosti pravidelně vydávalo reporty, ve kterých 

monitoruje situaci na území Belgie. V roce 2002 a 2003 se report věnoval obchodování 

s lidmi obecně a dětské pornografii. Stejná situace byla i v roce 2004, 2005 a 2006. 



   

 

56 

Dětská pornografie a celkově dětské oběti obchodování s lidmi bylo v Belgii téma, na 

které se dával důraz. Pak vznikaly souhrnné dvouleté zprávy (2007-2008, 2009-2010  

a 2011-2012). Žádné novější reporty na stránkách ministerstva nejsou, avšak měly by 

podle orgánu Myria pravidelně vycházet každé dva roky. Opětovně se téma dětských 

obětí vrátilo jako priorita v Belgii o několik let později. Na roky 2015-2019 vznikla 

speciální brožura a plán „Obchodování s dětskými oběťmi – specifický vývoj o tomto 

problému ve Vlámsku a Valonsku“.  

 Stejně jako tomu bylo v ČR, i zde hrají tyto reporty důležitou roli. Monitoring  

a zpětná vazba na politiku, kampaně a akční plány je klíčem k tvorbě těch dalších. 
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3 Boj proti obchodování s lidmi v praxi: evropská 
konvergence a udržování národních cílů 

Následující část práce bude sledovat do jakých témat a diskurzů obchod s lidmi 

tito aktéři schematizují a jak se potkává přístup sbližování v rámci evropské politiky  

a zároveň se udržují národní cíle a jejich vlastní priority. Vůči Evropské unii se bude 

kvalitativně hodnotit implementační deficit směrnice z roku 2011. Kapitola, která bude 

dále navazovat, se zaměří na výzkum přístupů k boji proti obchodování s lidmi v praxi – 

a to v České republice a Belgii. Závěrečná část třetí kapitoly bude věnovaná výhledům, 

ale i hlavním překážkám v efektivním boji i v potenciální hlubší harmonizaci evropské 

legislativy do budoucna. 

3.1 Srovnání implementace Směrnice 2011/36/EU 

Podkladovým materiálem pro tuto kapitolu byla sedmnáctistránková zpráva 

Evropské komise, ve které se implementace evropské Směrnice o obchodování s lidmi 

studuje. Vznikla v prosinci roku 2016, tedy v době, kdy implementování směrnice do 

vnitrostátní legislativy již mělo být naplněno. Jedná se o dokument Zpráva Komise 

Evropskému parlamentu a Radě hodnotící v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 

2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, do jaké 

míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí. Tato 

kapitola některé články Směrnice nezmiňuje. Důvodem je to, že zpráva Komise (2016) 

již zhodnotila její plné implementování a nevznesla žádné námitky či neudávala důraz 

na výraznější odklonění od Směrnice. Některé články byly v určitých případech přijaty 

s jistými odlišnosti napříč členskými státy. Naplněny ale již byly. Z tohoto důvodu se 

jim v této kapitole větší pozornost již nevěnuje. Kompletní přehled všech článků lze 

nalézt v kapitole o Evropské unii.  

Článek 2 představuje definici fenoménu obchodování s lidmi. Všechny členské 

státy přijaly minimální standardy pro tuto definici uvedenou ve směrnici. V definicích 

obou států jsou mírné odlišnosti, ale implementaci splnily. Česká republika například 

zmiňuje konkrétní účel vykořisťování, a to pornografii. Belgická definice do detailů 

nezachází, udržuje ji obecnější. Například uvádí konkrétní příklady jednání a účelů, ale 

nikoliv způsoby, protože ty, ať už jsou jakékoli, jsou vždy přitěžujícími okolnostmi. 

(Minet, 2019)  
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Belgie obecně neměla, co se implementace směrnice týče, příliš práce. Vznikala, 

a tím pádem byla velmi diskutovaná, za předsednictví právě Belgie. V platnost sice 

vzešla až potom, ale většina diskuzí se odehrávala za belgického předsednictví „Takže 

jsme již tehdy [celé téma obchodování s lidmi] hodně probírali. Takže jsme po tom, co 

směrnice vzešla v platnost, neměli v Belgii tolik nového k aplikování,“ vysvětluje Minet. 

(2019) V době těchto diskuzí tak v belgické definici obchodování s lidmi již figurovali 

jiné formy tohoto činu jako například nucené žebrání. „Poté jsme to přinesli zpět i do 

evropské směrnice. Dali jsme tyto věci na pořad jednání. Podle nás měly být také 

situace brány v potaz,“ udává Minet. (2019)  

Česká republika s implementací podle slov zastupiců Ministerstva vnitra 

(Dršková, Bělohlávková, 2019) rovněž neměla větší problémy směrnici implementovat. 

V uplynulých letech pouze pozměnila legislativu ohledně článku 5, který hovoří  

o odpovědnosti právnických osob. Legislativa byla pozměněná, aby Česká republika 

byla v souladu se směrnicí.  

Článek 6 hovoří o sankcích, jsou v ní uvedeny konkrétní návrhy. Česká 

republika má například sankce přísnější, než jak je uvedeno ve směrnici. „To není jen  

u obchodování s lidmi, v trestním zákoníku najdete více trestných činů, kde my máme 

vyšší trestní sazby. Když to posuzujeme mezinárodně (…), tak se často stává, že my 

máme přísnější tresty pro pachatele,“ vysvětluje tuto odlišnost Bělohlávková. (2019) 

Co se týče sankcí vůči právnickým osobám, podle Komise (2016, s. 6) se většina 

členských států rozhodla, že uvede alespoň jednu další sankci, k ČR například uvádí 

zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody, dočasný nebo trvalý zákaz provozování 

obchodní činnosti či sankce spočívající ve zveřejnění či vystavení rozhodnutí rozsudku. 

Komise ale zmínila, že ČR neuvaluje sankci uložení soudního dohledu. (tamtéž) S tím 

zástupci MV nesouhlasí, protože se soudní dohled ukládá jiným ustanovením a pomocí 

jiného právního předpisu, než je trestní zákon. „Proto jsme asi jiní (…), protože soudní 

dohled se neukládá v momentu, kdy je člověk ve vězení. Soudní dohled, tím myslím 

kurátora, který dohlíží nad podmíněně propuštěným pachatelem, jestli plní všechny 

podmínky podmínečného propuštění, což dělá probační mediační služba“ dodává 

k naplnění článku 6 Bělohlávková. (2019) Tato služba spadá pod Ministerstvo 

spravedlnosti.  Česká republika i Belgie podle Komise (2016, s. 6) mimo povinné 
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sankce má i některé z těch nepovinných jako je zveřejnění či vystavení rozhodnutí nebo 

rozsudku.    

Zpráva Komise u článku 8 ohledně nezahájení trestního stíhání uvádí, že 

informace o jeho naplnění u ČR „nejsou jednoznačné“ (s. 6). Podle Drškové (2019) 

k implementačnímu deficitu nedochází, podotýká ale, že je okolo toho více diskuzí. 

„Máme neukládání trestu obětem, tím pádem se na něj nahlíží jako by nebyl souzen. 

Máme upuštění od potrestání. Je to věc hodně diskutovaná, jestli to naplňujeme správně 

nebo ne. Ale tak, jak je to [ve směrnici] napsáno, tak ano, naplňujeme,“ osvětluje 

situaci Dršková. Dodává ale i to, že je nejednoznačnost plnění tohoto bodu daná také 

odlišností názoru mezi aktéry. Upozorňuje na to, že názorem Ministerstva spravedlnosti 

je to, že je zapotřebí „prošetřit, jestli se ten skutek stal, abychom zjistili, že je to oběť  

a ne pachatel. Proto je tam vedeno trestní stíhání.“. Podle Bělohlávkové (2019) však 

záleží na konkrétním příkladu. Poukazuje na to, že trestní řízení má několik fází, první 

z nich je prověřování. Pakliže již v této fázi jsou úřady schopné odlišit oběť od 

pachatele, trestní stíhání vůči oběti ani nezačne. Jiné případy to podle ní vyžadují. 

Paušalizovat toto pravidlo tak podle ní není možné.  

Porovnání implementace článku 9, který se zabývá trestním stíháním  

a vyšetřováním, je komplikované. Komise uvádí, že všechny členské státy přijaly tato 

opatření, avšak každý z nich k tomu využívá jiné instrumenty. (s. 7) U České republiky 

například neuvedla monitorování bankovních účtů a jiné finanční vyšetřování, což je 

chybné, anebo tak ČR začala činit až po vydání této zprávy. V každém případě tento 

instrument používá. Národní strategie ČR o těchto instrumentech nehovoří, ale 

využívají se. „Pokud máme fungující postup v rámci trestního řízení, tak už se neřeší 

v rámci strategických materiálů. (…) Prověřování účtů v rámci finančního šetření může 

být od obchodu s lidmi přes veškeré hospodářské trestné činy, podvody, úvěrové 

podvody, pojistné podvody nebo praní špinavých peněz,“ říká Bělohlávková. (2019) Co 

se týče instrumentů k boji proti obchodování s lidmi, podle Bělohlávkové nezáleží na 

skutkové podstatě činu, ale jaký zákon se v tom konkrétním vyšetřování uplatňuje. 

Belgie článek 9 aplikuje dobře, i instrumenty vycházející z ní. Podle Komise (2016,  

s. 7) prostředky vyšetřování Belgie zahrnují: odposlech, tajné sledování, monitorování 

bankovního účtu a jiné finanční vyšetřování, elektronické sledování či podobná 
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opatření. „V reportu GRETA24

„Policie je školená, jak jednat s obětí trestné činnosti, jak ji vyslýchat, jak s ní 

zacházet. V rámci celého trestního řízení, jak speciálně vyslýchat děti, kde potřebujete 

 bylo konstatováno, že instrumenty používáme dobře.  

A od Komise jsme žádnou zprávu nedostali,“ potvrzuje úspěšnou implementaci Minet. 

(2019) 

Otazník ohledně plnění článku 11 vznáší Komise (2016, s. 10) k České 

republice pouze vzhledem k odstavci 7, který vyžaduje, aby členské státy zohledňovaly 

specifickou pomoc obětem se zvláštními potřebami. Bělohlávková (2019) upozorňuje 

na to, že taková praxe ale v ČR existuje. Ať jde o jakoukoli oběť, vždy jsou ji 

poskytnuty informace, pomoc, zamezuje se sekundární viktimizaci a dělají se další 

opatření. „To zase máme skupinu těch zvlášť zranitelných osob, které mají jiná práva 

než oběti těch méně závažných trestných činů,“ doplňuje Bělohlávková. K belgické 

straně otazník vznáší ohledně odstavce 4, ten říká, že mají být vytvořeny mechanismy, 

„jejichž cílem je oběti včas rozpoznat a poskytnout jim pomoc a podporu“. (směrnice, 

2011, s. 8) Komise (2016, s. 9) uvádí, že takové mechanismy fungují v Belgii jen pro 

cizince a nikoli pro belgické občany. Minet (2019) říká, že pro identifikaci obětí jsou 

použity mechanismy, které se dají uplatnit jak pro cizince, tak belgické občany. Rozdíl 

je v právu o jejich pomoci. „Když se podíváte na právo, tak samozřejmě při identifikaci 

uplatňujeme povolení k pobytu, což se samozřejmě uplatňuje jen na ty, kteří nepocházejí 

z Belgie. Část toho mechanismu máme jako klasické mechanismy, třeba jejich 

doporučení specializovaným centrům,“ a ty například, jak říká Minet, platí pro obě 

skupiny obětí. „Je pravda, že tam nenaleznete nic víc o mechanismu pro belgické 

občany. Probíhají diskuze aktuálně o tom, zdali bychom to neměli zmínit někde jinde 

v právu, ale to je spíše pro lepší formalizaci zákonů, které aktuálně máme. Ale tohle už 

je v referenčním mechanismu,“ dodává Minet. (2019) K implementaci tedy opět došlo, 

pouze jiným způsobem.   

K článkům 12, 13, 14 a 15 o konkrétních opatřeních pro ochranu dětských obětí 

obchodování s lidmi při vyšetřování, například Bělohlávková (2019) za Českou 

republiku doplňuje, že nejen, že se implementace podařila, ale je na tento článek brán 

speciální důraz.  

                                                 
24 Výbor expertů pro boj proti pašování osob a obchodování s lidmi (ve zkratce GRETA), což je 
monitorovací orgán Rady Evropy. 
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jiný přístup. Dítě z hlediska opakovaných výslechů má jiné možnosti než dospělá osoba. 

My jsme zřídili na policejních služebnách, respektive i mimo budovy policie, speciální 

výslechové místnosti, které byly vybudovány cíleně na výslechy dětí. Jsou to takové dvě 

propojené místnosti s jednocestným zrcadlem, kdy ten vyslýchající je s dítětem sám, není 

tam celý ten ansámbl advokáta, státního zástupce, ti jsou v druhé místnosti a mají 

možnost sledovat celý výslech, pokládat otázky cestou vyslýchajícího, který má 

sluchátka. Tohle my už umíme a cíleně to bylo stavěné pro děti,“ vysvětluje 

Bělohlávková. (2019) Podle ní je Česká republika v tomhle směru unikátní. Dodává, že 

se však nyní tyto místnosti využívají i pro všechny zvlášť zranitelné oběti. Rozhovory 

se nahrávají, což například článek 15 odstavec 4 tohoto článku doporučuje, aby se 

předcházelo opakovaným výslechům. Nejen, že je tedy tento článek plně 

implementován, ale je i velmi sofistikovaně provedený. V Belgii se tento odstavec 

rovněž naplňuje a jak přiznává Minet (2019), stává se to často. Děje se tak ale 

především u dětí a nezletilých. Je zvlášť ojedinělé, pakliže by za sebe v Belgii hovořila 

oběť u soudu sama, protože v Belgii mohou specializovaná centra na pomoc obětem 

figurovat i jako právní zástupce oběti. (tamtéž) „Zároveň je v našich směrnicích, co se 

obchodování s lidmi týče, jasně uvedeno, že se musíme vyhýbat sekundárnímu 

traumatizování oběti,“ shoduje se Minet se směrnicí EU z roku 2011, kdy souhlasí, že 

jsou videozáznamy vhodným nástrojem, a to především pro zranitelné osoby. U soudu 

však může být, pokud to oběť sama chce, pokud „chtějí svůj příběh a svoji realitu 

popsat přímo soudci sami“. Naplnění tohoto článku se promítá do praxe a legislativy, 

ale není podle Mineta (2019) vždy možné zabránit tomu, aby se oběť s pachatelem 

setkala. Belgie se podle něho o to jednoznačně snaží.  

Konkrétně ve spojitosti s článkem 13, zmiňuje Komise (2016) následující:  

„V [České republice, Belgii ale i jiných státech] však vyvstává řada otázek v souvislosti 

s prováděním odstavce 2, který stanoví, že by pomoc, podpora a ochrana měly být 

poskytovány také obětem, jejichž věk není znám, u nichž se však lze důvodně domnívat, 

že jsou dětmi.“ (s. 11) Bělohlávková (2019) toto tvrzení odmítá. „Pokud máme 

podezření, že by [oběť] mohla být dítětem, tak je s ní jako s dítětem zacházeno. My 

potom umíme určit věk toho člověka, takže potom víte, jestli je to dítě nebo není. Pokud 

by existovala sebemenší pravděpodobnost, že to dítě je, tak je s ní tak zacházeno.“ 

Implementace tohoto odstavce je v České republice tedy jednoznačně naplněna. 

V Belgii je odpověď na tuto implementaci rovněž neurčitá. V rozhovoru autorku této 



   

 

62 

práce belgický atašé Minet (2019) odkázal na reporty Výboru expertů pro boj proti 

pašování osob a obchodování s lidmi (GRETA). Tam lze odpověď v jednom z reportů 

(2016) opravdu nalézt. Pokud věk není u osoby jistý, Odbor pro cizince si může vyžádat 

lékařský test, kterým jsou rentgenové snímky. Do obdržení výsledků je s obětí 

zacházeno jako s nezletilou. Článek 13 se tedy naplňuje i v Belgii.  

Článek 14 odst. 3 je věnovaný opatření na poskytnutí pomoci a podpory 

určených rodině dětské oběti obchodování s lidmi, „kdy je to vhodné a možné“ 

(směrnice, 2011, s. 9), implementování tohoto odstavce se však těžko hodnotí. Česká 

republika s tímto odstavcem příliš nepracuje. „Cíleně, že by byla nějaké opatření 

speciálně pro práci s příbuznými oběti, to nemáme.“ (Bělohlávková, 2019)  

O implementační deficit se však vzhledem k jeho volnější formulaci nejedná. V Belgii 

je situace obdobná, takovou formu pomoci totiž „obecně řečeno nemá“ (Minet, 2019), 

ale v některých speciálních případech se taková pomoc může poskytnout. „Není to 

příliš otázka národní strategie, spíše přístupu k danému konkrétnímu případu, třeba 

jestli je obětí například nezletilý,“ odůvodňuje pochyby naplnění tohoto článku Minet.  

Otazníkem, co se implementace týče, je také odstavec 4 článku 18. Cílem dobré 

prevence obchodování s lidmi je ze strany EU doporučení „zvážit, zda přijmout 

opatření, jejichž cílem je zařadit mezi trestné činy využívání služeb, které jsou 

předmětem vykořisťování“. (směrnice, 2011, s. 10) Slovo „zvážit“, je zde velmi 

podstatné. Směrnice tak jasně nepoukazuje na povinnost tento odstavec naplnit. 

Výsledkem takové formulace je v tomto směru neustálená teorie i praxe. V České 

republice se může v tomto ohledu využít takzvané neoznámení trestného činu. Záleží 

ale na tom, zdali se prokáže, že o tom uživatel těchto služeb opravdu věděl, jak 

poukazuje Bělohlávková. (2019) Belgické straně se využití tohoto odstavce článku 18 

někdy daří využít a k trestnímu stíhání obeznámeného uživatele takových služeb může 

dojít. „Máme takové právo, ale je to výjimečné, protože to nemusíte vědět,“ doplňuje 

Minet (2019), který upozorňuje na stejnou problematiku, na kterou naráží lidé pracující 

i v českém terénu, a to, že je obtížné dokázat, že osoba o tom byla opravdu obeznámena 

a o statusu člověka (tedy oběti) věděla.  

Minet v rozhovoru uvedl konkrétní příklad. V Belgii se odehrál případ firmy, 

která najala si úklidovou firmu. Lidé v ní ale byli vykořisťováni. Sociální inspektorát to 

zjistil a firmu o skutečnosti obeznámil. Tato ale na zjištění nereagovala a kontrakt 
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s firmou neukončila. Svým „nicneděláním se totiž podílela na vykořisťování,“ dodává 

ke konkrétnímu případu z praxe Minet. (2019)  

3.2 Přístupy k problematice a novým trendům 

Jak Evropská komise zmiňuje ve druhé zprávě o pokroku dosaženém v oblasti 

boje proti obchodování s lidmi z roku 2018, „mnoho obětí a obchodníků s lidmi zůstává 

neodhaleno, a proto je údaje v této zprávě nezahrnují.“ (s. 2) Také dodává, že „ve 

způsobu, jakým členské státy shromažďují a evidují údaje, existují podstatné rozdíly, je 

tudíž zapotřebí velké obezřetnosti při jakýchkoli srovnáních těchto údajů navzájem  

a v čase“. (tamtéž)  

Přechozí kapitoly o České republice a Belgii tak představily hlavní aktéry  

a situaci v těchto zemích, avšak s ohledem na upozornění Evropské komise a možné 

mnohoznačnosti interpretace sbíraných dat, srovnávat pouze tyto údaje by nebylo 

vhodné. Z toho důvodu jsou součástí empirického výzkumu i hloubkové 

polostrukturované rozhovory se zastupiteli obou států, které mají na starosti tvorbu 

národních strategií a akčních plánů. Tyto rozhovory více pomohou ve srovnání jejich 

přístupů. V České republice byl uskutečněn se zástupci MV Pavlou Drškovou, jež je 

národní zpravodajkou ve věcech obchodování lidmi, a Kateřinou Bělohlávkovou, 

v Belgii s atašé pro obchodování s lidmi Jeanem-Francoisem Minetem. 

Jednotlivé přístupy můžeme srovnat z hlediska několika faktorů. Jejich volba 

vychází z teoretické části této práce, ale i z priorit Evropské unie, které byly 

představeny v jedné z předchozích kapitol. Pro přehlednost jednotlivých proměnných, 

které si tato práce určila, poslouží následující tabulka (s. 63). 

 Témata, která jednotlivé proměnné tohoto výzkumu představují, jsme probírali 

s jednotlivými aktéry (ČR a Belgie) v rámci hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů. Strukturované byly právě z hlediska volby jednotlivých proměnných. 

S pomocí tabulky lze snadno definovat stanoviska obou aktérů a slouží pro přehlednější 

srovnání obou přístupů. U každé proměnné je přístup zobecněný, z tohoto důvodu na 

tabulku navazuje část, kde se bude práce zabývat jednotlivými tématy do hloubky  

a využije k tomu výpovědi obou aktérů. 
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Tabulka č. 3: Srovnávání přístupů ČR a Belgie  

 

Zdroj: autorka práce, 2019 
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3.2.1 Prioritizace boje proti obchodování s lidmi 

Pro Českou republiku je téma obchodování s lidmi, jednou z priorit jak je 

zmíněno v poslední národní strategii na roky 2016-2019. „Boj proti obchodování 

s lidmi představuje jednu z priorit boje proti organizované kriminalitě nejen na úrovni 

národní, ale také na úrovni mezinárodní.“ (Ministerstvo vnitra, 2016, s. 4) Podle 

Bělohlávkové se již prioritizace tohoto boje dlouhodobě v ČR drží. „Samozřejmě 

postupem doby vám vypluje vždy nějaká moderní priorita, ale myslím si, že obchod 

s lidmi patří mezi problematiky, které mají obdobnou linii pár let a [to se] nevychyluje,“ 

dodává k prioritizaci. (Bělohlávková, 2019) 

Hovořit o prioritizaci témat je podle zástupce Belgie Mineta vždy obtížné, i když 

obecně je v Belgii téma obchodování s lidmi důležitým bezpečnostním a lidskoprávním 

tématem. „To je vždy těžké říci, protože priorit je vždy více. (…) Snažíme se o to, aby 

toto téma zůstalo neustále jednou z hlavních priorit. Není to ale vždy lehké, protože se 

situace někdy mění. Pro nás to byl například rok 2016 po teroristickém útoku. V tu 

chvíli bylo hodně policejních kapacit věnováno tomuto problému,“ vysvětluje Minet  

a dodává, že obecně je priorita boje proti tomuto fenoménu vysoká.   

3.2.2 Přístup „3 P“ nebo „4 P“ 

Zodpovězení této proměnné je velmi jednoduché. Oba státy pracují s přístupem 

„4 P“, kde vedle prevence, trestního stíhání zločinců (prosecution), ochrany obětí 

(protection) hraje důležitou roli i partnerství. A to hned v několika formách – ať již 

uvnitř státu jakožto partnerství mezi jednotlivými aktéry, a to včetně například 

neziskového či soukromého sektoru, tak partnerství mezinárodní. Oba aktéři 

jednoznačně pracují s přístupem „4 P“. „Když připravujeme akční plán, pracujeme se 

všemi těmito aspekty,“ říká například Minet. (2019) 

3.2.3 Obchodování s lidmi jako vnitrostátní vs. přeshraniční 
problém 

Česká republika i Belgie potvrzují to, že překročení hranic není v definici 

obchodování s lidmi tak podstatné, jak se dříve myslelo. Z tohoto důvodu se oba státy 

setkávají s případy obchodování lidí uvnitř státu (Čech obchodovaný na území ČR či 

Belgičan obchodovaný na území Belgie), i s případy, které stále převažují, a to cizinec, 
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který je obchodovaný v té konkrétní zemi. Tam se problematika obchodování s lidmi 

může, ale nemusí, prolínat s pašováním lidí.  

V České republice se například do Programu ochrany obětí obchodování s lidmi 

vyskytl obdobný počet obětí české národnosti i jiného státu. „Tento rok (2019, pozn. 

autorky) máme třeba v Programu 8 osob z České republiky, které byly obchodovány 

v zahraničí nebo v rámci ČR a 6 osob je z Filipín. Takže ten poměr je skoro 50 na 50.“ 

(Dršková, 2019) Je ale důležité zde podotknout to, že se jedná jen o oběti, které byly 

zařazeny do programu, o procentuálním zastoupení národností obětí to však 

nevypovídá.   

V Belgii se rovněž setkávají s případy obojího charakteru, tedy Belgičanů  

i cizinců obchodovaných na území Belgie. Belgické oběti představují ale jen jednotky,  

a tím pádem velmi malé procento obětí. „Každý rok máme dvě tři čtyři belgické oběti, 

které byly obchodovány a identifikovány. Důležitým krokem bylo obeznámení všech, co 

pracují v terénu, že oběť obchodování s lidmi nemusí být cizinec ale i Belgičan. 

V guidelines to je jasně uvedené.“ (Minet, 2019) Podle jeho slov jsou ale případy 

Belgičanů někdy komplikovanější, nežli případy cizinců, a to především v případech 

dětských obětí. Práce s jakoukoli obětí vyžaduje, aby byla pro její bezpečnost odstřižena 

od kontaktu s obchodníky či jinými lidmi z tohoto prostředí. Od sítě zločinců je ji nutné 

izolovat. „Pakliže máte ale belgickou oběť, a to právě třeba dítě, tak je velmi obtížné je 

izolovat, protože v Belgii mají mnoho kontaktů. Práce s takovou obětí je tedy v něčem 

složitější v praxi. Máme ale dobrou zkušenost s Esperantem25

3.2.4 Výcviky a školení 

,“ dodává Minet. (2019) 

Výcviky, odborná školení a příprava jsou pravidelnou součástí prevence  

a obecně přístupu obou aktérů. Doporučuje to i Evropská unie.  

V České republice se navrhovaná školení většinou probírají na MKS. Školení  

a výcviky má vždy pod gescí dané ministerstvo či rezort, záleží na tom, kdo se má 

vyškolit. Ministerstvo vnitra má například policejní důstojníky. Školí se ale další řada 

aktérů v rámci boje proti obchodování s lidmi. Jsou mezi nimi sociální pracovníci, 

inspektoři práce, orgány sociální a právní ochrany dětí nebo konzulární pracovníci. 

                                                 
25 Esperanto je specializované centrum pro pomoc dětským obětem.  
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(národní strategie, Dršková, Bělohlávková, 2019) „Snažíme se všechny propojovat, aby 

ti, co vědí více, řekli těm, co vědí méně,“ dodává Dršková. (2019) Vždy je to v českém 

prostředí o spolupráci rezortů, jak říká Bělohlávková. (2019) 

Evropská komise (2016, s. 15) ve svém reportu říká, že Belgie školí v rámci 

tematiky obchodování s lidmi například imigrační úředníky, soudce či zaměstnance 

různých ministerstev. Nezmiňuje ale celý výčet, jen některé příklady. Belgie školí  

i sociální inspektory, magistráty či lidi pracující na letištní kontrole. Není to ale jen  

o vytváření nových školení. Belgie plánuje v dohledné době zopakovat například 

školení pro policejní důstojníky, kteří se aktuálně soustředí spíše na protiteroristické 

výcviky a je jim nutno problém obchodování s lidmi podle Mineta (2019) připomenout. 

„Někdy musíte školení updatovat, a to právě třeba nyní děláme pro policejní důstojníky. 

Na to máme pracovní skupinu, abychom zorganizovali nová školení pro magistráty. 

Tento výcvik máme skoro každé tři roky. Někdy to je obecné školení, někdy 

specializované,“ uvádí Minet. Dodává ale, že není možné dělat výcviky a školení pro 

všechny lidi a ve stejnou chvíli. Upozorňuje na to, že je velmi snadné proškolit 

federálního policistu, ale ne už lokální policii v malých městech.  

3.2.5 Práce s neziskovým sektorem 

V České republice s oběťmi pracovaly ještě před tvorbou jakékoli z národních 

strategií právě neziskové organizace, tedy již od začátku potírání obchodu s lidmi ze 

strany státu byl neziskový sektor velmi podstatný. Jeho důležitost podtrhuje  

i Ministerstvo vnitra. „V rámci jakékoli práce s oběťmi trestné činnosti jsou neziskovky 

pro nás strašně důležitým partnerem, protože mají ten nízkoprahový přístup pro oběti. 

(…) Takže pro nás spolupráce s veškerými neziskovkami, které se věnují široké škále 

obětí trestných činů (…) je nesmírně cenná, právě i z toho důvodu, že pak máme větší 

přehled i statisticky,“ dodává Bělohlávková (2019) s tím, že spolupráce je to vzájemná. 

Zmíněný nízkoprahový přístup je podle ní důležitý hlavně právě proto, že oběti často 

nechtějí jít přímo na policii, ať již ze strachu či jiného důvodu, a tak raději vyhledají 

pomoc od neziskového sektoru.  

Bělohlávková (2019) dodává, že celý boj proti obchodování s lidmi je 

„pyramida s velmi širokou základnou a uzounkou špičkou,“ přičemž „třešničkou na 

dortu“ je podle ní dokončení trestního stíhání a odsouzení pachatele. Před touto špičkou 
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pyramidy, pakliže můžeme použít její slova, ale musí nastat celý postup, kde je práce 

v terénu, první kontakt a asistenční služba oběti obchodování s lidmi, tou širokou  

a velmi důležitou základnou. Ministerstvo vnitra v rámci boje a prevence obchodování 

s lidmi spolupracuje především s neziskovou organizací La Strada, Arcidiecézní 

charitou Praha a Diakonií ČCE či s organizací Rozkoš bez rizika.  

V Belgii hraje neziskový a občanský sektor klíčovou roli v rámci podpory  

a ochrany obětí. Tento program pod ně plně spadá. Více v podkapitole o pomoci 

obětem.  

3.2.6 Práce se soukromým sektorem 

V České republice se zatím práce se soukromým sektorem příliš neprohloubila, 

byť již nejnovější národní strategie z roku 2016 identifikovala to, že tato spolupráce je 

v ČR nedostačující. (Ministerstvo vnitra, 2016, s. 21) Pokud se soukromým sektorem 

ale pracuje, spadá to pod problematiku, které se spíše věnuje občanský sektor. 

„Zastoupení firem je třeba v Radě pro lidská práva, tam jsou zástupci podnikatelského 

sektoru. (…) Ten podnikatelský sektor moc nechce, oni mají svůj byznys,“ vysvětluje 

sníženou aktivitu ČR v této činnosti Bělohlávková. (2019) Podotýká, že boj proti 

obchodování s lidmi není většinou bohužel prioritou soukromého sektoru, proto se 

spolupráce navazuje podle jejích slov obtížně. Otázka, která z výpovědi Bělohlávkové 

vyvstává, je, do jaké míry může Česká republika opravdu efektivně v boji proti 

obchodování s lidmi postupovat, pakliže je takto soukromý sektor vnímán. Oběti 

obchodování s lidmi jsou totiž často vykořisťovány právě v soukromém sektoru. Je tedy 

jednoznačně důležitým a klíčovým faktorem v tomto boji – s ním spolupracovat. 

Jedním dechem ale Bělohlávková uvádí jeden dobrý příklad z praxe, a to 

zástupkyni z nadace Vodafone ČR, která se do procesu boje proti obchodování s lidmi 

občas zapojuje. „Tam mají hodně lidskoprávně zaměřenou politiku firmy. Je to tím, že 

mají tu nadaci a dělají projekty, které se netýkají úplně prodávání telekomunikačních  

a datových služeb.“ (Bělohlávková, 2019) V rámci prevence se občas podaří soukromý 

sektor zapojit. Podle slov Drškové (2019) to mohou firmy vnímat jako svou pozitivní 

reklamu, a v tom případě spolupracovat chtějí. Spolupráce se tedy v určité omezené 

formě navazují, ale soukromý sektor se neúčastní formování politiky nebo tvorby 

národních strategií.  
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Belgie již před nějakou dobou se soukromým sektorem spolupráci navázala, a to 

konkrétně s bankami a s nemocnicemi. S bankovním sektorem je spolupráce navázaná 

tak, že je povinností bank nahlásit podezřelou transakci, která by vyšetřovatele mohla 

teoreticky dovést k případu obchodování s lidmi. Spolupráce v sobě také nese 

informační kampaně v tomto sektoru. Podle Mineta (2019) je důležité lidem pracujícím 

v tomto sektoru téma vysvětlit, protože jsou velmi důležitým hráčem v celé síti boje 

proti obchodování s lidmi. Dalším partnerem ze soukromého sektoru jsou nemocnice. 

„S nemocnicemi je spolupráce navázaná především kvůli pomoci obětem a jejich 

identifikování. Někdy máte oběti, které se mohou dostavit do ambulancí nemocnic. Do 

nemocnic dáváme brožury pro lékaře. Tam jsou vysvětleny některé náznaky toho, co 

mohou na pacientovi vidět, a které by mohly být teoreticky znaky oběti obchodování 

s lidmi. Je tam popsáno i to, jak s nimi mají hovořit a že by jim měli nabídnout sezení ve 

specializovaném centru, kde mohou nalézt pomoc,“ osvětluje spolupráci s nemocnicemi 

Minet. (2019) Zdali jsou tito partneři – soukromé firmy, banky či nemocnice – zváni na 

určitá jednání ohledně tvorby nové strategie, se nedají nalézt žádné informace.  

3.2.7 Osvětové kampaně 

Pro Českou republiku je v rámci osvětových kampaní klíčová podle jejích slov 

právě spolupráce s neziskovým sektorem. (Národní strategie, 2016, s. 19) Ministerstvo 

vnitra ve své poslední národní strategii uvedlo za příklad dobré praxe spolupráci 

s neziskovou organizací La Strada, která vytvořila osvětovou kampaň u příležitosti 20 

let své existence v roce 2015. V rámci kampaně se vytvořil spot, který byl šířen po 

internetu, čímž se odpovídalo na sílící trend náboru obětí na internetu. (tamtéž) ČR také 

v současnosti participuje na kampani Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN), 

která důraz klade na obeznámení obětí s jejich právy. Belgie se zúčastnila kampaně 

stejné evropské agentury. V Belgii část kampaně financovaly agentury, část samotná 

Belgie. Účelem této kampaně bylo informování obětí o tom, jak mohou kontaktovat 

specializovaná centra. „Kampaň jsme šířili například i v dopravních prostředcích 

jednotlivých městských částí. Měli jsme na to málo času, tak bychom to chtěli příští rok 

rozšířit,“ říká belgický atašé Minet. (2019) V následujícím období bude také Belgie 

pracovat na další kampani ve spolupráci s UNODC s názvem Modré srdce, které rovněž 

bude šířena v dopravních prostředcích. Ta by měla začít v roce 2020. (Minet, 2019)  
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Z výpovědí obou aktérů je jasné, že osvětové kampaně jsou nedílnou součástí 

prevence. Je proto jednoznačně zapotřebí v nich pokračovat, zdokonalovat je  

a prohlubovat.  

3.2.8 Diskurzy: organizovaný zločin vs. porušování lidských práv 

Oba aktéři se domnívají, že nejde jeden od druhého vyloučit a jedná se proto 

buďto o náhodu, což se v různých dokumentech podtrhuje anebo se to různí podle toho, 

na co – nebo spíše na koho – se daný dokument zaměřuje. Česká republika i Belgie se 

vyjádřily tak, že vždy záleží na tom, koho do centra problematiky zrovna zasazujete. 

Pakliže je to obchodník a pachatel, hovoří se v rámci diskurzu více o organizovaném 

zločinu a bezpečnosti, a naopak když je do centra pozornosti postavena oběť, tak  

o diskurzu porušování lidských práv. V tomto ohledu jsou si oba aktéři podobní.  

Podle Bělohlávkové (2019) z MV ČR se vše odráží od trestního zákoníku  

a definic uvedených v nich. Se změnami definic a zákonů se mění i vnímání celé 

problematiky obchodování s lidmi. Za příklad uvedla původní diskurz v České 

republice. Obchodování s lidmi bylo vnímáno jako fenomén, který se spojuje pouze 

s prostitucí, doba se posunula, a tím i diskurzy do nichž diskuze o tomto fenoménu 

zasazujeme. V České republice je tedy téma zařazeno pod specializovanou národní 

centrálu proti organizovanému zločinu pod gescí MV. Díky tomu obecně převažuje 

diskurz organizovaného zločinu. Když se ale tvoří některé preventivní kampaně, 

zdůrazňuje se aspekt porušování lidských práv tohoto fenoménu. „Právě teď jsme se 

připojili ke kampani Evropské sítě prevence kriminality, která důraz kladla na to, že 

všechny oběti v rámci EU – v rámci všech států – mají stejná práva a bylo to šest 

základních práv [např. právo na asistenci, podporu a kompenzaci]. Ano, určitě to 

vnímáme jako porušování lidských práv a upozorňujeme na to, že oběti mají svá práva a 

co jim můžeme tady v ČR nabídnout a ať se nebojí mluvit o své situaci,“ vysvětluje 

přístup ohledně diskurzů Dršková. (2019) 

Minet (2019) se domnívá, že v Belgii nikdy nenastala situace, kdy by měli, co se 

těchto dvou diskurzů týče, na výběr. „Protože, pakliže se na problém díváme jako na 

porušování lidských práv, zaměřujete se na oběti, díky druhému diskurzu sledujete 

trestní stíhání obchodníků,“ argumentuje Minet. „Záleží, jaký aspekt politiky a přístupu 

pozorujete a diskutujete. (…) Pozorovali jsme oba diskurzy a dělali politiku a oba 
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diskurzy jsme brali v potaz při tvorbě nové legislativy. Pro nás jsou oba diskurzy 

podstatné a propojené. Neměli bychom odlišovat jedno od druhého,“ dodává 

k problematice dvojího diskurzu Minet. 

Dalším diskurzem, na který někdy ve svých dokumentech poukazovala Evropská 

unie, je migrace či přímo migrační krize. „V České republice byl nárůst obchodování 

s lidmi zaznamenán ve spojitosti se specifickou migrační situací po pádu železné opony 

na počátku 90. let minulého století, kdy se zejména ženy z východní Evropy staly 

hlavním zbožím na západoevropském trhu; zasažena tak byla i Česká republika.“ 

(Ministerstvo vnitra, 2005, s. 8) Tehdy se ještě ale řádně situace v ČR neanalyzovala  

a tak se tento jev nedá podložit čísly, jak poukazuje ministerstvo. Je ale podle výpovědi 

ministerstva možné, že migrace výrazněji ovlivňovala obchodování s lidmi 

v uplynulých desetiletích. Co se však týče aktuální situace, MV nepozoruje významnější 

výkyvy ohledně počtu obětí ve spojitosti s neregulérní migrací.  

V Belgii zvyšující se počet obětí s migrační krizí rovněž nesledovali. 

„Nepozorovali jsme žádné extrémní rozdíly či změny v počtu obchodovaných obětí,“ 

říká Minet. (2019) Vysvětlení to podle jeho názorů může mít hned několik. Někdy 

podle něho dochází k tomu, že pracovní podmínky, ve kterých funguje oběť 

obchodování s lidmi, i přesto, že jsou špatné, jsou stále lepší, než co se těmto lidem dělo 

v zemích jejich původu. „Oběti tak často preferují o tom nemluvit, a tak je to hodně na 

inspektorech, kteří by mohli případ obchodování s lidmi objevit.“ (Minet, 2019)  

Pracují s tím tématem ale poněkud více, než je tomu v případě České republiky. 

Upozorňují na to, že za prvé obchodování s lidmi samozřejmě není pašování, ale ani 

pašování není migrace, i když, jak sám Minet (2019) přiznává, „mnoho migrantů bylo 

obětí pašování“. Upozorňuje však také na to, že ne vždy je jednoduché rozpoznat oběť 

obchodování s lidmi v příbězích lidí na útěku. „Další otázkou je ve spojitosti s tématem 

migrace, zdali například člověk, který u nás žádá o status uprchlíka, zažil například 

elementy vykořisťování, když popisuje svůj příběh. (…) Někdy se dozvídáme o této 

skutečnosti (…) až později v řízení. A není vždy jednoduché zajistit to, aby všichni 

v týmu [pracující s lidmi na útěku] byli vycvičeni stejným způsobem, aby správně 

rozpoznali příběhy obětí obchodování s lidmi,“ dodává k situaci v Belgii a diskurzu 

migrace Minet. (2019) Diskurz migrace je v Belgii přítomný především, co se týče 

výcviků a školení, a to například v azylových centrech. Tam musí být příchozí pečlivě 
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informováni o svých právech a o podmínkách práce v Belgii. Co ale možná ovlivnilo 

přístup Belgie k potírání obchodu s lidmi více nežli migrace, je terorismus. V roce 2016 

došlo v Bruselu k teroristickému atentátu, který způsobil alokování velkého počtu 

kapacit i pozornost orgánů na problematiku terorismu. Podle Mineta (2019) je velmi 

komplikované za tento rok interpretovat data ohledně boje proti obchodování s lidmi. 

Co se týče migrace samotné, tak je důležité zmínit ještě jednu odlišnost mezi 

oběma aktéry. Česká republika je zemí především tranzitní, zatímco Belgie je zemí 

destinační a cílovou. Jejich práce s tématem migrace je tím pádem velmi odlišná. 

Obecně lze tedy říci, že ukotvení do jednotlivých diskurzů může ovlivňovat to, 

jak se s tematikou a bojem proti obchodování s lidmi pracuje. Ukotvení tohoto 

problému do jednotlivých diskurzů má své následky. Je to jistá ilustrace problému a jak 

na něj aktéři nahlíží. Pro Belgii je důležité ani jeden z diskurzů neopomenout. Česká 

republika, tím, že se na fenomén dívá optikou převážně (ne však pouze) jako na 

problém organizovaného zločinu, sleduje trochu jinou debatu. Jedním z důsledků 

odlišného vnímání hlavního diskurzu v této problematice může být práce s neziskovým 

sektorem, jež do jisté míry Česká republika marginalizovala. Práci s ním se, jak ukázala 

předešlá kapitola, snaží čím dál více prohlubovat. Pohled na obchodování s lidmi jako 

problém obou diskurzů však činí z Belgie aktéra, který tvoří boj o něco strukturovanější 

a všestrannější.  

3.2.9 Pracovní a sexuální vykořisťování 

Podle výpovědí obou aktérů (Dršková, Minet, 2019) patří obchodování s lidmi 

za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování mezi nejčastější formy vykořisťování, 

které se v obou státech identifikují. Oba udávají, že se procentuální zastoupení pohybuje 

zhruba 50 na 50. Ovšem Dršková (2019) poukazuje na to, že se formy vykořisťování ve 

statistikách nesledují, takže tento argument nemůže potvrdit čísly. „Policie nerozlišuje 

formu vykořisťování v rámci statistiky, takže to číselně neumíme vyjádřit,“ říká Dršková 

(2019). Naopak v případu Belgie tvrzení Mineta potvrzují data z posledního reportu 

nezávislého orgánu veřejné služby Myria. (2018, s. 168) 

Minet (2019) k tomuto tématu dodává, že speciálně u odlišení těchto dvou 

forem, je velmi kritické sledovat jejich genderovou reprezentaci. Existují totiž dva 
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trendy, na které upozorňuje v některých dokumentech i Evropská unie, že v oblasti 

sexuálního vykořisťování převládají ženské oběti a naopak v tom pracovním zase oběti 

mužského pohlaví. S genderovou dimenzí forem vykořisťování tedy Belgie velmi 

pečlivě pracuje.   

3.2.10 Další formy vykořisťování 

Mezi nejčastější formy vykořisťování v ČR patří spolu se dvěma výše 

uvedenými formami právě nucené sňatky. „Uvádí se pracovní, sexuální a nucené 

sňatky, to jsou tři nejčastější,“ říká Dršková. (2019) Další možnou formou, která se 

v poslední době nevyskytuje příliš ve statistikách, je nucení k trestné činnosti. „Co mám 

informaci, tak se policie v rámci prošetřování setkala se všemi formami, kromě 

odebírání orgánů a tkání z těla. Ale jinak se se všemi, co jsou zmíněny v trestním 

zákoníku, alespoň v rámci prověřování, už setkali,“ dodává k situaci v ČR 

Bělohlávková. (2019) 

Belgie identifikovala na svém území všechny dosud pojmenované formy 

vykořisťování. Nucené manželství se ale vyskytuje zřídka. (Minet, 2019; Myria, 2018) 

Mezi další nové formy vykořisťování tedy aktéři v Belgii vysledovali především obchod 

s lidskými orgány a tkáněmi, nucené žebrání a nucení k trestné činnosti. 

3.2.11 Nové formy a trendy 

V České republice se žádné nové formy a trendy za poslední roky neobjevily, 

spíše se pracuje s jednotlivými aspekty práce a boje proti obchodování s lidmi. Za nový 

trend se považuje například internet, se kterým plánuje MV ČR více pracovat v rámci 

následující strategie, která začíná rokem 2020.26

V Belgii začínají sledovat více případů nuceného manželství, proto se toto téma 

v poslední době dostává více do popředí. „Zkoumáme, zdali vykořisťování je buďto 

cílem takového sňatku anebo jeho charakterem,“ říká Minet. (2019) Minet ale 

upozorňuje i na to, že někdy je případ kombinací hned několika prvků, a to například ve 

službách. „Někdy to může být i kombinace všech elementů – ženy z úklidové služby jsou 

prodány za účelem sexuálního vykořisťování, a to způsobem nuceného manželství.“ 

  

                                                 
26 Více v kapitole 3.4 Strategie od roku 2020. 
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Podle Mineta ale ani Belgie nesleduje nějaké výraznější objevy v rámci již zjištěných 

trendů a nových forem otroctví. „Domnívám se, že nové formy, které se vyskytují, jsou 

v podstatě nové variace na již existující formy,“ říká Minet. (2019) Tento svůj názor 

přiblížil pomocí příkladu. Během rozhovoru vyprávěl příběh o ženě, která prodala své 

dítě na internetu do jiné rodiny. Vykořisťování se však neprokázalo. Prodala ho 

s dobrým úmyslem, aby se dostalo do lepší rodiny. „Nejednalo se tedy o případ, který 

spadal do definice obchodování s lidmi. Tímto způsobem jsme byli postaveni před novou 

formu tohoto fenoménu, před něco, co jsme si do té doby nedokázali a neuměli 

představit,“ uzavírá téma nových forem a trendů v Belgii Minet. (2019) 

3.2.12 Největší výzvy 

Pro Českou republiku představuje největší výzvu lepší sběr dat, například 

rozdělování obětí podle genderu anebo podle formy vykořisťování. Zatím statistiky 

policistů údaje vždy nesledují a neuvádějí. Druhou výzvou bude pro Česko vytvoření 

takové strategie, která by umožnila lepší identifikaci dětských obětí. (Bělohlávková, 

Dršková, 2019) 

Mezi nejnovější výzvy, se kterými se Belgie potýká, je podle slov Mineta (2019) 

boj s nigerijskou kriminální sítí obchodníků. Ta podle statistik a slov Mineta operuje 

v Belgii již několik let. Nigérie je podle něho specifická v tom, že při náboru obětí 

používají takzvané „juju“, aby se ujistili, že je oběť bude poslouchat. „Juju“ je forma 

voodoo, díky které se oběť cítí zavázána obchodníka poslouchat a podřídit se mu. „Je to 

tam opravdu silné. Je to jako magie. To je také to, proč je to pro nás tak obtížné, 

připadá nám to zvláštní a nechápeme, proč v něco takového věří. Ale v této zemi se na 

to dívají jinak. Proto je strašně důležité, aby policisté a jiní pracovníci pracující s obětí 

či v podobných situacích rozuměli, že smýšlení mezi námi a nimi není stejné. Jejich 

vnímání „juju“ je jiné,“ vysvětluje situaci spojenou s jednou z výzev pro Belgii Minet. 

(2019) Upozorňuje také na to, že činy spojené s touto formou jakési magie a víry mohou 

být velmi násilné. (tamtéž) Belgický zástupce Minet jako výzvu také vnímá lepší 

identifikaci a ochranu nezletilých obětí. „Tohle není nové téma, ale téma, na které jsme 

se rozhodli tento rok i další hodně soustřeďovat.“  

Poslední výzvu na následující roky pro Belgii představuje prohloubení 

spolupráce se soukromým sektorem. Důležité je ale podle Mineta (2019) pracovat na 



   

 

75 

evaluaci předchozích projektů, které třeba z nějakého důvodu nebyly tak efektivní, jak 

se původně zamýšlelo. Udává příklad jednoho belgického projektu – Sociální značka, 

kterou firmy mohly obdržet za to, že pracovaly na udržitelných cílech a měly sociální 

dopad. Mnoho firem však o tuto značku nemělo zájem. Tato spolupráce se soukromým 

sektorem v Belgii nefungovala, je tedy na dalším období, aby se důvody jeho 

nefunkčnosti identifikovaly, jak říká Minet. (2019) 

3.2.13 Pomoc obětem 

Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně tedy Odbor prevence kriminality a Odbor 

azylové a migrační politiky má ve spolupráci s Policí ČR, IOM a nevládními 

organizacemi speciální program pro oběti, a to Program podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi. Jak se uvádí na stránkách MV, zařazení oběti do programu má tři 

podmínky: dobrovolnost, přerušení kontaktů se zločineckým prostředím a dodržování 

bezpečnostních doporučení specializované nestátní neziskové organizace nebo Policie 

ČR. Program však funguje jen pro dospělé osoby.  

Česká republika zároveň odlišuje oběti od zvláště zranitelných obětí. „Děti, 

senioři, lidé s nějakým handicapem atd. Spadají nám tam teď, já nechci říct přímo 

národnostní menšiny, protože všichni nejsou zranitelné oběti, ale když je to nějaký 

rasový národnostní podtext trestné činnosti: obchod s lidmi, domácí násilí, násilí 

páchané na ženách, takže by se mohlo zdát, že tady vyjmenováváme skupinu osob, které 

by mohly být stigmatizované.“ (Bělohlávková, 2019) Zástupkyně MV tak naráží na 

velmi podstatnou věc, co se obětí obchodování s lidmi týče. Existují lidé, kteří jsou 

obzvlášť zranitelní vůči obchodu s lidmi a představují rizikovou skupinu. Mohou to být 

osoby, které jsou, jak zmiňuje Bělohlávková, z jakéhokoli důvodu znevýhodněné či 

dítě, v ještě horší situaci dítě cizinců, které není ani jazykově vybavené. „Zranitelná 

skupina obětí potřebuje větší péči,“ dodává Bělohlávková. (2019) 

Páteří pomoci obětem jsou v Belgii tři specializovaná centra. Existují od roku 

1995 (The Fight against trafficking and smuggling in human beings: policy and 

approach, s. 15), od roku 2013 jsou uznána i Královským dekretem, což je specifický 

druh belgické legislativy. Pod ně spadá Program ochrany obětí obchodování s lidmi. 

Tato centra jsou celkem tři: Pag-Asa (pro hlavní město Belgie, Brusel), Sürya (pro 

Valonský region, je v Lutychu) a Payoke (pro Vlámský region, je v Antverpách). Mimo 
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pomoc jako je lékařská péče a poskytnutí přístřešku, mohou fungovat i jako zástupci 

obětí v právních otázkách (tamtéž, s. 16) Existuje ale i čtvrté centrum – Espéranto, a to 

se specializuje na pomoc dětským obětem. 

Stejně jako v České republice, i v Belgii se dává velký důraz na pomoc 

nezletilým obětem. Práce s nimi patří mezi aktuální výzvy. „Když máte takovou oběť, 

musíte zhodnotit celou situaci,“ vysvětluje Minet. (2019) Poskytují mimo jiné 

specifické formy pomoci dětským obětem, například přiřazením opatrovníka. 

V jednom z center, Espérantu, se v roce 2019 pořádala další školení. Práce 

s nezletilými oběťmi a jejich efektivnější identifikace je totiž pro Belgii prioritou. 

V roce 2018 Ministerstvo spravedlnosti vydalo specifický instrument na ochranu 

nezletilých osob. „Jsou tam popsány jejich situace, jaká je procedura, jak je 

identifikovat atd. To je taky důvod, proč jsme letos pořádali další výcviky lidí, kteří se 

v tomto terénu dětí a nezletilých pohybují,“ vysvětluje Minet. (2019) 

Nová doporučení Evropské unie navrhují zakomponovat do pomoci a asistence 

obětem i faktory, které jim pomohou se do budoucna lépe integrovat do společnosti.  

A to jim mimo jiné zabrání se do zločineckých kruhů navrátit či vyhnout se jiným 

problematickým životním situacím. Tuto tematiku se snaží nějakým způsobem do svého 

projektu pomoci zapracovat Česká republika. „Například v rámci toho Programu 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, tak se zaměřujeme i na jejich 

budoucnost. Nejenže řešíme tu aktuální situaci a poskytujeme veškeré služby, abychom 

stabilizovali situaci, ale například, když se člověk dá do kupy a začne uvažovat, co dál, 

tak my jim proplácíme rekvalifikační kurzy.“ (Dršková, 2019) Ty mají obětem pomoci 

uplatnit se na trhu práce a dosáhnout nějaké specializace. Návrat do běžného života jim 

tento aspekt programu má usnadnit.  

3.2.14 Národní zpravodaj či jemu ekvivalentní mechanismus 

Odbor prevence kriminality, který spadá pod Ministerstvo vnitra, je jakýmsi 

národním zpravodajem. V jeho pozici je přímo konkrétní osoba, a to v čase psaní této 

práce byla Pavla Dršková. Do Bruselu jezdí dvakrát ročně a přináší do ČR příklady 

dobré praxe, které se na půdě EU sdílely. Jak ale říká Bělohlávková (2019), ČR je spíše 

tím ekvivalentním mechanismem, nežli vyloženě národním zpravodajem, a to 



   

 

77 

především proto, že v ČR se nejedná o nezávislý orgán či pozorovatele, jako je tomu 

například v Belgii. „[Belgičané] usilují o to, aby to bylo nezávislé. Aby nevyzdvihovali 

jen, co je dobře, ale i psali, co je špatně, což my děláme taky a projednáváme to, ale 

nemáme nezávislou instituci,“ dodává k situaci v ČR Bělohlávková.  

Belgický systém, jehož nezávislost například Bělohlávková z MV ocenila, je 

právě na tomto elementu založený. Myria je orgán nezávislé veřejné služby. 

„Každoročně o našich aktivitách i obecně o fenoménu obchodování s lidmi reportuje. 

Nikdy dopředu nevíme, co bude hlavní téma a na co nás upozorní,“ říká Minet (2019) 

s tím, že za stát Belgie reportuje i ICP. V Belgii tedy existuje jakýsi dvojí systém 

zpravodajství ohledně situace obchodování s lidmi.  

Myria existuje od roku 2014, kdy se Centrum pro rovné příležitosti a boj 

s rasismem27

3.2.15 Hodnocení evropské harmonizace 

 rozdělilo do dvou organizací – Myria a Unia. Problematika obchodování 

s lidmi je jedním ze tří aspektů jejich práce. Mezi ty další dva patří monitorování 

dodržování práva cizinců a informování o migračních vlnách do Belgie.  

Česká republika harmonizaci v rámci Evropské unie považuje za obohacující. 

(Dršková, 2019) Obdobný názor má i Minet (2019) za belgické Ministerstvo 

spravedlnosti. Domnívá se, že směrnice byl vhodný krok a co se týče ostatních 

dokumentů, které tato práce uvádí v části o Evropské unii, tak záleží konkrétně, o jakém 

dokumentu se hovoří. „Směrnice je důležitá v tom, že v boji postupujeme stejně. Hodně 

zajímavé je také to, že spolu státy mohou sdílet své zkušenosti. Strategie mohou být 

zajímavé, ale do určité míry, protože my máme také svoje vlastní strategie. Takže 

záleží,“ argumentuje Minet. (2019) Podle něho „musí harmonizace zůstat harmonizací“ 

a neměl by se v oblasti obchodování s lidmi vytvářet striktnější právní rámec, protože 

ten nemusí odpovídat dané legislativě či politické vůli členských států. K zamyšlení, co 

se harmonizace v rámci EU týče, je také to, zdali by tvrdší harmonizace neznamenala 

bránění státům v jejich rozvoji a jejich prioritách. V každém státě se trochu jinak 

problém obchodování s lidmi projevuje a tvrdší politika ze strany EU by jim mohla 

teoreticky bránit věnovat se dílčím problémům, na které se státy chtějí zaměřit.  

                                                 
27 Centrum existovalo od roku 1993 do jeho rozdělení v roce 2014. 
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Oba státy – ČR i Belgie – věnují problematice obchodování s lidmi značnou 

pozornost, jak je patrné z jejich obecných přístupů, systému práce i instrumentů pro 

aplikaci jejich politiky. Některé z nich jsou harmonizovány i díky aktivitě EU. Zároveň 

mají ve své škále působení některé z unikátních přístupů, které tato práce objevila. 

V případu České republiky se může jednat o speciální výslechové místnosti pro děti  

a zvlášť zranitelné oběti obchodování s lidmi. Podle slov Drškové a Bělohlávkové si 

nejen speciální výslechové místnosti, ale i Program podpory a ochrany z ČR převzala 

Slovenská republika.  

Belgický systém samotný je považovaný za model, co se boje proti obchodování 

s lidmi týče. Unikátní je ale také v systému národního zpravodaje, kdy je jím – jako 

tomu je obdobně u ČR – jedna státní platforma (ICP), ale i nezávislý orgán veřejné 

služby, centrum Myria. Ten každoročně upozorňuje na různá témata, nové trendy nebo 

na to, co dobře a špatně dělá belgický stát v rámci této problematiky. Unikátní je Belgie 

i v systému specializovaných center pro pomoc obětem. Další aspekt, který je možné 

kvalifikovat jako výjimečný je spolupráce se soukromým sektorem, což je zásluhou 

nejen státních zastupitelů, ale i sektoru samotného, který spolupracovat chce. Belgie 

v rámci boje proti obchodování s lidmi a pomoci obětem spolupracuje s bankami či 

nemocnicemi.  

3.3 Zhodnocení role EU oběma aktéry 

Oba aktéři se v průběhu let připojili k nejedné evropské kampani. Zvolit si 

mohou tu, která vyhovuje jejich konkrétním cílům a žádaným instrumentům. ČR se 

nedávno připojila k jedné z nich, jak je popsáno výše. Možnost formování přeshraniční 

spolupráce například v rámci osvětových či jiných kampaní oceňují Česká republika  

i Belgie.  

Mechanismus národních zpravodajů či ekvivalentní role vnímají rovněž oba 

aktéři velmi pozitivně. „Přidaná hodnota je v tom, že se scházíme a dochází k výměně 

dobré praxe. Co funguje v nějakém státě, oni se tam s tím pochlubí, a pak to chtějí 

popsat, protože jsou rádi, že se jim něco povedlo. A my to můžeme odposlechnout  

a třeba, kdyby to šlo použít i u nás, tak to můžeme [udělat].“ (Dršková, 2019) Pavla 

Dršková, jakožto česká národní zpravodajka hodnotí takovou formu spolupráce jako 

nesmírně efektivní. „Mezinárodní spolupráce funguje lépe, než kdybychom psali 

oficiální dopisy na různé ambasády. To je rychlejší forma spolupráce. Všichni se tam 



   

 

79 

zaměřujeme na to jedno společné téma, na obchodování s lidmi. Je to i rychlý přísun 

informací,“ dodává národní zpravodajka Dršková. (2019)  

Minet (2019) říká, že Belgie vnímá harmonizaci a roli EU obdobně jako Česká 

republika. „Myslím, že přijmutí některých aspektů směrnice bylo velmi klíčové, třeba 

dobu na zotavenou. Může se to měnit stát od státu. Ale je důležité, že vůbec všude je. 

Tento aspekt byl velmi důležitý,“ dodává Minet ale s tím, že některé aspekty stále nejsou 

dořešeny. Uvádí i příklad. Podle něho stále neexistuje ustálený přístup v tom, pod jakou 

jurisdikci spadá oběť, která byla vykořistěna v jednom státě EU, ale její případ byl 

objeven ve státě jiném. „Neexistuje žádný instrument, který toto dilema oficiálně řeší. 

Je to spíš o pocitu a o kontaktu se zemí, kde k vykořisťování došlo,“ naráží Minet na 

limit, který harmonizace v EU má a není ještě vyřešen. Přitom právě harmonizace 

v rámci EU by mohl být ten nejlepší nástroj pro takové dilema. „Nevím, jestli 

potřebujeme úplně novou směrnici, ale tohle téma není dostatečně diskutované. Řešíme 

to na úrovni Beneluxu, tam můžeme nalézt řešení, pokud se to odehraje na území tří 

států, ale kdybychom měli třeba v budoucnu případ vykořisťování člověka v Řecku, ale 

pak byl objeven v Belgii, tak nebude lehké nalézt řešení,“ dodává Minet. (2019)  

3.4 Strategie od roku 2020 a její budování 

Tvorba nové strategie ČR na období počínající rokem 2020 je ve chvíli psaní 

této práce v pohybu. Dokument tedy ještě nevznikl, ale je vytvářen. Návrhy na další 

strategii včetně nadcházejících úkolů si stanovuje během let každý rezort, který je 

účastněný na MKS. Sestavují se tedy priority a seznam úkolů, na co by se měla ČR 

zaměřit. „Všichni bychom měli vycházet z těch zpráv, z údajů, které máme k dispozici, 

abychom vytvořili smysluplnou strategii,“ (Dršková, 2019) 

Při tvorbě nové strategie všichni aktéři představí své nápady, postřehy a závěry 

z jejich předešlých aktivit, z nichž se vyberou priority, které budou obsahem nové 

strategie. „Všichni dají nějaké návrhy, my to [na MV] zpracujeme, ten dokument se jim 

předloží, každý se k tomu vyjadřuje, jestli je to to, co myslel, nebo jestli tam chce ještě 

něco přidat, nebo s tím nesouhlasí. No a v rámci té tvorby vždy musí být nějaký 

konsenzus toho konečného materiálu. To se projednává, schválí se to na MKS  

a předkládá vládě.“ (Bělohlávková, 2019)  
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I přesto, že strategie není v tuto chvíli dostupná, výzkum této práce může 

předložit alespoň obecné zaměření této strategie a několik z konkrétních priorit, na které 

se Česká republika bude v tomto období zaměřovat. Mezi hlavní priority bude patřit 

důslednější synchronizace a lepší utváření dat a lepší ochrana dětských obětí. „Obecně 

bychom se chtěli zaměřit na důslednější ochranu dětí a vůbec obchodování s dětmi více 

pojmout a další, co si myslím, že tam bude, tak určitě vyřešit ty statistiky. Nejsme 

schopni dát nějaký výstup za ČR, určitě pracovat na sjednocení statistik nebo alespoň 

na tom, aby byly použitelné.“ (Dršková, 2019)  

To je bod, na který naráží ČR pravidelně již v rámci několika za sebou jdoucích 

strategií, jak na to poukázala jejich obsahová (textová) analýza. Tuto prioritu částečně 

vždy ČR splnila, ale systém zatím není dokonalý. V průběhu analýzy dat tato práce 

zjistila pár nesrovnalostí. V úvodu práce se zmiňuje počet registrovaných obětí 

(identifikovaných i pravděpodobných) přepočítaných na 100 tisíc obyvatel v ČR  

a Belgii. Toto číslo vypadá podle dat Eurostatu podobně, což by mělo naznačovat 

obdobnou situaci v obou zemích. Ve skutečnosti to tak ale není, ve sběru dat došlo k 

nepřesnostem. Za Belgii je udané číslo identifikovaných obětí (nikoli všech všech 

registrovaných) a za ČR jso u to  oběti v rámci Programu ochrany obětí (tedy ani ne 

registrovaných ani identifikovaných obětí).28

Obecně synchronizace dat, například i mezi jednotlivými aktéry a sektory v ČR, 

je tedy jasně udanou a odůvodněnou prioritou, která se samotným sběrem dat souvisí. 

„Máme tady nějaké trestní řízení, které probíhá různou cestou, a ne vždy naše policejní 

statistiky sedí s těmi soudními, protože ten proces je takový, jaký je. Na tom chceme 

 Tedy tabulka Eurostatu nesleduje v obou 

státech stejný údaj. Tato práce nikterak nenaznačuje, že se jedná o pochybení přímo 

Ministerstva vnitra, jen tuto situaci uvádí jako příklad neúplnosti dat či špatného 

systému sběru dat.  

Problém je to však i v jiných tématech. Zprávy ani národní strategie nesledují 

například přesné procentuální zastoupení pohlaví mezi oběťmi či procentuální 

zastoupení jednotlivých forem vykořisťování. To MV ČR považuje za nedostatek, proto 

se téma dostává mezi priority nové strategie od roku 2020. „Minimálně ty formy 

vykořisťování,“ se podle Drškové mezi priority jistě dostanou. (2019)  

                                                 
28 Osvětlení situace autorka této práce obdržela z e-mailové konverzace s MV, bohužel z etických důvodů 
není možné bez souhlasu přímou odpověď uveřejnit.  
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zapracovat, abychom vykazovali čísla, která jsou čitelnější pro toho, kdo je z venku, kdo 

na to kouká jako objektivní hodnotitel, aby to bylo nějakým způsobem vstřebatelné.  

I pro nás, abychom věděli nějaké ukazatele, které zatím nesledujeme.“ (Bělohlávková, 

2019) Tímto ukazatelem může být například i již zmíněné procentuální zastoupení 

jednotlivých forem vykořisťování.  

Co se týče druhé zmíněné priority – lepší ochrana dětských obětí – tak 

Bělohlávková dodává, že Program ochrany obětí je zatím hodně cílený na dospělé 

osoby a to by se do dalších let mělo změnit. „Teď se pozornost hodně upínala k tomu 

dospělému, cítíme, i nám to bylo doporučováno nějakým hodnocením, že bychom se 

měli věnovat i těm dětským případům.“ (Bělohlávková, 2019) 

Dršková zmiňuje ale mimo hlavní dvě priority i další aspekty efektivnějšího boje 

proti obchodování s lidmi, na které se ČR bude chtít zaměřit, a to je reakce na nově se 

vyskytující trendy. Za ten se v českém prostředí dá považovat internet jako platforma 

pro nábor obětí. „Je to trend této doby, určitě na to musíme zareagovat,“ říká Dršková 

(2019). Zmiňuje ale i obecně zlepšení prevence. Jak již bylo na několika místech této 

práce zmíněno, fenomén obchodování s lidmi není na ústupu a neustále se mění, proto  

i způsoby boje s ním se musí proměňovat v čase, a být zase o něco efektivnější. Proto je 

plánem na následující roky tvorba dalších preventivních aktivit a samozřejmě  

i pokračovat s již fungujícími aktivitami. „Zároveň uvažujeme navázat větší míru 

mezinárodní spolupráce se zeměmi, odkud máme my nejvíce obětí v ČR – Filipíny. 

Naopak máme hodně obětí občanů ČR ve Velké Británii, takže s ní [můžeme] navázat 

třeba spolupráci prostřednictvím ambasád.“ (Dršková, 2019) Cílem by tak podle 

Drškové bylo tvořit preventivní aktivity společně.  

Pro lepší přehlednost toho, jaké konkrétní kroky předcházejí publikování nové 

strategie, je vytvořený následující diagram. Potvrzuje důležitost postavení MKS a roli 

této skupiny jako moderátora a koordinátora nejen tvorby nové strategie, ale i uceleného 

přístupu k problematice obchodování s lidmi. Prostor pro kulaté stoly, jednání a diskuze 

mezi jednotlivými aktéry opětovně potvrzují multidisciplinární přístup. Výsledky 

výzkumu potvrzují stejná zjištění jako výsledky práce Černé (2017, s. 43), která 

zjišťovala utváření diskurzu obchodování s lidmi v ČR. 
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Diagram č. 1: Spolupráce a proces vytváření nové strategie v ČR 

 

Zdroj: autorka práce, 2019 
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Tato práce předkládá také obecné zaměření nové strategie Belgického království. 

„Pro mě je důležité to, že jsou stále věci, které se mohou zlepšit, to samozřejmě. A to se 

snažíme dělat v národních akčních plánech,“ říká Minet z belgického Ministerstva 

spravedlnosti. (2019) V následující strategii, která v Belgii rovněž začíná rokem 2020, 

se promítne hned několik elementů, které se budou snažit odpovědět na současné výzvy 

Belgie. Prvním z nich je prohloubení spolupráce se soukromým sektorem. Tato 

spolupráce již v určité formě existuje. Jak bylo zmíněno výše, Belgie spolupracuje 

s bankami a nemocnicemi. S bankami je spolupráce vedená formou informování. Banka 

musí nahlásit všechny podezřelé transakce, které mohou mít co dočinění s praním 

špinavých peněz, a ta zase může mít spojitost přímo s obchodem s lidmi. „A my zase 

víme, jak taková transakce může vypadat, máme seznam indikátorů, například jak to 

poznat. Tuto spolupráci bychom chtěli rozšířit o transakční agentury. (…) Hlavním 

cílem je samozřejmě začít vyšetřování, ale také zvýšit povědomí o tomto problému pro 

lidi, kteří v tom sektoru pracují. Jejich práce nám pomůže odhalit situaci a pomoct 

oběti,“ vysvětluje první z priorit do dalších let Minet. (2019) Stejné prohloubení 

spolupráce by chtěli rozšířit i v nemocnicích. Podle jeho slov by se mělo v této dobré 

praxi pokračovat a hledat další vhodné formy spolupráce. Pomáhají totiž efektivně  

a rychle identifikovat oběti.  

Minet také zmiňuje, že Belgie chce od roku 2020 více pracovat na jednom bodu 

evropské Strategie pro vymýcení obchodu s lidmi, a to je – větší zaměření na poptávku 

po službách a zboží nabízených oběťmi obchodování s lidmi. Belgie se v následující 

strategii od roku 2020 nebude zabývat především klasickými preventivními opatřeními, 

ale i prevencí ve formě snižování poptávky po takových službách. Více k tomuto kroku 

nemohl Minet před publikováním nového akčního plánu říct. „Co ale mohu říct je to, že 

na tom pracujeme a jsou různé aspekty, jak s tímto pracovat – například když už se 

soustředíte na prevenci, pracujete s poptávkou. Více o tomto bohužel nemohu říct, 

dokud dokument ještě není hotový,“ dodává Minet poslední slova o plánech pro boj 

proti obchodování s lidmi po roce 2020.  

ICP jako hlavní mezirezortní koordinační platforma společně s „Bureau“ jsou 

klíčovými aktéry celého plánování a přijímání nové strategie. Návrhy, iniciativy a další 

doporučení vznikají v ICP a posouvají se dále do užšího kruhu „Bureau“. Tam se 

návrhem ti nejdůležitější aktéři boje proti obchodování s lidmi zabývají a každý měsíc 
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jej konzultují. K tomu jim slouží také každoroční reporty nezávislé veřejné služby – 

Myria. Se všemi federálními, regionálními, lokálními i jinými aktéry belgických 

společenství (Vlámsko, Valonsko a Brusel) se vedou kulaté stoly a diskuze.  

V „Bureau“ a ICP se vyčleňují nové priority a zvolené instrumenty na jejich plnění. Až 

návrh odsouhlasí ICP, předá se Radě ministrů Belgie (federální úroveň). Ta poté  

o novém akčním plánu hlasuje.  

Obdobný diagram, který byl vytvořený i v případě České republiky, přidávám 

pro lepší přehlednost v postupu přijímání nové strategie i pro belgický systém.  
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 Diagram č. 2: Spolupráce a proces vytváření nové strategie v Belgii 

                        

Zdroj: autorka práce, 2019 
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3.5 Ještě hlubší harmonizace? 

Evropská unie se rozhodla boj proti obchodování v roce 2011 určitým způsobem 

harmonizovat, a státy k sobě v tomto přístupu europeizovat. Učinila tak nejprve 

směrnicí, poté strategií a nakonec i několika doporučeními. Tato práce ukazuje, že volba 

tohoto způsobu harmonizace byla vhodná. Ani v České republice a ani v Belgii, 

implementace směrnice o obchodování s lidmi nečinila velké potíže.  

„My zastáváme názor jako legislativci, že pro nás je přístupnější směrnice než 

nařízení, protože každý stát má právní systém jiný a směrnice vám dává nejen volnější 

pole působnosti, ale i více tvůrčí prostředí než to nařízení. Nařízení často nemůžete 

rozumně implementovat a musíte třeba rušit věci, které jsou lepší než ty navrhované 

v tom nařízení z hlediska praxe. A potom už nejsou třeba možné. (…) Cesta směrnice je 

lepší než nařízení.“ (Bělohlávková, 2019) 

Problémem, který často vyvstává na povrch, je to, že byť jsou země součástí 

Evropské unie, tak nemají jednotný právní systém. Aplikování směrnice či zapojení 

jednotlivých doporučení a jiných „soft law“ EU do přístupu jednotlivých členských 

zemí – například v boji proti obchodování s lidmi – je poměrně snadné. Výzkum 

ohledně implementace směrnice z roku 2011 o obchodování s lidmi neprokázal 

nedostatky ani velké komplikace při jeho zpracovávání ze strany České republiky  

i Belgie. Implementační deficit tedy práce neobjevila.  

Evropská unie ale také vydala Strategii pro vymýcení obchodu s lidmi. Ta měla, 

jak je v práci popsáno, pět hlavních priorit. Ochrana těch nejzranitelnějších, snižování 

poptávky, větší míra stíhání, systém národních zpravodajů a koordinačních aktivit  

a sdílení vědomostí (ať již ve formě osvětových kampaní či efektivního sběru dat). 

Všech pět priorit se v přístupech ČR i Belgie odráží. Pouze pátý bod ohledně sběru dat 

je třeba v České republice ještě vylepšit, což je v plánu pro nadcházející období. 

Ostatní dokumenty hovořily o práci s obzvlášť zranitelnými osobami, například 

dětmi, a o technikách vedení rozhovorů. Oba zkoumaní aktéři toto naplňují. Mezi 

doporučeními se objevoval důraz na genderovou dimenzi, tam má obzvlášť Česká 

republika ještě co dohánět – pokud se jedná o sběr dat. Dokumenty zmiňovaly také 

práci s nevládními organizacemi, což již oba zkoumaní aktéři dlouhodobě dělají. 

Posledním z mnohokrát skloňovaných doporučení bylo snižování poptávky  
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a pozorování nových forem a trendů. I tento bod oba aktéři splňují. Doporučení ze 

strany EU jsou dokumenty, se kterými, jak práce prokázala, státy pracují. „I z těch 

různých hodnocení, jak naplňujeme ty úmluvy, tak ano, ta doporučení jsou pro nás 

přínosná. Je to zase jiný pohled na situaci a můžeme se tím inspirovat a dát si to pak do 

těch strategií jako další úkol. Určitě je to přínosné,“ hodnotí harmonizaci EU Dršková. 

(2019) 

Hlavní cíle směrnice byly tedy plně implementovány a priority strategie a jiných 

dokumentů jsou neustále diskutovány a pracuje se s nimi. Oba aktéři – Česká republika 

i Belgie – ale mají jinou zkušenost s fenoménem obchodování s lidmi. Zažívají trochu 

odlišnou realitu. Obchodování s lidmi se v těchto státech projevuje a zrcadlí trochu 

jinak, a proto formují mírně odlišný způsob boje a instrumenty k němu používané. Akty 

Evropské unie systém jednoznačně pomohly sjednotit, ucelit a hlavně zpřístupnily cestu 

k efektivní a společné diskuzi. Zmíněná odlišnost reality obou aktérů ale naznačuje to, 

že tam by se – alespoň prozatím – měla harmonizace předpisů a boje proti obchodování 

s lidmi pozastavit. Ještě stále existují aspekty, které již současné dokumenty zmiňují  

a nejsou plně sjednoceny a vyřešeny. V České republice je to sběr dat a sledování 

genderové dimenze a v Belgii přeshraniční spolupráce s obětí, která je vykořisťována 

v jednom státě EU, ale objevena je zase v jiném.  

Apel Evropské unie na členské státy spočívá ve velké míře i v tom, že by se 

s dobou mělo zvyšovat číslo identifikovaných obětí a počtu trestních stíhání. Ovšem 

tento aspekt má své hranice, a to personální kapacity, jak udává například Minet. (2019) 

„Pořád máme obdobnou úroveň počtu lidí na policii a různých inspektorátech, včetně 

lidí provádějících kontroly. Nereflektuje se ale vlastně v závěrečném čísle právě toto? 

Tedy, kolik je možné takových kontrol a inspekcí udělat? Tohle je vždycky problém. 

Vždy musíme řešit problém kapacit,“ dodává Minet s tím, že se zvyšujícími se 

kapacitami by se i číslo identifikovaných obětí jistě zvýšilo, ale jak sám dodává – 

„kapacita není nekonečná“. Proto je tento apel obtížněji aplikovatelný, nežli jiná 

doporučení.  

Systém celoevropského boje proti obchodování s lidmi není zcela dokonalý. 

K vymýcení tohoto fenoménu na půdě Evropy ani jinde na světě zatím nedošlo. Dokud 

se do systému nepromítnou poslední detaily, které ještě harmonizovány plně nejsou, byť 

se v dokumentech EU přímo vyskytují či se na ně jen odkazuje, další harmonizace 
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pravděpodobně není na místě. Na tom se shodují i oba – v této práci zkoumaní – aktéři 

Česká republika a Belgické království. K zamyšlení je také to, zdali by konkrétnější 

zadání ze strany EU neznamenalo omezení v unikátnosti jednotlivých aktérů? Tato 

práce do jisté míry ukázala, že každý aktér v něčem unikátní je. Důvodem k tomu může 

být i jistá míra pružnosti, kterou například nejnovější doporučení EU představují, a jež 

poskytuje prostor pro dostatečně individuální postup v boji proti obchodování s lidmi. 
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Závěr 
Obchodování s lidmi je moderní forma otroctví, jehož obraz má většina běžné 

populace spojený s klasickým otroctvím a lidmi v okovech během uplynulých staletí. 

Existuje ale i dnes, a to ještě v sofistikovanější formě než kdy předtím. Jedná se  

o vykořisťování mnoha forem (sexuální, pracovní, za účelem nuceného žebrání či 

manželství). Ať už se na tento problém díváme jako na (většinou mezinárodní) 

organizovaný zločin nebo na porušování lidských práv, je to fenomén, který se musí 

zkoumat, monitorovat, vyšetřovat a jednou třeba i úspěšně politickými instrumenty 

vymýtit.   

Tato práce měla za cíl prohloubit, odkrýt a zkoumat souhru mezi jednotlivými 

aktéry v rámci boje proti obchodování s lidmi. V centru zájmu této práce byly: 

Evropská unie, Česká republika a Belgie. Práce hledala odpovědi na to, jací jsou ve 

dvou zmíněných členských státech EU hlavní aktéři tohoto boje a jak pracují v rámci 

svých národních strategií a akčních plánů se směrnicí EU o obchodování s lidmi  

a dalšími dokumenty, mezi něž patří strategie na jeho vymýcení, doporučení 

Evropského parlamentu a obecné zprávy a doporučení Evropské komise.  

Na tuto první výzkumnou otázku práce našla odpověď. V České republice  

i Belgii funguje takzvaný přístup „4 P“, který klade důraz nejen na prevenci, trestní 

stíhání a pomoc obětem, ale i na partnerství, a to i v rámci vnitrostátní a mezinárodní 

spolupráce. Uvnitř státu se do boje proti obchodování s lidmi pouští celá škála aktérů, 

od zástupců ministerstev, vlády, rad, policie, neziskového sektoru, ale také nově  

i sektoru soukromého. Oba státy vytvářejí pravidelně nové strategie, ve kterých boji 

dávají strukturu, priority a k nim řadí i různé instrumenty. Tento boj se nadále vyvíjí, 

zefektivňuje a prohlubuje. Práce ukázala, že systém souhry těchto vnitrostátních aktérů 

je v ČR i Belgii podobný. Prokázala ale i určité odlišnosti, například Belgie více pracuje 

se soukromým sektorem a má nezávislého pozorovatele a orgán veřejné služby, který 

zaujímá i roli národního zpravodaje. Byť s neziskovým sektorem spolupracují oba státy, 

Belgie s ním má specifičtější vztah a v Belgii fungují čtyři specializovaná přijímací 

centra pro obchodování s lidmi, z nichž jedno je věnované pouze dětským obětem. Pod 

neziskový sektor spadá celý Program podpory a ochrany obětí a je podporovaný ze 

strany státu. Na území Belgie se identifikovalo více obětí obchodování s lidmi. I přesto, 

že by se mohlo zdát, že je Česká republika o něco pozadu, není to tak úplně pravda, 
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protože se svým přístupem jiným aktérům, jako je například Belgie, přibližuje. Práce 

odkryla i to, v čem je právě Česká republika unikátní, a to ve způsobu vyslýchání 

dětských obětí. Pro případy rozhovorů s dětmi a nezletilými byly záměrně vytvořeny 

speciální místnosti, díky nimž se cítí oběť bezpečněji a je méně traumatizovaná, než 

kdyby k rozhovoru v rámci vyšetřování došlo jinak. Práce krátce zkoumala i hlavní 

instrumenty jednotlivých politik. Odkryla celý orchestr instrumentů, který je pro 

efektivní boj zapotřebí. Ne vždy byla škála těchto instrumentů u obou států stejná, ale 

realita a obraz obchodování s lidmi se v těchto státech zrcadlí jinak, takže i instrumenty, 

pozorované trendy a priority jsou logicky mírně odlišné.   

Mezi současné priority ČR i Belgie patří efektivnější identifikace nezletilých 

obětí a jejich důslednější ochrana. Další prioritou je pro ČR lepší synchronizace  

a utváření dat. Existují stále údaje, které úřady nerozlišují, jako je forma vykořisťování 

oběti a genderová identita. V Belgii budou na následující roky prioritami hlavně 

problematika navracení se obětí do kriminálního kruhu, evaluace uplynulých projektů  

a prohloubení již existující spolupráce se soukromým sektorem.  

Druhá výzkumná otázka se snažila zjistit, do jaké míry státy naplňují směrnici 

EU z roku 2011 a další dokumenty. Výzkum této práce neprokázal žádný 

implementační deficit, byť odkryl určité odlišnosti v tom, jak se směrnicí oba státy 

pracovaly. S ostatními doporučeními státy pravidelně pracují a berou je v potaz v rámci 

jejich politiky. Zúčastňují se také některých kampaní evropských agentur. I na tuto 

výzkumnou otázku tedy práce zodpověděla. Europeizace samotná má několik významů, 

co se porozumění konceptu týče. V této práci bylo s touto teorií pracováno jako 

s projektem politického sjednocování přístupů v rámci EU. Státy směrnici aplikovaly, 

přizpůsobily se jí a vzájemně se v přístupu k problému obchodování s lidmi přiblížily. 

Došlo tedy k jisté harmonizaci. Dopad a vliv politik vytvářených na evropské půdě 

můžeme zhodnotit jako pozitivní a podle zpovídaných lidí, zodpovídajících za 

formování národních strategií a akčních plánů, obohacující. Harmonizace probíhala 

rovněž bez větších problémů. Práce ale odkryla určité rezervy ve spojitosti  

s implementací doporučení EU. Například systém sběru dat je v každém členském státě 

trochu odlišný, a je tedy velmi komplikované interpretovat celoevropská data. Vyřešení 

tohoto problému a nesouladu by mělo být prioritou. 
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Důležitý aspekt této práce také spočíval ve snaze kriticky zhodnotit jednotlivé 

přístupy ČR a Belgie, ať již obecně k problému obchodování s lidmi či ve vztahu k EU 

a k tomu, jak s evropskými materiály pracují. Pro přehledný způsob tohoto výzkumu 

vznikla tabulka porovnání přístupů, která představuje odpověď na tuto otázku. V rámci 

práce se také podařilo zjistit fakta, která ještě nejsou veřejnosti dostupná, a to, jaké 

budou následující priority strategií od roku 2020 a jak přijímání takové strategie či 

akčního plánu vypadá. I výzkum ohledně způsobu jeho vzniku nám potvrdil 

multidisciplinární přístup k problematice. 

Každá práce, i přesto, že zodpoví výzkumné otázky, má své mezery. V úvodu 

této práce jsem představila přehled již prozkoumaných témat, z jehož mezer vznikl 

impulz pro bádání, které je obsahem její empirické části. Je proto jedině přirozené, 

zmínit v závěru doporučení i pro další budoucí studie. Za nedostatek této práce se může 

považovat neprovedení hloubkového polostrukturovaného rozhovoru na evropské 

úrovni, například s někým, kdo pracuje pod hlavní koordinátorkou pro obchodování 

s lidmi. Od začátku práce tento krok nebyl považován za součást výzkumu, tedy 

původní teze práce naplnila, zpětně však toto ale vnímám jako nedostatek. Jistě by bylo 

vhodné se v rámci budoucího výzkumu zaměřit například na formování diskurzu na 

evropské úrovni. Tato práce zjišťovala, jak členské státy reagují na EU a jak 

zpracovávají impulzy od ní. Zajímavé by tedy bylo prozkoumat formování procesu 

z opačné strany. Dalším návrhem pro budoucí studie by mohla být role neziskového  

a soukromého sektoru. V mé práci se Belgie jeví v tomto ohledu jako velmi inovativní 

stát. Europeizace umožnila snadné a rychlé sdílení dobré praxe, informací a společných 

kampaní. Akademie může tato partnerství i nadále zkoumat. Posledním doporučením by 

bylo zaměření se na financování zmíněných politik a instrumentů, protože právě 

finanční stránce se tato práce nevěnovala. 

Pracovat se musí ale i ještě s jednou teorií, která byla v této práci poměrně 

upozaděná, a to je teorie jinakosti, tzv. „otherness“. Tato teorie vysvětluje přístup (ať 

už lidský či přímo na politické úrovni), který vytváří propast mezi námi a nimi. Z údajů 

o obchodování s lidmi vyplývá, že oběťmi jsou v drtivé většině znevýhodnění lidé, tedy 

ti, které vnímáme jako osoby odlišné od nás nebo ty, které samotný systém postavil 

mimo většinovou společnost. Mohou to být lidé na útěku, lidé znevýhodnění ve 

vzdělávacím procesu, lidé mající jazykový handicap, lidé s fyzickým znevýhodněním či 
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lidé, kteří jsou na základě svého genderu či sexuality postaveni na okraj společnosti. 

Možná tedy prevencí vedle té, která je již aplikovaná a která se soustředí na poptávku 

po službách a zboží ze strany obětí obchodování s lidmi, by mohly být i vzdělávací  

a antidiskriminační kampaně. Ty by měly za cíl přístup jinakosti ve společnosti utišit. 

Úplně ho odstranit nelze, to by bylo jednak naivní, ale i nemožné, protože určením 

jinakosti hledáme naši vlastní identitu. Diskriminační aspekt tohoto přístupu však 

zmírnit můžeme.  

Stejně jako jsem svou práci začala citátem, citátem ji i uzavírám. Má práce 

sledovala a analyzovala politickou strategii pro vymýcení obchodování s lidmi. Výzkum 

byl proveden na evropské úrovni i v příkladech dvou členských států EU. Všichni tito 

aktéři bojují za to, aby už nikdo nemusel být obětí tohoto trestného činu, byť zatím 

nevíme, zdali je vůbec dosažení takového cíle reálné. Na závěr připomenu slova E. 

Benjamina Skinnera: „Otroci nejsou nahraditelní lidé. Jsou to lidé s nerealizovaným 

potenciálem. A dokážou víc než jen přežít. Mohou se z nich stát vůdcové. A to je 

nakonec důvod, proč tuto bitvu bojujeme.“ (s. 391) 
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Summary 
Human trafficking is a modern form of slavery and the majority of the 

population’s image of it is related to the portraits of people in chains during previous 

centuries. However, it exists even today and in a more sophisticated form than ever 

before. It involves the exploitation of people in a variety of fields (sexual exploitation, 

economic exploitation, forced begging, forced marriage etc.). Whether we look at this 

problem as (usually international) organized crime or as a violation of human rights, it 

is a phenomenon that needs to be examined, observed, monitored, investigated and 

perhaps even successfully eradicated thanks to political intervention.  

The goal of this thesis was to deepen, uncover and examine the coordination 

between different actors in the fight against human trafficking. In the centre of interest 

of this thesis were: the European Union, the Czech Republic and Belgium. It tried to 

find answers to questions like who are the main actors of this fight in the two mentioned 

member states of the EU, how do they work with the EU Directive and other documents 

like the EU Strategy towards the eradication of human trafficking, recommendations of 

the European Parliament or European Commission in their own national strategies and 

action plans about the fight against human trafficking. 

For this first research question, this thesis found an answer. The Czech Republic 

as well as Belgium function in the framework of the so called “4 P” approach, which 

emphasises not only the prevention, prosecution and protection of victims but also the 

national or international partnerships. Within the state, there is a wide range of actors 

coming together to fight against human trafficking: representatives of ministries, 

government, councils, committees, police, the NGO sector and the private sector. Both 

states create on a regular basis new national strategies, through which they create  

a structure of the fight, their new priorities that are matched with different kinds of 

political instruments. This fight is then always developing and becoming more effective. 

The findings of this thesis showed that the concert of all of those actors is similar in 

Belgium and the Czech Republic, however, they highlighted also some differences. 

Belgium for instance cooperates with the private sector and has an independent public 

body as the national rapporteur. Even though both of the states work with the NGO 

sector, Belgium has a more sophisticated partnership with them – four specialized 

reception centres exist for the victims of human trafficking of which one is purely 
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dedicated to child victims. The whole program of protection and assistance of victims is 

then in the hands of the non-governmental sector and is supported by the state. Belgium 

has identified more victims than the Czech Republic. It might seem that the Czech 

Republic is somehow behind, but it is not entirely true, because it is unique in another 

way and it is getting closer with its approach to this fight to other actors like Belgium. It 

is unique in the way of interrogation of child victims that have specific needs. For 

instance, the interviews during the investigation process are made in special rooms 

which make child victims feel safer and help prevent secondary traumatization.  Results 

of this thesis uncovered an orchestra of instruments of different policies that are needed 

for the fight to be effective. Nevertheless, this orchestra of instruments is not the same 

in both of the examined states. What we need to keep in mind is that the reality of this 

phenomenon is not mirrored in Belgium and the Czech Republic hence the trends and 

set priorities are slightly different. 

Among the current priorities of the Czech Republic are more effective 

identification of minor victims and their more diligent protection. Another priority for 

this country is the better synchronization of data. There are still some figures that are in 

some cases not observed like the form of exploitation and the gender of victims. In 

Belgium, the most important priorities will be dealing with repetitive returning of 

victims back to the criminal network, evaluation of previous projects and deepening 

already existing partnerships with the private sector.  

The second research question of this thesis tried to find the answer to what 

extent the two member states implemented the EU Directive from 2011 and other 

documents. Results of this thesis show that there is no implementation deficit. Even 

though it showed that there are still differences in how the Czech Republic and Belgium 

work with these documents. Both countries are still taking them into account in their 

strategies. They are also participating in numerous campaigns of the European agencies. 

So this question is answered by the thesis as well. Europeanization as theory has 

numerous meanings; this theory is seen and used in this thesis as a project of political 

convergence between the EU member states. Given this paper’s findings, I would like to 

conclude that the member states are coming closer to each other in the way they fight 

against the human trafficking phenomenon and so to some extent, harmonization 

happened without further problems. We could then consider the impact and influence of 



   

 

95 

the European policies as positive and, according to the people responsible for creating 

the national strategies interviewed in this thesis, seen as enriching.  This paper however 

showed that there are still some reserves linked to the implementation of other soft-law 

recommendations of the EU. The examples of that could be the system of data 

collection that is different in the EU member states. The result of this is that the 

interpretation of the data for the whole EU is nearly impossible. The solution for this 

should be a priority.  

The policy analysis revealed the richest findings of this thesis. It led me to 

critically evaluate the approaches of Belgium and the Czech Republic in how they 

frame the problem of human trafficking in general and how they work with the EU 

documents and materials. For a better overview of the different approaches, a chart was 

created. This thesis also unveiled facts that are still unknown to the public and that is 

how the future national strategies will look like from the year 2020 and how the process 

of adopting this strategy looks like in practice. The research on this confirmed the 

multidisciplinary approach in the fight against human trafficking.  

All research, though it provides some answers, also has its loopholes. In the 

introduction of this paper I introduced the literature review and what has been the 

research so far, whose gaps I tried to fill with this thesis, whose conclusion I am 

introducing here. A shortage of this thesis could be the fact that no EU representative 

had been interviewed.  As a recommendation for further research I then suggest delving 

into how the EU compile the inputs from the member states and how the EU react to 

them. Other interesting recommendations of mine for future research might be: research 

on the role of NGO and private sector and the financing of mentioned policies and 

instruments that this thesis did not deal with.  

One important theory mentioned in this thesis is the theory of “otherness”. This 

theory explains the approach (either on a human or political level) that there is 

unfortunately a gap made between us and them. The data about human trafficking show 

that the vast majority of victims are vulnerable people. Those might be the ones seen by 

us as different, or those that the system itself has put aside from mass society. Those 

could be people on the move, people disadvantaged in the education process, people 

with language or physical handicaps or people that are on the basis of their gender or 

sexuality pushed to the edge of society. The core of this idea is that maybe the 
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prevention, on the side of those that are already in practice, should be focused on 

dealing with the demand for the services and goods provided by the victims of human 

trafficking. This could be made through education and anti-discrimination campaigns. 

Those are the ones that could possibly allay the effects of “otherness”. The eradication 

of this happening in our society is not only naïve but impossible because exactly 

through the process of identifying how we are different, we find out our own identity. 

However, we could definitely diminish the discriminatory aspect of this approach.  

As I started this thesis with a quote I will end it with quote as well. The aim of 

this thesis was to observe and analyse the political strategy towards the eradication of 

human trafficking. The research was done on the European level and in the examples of 

two EU member states. All of those actors fight so that nobody would have to be  

a victim of this crime again, even though we do not know yet if that goal is achievable. 

As E. Benjamin Skinner said: “Slaves are not replaceable people. They are people with 

unrealized potential. And they can do more than just to survive. They could once 

become leaders. And that is, at the end of the day, the reason why we are fighting this 

battle.” (s. 391) 
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Přílohy 
Příloha 1: Rozhovor s Jeanem-Francoisem Minetem v budově Ministerstva 
spravedlnosti v Bruselu 19. 11. 2019 (vedla Tereza Haniaková v anglickém a 
francouzském jazyce) 
 
Datum: 19. listopadu 2019 
 
Poznámka autora: V přepisu rozhovoru byly vynechány tautologické části, tedy části, 
kdy zpovídaný například ve dvou po sobě jdoucích větách zmínil stejnou informaci, a 
nesrozumitelné části, kdy si zpovídaný srovnával myšlenky, a tedy myšlenka neměla 
jasné vyznění.  
 
Nejdříve se Vás musím zeptat na ústní informovaný souhlas. Byl jste obeznámen o 
tom, co Vás během tohoto rozhovoru čeká. Dostal jste otázky dopředu a souhlasíte 
s obecným přehledem otázek, které Vám v následujícím čase budu pokládat? 
Souhlasíte s tím, že je rozhovor pro účely diplomové práce nahráván? 
Minet: Dávám Vám svůj souhlas. Jediný aspekt, na který Vás musím upozornit, je ten, 
že, a to uvidíme až v průběhu rozhovoru, ale může se stát, že se nebudu moci ke všemu 
vyjádřit.  
 
Samozřejmě. Tomu rozumím. 
Minet: Ještě nevím, ale uvidíme. Možná, pokud bych měl mluvit o nějakých 
konkrétních případech, tak nevím. Ale souhlasím s využitím tohoto rozhovoru v rozsahu 
Vaší diplomové práce.  
 
Ještě předtím, než jsem zapnula nahrávací zařízení, mluvil jste o statistikách 
Eurostatu.  
Minet: Ano. Podle mého názoru je pravda, že je velmi komplikované mít dobrý obraz o 
tom, co se v rámci obchodování s lidmi děje, když se díváte na statistiky vytvořené 
různými zeměmi, protože sbíráme informace jiným způsobem. Například, jestli si to 
tedy pamatuji dobře, ve Francii mají opravdu vysoké číslo obětí sexuálního 
vykořisťování, a to především v komparaci s jinými státy Evropy. V jejich statistikách 
mají informace o porušení zákonů a přestupcích, které mají spojitost s prostitucí. Takže, 
v rámci těchto přestupků máte různé elementy obchodování s lidmi, ale ne všechno. 
Alespoň to si myslím. A to se může změnit. Je to jen příklad. Nejsem si jistý, bylo by 
lepší to dozjistit od kolegů z Francie, ale tak či onak způsob, jaké máme informace a 
jakým způsobem je sbíráme, ovlivňují data a přesnost informace. Můžeme se o tom 
pobavit později, ale například v Belgii vidíme v centrech, které obětem pomáhají, 
obdobné číslo obětí sexuálního i pracovního vykořisťování. To číslo je prakticky stejné. 
 
Což je například odlišné od celoevropských dat.  
Minet: Ano, tohle se liší od celoevropských dat. Domnívám se, že někdy chybí nuance 
v tom, jak Evropská unie interpretuje data. Ale je to i na globální úrovni. Často ta data 
říkají, že sexuální vykořisťování tvoří okolo 70 procent všech případů. Otázkou ale pro 
mě je, jaké by to bylo, kdybychom měli nad tím větší kontrolu. V některých zemích to, 
že je sexuální vykořisťování hodně viditelné a debatované, může vést k tomu, že je více 
detekované a identifikované. Samozřejmě zase, upozorňuji, že je potřeba do toho opět 
vložit nějakou nuanci, protože s internetem se věcí mění. Když se na to podíváme 
z historického hlediska, pochopíme to lépe. Když se lidé poprvé začali bavit o 
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obchodování s lidmi, měli na mysli sexuální vykořisťování. A až poté přišel problém 
s pracovním vykořisťováním. Některé země tak stále ještě musí vytvořit politiku, 
legislativu nebo jiné nástroje k tomu, aby se lépe vypořádali s problémem pracovního 
vykořisťování. Otázkou je – dobře, ale není to tak, že nám ta data spíše vytvářejí novou 
otázku? Neměli bychom mít více instrumentů aplikovatelných také na pracovní 
vykořisťování a nejen na to sexuální? Takže pro mě je vždy těžké data vlastně 
interpretovat. Data jsou vždy výsledkem toho, co jednotlivé agendy dělají. Na základě 
například belgických dat bychom mohli říct, že… Anebo ne, pojďme se podívat na 
konkrétní příklad. Jednou jsme měli setkání se zastupiteli jiné země. Poté, co viděli naše 
data, položili nám otázku. Připadalo jim zvláštní, že nemáme jako Belgie dostatečně 
velké číslo trestních stíhání v rámci sexuálního vykořisťování. Pro ně nebylo normální, 
že jsme neměli více takových případů nebo počtu identifikovaných obětí v rámci 
sexuálního vykořisťování než v rámci nucené práce. U nás ale míra těchto dvou typů 
vykořisťování je obdobná. Z tohoto úhlu pohledu to chápu, oni měli více případů 
sexuálního vykořisťování nežli toho pracovního. Ale pro nás – od konce 90. let – je 
podstatné to, že jsme vyvinuli více inspekcí v sociálních i pracovně-právních věcech. 
V rámci druhého zmíněného se tito inspektoři specializovali na nucené práce. Takže i 
díky tomu jsme měli více nahlášených případů pracovního vykořisťování, a tím pádem 
se nám procento sexuálního a pracovního vykořisťování vyrovnalo. Ale samozřejmě 
bychom také mohli říct a rovněž také data Belgie interpretovat jiným způsobem. 
Například takovým, že nemáme dostatečnou kontrolu nad problémem sexuálního 
vykořisťování. Za mě máme spoustu způsobů, jak informace interpretovat. Často to 
vychází z toho, že je nedostatek opatření, která se zavádějí ze strany agentur, které 
interpretují ta data. Co já vím – a to hlavně vzhledem k Belgii – je to, že jsme 
implementovali hodně instrumentů a politik, abychom se vyrovnali s oběma typy 
obchodování s lidmi. To vysvětluje to, proč máme podobné číslo u sexuálního i 
pracovního vykořisťování.  
 
Jelikož jste již začal téma historie. Zajímalo by mě, jak se téma obchodování 
s lidmi vyvinulo? Nejdřív, jak jste říkal, hodně dominovalo sexuální vykořisťování, 
pak to pracovní a nyní je to v Belgii tedy 50 na 50?  
Minet: Když jsme poprvé měli veřejné diskuze o obchodování s lidmi – to bylo 
v polovině 90. let po publikování knihy jednoho novináře o tématu vykořisťování žen 
pocházejících z východní Evropy v Belgii – bylo to šokující téma. V té době se 
odehrávaly diskuze v parlamentu, král navštívil centrum, které pomáhalo těmto ženám, 
a poprvé jsme vytvořili legislativu zaměřenou na sexuální vykořisťování. Tehdy se ještě 
míchala témata obchodování s lidmi a pašování lidí. Byly to ale 90. léta, takže takhle to 
vypadalo. Téma tak bylo výrazně zastoupené na politické scéně. V tomto okamžiku 
vznikaly první tzv. guidelines pro pracovníky v terénu. První vznikly v roce 1999. 
Pracovní vykořisťování nebylo příliš zmíněné, bylo to spíše o tom sexuálním. Obrazem 
byla žena, která byla za tímto účelem vykořisťována. Pak jsme začali více reflektovat 
další aspekty tohoto fenoménu. Vznikaly další nové guidelines. Ty zmiňovaly 
pracovního inspektora, který by měl být poučen o skutečnosti pracovního 
vykořisťování. Ty se zpracovávaly do jistého zákoníku práce, což je specifická 
jurisdikce, která, myslím, neexistuje v jiném státě. V Belgii tak vznikla možnost 
trestního stíhání v rámci specifického porušování pracovního práva.  
 
Takže se v rámci této jurisdikce stíhaly případy pracovního vykořisťování, nikoli 
sexuálního. 
Minet: Ano. Všechno, co se týkalo podvodu a vykořisťování za účelem nucené práce. 
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A tak jsme v tomto období začínali se spoustou výcviků pro lidi, kteří se inspekcím 
věnovali. Měli jsme speciální magistrát na úrovni trestního stíhání, věcí souvisejících se 
zákoníkem práce ve spojení s obchodováním s lidmi. Přelomové to bylo v tom, že to 
zprostředkovalo kontakt mezi státními zastupiteli, již tak mohli diskutovat či nahlásit 
jednotlivé případy. V tu dobu jsme také blíže definovali účely obchodování s lidmi. 
Všechny tyto elementy dohromady dovolily to, že jsme mohli více pracovat na 
pracovním vykořisťování.  
 
Kdy se do obrazu o obchodování s lidmi dostalo například nucené žebrání?  
Minet: Definici jsme změnili v roce 2005. Vlastně, jedna věc, která je zajímá, je to, že 
v této chvíli jsme diskutovali o směrnici Evropské unie [z roku 2011], protože vznikala 
za belgického prezidentství. V platnost vzešla až v dalším prezidentství, diskuze o ní ale 
probíhaly během toho belgického. Takže jsme to již tehdy [celé téma obchodování s 
lidmi] hodně probírali. Takže jsme po tom, co směrnice vzešla v platnost, neměli 
v Belgii tolik nového k aplikování. Takže například již tehdy nás Myria informovala o 
tom, že byly objeveny případy pravděpodobného nucené žebrání, ale také například 
případy nuceného kradení atp. Z tohoto důvodu bylo žebrání součástí definice již v roce 
2005. A nejen to, ale i další formu obchodování s lidmi, a to nucené porušení zákona. 
Jako problém tyto formy byly identifikované, když jsme pracovali na zákonu. Poté jsme 
to přinesli zpět i do evropské směrnice. Dali jsme tyto věci na pořad jednání. Podle nás 
měly být takové situace brány v potaz. 
 
Změnila se definice obchodování s lidmi ještě po roce 2005? 
Minet: Poprvé jsme revidovali belgickou definici o obchodování s lidmi právě ve 
zmíněném roce, aby byla v souladu s protokolem OSN. A při této příležitosti, protože se 
domnívám, že to do tohoto protokolu nezapadalo, jsme zmínili také formu nuceného 
žebrání a nuceného porušování práva. A od té doby se definice nezměnila. Proběhly ale 
jiné malé změny. V rámci pracovního vykořisťování jsme například řešili jednu otázku, 
a to zdali bychom měli přidat sektor služeb. Národní služby totiž v definici nejsou 
zmíněny. Otázka zněla – měli bychom zahrnout také služby? Pro nás ale bylo jasné, že 
když jsme mluvili o práci v Belgii, už již tento sektor zastřešovala. To už je více 
teoretické. Pro objasnění jsme učinili malou změnu v letech 2013 a 2016, pokud si to 
správně pamatuji. Služby jsme tak zmínili i v té definici. To jsou ale opravdu malé 
změny, které se udály po roce 2005.  
 
Některé státy mají přímo v definici obchodování s lidmi účel pornografie. Proběhly 
nějaké diskuze například o zařazení i tohoto účelu do definice anebo jej zmínit 
někde jinde?  
Minet: Diskuze o tomto jsme se vlastně snažili zjednodušit. V rámci první definice 
jsme v rámci obecného zmínění sexuálního vykořisťování odkazovali na jiné články 
legislativy, především na článek o prostituci. V roce 2013 jsme rozšířili definici o 
sexuální vykořisťování, do čeho může zapadat i pornografie. Máme tedy obecnější 
pojmenování [, které nic nevylučuje]. 
 
Mám ještě druhou otázku ohledně definice. Evropská směrnice i národní strategie 
jiných států občas zmiňují fakt, že obchodování s lidmi je moderní otroctví anebo 
praktika podobná otroctví. Jestli mám pravdu, a když, tak mě samozřejmě 
upozorněte, zdali ji nemám, v belgické strategii nikde slovo otroctví nevidíme. 
Předpokládám, že to má nějaký důvod. Jaký?  
Minet: Za prvé, máme obecnější definici, než jsou jiné mezinárodní instrumenty, což 
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neznamená, že jdou proti nim. Za druhé, zmiňujeme přitěžující okolnosti. Teoreticky, 
pokud chcete v Belgii vystavět případ obchodování s lidmi, musíte definovat pouze 
jednání a účel. Způsobem jsou přitěžující okolnosti. To je komplementární element. To 
je samozřejmě více teoretické než praktické. Protože pokud někoho chcete obvinit 
z obchodování s lidmi, usvědčující jsou hlavně způsoby. Takže je pravda, že je naše 
definice obecnější. A co se týče Vaší otázky, tak zmiňujeme, že se jedná o všechny 
skutky, které porušují lidskou důstojnost. To je obecnější pojmenování než otroctví. 
Například ale zahrnujeme chování podobné otroctví v guidelines pro státní zástupce a 
prokurátory. V naší definici ale preferujeme mít koncept, který nepojmenovává pouze 
otroctví. Nezapomeňme, že lidé mají již ve svých hlavách určitý obraz o otroctví. Pro 
nás vykořisťování lidí dnes na sebe bere podoby tolika forem, že tento obraz k jeho 
popisu nestačí. Prioritou tedy pro nás byl popis, který odpovídá současnému fenoménu, 
kterému dnes čelíme. Je důležité také zmínit, že dnes čím dál tím méně vidíme při 
vykořisťování násilí. Někdy lidé ani netuší, že jsou vykořisťováni. Vystavěli jsme 
slovník takovým způsobem, aby lidé, kteří s oběťmi pracují, mysleli na to, že to, co jim 
říká oběť, nutně neznamená, že vykořisťovaná není. Musíte situaci objektivizovat. Oběť 
pak může změnit svůj pohled na situaci, například když hovoří s lidmi v pomocných 
centrech pro oběti. I z tohoto důvodu jsme do definice zapojili i fakt, že souhlas 
k vykořisťování na věci nic nemění.  
 
Pokud se zaměříme na obecný diskurz obchodování s lidmi, některé instrumenty či 
orgány referují o obchodování s lidmi jako o organizovaném mezinárodním 
zločinu, jiné zase o fenoménu lidskoprávním spíše nežli kriminálním, tedy že jde 
především o porušování lidských práv.  
Minet: Nemám dojem, že jsme si vybírali mezi těmito dvěma diskurzy. Protože, pakliže 
se na problém díváme jako na porušování lidských práv, zaměřujete se na oběti, díky 
druhému diskurzu sledujete trestní stíhání obchodníků. Co je pro mě důležité, je 
efektivně poskytnout pomoc obětem, aby byli ochráněni, ale také zajistit trestní stíhání. 
Záleží, jaký aspekt politiky a přístupu pozorujete a diskutujete. Systém ochrany obětí 
v Belgii existuje od 90. let. Pozorovali jsme oba dva diskurzy a dělali politiku a oba 
diskurzy jsme brali v potaz při tvorbě nové legislativy. Pro nás jsou oba diskurzy 
podstatné a propojené. Neměli bychom odlišovat jedno od druhého.  
 
A co migrace? Myslíte, že to v Belgii zhoršilo situaci? Nebo tady byla vždycky, 
možná jsme si jen tolik nepokládali otázky ohledně tohoto propojení? Zmiňoval 
jste na začátku, že vždy záleží na tom, na co se zaměřujeme a právě jaké otázky, a 
tedy i spojitosti, si pokládáme.  
Minet: Samozřejmě jsme museli rozlišit obchodování s lidmi a pašování lidí. S tím, že 
pašování lidí není to samé jako migrace, i když mnoho migrantů bylo oběťmi pašování.  
 
Omlouvám se, že Vás přerušuji, ale máte legální definici migrace nebo migranta? 
Například mezinárodní organizace mají definici uprchlíka, jehož status může 
získat jedině kvůli pěti možným důvodům. Ale není v nich žádná oficiální 
legislativní definice migrace nebo člověka na útěku obecně.  
Minet: Na to byste se měla zeptat spíše oddělení migrace. Pro nás je důležité v rámci 
obchodování s lidmi zjistit, zdali byl migrant po své cestě vykořisťovaný. Například, co 
se děje, je, že migrant, který přijde do Belgie, je poté vykořisťovaný. To je pro nás 
důležitá dimenze a prvek, pakliže implementujeme nějakou politiku vzhledem 
k obchodování s lidmi. A musím říct, že v Belgii je systém těchto obětí – mechanismus 
referování a poskytnutí pobytu obětem obchodování s lidmi – se může využít i pro oběti 
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pašování, pakliže jsou přítomny nějaké přitěžující okolnosti. Například, když je člověk 
zraněn při své cestě. Důležité je ale rozdělovat to, zdali byl člověk vykořisťovaný po 
své cestě anebo až po svém příchodu do Belgie. A další otázkou ve spojitosti s tématem 
migrace je, zdali například člověk, který u nás žádá o status uprchlíka, zažil například 
elementy vykořisťování, když popisuje svůj příběh a cestu. To je důležitý element. Není 
ale vždy jednoduché znát celý příběh tohoto člověka. Někdy se dozvídáme o této 
skutečnosti, že takový člověk byl obětí některého z aspektů obchodování s lidmi až 
později v řízení. A není vždy jednoduché zajistit to, aby všichni v týmu [pracující 
s lidmi na útěku] byli vycvičeni stejným způsobem, aby správně rozpoznali příběhy 
obětí obchodování s lidmi. 
  
Pozorovali jste zvyšující se číslo obětí obchodování s lidmi v rámci intenzivnější 
migrace?  
Minet: Ne. Když ale probíhala migrační krize, aplikovali jsme nástroje pro lidi pracující 
v azylových centrech, aby si dávali pozor na detailnější vysvětlení práv příchozích lidí. 
Aby je upozornili na to, jaké jsou podmínky, když jim někdo v budoucnu nabídne práci 
atd. Informovali jsme je také o tom, aby, když budou mít nějaké podezření, informovali 
pracovníky center a poradili se s nimi. Nepozorovali jsme žádné extrémní rozdíly či 
změny v počtu identifikovaných obětí. Je složité asi vysvětlit proč. Jedna z otázek by 
také mohla být, i když podle mého názoru můžeme najít hned několik vysvětlení, o 
pracovních podmínkách, které mohou potenciální oběti být navrženy. I když se jedná o 
horší podmínky, než jaké jsou běžné standardy, tak jsou pořád lepší než podmínky, 
které například měli v zemích, odkud pocházejí. Oběti tak často preferují o tom 
nemluvit, a tak je to hodně na inspektorech (ze strany policie a sociálních pracovníků), 
kteří by mohli případ obchodování s lidmi objevit. Je těžké ale porovnat číslo 
pracovníků, kteří se obchodováním s lidmi zabývají a výsledek, který máme, co se 
referování případů týče.  
 
Co tím myslíte?  
Minet: Pořád máme obdobnou úroveň počtu lidí na policii a různých inspektorátech, 
včetně lidí provádějících kontroly. Nereflektuje se ale vlastně v závěrečném čísle právě 
toto? Tedy, kolik je možné takových kontrol a inspekcí udělat? Tohle je vždycky 
problém. Vždy musíme řešit problém kapacit. Kdybychom měli více lidí, kteří jsou 
schopni kontroly a inspekce provádět, měli bychom asi i více identifikovaných obětí. 
Tohle je stále otázka. Kapacita není ale nikdy nekonečná.  
 
Jsou tedy kapacity alokované na problematiku obchodování s lidmi v Belgii 
dostatečné nebo by se měly navýšit?  
Minet: Je možná dobré připomenout, že v roce 2016 jsme měli teroristický útok.  
 
Ano, v březnu 2016. Já jsem v Belgii v tu dobu byla.29

                                                 
29 Autorka psala reportáže z místa, kde studovala roční program Erasmus+ v Bruselu. Tématu se rovněž 
věnovala ve své bakalářské práci, která nesla název Využití občanského žurnalismu redakcemi deníků 
Hospodářské noviny a Le Soir při bruselském atentátu v březnu 2016. 

  
Minet: Ano a v tomto roce bylo velmi obtížné interpretovat sesbíraná data. V tu dobu 
jsme alokovali hodně kapacit i orgánů na problematiku terorismu. Ve stejné době ale 
byla i migrační krize, tedy přibližně mezi lety 2015 a 2016. Možná by bylo zajímavé si 
promluvit s někým ze specializovaných center. To jsou právě ti, kteří vídají oběti každý 
den a jsou s nimi v kontaktu po celou dobu.  
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Spolupracujete úzce s těmito organizacemi a centry? 
Minet: Ano. Centra jsou z naší strany oficiálně uznávaná, protože pod ně spadá 
program ochrany obětí obchodování s lidmi. To je odsouhlaseno královským dekretem, 
což je jeden druh legislativy, který tady máme. Existují tři centra, několik kooperačních 
platforem a jejich „Bureau“, což je exekutivní orgán. Tato platforma se potkává dvakrát 
ročně, je tam spousta členů. Jedním z jejich úkolů je odsouhlasení rozhodnutí, jako je 
například národní akční plán. S pracovníky v sídle platformy (tzv. „Bureau“) se 
potkáváme každý měsíc. Na těchto schůzkách jsou přítomni lidé ze tří zmíněných 
center, zástupci policie, národní zpravodaj, pracovní inspektoři, lidé ze spravedlnosti, 
ministerstva zahraničí atd. Jsou tam také pozorovatelé.  
 
Je Myria vládní orgán či nikoliv? 
Minet: Je to orgán nezávislé veřejné služby. A každoročně o našich aktivitách i obecně 
o fenoménu obchodování s lidmi reportuje. Nikdy dopředu nevíme, co bude hlavní téma 
a na co nás upozorní.  
 
Již jsme mluvili o nuceném žebrání. Pozoruje však Belgie nějaké jiné formy 
obchodování s lidmi? Například ty, kterým se Belgie dříve méně či vůbec 
nevěnovala? Například některé mezinárodní reporty poukazují na případy 
nuceného manželství atp. Přece jen je to stále se měnící trend.   
Minet: Měli jsme již případy, které byly prošetřovány na základě podezření z nuceného 
manželství. Nebylo jich tolik, ale byly. Nucené manželství vnímáme zvlášť jako téma 
v rámci obchodování s lidmi. Zkoumáme, zdali vykořisťování je buďto cílem takového 
sňatku anebo jeho charakterem. Pakliže je vykořisťování podložené, doporučujeme 
v rámci našich guidelines trestní stíhání takového pachatele. Děje se to například ve 
službách – za účelem nucené domácí práce nebo sexuálního vykořisťování. Někdy to 
může být i dokonce kombinace všech třech elementů – ženy z úklidové služby jsou 
prodávány za účelem sexuálního vykořisťování a to způsobem nuceného manželství.  
 
Takže jiné formy, než ty, co jsme již zmínili, nepozorujete?  
Minet: Domnívám se, že nové formy, které se vyskytují, jsou v podstatě nové variace 
na již existující formy. Například naše definice pracovního vykořisťování je docela 
obecná a může tedy pokrýt více situací. Uvedu asi příklad, i když ten, co zmíním, se 
naštěstí nestává každý den. Měli jsme případ rodiny, která prodala své dítě na internetu. 
Otázkou bylo, zdali se případ bude řešit v rámci obchodování s lidmi, ale ve své 
podstatě k vykořistění nedošlo, protože v tom byl dobrý důvod. Cílem bylo dítě zkrátka 
jen prodat za účelem, aby se dostalo do lepší rodiny a lepších podmínek vlastně. 
Nejednalo se tedy o případ, který spadal do definice obchodování s lidmi. Tímto 
způsobem jsme byli postaveni před novou formu tohoto fenoménu, před něco, co jsme 
si do té doby ani neuměli představit.  
 
Tento případ byl tedy trestně stíhán v rámci judikatury obchodování s lidmi anebo 
ne? 
Minet: Nebyl.  
 
Už jste to trochu nakousl. Pozorujete jiné fenomény v rámci obchodování s lidmi, 
například internet a jeho roli? Je to nové místo pro rekrutování obětí?  
Minet: To se hodně liší rok od roku. Je již známé, že v roce 2017 jsme měli hodně 
probíhajících investigací ohledně nigerijské kriminální sítě, která je v Evropě velmi 
aktivní.  
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Ano. To jsem viděla například v reportu Myrii za rok 2018. Je to tak, že? 
Minet: Ano, ano. Mezi techniky, které nám jsou známé, samozřejmě patří i internet. 
Tento rok hodně probíráme například téma Vietnamců, kteří jsou ve 
večerních obchodech vykořisťováni. V tomto případu je zajímavé pozorovat jednu věc. 
Co se týče Vietnamců, člověk nabývá dospělosti v 16 letech. V Belgii to je ale 18 let. 
Takže když přijdou do Belgie pracovat, myslí si, že jsou dospělí. My je ale vnímáme 
jako nezletilé. Mají tedy i jinou perspektivu své situace a i toto musíte brát vždy v potaz, 
když diskutujete s obětí o vykořisťování. Na užívání internetu jsme se zaměřovali 
v uplynulých reportech. Více a více lidí využívá internet pro pracovní vykořisťování. 
Na inspektorech je to, aby pracovali s tímto faktem. (šum) Jeden z problémů, kterým 
čelíme, je to, že oběť, které byla poskytnuta pomoc, zase zpátky propadla obchodníkům 
a do stejného místa, kde byli předtím. Tohle je problém. Taky proto, že jste jim poskytla 
pomoc a asistenci a pak vidíte, že se vrátili. Co ale můžete v tomto případě dělat…? 
Nevím, jestli je zrovna tohle nový trend, ale je to zkrátka něco, s čím se setkáváme.  
 
Dříve jste zmínil, že výzvou je podle Vás identifikace obětí. Nyní ale hovoříte i o 
problému jim vůbec věci ohledně vykořisťování vysvětlit, abyste jim co nejlépe 
dokázal pomoci. Jak s těmito všemi výzvami pracujete od objevení obětí, prvního 
kontaktu až po rozhodnutí, které doufáte, že je pro daný případ nejlepší? 
Minet: Když máte policejní kontroly či pracovní inspekce, máte specializované služby. 
Když vidí, že je obtížné komunikovat s daným člověkem, měli by kontaktovat 
specializovaná centra. Ta někdy mohou vyslat člověka, který si půjde promluvit s danou 
potenciální obětí. A to je první kontakt. Ne vždy je to ale možné, protože existuje hodně 
kontrol a inspekcí. Samotné kontrolní orgány mají ale další nástroje v několika jazycích, 
které se vyvinuly z iniciativy OSN, aby se správně navázal kontakt s obětí. Mají 
k dispozici i interprety. Normálně by měli nabídnout takovému člověku 45 dní na 
zotavení. Často ale vidíme, že se tento krok nevyužívá. Protože když proběhne první 
kontrola, policie se snaží zjistit, kdo je oběť a kdo pachatel. Tak probíhají první 
rozhovory a výpovědi. V té chvíli již máte výpověď oběti. V právu je zmíněno, že by 
oběť měla mít nejprve možnost se zotavit a po určité době se až rozhodnout, jestli chce 
vypovídat či nikoliv. Což ale někdy v praxi během investigace není možné a oběť 
promluví ještě před nabídnutím doby na zotavení. Specializovaní pracovníci, například 
ti, co dělají sociální inspekce, se snaží porozumět situaci, a když je potřeba, mohou se 
obrátit na centra. Někdy ale figuruje v případu osoba, která odmítá cokoli říct a v takové 
chvíli jim může policie či inspektoři poskytnout informace o centrech a jak se na ně 
obrátit. Máme k dispozici balíček informací, který jim můžeme předat, a to v 26 
jazycích. Takže, i když potkáte někoho takového, i pro ně je možné kontaktovat 
centrum později, kdyby potřebovali pomoc.  
 
Zmínil jste nigerijskou kriminální skupinu. Operuje především na území Belgie či 
má velké sítě i jinde v Evropě, třeba ve Francii nebo Velké Británii? Já osobně 
nerozumím například tomu, proč je to zrovna nigerijská kriminální skupina, proč 
zrovna z Nigérie? Je na té zemi původu těchto obětí něco specifického?  
Minet: Můžete se na to podívat ve statistikách, ale již během prvních šesti měsíců 
v roce 2008 jsme měli již 17 odsouzených z kriminální činnosti v rámci této sítě. A proč 
zrovna Nigérie… Když musíte vydělat nějaké peníze, pro ně je to Evropa. Organizují 
tuto síť přímo pro vykořisťování v Belgii, Francii nebo jiné zemi. A používají takzvané 
„juju“, aby se ujistili, že bude oběť poslouchat.  
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Ale proč se nejedná například o ghanskou nebo konžskou kriminální skupinu. 
V čem je zrovna Nigérie specifická?  
Minet: Vypadá to, že právě oni v „juju“ věří a taky v… 
 
Kulturní tradice třeba? 
Minet: Ano, to taky. Je to tam opravdu silné. Je to jako magie. To je také to, proč je to 
pro nás tak obtížné, připadá nám to zvláštní a nechápeme, proč v něco takového věří. 
Ale v této zemi se na to dívají jinak. Proto je strašně důležité, aby policisté či jiní 
pracovníci pracující s obětí či v podobných situacích rozuměli, že smýšlení mezi námi a 
nimi není stejné. Jejich vnímání „juju“ je jiné.  Viděl jsem prezentaci od jednoho 
policisty, který reportoval o tom, že je někdy tato víra učiní velmi násilnými. Lidé jsou 
zabiti a obětováni v Nigérii, pakliže se nepodřídí „juju“.  
 
Lidé kterých národností jsou primárně obchodováni v Belgii. Jsou to nejvíce právě 
Nigerijci či Nigerijky?  
Minet: Minulý rok ano. Ale to se pokaždé, rok od roku mění. Když se podíváte na 
reporty Myrii, tak to tam uvidíte. Jen ale upozorním na tom, že to jsou data lidí, kterým 
byla poskytnuta pomoc, takže to je jen obraz obětí, kteří pomoc přijali. Máme také 
jakousi formu školení například o tom, kde se bavíme, kolik lidí bylo centrum pro 
pomoc a program ochrany doporučené, ale například se na centrum nikdy neobrátili. 
Taková čísla ale v reportech nenajdete. Máme hodně referencí lidí, kteří nebyli obětí 
obchodování lidí, ale byli v jiné těžké situaci, a tak byli pře-referováni na jinou službu. 
Předchozí rok to byly země severní Afriky. Záleží na situaci, někdy jedna síť kriminální 
skupiny třeba nahradí zase jinou atd.  
 
V definici obchodování lidí přechod hranice není důležitý element a může se 
vyloučit. Mířím tím tedy na vnitřní obchodování lidí – tedy uvnitř Belgie. Jaká je 
situace, pakliže se pokusíme srovnat situaci vnitřního a vnějšího obchodování 
s lidmi?  
Minet: Každý rok máme dvě, tři, čtyři belgické oběti, které byly obchodovány a 
identifikovány. Důležitým krokem bylo obeznámení všech, co pracují v terénu, že oběť 
obchodování s lidmi nemusí být cizinec ale i Belgičan. V guidelines to je jasně uvedené. 
Někdy jsou případy Belgičanů složité, především u nezletilých obětí, protože mají 
v Belgii stále plno kontaktů. Vysvětlím to jinak. Když máte oběť, která pochází 
z Nigérie, aby s Vámi otevřeně komunikovala, musíte ji od všech ostatních a od sítě 
izolovat. Pak se případ pravděpodobně vyvine dobrým směrem. Pakliže máte ale 
belgickou oběť, a to právě třeba dítě, tak je velmi obtížné je izolovat, protože v Belgii 
mají mnoho kontaktů. Práce s takovou obětí je tedy v něčem složitější v praxi. Máme 
ale dobrou zkušenost s centrem Espéranto.  
 
To se věnuje dětem a nezletilým, že? 
Minet: Ano.  
 
[Otázka o případu Anneke Lucas, o které byl jeden díl online televize DVTV 
v České republice off record, protože pan Minet pracuje v politice a akčním plánu 
Belgie, nikoli přímo s oběťmi obchodování s lidmi] 
 
Asi jednoduchá otázka. Podporuje Belgie tzv. „přístup 4 P“?  
Minet: Je to o koordinaci, takže ano. Když připravujeme jakýkoli akční plán, pracujeme 
se všemi těmito aspekty. Tento rok jsme participovali na kampani o obchodování 
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s lidmi a videu, které jsme vytvořili pro oběti s lidmi. Účelem bylo vysvětlit, jak 
kontaktovat specializovaná centra. Pracovali jsme na tom i ve spolupráci s Evropskou 
unií – konkrétně s Evropskou sítí pro prevenci kriminality, která financovala určité 
komunikační materiály, část jsme financovali sami. Bylo to na jednotlivých státech, 
jestli se kampaně účastí anebo ne. My jsme to udělali. Kampaň jsme šířili například i 
v dopravních prostředcích jednotlivých komun [městských částí]. Měli jsme na to 
poměrně málo času, tak bychom to chtěli příští rok rozšířit. Tahle práce má dva aspekty 
– jeden je koordinace, takže pracujeme na ochraně obětí, prevenci a dalších aspektech 
s tím spojených. Pracujeme taky s Radou prokurátorů, se kterou vytváříme systém 
trestního stíhání, na tvorbě guidelines pro trestní politiku atp.  Co se týče ochrany obětí, 
tak jsme v rámci koordinační platformy (ICP) vytvořili mechanismus referování. To 
jsme prodiskutovali s různými státními zástupci a snažili se to zlepšit. Probíhá ale 
nesčetně dalších diskuzí, třeba o ochraně nezletilých. Jak jsem již zmínil, tohle není 
nové téma, ale téma, na které jsme se rozhodli tento rok i další hodně soustřeďovat.  
 
Řekl byste, že [obchodování s lidmi] je vysokou anebo nízkou prioritou v Belgii. A 
proč? 
Minet: To je vždy těžké říct, protože priorit je vždy více. I když třeba všem problémům 
dáváte vysokou prioritu, ale je jich hodně, tak je to těžké hodnotit. Co mohu říct je to, že 
se snažíme o to, aby toto téma zůstalo neustále jednou z hlavních priorit. Není to ale 
vždy lehké, protože se situace někdy mění. Pro nás to byl například rok 2016 po 
teroristickém útoku. V tu chvíli bylo hodně policejních kapacit věnováno tomuto 
problému. Hlavní problém je často ten, že musíme najít rovnováhu mezi prioritizací a 
kapacitními možnostmi. Stále situaci evaluujeme a vytváříme nová doporučení. 
Kapacity jsou ale takové jaké jsou.  
 
Dá se tedy říci, že priorita je vysoká a po dobu několika let stabilní.  
Minet: Vlastně ano.  
 
Teď položím asi více teoretickou otázku, kterou nelze vyčíst z národních akčních 
plánů, proto možná bude komplikované na ní odpovědět. Přesto mě zajímá. Když 
akční plány budujete, pracujete alespoň v rámci diskuzí s problémy, které jsou 
spíše reflektovány na teoretické nežli praktické úrovni, jako je problém 
„jinakosti“. Protože lidé, kteří jsou nejrizikovější skupinou, mohou být lidé, kteří 
jsou z různých důvodů ze společnosti vyloučeni. Mluvíte tedy o tom, že například 
přístup k lidem na útěku je může teoreticky ohrozit, protože je právě posouvá 
k okraji společnosti? Je to skupina, kterou často od nás rozlišujeme, je to často 
diskurz „my“ vs. „oni“. Pracujete nějakým způsobem s tímto myšlením? 
Minet: Na politické úrovni samozřejmě musíme reflektovat to, jakým způsobem se na 
oběti, potenciální či již identifikované, pohlíží v rámci společnosti. To jsou třeba lidé na 
útěku. Můžete ale více vysvětlit Vaši otázku? 
 
Ano, omlouvám se, možná je to opravdu více teoretická nežli praktická otázka. Já 
Vám opravdu nechci vkládat slova do úst. Mám ale dojem z pročítání Vašich 
reportů a akčních plánů, že by mohlo být odpovědí na tuto otázku „ano“. Myria 
například ve svých reportech hovoří o pomoci nezletilým obětem a zmiňuje tam, že 
právě tito se mohou vzhledem ke své situaci ve zranitelné pozici v rámci celé 
společnosti vyskytnout, a tím pádem být rizikovější vůči obchodníkům. A řekli, že 
když budete prioritizovat tuto skupinu, je to způsob jak s touto „jinakostí“ 
bojovat.  
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Minet: Já rozumím Vašemu pohledu. Když máte takovou oběť, tak musíte zhodnotit 
celou situaci. Co jsme například udělali pro nezletilé oběti, je to, že mají k dispozici 
opatrovníky. Jednu věc bych ale mohl vypíchnout. První typ dokumentu, který dostaly 
[oběti] v průběhu programu ochrany oběti obchodování s lidmi, byl dokument o 
povolení k pobytu, jakoby technicky to nebylo úplně to stejné, ale něco podobného. 
Název dokumentu byl rozkaz opuštění území. Což rozhodně nebyl pozitivní dokument 
pro někoho, kdo byl obětí. Tak jsme v roce 2016 změnili legislativu. Změnili jsme 
administrativní název dokumentu, aby byl více pozitivní. Když je to možné, snažíme se 
dělat změny, které možná působí jako malé, ale je to lepší než v té věci nedělat nic.  
 
Vnímáte sebe, tedy Belgii, jako model, co se týče boje proti obchodování s lidmi? 
Myria to zmínila, a to není belgický státní orgán, je to nezávislý orgán. 
Minet: (smích) Asi odpovím upřímně. Myslím si, že do jisté míry ano, ale jen 
v některých aspektech. 
 
Ve kterých například? 
Minet: Myslím si, že naše zkušenost se specializovanými centry je dobrá a důležitá. 
S Espérantem je ta zkušenost taky cenná. Také systém ochrany obětí byl vůbec jeden 
z prvních, který v Evropě existoval. Myslím si ale, že v jiných aspektech se naopak 
můžeme učit od jiných zemí, protože si myslím, že například ve Velké Británii 
zpracovávají některé politiky velmi dobře. Voilá, je potřeba takovou pozici nuancovat – 
silní můžete být v některých aspektech, slabí zase v jiných. 
 
Na jednu stranu tedy souhlasíte, že jste modelem, co se boje proti obchodování 
s lidmi týče a na druhou stranu říkáte, že musíte zapracovat na ochraně 
nezletilých. Vidíte i některé další slabé stránky Vašeho národního akčního plánu? 
Minet: Na ty se můžete podívat v reportu GRETA. Ten představuje dobrý souhrn 
silných politik i těch slabých míst, které se musí zlepšit. Upozorňuji na to, protože 
máme velmi transparentní konverzaci s GRETou. Jsou dobří v tom rozpoznat a 
analyzovat to, v čem se musíme zlepšit. Takže tento dokument Vám velmi doporučuji. 
Kdybych ale měl vypíchnout některé části naší strategie, které jsou slabé, tak by to bylo 
identifikování nezletilých obětí obchodování s lidmi, chtěli bychom také reorganizovat 
širokospektrální výcviky pro policejní důstojníky, protože se nyní hodně soustředí na 
protiteroristické výcviky a chtěli bychom jim jen připomenout, jaká je procedura, když 
by se potkali s obětí obchodování s lidmi. Samozřejmě s migrační krizí se hodně řešilo 
pašování, ale je potřeba jim i připomenout obchodování s lidmi. Je tedy hned několik 
věcí, na kterých musíme pracovat, zlepšit je a reorganizovat. Poslední aspekt, na kterém 
chceme pracovat, je spolupráce se soukromým sektorem. Již nyní pracujeme 
s některými bankami a nemocnicemi, ale chtěli bychom se spojit i s ostatními sektory.  
 
O jaké spolupráci přesně mluvíme? Zajímá mě třeba spolupráce s bankami. 
Minet: S bankami spolupracujeme v rámci vyšetřování a investigace.  
 
Tím myslíte třeba prošetřování bankovních účtů? 
Minet: Banky musí nahlásit všechny podezřelé transakce, které by mohly mít co do 
činění s praním špinavých peněz. Taková transakce může mít spojitost i 
s obchodováním s lidmi. A my zase víme, jak taková transakce může vypadat, máme 
seznam indikátorů, například jak to poznat. Tuto spolupráci bychom chtěli rozšířit o 
transakční agentury. Když ale navrhujeme takový instrument, musíme k tomu přidat 
vůbec i představení celé problematiky. Je hrozně důležité vědět, co vůbec obchodování 
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s lidmi je. Stejně podstatné je vědět i to, že za podobnou transakcí se skrývá i nějaká 
lidská oběť. Hlavním cílem je samozřejmě začít vyšetřování, ale také zvýšit povědomí o 
tomto problému pro lidi, kteří v tom sektoru pracují. Jejich práce nám pomůže odhalit 
situaci a pomoct oběti.  
S nemocnicemi je spolupráce navázaná především kvůli pomoci obětem a jejich 
identifikování. Někdy máte oběti, které se mohou dostavit do ambulancí nemocnic. Do 
nemocnic dáváme brožury pro lékaře. Tam jsou vysvětleny některé náznaky toho, co 
mohou na pacientovi vidět, a které by mohly být teoreticky znaky oběti obchodování 
s lidmi. Je tam popsáno i to, jak s nimi mají hovořit a že by jim měli nabídnout sezení 
ve specializovaném centru, kde mohou nalézt pomoc. Minulý rok jsme měli jeden 
výcvik, kde hovořil jeden člověk z nemocnice. To bylo velmi zajímavé. Vyprávěl jeden 
příběh pacienta. Ten přišel do nemocnice a byl vyhladovělý. Sociální pracovníci 
v nemocnici se ho zeptali, zdali někde pracuje, či jestli má registrované sociální číslo 
zabezpečení a bankovní účet. Nic z toho neměl. Byl to znak toho, že je něco špatně. 
Řekl těm lidem, že ale pracuje. Dále s ním mluvili, aby mohli lépe identifikovat situaci. 
Měli podezření, že by mohl být obětí obchodování s lidmi. Doporučili ho do jednoho ze 
specializovaných center. A obětí opravdu byl.  
 
Tedy taková partnerství a spolupráce pomáhají efektivněji identifikovat oběti 
obchodováním s lidmi, je to tak? 
Minet: Rozhodně ano.  
 
Řekl jste, že jako Belgie děláte jasnou oddělující čáru mezi pašováním lidí a 
obchodováním s lidmi. Nemůže být někdy ale případ spojení obou, třeba právě 
nigerijská zločinecká síť? 
Minet: Ano. Někdy máte usvědčení jak z obchodu s lidmi, tak z pašování těchto lidí. 
Takže se to stává. V takových případech jsou lidé nejdříve pašováni do Belgie, a pak až 
poté jsou v Belgii vykořisťováni. Identifikováni jsou třeba až po letech.  
 
Mluvili jsme o ochraně nezletilých. V Myria reportu z roku 2018 je napsáno, že 
právě jejich ochrana je jedním z cílů za každou cenu. Můžete například popsat 
některé nápady, instrumenty či kroky, které v rámci tohoto problému podniknete 
v nové strategii od roku 2020?  
Minet: Nevím, jestli o tom víte, ale minulý rok jsme adoptovali instrumenty specificky 
na ochranu nezletilých. Ale je to dostupné pouze ve francouzštině. Mohu Vám to poslat. 
Jsou tam popsány jejich situace, jaká je procedura, jak je identifikovat atd. To je taky 
důvod, proč jsme letos pořádali další výcviky lidí, kteří se v tomto terénu dětí a 
nezletilých pohybují – například s neziskovým sektorem, například s centrem 
Espéranto. Tam jsme diskutovali i o konkrétních případech. 
 
A co například presumpce dětství? Když nelze bez dokladů zjistit, jestli se jedná 
opravdu o nezletilého či nikoliv, pracujete s touto obětí, jako kdyby nezletilou 
byla? 
Minet: Odpověď o tomto problému zjistíte také v reportu GRETA. Nebudu o tom tady 
mluvit do detailu. Jsou tam jisté testy. Více informací můžete zjistit v té zprávě. 
 
Hodně jste mluvil o několika specifických školeních. V jedné zprávě Evropské 
komise z roku 2016, která hodnotí, do jaké míry členské státy přijaly opatření 
nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2011/36/EU, se píše, že Belgie dělá mnoho 
školení a podporuje pravidelnou přípravu úředníků. Ne však pro státní zástupce 
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mimo zaměstnance různých ministerstev, zástupce sdělovacích prostředků či 
pracovníků provádějících hraniční kontrolu.  
Minet: Počkat, počkat, počkat. Ve kterém reportu? 
 
Byla to zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě z prosince 2016. Chtěla 
jsem se zeptat na to, zdali to tak stále je, jestli se něco pravidelně, co se týče 
odborné přípravy, mění, jak se taková rozhodnutí přijímají atd. Tato část byla 
napsaná ke komentáři Komise ke článku 18 směrnice EU. 
Minet: Nevzpomínám si na tento report. Jestli to tak opravdu říká, tak tomu 
nerozumím. Možná jsou to jen nějaké příklady a ne celé výčty. Samozřejmě, že my 
školení pořádáme. V Belgii jsme malá země, nebudeme dělat školení jen pro 15 lidí, 
proto se musí dělat nějaká rozhodnutí. Minulý rok jsme proškolili regionální sociální 
inspektory. Jedná se ale o 20 lidí, takové školení nebudeme dělat každý rok. Dnes jsem 
již zmínil, někdy musíte školení updatovat a to právě třeba nyní děláme pro policejní 
důstojníky. Na to máme pracovní skupinu, abychom zorganizovali nová školení pro 
magistráty. Tento výcvik máme skoro každé tři roky. Někdy to je obecné školení, někdy 
specializované.  
 
Když jsem studovala strategie EU, jeden z dokumentů se jmenoval Zpráva Komisi 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící v souladu s č. 23 odst. 1 směrnice 
2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, do 
jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí, bohužel tento dokument u sebe na rozhovoru nemám, a…  
Minet: Hm. Nechám je interpretovat situaci tak, jak chtějí. Voilá. Pro mě je důležité to, 
že jsou stále věci, které se mohou zlepšit, to samozřejmě. A to se snažíme dělat 
v národních akčních plánech. Není ale možné školit všechny lidi ve stejnou chvíli. 
Opakovaně ale míváme školení pro magistráty, policejní důstojníky, lokální školení. 
Nejsložitější je ale zacílit na skupinu, která se nijak v tématu nespecializuje. Příklad za 
všechno – federální policista je velmi proškolený, ale pro lokální policii je složité 
zajistit, aby každý policista byl proškolený. Nejsou v tomto specialisté, tak je to pro ně 
těžké. Je důležité je proškolit, ale… 
 
Je to hodně lidí. 
Minet: Přesně tak. Takže proto to není vždy možné.  
 
A konkrétně tedy třeba pohraniční policisté jsou vyškolení anebo ne? 
Minet: Ano, kontrola na letištích. Pokud je to možné, proškolíme je. Jsou si ale vědomi 
procedury v rámci obchodování s lidmi a ví o identifikaci obětí. Chtěli bychom mít více 
iniciativ pro lidi, kteří v této oblasti pracují.  
 
Podle Vašich vědomostí, jsou některé části evropské směrnice 2011/36/EU 
nenaplněny a neimplementovány? 
Minet: Ne. Jako evropská země jsme poslali report, že jsme plně v souladu se směrnicí 
a k žádnému implementačnímu deficitu nedošlo. Odevzdali jsme třeba tuto zprávu 
pozdě, měli jsme poslední věc, kterou jsme museli adoptovat, byl to detail, ale trvalo to. 
Byla to škoda, ale… Komise nyní analyzuje znova tuto situaci, čekáme na to, jestli vůči 
nám bude mít nějaké dotazy.  
 
Již jsem zmínila ten dokument Komise, se kterým budu pracovat. Žádný novější 
jsem již nenašla. Rovněž jsem nezjistila žádný implementační deficit. Mám ale i 
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přesto pár konkrétních otázek ohledně pár článků ze směrnice. Budu je Vám 
pokládat postupně. Jedná se možná o detaily. O článku 5 o odpovědnosti 
právnických osob se píše na straně 5, že „z pojmu právnická osoba jsou vyloučeny 
státy a veřejné subjekty při výkonu státní moci a veřejné mezinárodní organizace. Na 
základě dostupných informací takové veřejné subjekty nebo organizace nezačlenil do 
definice pojmu právnická osoba žádný členský stát.“ Je to tak? 
Minet: O tomto v národním akčním plánu nic nenajdete. O tomto odkazujeme jinde 
v právu.  
 
O článku 6, který se věnuje sankcím, Komise uvedla, že většina členských států se 
rozhodla zavést alespoň jednu další sankci. U Belgie bylo zmíněno zveřejnění či 
vystavení rozhodnutí nebo rozsudku, jimiž byla právnická osoba shledána vinnou 
z trestného činu (s. 6).  
Minet: Můžeme konzultovat rozhodnutí a rozsudky, třeba v rámci reportů Myrii je toto 
dostupné. Máme také v Radě prokurátorů pravidelně možnost zasílat hlavnímu 
prokurátorovi důležitá rozhodutí, která například nějakým specifickým způsobem 
interpretují právo. Tohle ale není veřejné. Někdy se ale objeví některé části online. 
Chtěli bychom dát dohromady více rozsudků, ale je to hodně časově náročné. Na 
stránkách organizace Myria můžete najít zajímavá rozhodnutí, na kterých se podíleli 
občanské společnosti. To je taky zajímavé.  
 
Komise o Belgii ve spojitosti s článkem 9 o vyšetřování a trestním stíhání napsala, 
že jen 7 států včetně Belgie zmínilo a publikovalo celý seznam instrumentů pro 
investigaci jako monitorování bankovních účtů, tajné sledování atd. Proč to Belgie 
udělala? Je to více efektivní?  
Minet: To, že jsme ale zmínili seznam instrumentů, neznamená, že stejné instrumenty 
nepoužívají i jiné státy. My jsme je jenom zmínili. Je to pro nás důležité je zmínit, 
protože víme, na co se máme soustředit a co evaluovat. Jedině tak víme, jestli na těch 
instrumentech máme něco změnit. Zmiňujeme je i například v jednotlivých guidelines. 
Když jsme například poprvé evaluovali guidelines pro systém referování, tak jsme 
identifikovali, že jsou tam jisté nedostatky v komunikaci mezi prokurátorem a 
magistrátem pracujícím s nezletilými. Někdy to mohou být případy obchodování 
s lidmi, ale nebylo to tak identifikované. Podívali jsme se tak na zmíněné instrumenty a 
změnili jsme je.  
V reportu GRETA bylo konstatováno, že instrumenty používáme dobře. A od Komise 
jsme žádnou zprávu nedostali.  
 
Přemýšlela jsem nad tím, že se ve směrnici například zmiňuje „důvodné podezření“ 
nebo „oprávněné důvody“ atd. (v anglickém překladu „reasonable grounds“) Jak 
toto obecné pojmenování vnímáte? Co si pod tím mám představit? Konkrétně 
třeba v případu ochrany obětí. Máte například nějaký seznam indikátorů, co se dá 
za takové „oprávněné důvody“ považovat? Dříve v rozhovoru jste zmínil například 
přitěžující okolnosti, patří do nich?  
Minet: Mluvíte o obětech obchodování nebo…? 
 
Ano.  
Minet: Tak co se týče obětí, tak jsou ty indikátory jasné. Oběť má čas na zotavení, 
během kterého má již nárok na to, aby zůstala v belgickém teritoriu, poté se oběť musí 
rozhodnout, jestli podá výpověď o případu. Když spolupracuje, může požádat o 
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povolení k pobytu. Do 6 měsíců musí magistrát, na základě vyšetřován, status oběti 
potvrdit. Rozhodnutí tedy činí magistrát, zdali se jedná o oběť nebo ne. 
 
Viděla jsem v dokumentech EU, že mechanismus identifikace se uplatňuje pouze 
na nebelgické oběti. Je to tak?  
Minet: Když se podíváte pouze na právo, tak samozřejmě při identifikaci uplatňujeme 
povolení k pobytu, což se samozřejmě uplatňuje jen na ty, kteří nepocházejí z Belgie. 
Část toto mechanismu máme jako klasické mechanismy, jako třeba jejich doporučení 
specializovaným centrům, povolení k pobytu, ale musíte taky brát v potaz směrnice 
z 2008 a 2016. Myslím, že to možná pochází z těchto dokumentů. Je pravda, že tam 
nenaleznete nic víc o mechanismu pro belgické občany. 
Probíhají diskuze aktuálně o tom, zdali bychom to neměli zmínit někde jinde v právu, 
ale to je spíše pro lepší formalizaci zákonů, které aktuálně máme. Ale tohle už je 
v mechanismu referování.  
 
Články 12 a 13 jsou o ochraně obětí a jejich asistenci. Komise řekla, že co se týče 
Belgie, implementace těchto článků musí být více prozkoumána a vyžaduje 
důkladnější prozkoumání. Proč tomu tak je? Samozřejmě tady nejde o 
implementační deficit, nikdo neříká samozřejmě, že obětem neposkytujete 
asistenci, jen asi nemohli dohledat dostatek informací. Tak mě to jen zajímá. 
Minet: GRETA měla také takový komentář a dotaz. V naší odpovědi uvádíme, že 
záleží, na co se v Belgii takové reporty zaměřují. V Belgii máme i regionální 
parlamenty a možná se to týká někdy pouze jich. Někdy máme evaluace pouze o nich. 
Musíte měřit a evaluovat, ale nebudeme evaluovat jenom z toho, že to chceme.  
 
Chtěla bych se Vás také zeptat na nahrávání rozhovorů. Evropská unie například 
doporučuje, aby se rozhovory s oběťmi nahrávaly, aby se nevystavovaly takovým 
situacím opakovaně. Děláte to v Belgii? 
Minet: Ano, může se to používat. Dělá se to ale především v případech dětí a 
nezletilých. Je to ale vlastně docela málo časté, že by oběť hovořila přímo v soudní síni, 
protože v našem systému je specializované centrum občanským sektorem, ale zároveň 
může zastupovat dotyčného, protože případ oběti projednává. Informují oběť o tom, 
kam se případ u soudu posunul. Zároveň je v našich směrnicích, co se obchodování 
s lidmi týče, jasně uvedeno, že se musíme vyhýbat sekundárnímu traumatizování oběti. 
Obecně řečeno, když máte přímo oběť v soudní síni, je to jejich rozhodnutí. Před dvěma 
lety to tak například u jednoho případu bylo a bylo to zajímavé. Z toho hlediska, že řekli 
přímo soudci, že u soudu být chtěli, protože pro ně to bylo důležité. Chtěli svůj příběh a 
svoji realitu popsat přímo soudci sami. Někdy ale sám soudce také může rozhodnout, že 
s obětí potřebuje přímo mluvit. GRETA toto také pozorovala ve svém posledním 
reportu. V protokolu o lidských právech se také ale zmiňuje, že toto právo musíme 
poskytnout pachateli, soudy ale mohou odmítnout. 
Soudy ví o tom, že by se ideálně měly vyhnout setkání oběti s pachatelem. Někdy je ale 
obtížné se tomu vyhnout. Snažíme se ale o to.  
 
Máte také nějaké prostředky, které platí i pro zbytek rodiny oběti – ochranu nebo 
asistenci? 
Minet: Ne, ale to je více komplikované téma. Obecně řečeno nemáme, ale možná byste 
se mohla zeptat specializovaných center, protože to záleží opravdu případ od případu. 
Není to příliš otázka národní strategie, spíše přístupu k danému konkrétnímu případu, 
třeba jestli je obětí například nezletilý. 
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Co se týče kompenzace oběti. Belgie je jednou z mála zemí v EU, která vytvořila 
specifický státní fond pro kompenzaci obětí obchodování s lidmi. Proč jste se tak 
rozhodli? 
Minet: Tohle se vytvořilo ještě v době, kdy jsem tady nepracoval, takže přiznávám, že 
je poměrně obtížné na takto položenou otázku odpovědět. Myslím si ale, že hlavní 
myšlenkou, která rozhodnutí vytvoření takového fondu popohnala, je to, že oběť je 
v opravdu kritické situaci po vymanění se z cyklu obchodování. Musím ale přiznat, že 
pro oběti není vůbec jednoduché na tento státní fond, byť existuje, dosáhnout. Mohou 
tak učinit pouze tehdy, když ostatní principy asistence selžou. Je to spíše 
komplementární pomoc k těm ostatním.  
 
Komplementární je tedy k čemu? 
Minet: K ostatním druhům asistence, které jsou součástí procesu práce s oběťmi. 
Nejdřív se musí od svého právníka dozvědět, jestli nezískají něco od usvědčeného 
pachatele, jestli dostávají alespoň nějakou mzdu. Když ne, pak mohou požádat o 
podporu ze státního fondu. To se děje například hodně u obětí sexuálního 
vykořisťování. Pro ty, kteří byli obětí nucené práce, je velmi obtížné na takovou 
kompenzaci dosáhnout, protože je fond zaměřený na ty, kteří byli terčem násilí. I když 
koncept násilí je samozřejmě ošemetný, může to být fyzické násilí, ale taky psychické. 
Vidíme, že pro oběti nucené práce je velmi obtížné bohužel toto dokázat a tedy na státní 
fond dosáhnout. 
 
Ráda bych se zeptala na jednu konkrétní situaci. Když bych například využívala 
služby, které jsem si zaplatila od oběti obchodování s lidmi, a věděla bych o tom, je 
využívání takových služeb zločin nebo právní přestupek? 
Minet: To záleží. Právně je to podle mě možné trestně stíhat někoho, kdo vědomě 
využil služby takové oběti. Měli jsme jeden případ, který vysvětlím. V případu 
figurovala firma, která si najala úklidovou firmu. Lidé v ní byli vykořisťováni. Sociální 
inspekce toto zjistila a informovala firmu, která si ji najala. Ta ale na zjištění nijak 
nereagovala. Když vyšetřování probíhalo, zjistilo se, že jejich přístup „je mi to jedno“ 
plynul i potom, co se dozvěděli, co je to za firmu a o situaci v ní. Byli o tom [ze strany 
inspektorů] velmi dobře informovaní. Soud tedy v tomto případu zhodnotil to, že 
neučinění žádné akce, i když o situaci v této úklidové firmě věděli, je zločin. 
Nicneděláním se totiž podíleli na vykořisťování. Máme takové právo, ale je to 
výjimečné, protože to nemusíte vědět. 
 
Ano. Také se mi honí hlavou, že někdy je přece jen obtížné dokázat to, že jste o 
tom věděli anebo nikoliv.  
Minet: Přesně tak. V guidelines pro prokurátory zmiňujeme, že toto právo existuje. A 
pokud je to možné, měli by se na toto zaměřit. Ale zase, jak jsem již říkal, zjistit toto 
není vždy jednoduché.  
 
Poslední otázka na směrnici EU z roku 2011 bude zaměřená na národního 
zpravodaje. Komise zmiňuje, že to je specifická osoba a nikoli orgán, jak tomu 
může někdy být. Je to tak? 
Minet: Ne. Je to Myria a to je v podstatě orgán. V Nizozemí je to například osoba. 
  
Kdybyste měl generalizovat obecně harmonizaci EU v rámci problematiky 
obchodování s lidmi. Jak byste ji v Belgii zhodnotili. Berete ji jako pozitivní jev a 
pozitivní instrument pro celoevropskou harmonizaci? Evaluoval byste jí jako 
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cennou. Je pro něco dobrá a v něčem naopak nikoliv? Zajímá mě obecně Váš 
názor na harmonizaci v tomto tématu. 
Minet: Myslím, že přijmutí některých aspektů směrnice bylo velmi klíčové, třeba dobu 
na zotavenou. Může se to měnit stát od státu. Ale je důležité, že vůbec všude je. Tento 
aspekt byl velmi důležitý. Jsou ale pořád otázky, na které se ještě musí nalézt odpověď. 
Například vyřešení otázky, pod kterou jurisdikci spadá. Vymyslím si příklad – například 
člověk čínské národnosti byl vykořisťovaný ve Francii. Ale případ byl objeven až 
v Belgii. Měl by spadat pod Belgii? Logicky by měl být případ řešený ve Francii, 
protože v Belgii k tomu není důvod. V současnosti je to tak, že se lidé ve 
specializovaných centrech snaží zajistit to, co je pro oběť nejlepší. Ale neexistuje žádný 
instrument, který toto dilema oficiálně řeší. Je to spíš o pocitu a o kontaktu se zemí, kde 
k vykořisťování došlo.  
 
Napadá Vás něco, co by nikdy harmonizované být nemělo? 
Minet: To nevím. Zajímavé by bylo naopak prodiskutovat to, co jsem zmínil. Ale ve 
chvíli, kdy se směrnice vytvářela, tohle nebyl problém, protože se to nestává často.  
 
Takže Vás nenapadá žádný aspekt obchodování s lidmi, který by se nikdy neměl 
vyskytnout na stole evropských činitelů a měl by zůstat podle Vašeho názoru pouze 
v suverenitě členských států? 
Minet: To je opravdu těžké odpovědět.  
 
Ano, tomu rozumím. Jen mě zajímá Váš pohled. Četla jsem strategie Belgie i České 
republiky, všechny dostupné dokumenty Evropské unie a jen mě napadlo, jestli 
existuje ze strany států něco, co by třeba novela této směrnice do budoucna neměla 
začleňovat.  
Minet: Harmonizace musí zůstat harmonizací. Neměla by být něco, co neodpovídá 
nebo je přímo proti politické vůli jednotlivých států. Tím mám na mysli, že by neměla 
bránit státům rozvíjet určitou politiku nebo konkrétní instrumenty, které chtějí. 
Například každý stát chce pracovat třeba na odlišných aspektech této problematiky. Teď 
mě nenapadá žádný konkrétní příklad. Když ale vidíme konkrétní návrh, tam si můžeme 
říct – ano, tohle zachází až příliš daleko.  
 
Napadá Vás nějaký případ během Vaší kariéry, kdy jste si toto řekl? 
Minet: Snažím se vzpomenout na to, když jsme o směrnici diskutovali. Ale je to tak 
strašně dávno. Protože samozřejmě se to přitom muselo stát. Třeba si ale pamatuji, že 
když jsme diskutovali o povolení k pobytu, tak jsme přemýšleli nad tím, jestli by 
vzhledem k tomu něco nemělo být povinné pro oběti pašování i obchodování s lidmi. 
Bylo ale rozhodnuto, že o tom mají rozhodovat jednotlivé státy samy. Na příklad tohle 
bylo to, co státy preferovaly. V rámci obchodování s lidmi máte témata, ve kterých mají 
státy jinou politiku, která není všude třeba vůči sexuálnímu vykořisťování stejná. Tomu 
rozumím. Problém, na který se třeba občas naráží, je to, jaký ten stát má obecně politiku 
– třeba vůči prostituci, která může souviset s obchodováním lidí. Často slyšíte, že 
někteří preferují systém ve Švédsku nebo v Nizozemí, kteří třeba navrhují, že politikou 
[o prostituci] můžeme lépe identifikovat situaci a organizovat různé věci, aby lidé, kteří 
v sexuálním odvětví pracují, měli práva třeba na lékařskou péči. Jsou aspekty, které jsou 
opravdu navázané obecně na politiku státu, a podle toho je implementují.  
 
Když byste měl jednoduše ohodnotit přínos EU, ať už v podobě směrnice, strategie 
či jiných doporučení. Zhodnotil byste ji jako cennou? 
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Minet: Směrnice je velmi cenná. Co se týče ostatních dokumentů, záleží, o kterém 
z nich mluvíme. A to z toho důvodu, že my denně pracujeme s touto tematikou a tak 
některé věci, se kterými přijde EU, ty už dávno víme, protože jsme ve fieldu přítomni. 
Směrnice je užitečná v tom, že zajišťuje to, že v boji postupujeme stejně. Hodně 
zajímavé je také to, že spolu státy mohou sdílet své zkušenosti. Strategie mohou být 
zajímavé, ale do určité míry, protože my máme také svoje vlastní strategie. Takže 
záleží.  
 
Existovaly nějaké případy, na kterých jste spolupracoval s Českou republikou? 
Minet: Byl jsem jednou ohledně jednoho z evropských projektů v Česku na konferenci. 
Probíhají mezi námi diskuze v rámci národních zpravodajů na půdě EU, a to dvakrát do 
roka.  
 
Co jste identifikovali jako největší výzvy do budoucna pro novou národní strategii 
– tedy akční plán Belgie – která má začít v roce 2020? 
Minet: Je několik bodů, na kterých pracujeme a budeme na nich chtít i pracovat poté. 
Důraz budeme klást na identifikaci nezletilých obětí, budeme více pracovat na 
informacích ohledně obchodování s lidmi, budeme evaluovat projekt tzv. sociální 
značka (v angl. „social label“), kterou mohly firmy obdržet za to, že pracovaly na 
udržitelném cíli a měly sociální dopad, mnoho firem však o ní nepožádalo, tak budeme 
zjišťovat proč. Byl to dobrý nápad, a co je důležité, je, že byl pozitivní. Ostatní naše 
aktivity jsou o trestním stíhání, že někdo musí dělat to a to. Tohle bylo pozitivní. Chtěli 
bychom také věnovat některé kapacity na osvětové kampaně pro veřejnost, tohle 
bychom opravdu měli zlepšit.  
 
A jak to plánujete udělat? 
Minet: Budeme pracovat na jedné kampani, kde jsme v kontaktu s UNODC s názvem 
Modré srdce (v angl. „Blue Heart“), která bude v dopravních prostředcích, v metru, na 
vlakových nádražích atd. Tu začneme letos.  
 
Zmínil jste lepší identifikaci nezletilých obětí. K tomu využijete jaké instrumenty? 
Minet: Jako první plánujeme revidované školení pro policejní důstojníky o 
obchodování s lidmi i pašování. Aby věděli, že jsou pro ně různé guidelines, ale že se 
některé aspekty mohou aplikovat pro obojí atd.  
 
Ve víc teoretičtějších akademických článcích, i jinde, jsem pozorovala například 
diskuze o tom, aby se strategie zaměřovaly na poptávku, nikoli hlavně tedy na 
výsledek, co je poté. Pracujete i s tímto? Možná na to nemáte odpověď, a to je 
v pořádku.  
Minet: Na toto téma přesně vedeme diskuze v rámci příprav nového akčního plánu od 
roku 2020. Bohužel toto nemůžu více komentovat. Co ale mohu říct, je to, že na tom 
pracujeme a jsou různé aspekty, jak s tímto pracovat – například už když se soustředíte 
na prevenci, pracujete s poptávkou. Více o tom bohužel nemohu říct, protože dokument 
ještě není hotový.  
 
Budete více pozorovat genderové rozložení obětí do budoucna? 
Minet: V minulém akčním plánu jsme se na dimenzi genderu již soustředili, bylo to ale 
roztroušené na více místech, nebyla o tom vyloženě jedna kapitola. Bude to ale i tak 
nadále asi. Genderová dimenze je ale důležitá, především vzhledem k sexuálnímu 
vykořisťování, kde dominují oběti ženského pohlaví. Může to být samozřejmě někdy i 



   

 

124 

muž. Ve statistikách vidíte dva trendy – v rámci sexuálního vykořisťování vidíte více 
ženy a v tom pracovním více muže. Genderová dimenze je velmi specifická. Když se 
státními zástupci téma prodiskutováváme, genderovou dimenzi zmiňujeme.  
 
V některém z dokumentů, myslím, že se jednalo o rok 2014, což je již před nějakou 
dobou, jsem našla, že Belgie je jednou z TOP 5 obchodníků s lidmi v rámci EU. 
Jak s tímto pracujete? Je ta situace stále stejná? 
Minet: Ve kterém dokumentu jste to našla? Bez zdroje Vám toto neokomentuji. To je 
pořád dokola – interpretace dat. Jednou jsme zaslali do EU report, který zmiňoval počet 
odsouzení. Upozornili jsme na to, že byť data měla být za úsek dvou let, jsou pouze o 
roku a půl, v druhém roce se jednalo o prvních šest měsíců. Takže samozřejmě počet 
odsouzení byl menší než předchozí celý rok. Report byl komentovaný tak, že Belgie 
měla nejmenší počet odsouzení. Omlouvám se, ale co čtete někde v reportu, aniž byste 
dávala pozor na komentáře ze strany států, tak prostě neznamená, že tak to je. Často 
jsou data a statistiky prezentovány jako fakta. Já na ně nahlížím proto, že mi mohou 
poskytnout prostor na nové otázky. A to je důležité a zajímavé – hledat nové otázky. 
Ale to je vše. Nejsem si jistý, jestli statistiky jsou tak přesné.  
 
Říkal jste, že směrnice EU byla diskutována během Vašeho předsednictví. Je ve 
směrnici něco, co bylo tzv. pushované především z Vaší strany a do směrnice se to 
promítlo? 
Minet: Měli jsme k dispozici od Komise návrh. Tehdy jsme neměli koordinátora, jako 
máme nyní, ale měli jsme nějaké kontakty na administraci. Takže třeba byli nějaké 
konzultace s některými státy. Během navrhování směrnice se nás ptali na nějaké 
komentáře. Návrh byl tedy formován i z toho, na co se států ptali. Během předsednictví 
jsme pořádali konferenci o obchodování s lidmi v Komisi.  
 
Napadá Vás ještě něco o roli EU ve vaší strategii nynější i budoucí, co jsme ještě 
nezmínili? 
Minet: Zmínil jsem třeba to, kde by oběť měla být. Nevím, jestli potřebujeme úplně 
novou směrnici, ale tohle téma není dostatečně diskutované. Řešíme to na úrovni 
Beneluxu, tam můžeme nalézt řešení, pokud se to odehraje na území tří států, ale 
kdybychom měli třeba v budoucnu případ vykořisťovaného člověka v Řecku, ale pak 
byl v Belgii, tak nebude lehké nalézt řešení.  
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Příloha 2: Rozhovor s Kateřinou Bělohlávkovou a Pavlou Drškovou v budově 
Ministerstva vnitra v Praze 29. 11. 2019 (vedla Tereza Haniaková v českém jazyce) 
 
Datum: 29. listopadu 2019 
 
Poznámka autora: V přepisu rozhovoru byly vynechány tautologické části, tedy části, 
kdy zpovídaný například ve dvou po sobě jdoucích větách zmínil stejnou informaci, a 
nesrozumitelné části, kdy si zpovídaný srovnával myšlenky, a tedy myšlenka neměla 
jasné vyznění.  
 
Nejdříve se Vás musím zeptat, jestli souhlasíte s tím, že tento rozhovor bude 
natočený pro účely diplomové práce. A taky potřebuji Váš slovní souhlas, že to 
víte. 
Kateřina Bělohlávková: Ano, vím, že rozhovor bude nahráván a souhlasím s tím, že 
bude použit pro účely Vaší diplomové práce. 
Pavla Dršková: Taky souhlasím, že bude použit pro účely diplomové práce. 
 
Děkuji moc, já potřebuji informovaný souhlas, alespoň ústní, aby to bylo eticky v 
pořádku. Takže, já bych Vám ráda uvedla, co já budu zkoumat. Nejdřív bych se 
asi bavila o nějakých diskurzech obecně, kam vlastně obecně zařazujeme ten 
problém obchodování s lidmi, protože některé státy v rámci EU to hodně obrací na 
diskurz organizovaného zločinu, kriminální činnosti, některé státy spíše mluví o 
porušování lidských práv atd. Některé mají 4P, 3P, vysokou nebo nízkou prioritu, 
takže se budeme bavit o nějakých obecných diskurzech. Chci pochopit spíš hlubší 
význam toho, kam zasazujete problém obchodování s lidmi, jak to vnímáte v rámci 
České republiky. Je to hodně obecné, ne úplně praktické, spíš teoretické. A potom 
se budeme bavit konkrétně o situaci v České republice. Zeptám se Vás na 
harmonizaci v rámci Evropské unie, mám tady nějaké otázky ke směrnici z roku 
2011, protože jedna část kapitoly mé práce zkoumá implementační deficit, spíše 
nedeficit podle mého zjištění, ale mám stále [nějaké] otázky, protože přece jenom 
každý stát s touhle směrnicí, tím, že je obecná, tak pracuje každý jinak. Pak mám 
některé konkrétní otázky k nějakým článkům, které mě zajímají a bude mě 
zajímat taky Váš pohled za Českou republiku nebo za Ministerstvo vnitra, jak tuto 
harmonizaci vnímáte, jestli by měla jít někam dál, hlouběji, anebo jestli by měla 
zůstat, tak jak je teď. A poslední budou takové konkrétnější otázky, na osvětové 
kampaně, jakou je to prioritou, jak se s tím pracuje v ČR, například v národní 
strategii jste zmiňovali La Stradu nebo kampaň s La Stradou, tak se o tom trošku 
pobavit, pro které jsou vlastně ty výcviky udělané, pro které pracovníky a proč ČR 
zvolila konkrétně tyto výcviky. A potom se vás zeptám na poslední otázku, jakou 
máte zkušenost s Belgií, vždycky se ptám toho druhého, jestli bylo třeba nějaké 
společné šetření, tzv. joint investigation, nebo něco podobného s belgickou stranou. 
Je všechno v pořádku? Samozřejmě můžete taky, protože se budeme bavit o tom, 
jak teď probíhá stavba nové strategie na rok 2020, tak třeba z té belgické strany 
jsme se nebavili o detailech, protože oni, tím, že to není veřejnosti dostupné, moje 
práce bude publikovaná až poté, tak mi nemohl říct nějaké citlivé údaje, ale 
obecně jsme se pobavili třeba, co budou ty největší výzvy, na co se zaměřují, takže 
kdyby cokoli bylo hodně citlivé, tak máte právo na to říct, že se k tomu nemůžete 
vyjadřovat a je to úplně v pořádku.  
 
Tak obecně o tom diskurzu, kam tedy zařazujeme jako ČR obchodování s lidmi? 
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PD: Já úplně nevím jakoby chápat, ale samozřejmě jako obchodování s lidmi tady 
máme specializovanou národní centrálu proti organizovanému zločinu, takže pokud je 
to organizované, tak se s tím zabýváme i v případě, že to nemá ty prvky organizovanosti 
tím, že do boje proti obchodování s lidmi jsou zařazeny nebo zapojeny krajská 
ředitelství policie, takže každý útvar, každé oddělení má specialistu na boj proti 
obchodování s lidmi. Takže pojímáme to podle mě ve všech formách. 
 
KB: Můžu se zeptat, víte organizační strukturu policie, jak je dělená na té místní úrovni, 
na celorepublikové úrovni, na krajské, jaká je organizační struktura, protože tohle je 
docela důležité právě v rozlišování té národní centrály proti organizovanému zločinu a 
kompetenci jednotlivých krajských ředitelství. Nevím, jak moc jste obeznámena, 
protože policie je hierarchicky řízená policejním prezidentem, dělí se vlastně na 
regionální dělení a celorepublikové útvary, které jsou speciální. To regionální dělení je 
na krajské ředitelství, je 14 krajských ředitelství v republice a krajské ředitelství se dělí 
na územní odbory, to jsou bývalé policejní okresy a ta se dělí na jednotlivá místní 
oddělení. Takže každý krajský ředitel má určité kompetence, jsou to samostatné účetní 
jednotky, takže trošičku mají vyšší kompetence ti ředitelé než dřív před novelizací nebo 
respektive před novým zákonem o policii ČR, který je účinný od roku 2009. Kolegyně 
říkala, že na každém krajském ředitelství v rámci služby kriminální policie a 
vyšetřování je specialista na obchodování s lidmi, tzn., že se specializuje na vyšetřování 
trestného činu obchodování, kuplířství a všechny ty s tím související. A potom, je tady 
ta centrála proti organizovanému zločinu, to je jeden z útvarů s celorepublikovou 
působností, kdy oni centrálu mají v Praze, ale na různých krajských ředitelstvích mají 
svoje expozitury a ty celorepublikové útvary se zabývají tou vyšší formou trestné 
činnosti, to znamená, když se jedná o organizovaný zločin, protože organizovaná forma 
je speciální forma páchání trestné činnosti, tak tím se zabývá právě ten celorepublikový 
útvar, to je abychom si řekli o tom dělení, já nevím, jak moc jste s tím obeznámena. 
Ono by bylo možná i zajímavé oslovit i Ministerstvo spravedlnosti, protože jim gestně 
spadá trestní zákoník, trestní řád, pobavit se s nimi o legislativním vývoji té trestné 
činnosti, jak a kdy byl zahrnut trestný čin do trestního zákoníku, jaké tam proběhly 
novelizace na základě evropských předpisů, kdy Evropa po nás chtěla nějakou tu 
implementaci, o tom se asi budeme bavit, takže to si myslím, že by taky nebylo špatné, 
ten jejich úsek trestněprávní legislativy oslovit ještě na nějaké doplňující informace 
ohledně právní úpravy trestného činu obchodování. Já budu mluvit o obchodování v 
uvozovkách, všechny ty formy nebo skutkové podstaty, které máme v trestním 
zákoníku, můžeme je nazývat jako obchodování s lidmi. Můj názor na to, kam zasazuje 
ČR obchodování s lidmi je to, že mi se odpícháváme od toho trestního zákoníku. My ve 
své podstatě se ani k těm obětem a k těm případům nedostaneme jinak, než v rámci 
trestního řízení nebo potenciálního trestního řízení. Tím, že máme vysokou latenci 
zrovna v téhle trestné činnosti, ty oběti samy nechtějí často hlásit, že jsou obětí takové 
trestné činnosti, tak je strašně těžké se dostat k té oběti nějakým jiným způsobem. My to 
sice umíme nízko-prahově přes neziskové organizace, ale to je malinkatá 
pravděpodobnost, spíš se dovídáme o té trestné činnosti v rámci nějakého už rozjetého 
trestního řízení. To znamená, že někdo podá trestní oznámení, zahájí se úkony trestního 
řízení a ve své podstatě zjistíte, že je tam nějaká oběť té trestné činnosti. Původně o 
obchodování s lidmi se hodně řešila prostituce, já jsem nastupovala na vnitro v roce 
2004, nucená prostituce, moje kolegyně tenkrát psaly zákon o regulaci prostituce, ten 
návrh se nějak vyvíjel, politicky není moc průchozí ani tehdy ani teď. Teď naopak jsme 
přesvědčeni o tom, že nepotřebujeme tu regulaci prostituce, protože samozřejmě nějaká 
pozitiva by to přineslo, zase na druhou stranu ta negativa, které by to přineslo, nám 



   

 

127 

nedokážou pozitiva vyvážit ta negativa. Teď ministerstvo zastává názor, že není potřeba 
psát zákon o regulaci prostituce, můžeme se bavit spíš o legalitě, ale spíš na politicko-
teoretické rovině, než o trestněprávní úpravě nebo o nějakých věcech, které by měly být 
vymahatelné a potom nějakým způsobem, nechci říkat trestněprávní, ale spíš správně-
právní, to znamená, že třeba pod nějakou pokutou sankcionované, ať už činnost 
jednotlivých prostitutek nebo lékařů nebo jiných osob, které se točí v tom kolotoči 
obchodování s lidmi - v uvozovkách, protože se bavíme jen o té prostituci. Postupem 
času prostituce - obchodování s lidmi - bez debat, pokud je to ta nucená, kuplířství, ale 
posouvá se nám to spíše do té pracovněprávní roviny, kdy tady máme to pracovní 
vykořisťování, to je teď víceméně oblast, která nás teď vytěžuje. Nyní to z té sexuální 
roviny se to teď posunulo do pracovněprávní roviny, tím jak tady máme hodně 
zahraničních pracovníků, ten příliv těch lidí za prací je tady opravdu vysoký. 
 
Jak je na tom procentuálně sexuální a pracovní vykořisťování? 
KB: Ale my zas to máme zkreslené, protože sledujeme jen oběti v našem programu, 
takže nemůžeme říct celý balík těch obětí, ale vyloženě naše oběti. 
PD: Policie nerozlišuje formu vykořisťování v rámci statistiky, takže to číselně 
neumíme vyjádřit. 
 
A procentuálně? Taky ne? 
PD: Uvádí se pracovní, sexuální a nucené sňatky, to jsou tři nejčastější, jako mění se to, 
ale řekla bych o něco víc sexuální.  
KB: Ale těch 100 %, kdy byla věnovaná pozornost té nucené prostituci, tak se to teď 
překlápí, takže je to asi 50 na 50, což je velký nárůst pro nás teoretiky, ale i praktiky od 
policie. 
 
Já jsem začala těmi diskurzy i pro chvíle, kdy mluvíte k veřejnosti, ať už v rámci 
celosvětových kampaní, jestli první na co upozorňujete, je to, že to je organizovaný 
zločin nebo první na co upozorňujete, že se jedná o porušování lidských práv a je 
to fenomén, který porušuje lidská práva a neměl by, mělo by se s tím nějakým 
způsobem pracovat. 
PD:  Právě teď jsme se připojili ke kampani Evropské sítě prevence kriminality, která 
důraz kladla na to, že všechny oběti v rámci EU – v rámci všech států – mají stejná 
práva a bylo to šest základních práv. [Například] právo na asistenci, podporu a 
kompenzaci. Ano, určitě to vnímáme jako porušování základních lidských práv a 
upozorňujeme na to, že oběti mají svá práva a co jim můžeme tady v ČR nabídnout, a ať 
se nebojí o tom mluvit a že jim pomůžeme z té situace.  
KB: To je víceméně – všechny ty kampaně, když jsou zaměřené směrem k obětem, tak 
my se jim snažíme říkat, že ta činnost, jichž se stali obětí, je nějaký problém, ale 
současně jim říkat, že můžou to a to, mají ta práva a že tou činností bylo porušeno 
takové a takové jejich právo. Když mluvíme k obětem, nebo potencionálním obětem, 
tak se jim snažíme dát návod, že byl narušen jejich nějaký zaručený komfort a můžou 
využít takových a takových cest, ta kampaň je nápomocná té oběti, není to vyučující 
kampaň, kdy hovoříme o tom, že tady máme činnost, kterou nazýváme obchodování 
s lidmi a že znamená to a to. Ne, my cílíme vyloženě na ty oběti vždycky.  
 
EU vloni vydala velký strategický plán, kde měli šest priorit, se kterými chtějí 
pracovat a prioritou č. 4 byla právě práce s obchodování s lidmi a s pašováním lidí. 
Pro ČR je priorita boje proti tady tomu vysoká nebo nízká? Příklad – belgická 
druhá strana, oni udávali, že ta priorita je vysoká, ale začali mít od roku 2016, od 
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toho teroristického atentátu taková jejich zkušenost, spousta financí, třeba 
personálních věcí šla směrem, takže se ta priorita trochu snížila tím, že teď hodně 
pracují s terorismem a s protiteroristickými strategiemi. Jaká je situace tady? 
KB: Já si myslím, že my nepociťujeme nějaký výraznější rozdíl oproti nějakému 
dlouhodobému trendu. Obchodování s lidmi se řeklo, že je jednou z priorit boje proti 
organizovanému zločinu a pořád se ta linie drží. Nepociťujeme, že by se na úkor 
obchodování s lidmi vyzdvihovalo něco jiného. Samozřejmě postupem doby vám 
vypluje vždy nějaká moderní priorita, ale myslím si, že obchod s lidmi patří mezi 
problematiky, které mají obdobnou linii pár let, že se to úplně nevychyluje.  
 
Takže je jednou z priorit, ale nedá se říct, jestli je vysoká nebo nízká.  
KB: My to opravdu nepociťujeme jako žádný výkyv. Z hlediska toho terorismu, ano, 
taky se tady řeší terorismus, máme tady centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, 
ale rozhodně takové centrum nebylo zřizované na úkor těch ostatních problematik. 
 
Potom poslední diskurzy, které já zmiňuji na začátku diplomové práce a trošku mě 
zajímá i jejich práce, bohužel to jsou takové hodně teoretické věci, které se nedají 
nalézt v našich národních strategiích nebo strategiích Belgie, a to je to, že oběťmi 
jsou lidé nějakým způsobem znevýhodnění, např. děti, nebo jsou to lidé z kraje 
společnosti. Používám teorii otherness tzv. jinakosti, když označíme někoho – ty jsi 
jiný než já, tak se dostane do situace, kde je velmi rizikové, že se může stát obětí 
obchodování s lidmi. Jak jako ČR pracujeme s různými stigmaty ve společnosti, 
abychom nějakým způsobem zabránili vytváření jinakosti, abychom neučinili 
z některých osob rizikové právě pro obchod s lidmi. 
KB: My spíš rozlišujeme, když se budeme bavit o obětech, tak rozlišujeme oběti, a pak 
máme zvláštní kategorii zvlášť zranitelné oběti a to je možná ta skupina lidí, o kterých 
vy mluvíte. Děti, senioři, lidé s nějakým handicapem. Spadají nám tam teď, já nechci 
říct národnostní menšiny, protože všichni nejsou zranitelné oběti, ale když je to nějaký 
rasový, národnostní podtext trestné činnosti: obchod s lidmi, domácí násilí, násilí 
páchané na ženách, takže by se mohlo zdát, že tady vyjmenováváme skupinu osob, které 
by mohly být stigmatizované, tím, že říkáme, že jsou zranitelnější. My to vnímáme 
z druhé strany, my naopak říkáme, že zranitelná skupina obětí potřebuje větší péči. Mají 
zaručená práva navíc, oproti oběti třeba prosté krádeže, když se budeme bavit, nechci 
říkat běžná oběť, protože když někomu ukradnete auto, které má za celoživotní úspory a 
už si nikdy žádné nebude moct dovolit, tak taky ta jeho psychická újma bude strašná. 
Ale máme tady skupinu zvlášť zranitelných obětí, ten okruh byl stanoven zákonem o 
obětech trestné činnosti. Těm se věnuje zvýšená péče. Ale každopádně na veřejnost 
neříkáme, že tyto oběti by měli být stigmatizované tím, že je strkáme do nějakého 
zvláštního ranku. My s nimi pracujeme, až se stanou obětmi. Samozřejmě tato skupina 
osob, děti nebo osoby, které nejsou jazykově vybavené, tím pádem jsou náchylnější 
neporozumět a nechat se obalamutit od nějakého obchodníka nebo lidi, kteří jsou bez 
domova, nebo v tíživější finanční situaci, tam je to snazší toho člověka chytit a 
zatáhnout do nějakého obchodu, ale nemyslím si, že by byli společností stigmatizováni. 
Uvědomujeme si, že to riziko je větší, ale neprezentujeme to navenek, že bychom si 
měli ukazovat, tenhleten se určitě stane obětí, protože je hloupý, protože zrovna nemá 
na nájem. Ne, to určitě ne. Ani jsem si nevšimla, že by to naše společnost takto vnímala.  
 
A co se týče dětí v rámci všech členských států v EU, procento dětí mezi oběťmi 
stoupá. V roce 2018 to bylo až 23 %, začalo to v roce 2010 a to bylo číslo 7,9 %, 
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takže to strašně rychle stouplo. Vím, že procentuálně to asi nesledujete, ale jestli 
nemáte představu přibližně, kolik je dětských obětí v ČR. 
KB: My děti v programu nemáme, my máme program jen pro dospělé osoby.  
PD: Ale policejní statistiky jsou teď v rekonstrukci stále, takže se na ně nedá úplně 
spoléhat. Ale nějaká čísla jsou vždy poskytnuta. Jsou i součástí každoročně vydávaných 
zpráv o stavu obchodování s lidmi v ČR, takže tam to můžete i dohledat. Ale nemáme, i 
když se setkáváme v rámci mezirezortní koordinační skupiny, kde jsou zástupci všech 
ministerstev, policie, cizinecké policie, tak od nich nemáme informace, že by docházelo 
k nárůstu počtu dětských obětí obchodování s lidmi. 
My to vnímáme jako, že je to téma na evropské a mezinárodní úrovni, takže to 
reflektujeme a pracujeme s tím, ale není to tak, že bychom teď pocítili nárůst a museli 
na tom pracovat, spíš jako do budoucna v rámci prevence. 
 
A máte představu, jestli to jsou jednotky – dětské oběti anebo to jsou také velká 
čísla jako 23 %, což je skoro čtvrtina? 
PD: To jsou spíš jednotky. 
KB: Ano jednotky, ale vzhledem k tomu, že ani nemáme celková čísla obětí – i tam to 
jsou jednotky, maximálně desítky, ale ne velká čísla, ale jak říkala kolegyně, není tady 
nějaký velký nárůst, že by byl případ, kde je třeba 50 obchodovaných dětí. To nemáme. 
 
Nějak jinak se mění situace v ČR v průběhu let? První národní strategie vznikla 
v roce 2003, tak jestli nějak vnímáte, jak se vyvíjely nějaké trendy v rámci těchto 
let? Vy jste třeba zmiňovala to, jak se soustředíte z legislativy na to sexuální 
vykořisťování k té trestně-pracovní. Tak jestli vnímáte, jak jsme se posunuli, jestli 
něco vnímáme jinak, protože všechno se nedá vyčíst z těch národních strategií.  
PD: Hlavní je to, že v roce 2003 vznikla národní strategie boje zaměřená jen na to 
sexuální vykořisťování, ale v roce 2006 došlo ke změně i v trestním zákoníku, kde byly 
i jiné formy vyjmenovány, takže je to v rámci tohoto směru, že pod to zahrnujeme čím 
dál více forem, které se objevují a mohou být podřazeny pod ten trestný čin 
obchodování s lidmi. Ten trestný čin obsahuje v jednom bodu i pracovní vykořisťování 
a jiné formy vykořisťování, kde se tím kryjeme, že tam můžeme podsouvat i jiné formy. 
 
Jako nucené manželství… 
PD: Nucení k páchání trestné činnosti. A tady ty jsou právě pod tím – jiné formy. 
 
A s takovými formami se setkáváme často? Nebo ne nebo nikdy? 
PD: Co mám informaci, tak se policie v rámci prošetřování setkala se všemi formami, 
kromě odebírání orgánů a tkání z těla. Ale jinak se se všemi, co jsou zmíněny v trestním 
zákoníku, alespoň v rámci prověřování, už setkali.  
 
Jak se díváte na budoucí integraci obětí ve společnosti? V budoucím životě těch 
obětí? Jestli na to v ČR existuje nějaký speciální program? 
PD: Například v rámci toho Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, 
tak se zaměřujeme i jejich budoucnost. Nejenže řešíme tu aktuální situaci a poskytujeme 
veškeré služby, abychom stabilizovali situaci, ale například, když se člověk dá do kupy 
a začne uvažovat co dál, tak my jim proplácíme rekvalifikační kurzy, takže se jim 
snažíme pomoct, aby potom našli nějaké uplatnění na trhu práce, aby se na něco 
specializovali. Aby to pro ně bylo snazší, aby zase nezůstali bez práce.  
KB:  Aby našli práci, mohli si zaplatit ubytování a nezůstali zase tou nejrizikovější 
skupinou. 
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Takže s tím tématem pracujeme jako ČR. 
KB: Ano, máme to v tom programu už zahrnuté. 
 
A co se týče obchodování vnitrostátního a mezistátního? Chtěla bych to slyšet 
procentuálně, ale aspoň obecně jakou o tom máte představu, jestli jsou Češi 
obchodovaní v rámci ČR anebo Češi jinam nebo někdo do Čech, př. nigerijská 
děvčata. Jestli je to vnitrostátní nebo mezistátní. Jaké pozorujete ty trendy, jak se 
to změnilo nebo jestli se to změnilo nebo je to pořád stejné? 
PD: Já si myslím, že je to stejné procentuálně, ale dochází k tomu, že se to mění 
národnostně. Dříve jsme tady řešili v rámci programu zařazeno hodně obětí z Ukrajiny, 
z Rumunska a z těchto východních zemí. A teď máme např. v programu více osob 
z Filipín. Tento rok máme třeba v programu 8 osob z ČR, které byly obchodovány 
v zahraničí nebo v rámci ČR a 6 osob je z Filipín. Takže ten poměr je skoro 50 na 50. 
Takže ty změny jsou spíše v tom národnostním složení. 
 
Belgická protistrana například jmenovala nigerijská děvčata nebo pašování 
nigerijských dívek do Belgie a vlastně tím, jak je složitý ten organizovaný akt, že se 
s tím těžko pracuje, proto je to pro ně aktuální největší výzvou třeba za rok 2018. 
Taky se setkáváme s touhle organizovanou skupinou konkrétně z Nigerie nebo ne?  
PD: Z podkladů, které získáváme v rámci mezirezortní skupiny, tak tohle vnímá hodně 
La Strada a upozorňuje na to, že máme i případy v ČR. Tím, že policejní statistiky 
nesledují národnost, jestli to je ČR nebo cizinec, tak to nemůžeme takto říct, ale 
každopádně indicie k tomu, že to tady existuje, tak ano máme. Právě od těch 
neziskových organizací.  
 
Chtěla bych se ráda pobavit, já vytvářím jakési diagramy, pro to, jak vlastně 
národní strategie vzniká, jak jde vlastně postupně, od koho přijímáte nějaké 
poznámky nebo s kým spolupracujete. Jestli ten diagram je správný nebo byste ho 
nějak doplnily. Je to něco, co vytvářím ze spousty různých dokumentů a z toho jak 
jsem to pochopila, je možné, že jsem to pochopila špatně. A chtěla bych se zeptat 
na tu mezirezortní koordinační skupinu. Je tam i neziskový sektor, to mi odpovídá 
na otázku, jak pracujete s občanským sektorem a s neziskovým sektorem. Co vás 
přivedlo k tomu, zapojit do té mezirezortní skupiny např. La Stradu, Diakonii atd.  
PD: Hlavním cílem bylo zapojit všechny aktéry, kteří se zabývají obchodováním s lidmi 
a pomoci obětem a nestátní neziskové organizace jsou podle mě hlavní, klíčové. 
KB: V rámci jakékoli práce s obětmi trestné činnosti jsou neziskovky pro nás strašně 
důležitým partnerem, protože mají ten nízkoprahový přístup pro oběti. Ty oběti, jak 
jsem říkala na začátku, od těch citlivých trestných činů, když se budeme bavit v té 
trestněprávní rovině nebo těch negativních jevů, kterých se oni stávají obětmi, ať už je 
to obchodování s lidmi, domácí násilí, sexuální zneužívání, znásilnění, tak tam je tak 
vysoké procento latence, že oni raději jdou, když potřebují pomoc, do té nízkoprahové 
služby než prostě na policii. Je to pro ně snazší, protože oni ani nechtějí, aby policie 
zasahovala. Takže pro nás spolupráce s veškerými neziskovkami, které se věnují široké 
škále obětí trestných činů nebo těch různých negativních patologických jevů, je 
nesmírně cenná právě i z toho důvodu, že pak máme větší přehled i statisticky. My 
musíme zohledňovat policejní statistiky, pak má spravedlnost své vlastní statistiky, 
protože ne všechno, na co je zahájeno trestní řízení, se dostane na státní zastupitelství, 
k soudu a dochází k odsouzení pachatele. To je opravdu taková třešnička, je to pyramida 
s velmi širokou základnou a uzounkou špičkou. Pro nás je ta spolupráce s neziskovkami 
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nesmírně cenná. To je jeden důvod a druhý je ten, že ty neziskovky se snaží, aby ta oběť 
šla a podala to oznámení. V některých případech oni sami mohou podat to oznámení, 
alespoň do té fáze prověřování trestní činnosti, takže vlastně pomáhají i té policii 
identifikovat tu oběť. Ta spolupráce je tam vzájemná.  
 
A můžete mi ještě upřesnit, jak tahle mezirezortní skupina funguje? Jak často se 
setkává? Nebo jaká role je ministerstva vnitra, spravedlnosti, sociálních věcí. Jestli 
to je formou připomínek nebo jak vlastně funguje.  
KB: Můžeme něco k té MPS, a pak vám povím něco o těch Radách a výborech. 
PD: MKS se schází dvakrát ročně, scházíme se tady na vnitru, takže z každého rezortu 
je jeden nebo více zástupců, podle toho jak si to určí, že třeba z ministerstva 
spravedlnosti je jeden zástupce a ten, když je potřeba něco zjistit, tak rozhodí sítě na 
celé ministerstvo spravedlnosti a dá nám tu odpověď. Scházíme se osobně v rámci těch 
jednání, které jsou dvakrát ročně, a tam diskutujeme aktuální problémy, které řeší, které 
je potřeba, fakt je to o spolupráci. My sice jako vnitro vydáváme tu strategii a zprávu, 
ale je to na základě spolupráce. My to v konečném důsledku napíšeme, ale je to na 
základě podkladů, které získáme od těch zástupců na MKS. 
 
A vnitro udává tu hlavní notu, kam směřuje národní strategie? 
PD: My to spíš moderujeme. 
KB: My máme kompetenční zákon, který na všechna ministerstva rozhodil téměř 
všechny problematiky, které se v ČR řeší, a my máme gesci za obchodování s lidmi, a 
tím pádem vedeme mezirezortní koordinační skupinu. Hlavní gesci za legislativní věci 
má Ministerstvo spravedlnosti, protože mají celý trestní zákoníku a trestní řád. Tam je 
to jejich komplex. Tím pádem my na MKS, když koordinujeme nějakou legislativní 
změnu, tak z MKS vyleze nějaký návrh, ale celý ten proces zase koordinuje 
Ministerstvo spravedlnosti. Všechny ty vládní strategie se dělají ve spolupráci všech 
těch rezortů, protože potom je pak i musí schválit vláda a ve vládě sedí všichni ti 
ministři, kteří musí pak zvednout ruku, protože jako s tím souhlasí. Takže by to bylo i 
kontraproduktivní, kdybychom si tady něco vymysleli a hodili to na tu vládu, a pak se 
tam všichni dohadovali a řekli, že s tím nesouhlasí. Proto se všechny ty strategie a 
[ostatní] materiály dělají ve spolupráci. 
 
A Ministerstvo sociálních věcí a práce? 
PD: Děti a pak veškeré ty pracovněprávní věci. 
KB: Konkrétně, když se bavíme o obchodování s lidmi. Ty Rady – pod úřadem vlády 
pracuje několik rad vlády a jednotlivé rady mají svoje výbory. To je takový pracovní 
poradní orgán rady. Máme tady výbory specializované vždy na nějakou oblast. Třeba 
Rada vlády pro lidská práva má Výbor pro cizince, Výbor proti mučení, Výbor pro 
základní lidská práva, Výbor pro práva dítěte, Výbor pro sexuální menšiny. Rada pro 
rovné příležitosti mužů a žen má třeba Výbor pro prevenci domácího násilí a jiné násilí 
na ženách, takže tam by třeba obchodování s lidmi taky mohlo spadat. Většinou ty 
výbory a rady se scházejí 4x do roka, jednou za kvartál, a diskutují tu problematiku. 
Rady i výbory jsou složené z odborníků na tu problematiku. To znamená, že tam jsou 
zástupci ministerstev, plus odborníci z občanskoprávního sektoru, takže buďto 
akademici nebo hodně zástupci neziskových organizací, které dělají zase tu praktickou 
činnost. Když se budu bavit o trestní činnosti, tak my jako policie pracujeme 
s pachatelem, to znamená, že ho zajistíme, prověřujeme, zahájíme trestní řízení, 
vyslýcháme ho, pak se zpracuje obžaloba a dá se státnímu zástupci. Takže my 
pracujeme s tím pachatelem. Jako policie nepracujeme s obětí. S obětí se setkáváme 
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v rámci úkonů trestního řízení, to znamená, že ho vyslýcháme, ale neposkytujeme mu 
žádné služby. A tím, že ty neziskovky se starají o tu oběť jako takovou, tak, že jí 
poskytují ty služby, můžou ji doprovázet v rámci celého řízení, dělat jí doprovod, 
poskytují jí poradenství právní, sociální, psychoterapeutické, psychologické služby. 
Takže zase oni mají ty poznatky jiné. Proto se je snažíme vytěžit, aby nám řekly, co ty 
oběti potřebují. Aby se to mohlo dát do těch strategií a do těch zákonů. Abychom jim 
ulehčili tu činnost, protože v zákoně si napíšeme, třeba, že organizace může poskytovat 
oběti služby, které zahrnují právní poradenství, psychologickou službu, sociální práce. 
Je to vzájemná spolupráce.  
 
Takže, když se tvoří ta národní strategie – teď na rok 2020, tak se sejde ta 
mezirezortní skupina a všechny ty Rady, neziskovky přijdou s nějakými tématy 
nebo výsledky, co je potřeba změnit, nebo jaký je trend. To se projedná, z toho se 
vytvoří zpráva a ta – kam musí putovat, nebo kdo ji ještě opřipomínkuje, než se 
stane národní strategií 2020? 
KB: Ty Rady se neúčastní té MKS, ale jen zástupce toho rezortu. 
PD: Strategie a zpráva jsou dva různé dokumenty. Zpráva vychází každý rok, vždycky 
nám musí dát do konce února podklady za ten předešlý rok (teď do konce března), a my 
ji vytvoříme. Strategie – tam si stanovujeme další úkoly, na co bychom se měli zaměřit. 
Všichni bychom měli vycházet z těch zpráv, z údajů, které máme k dispozici, abychom 
vytvořili smysluplnou strategii. Jsou to prostě dva dokumenty. 
KB: Všichni dají nějaké návrhy, my to tady zpracujeme, ten dokument se jim předloží, 
každý se k tomu vyjadřuje, jestli je to to, co myslel, nebo jestli tam chce něco ještě 
přidat, nebo s tím nesouhlasí. No a v rámci té tvorby vždy musí být nějaký konsenzus 
toho konečného materiálu. To se projednává, schválí se to na té MKS a předkládá vládě.  
 
Vstupuje do toho vyjednávání také soukromá sféra?  
KB: Když jsou členem nějaké pracovní skupiny nebo výboru, to jsou třeba ty 
neziskovky. 
 
Já to takhle nevnímám, já to vnímám jako občanský sektor a soukromý - jako 
v angličtině - „private sector“. 
PD: Třeba firmy, co můžou zaměstnávat cizince. 
KB: Ano, ale ty jsou součástí občanskoprávního sektoru. Zastoupení firem je třeba 
v Radě pro lidská práva, tam jsou zástupci podnikatelského sektoru. Nevím o žádné jiné 
radě, kde by to tak bylo. Ten podnikatelský sektor moc nechce, oni mají svůj byznys. 
 
Takže spolupráce s nimi je komplikovaná? 
KB: Tyhle věci nejsou úplně jejich prioritou. Tato paní je z nadace Vodafone ČR a tam 
mají hodně lidskoprávně zaměřenou politiku firmy. Je to tím, že mají tu nadaci a dělají 
projekty, které se netýkají úplně prodávání telekomunikačních a datových služeb. Takže 
ta spolupráce s tím podnikatelským sektorem moc není.  
 
A plánuje se třeba prohlubovat tu spolupráci? Třeba některé členské státy to mají 
jako jednu z priorit do roku 2020 a dále. Nemít tam jen ten občanský sektor (např. 
neziskovky), ale i ten podnikatelský, aby se lépe mohlo pracovat např. s tím 
pracovním vykořisťováním a lépe s ním bojovat. To udávají za důvod. Mají nějaké 
úkoly a priority – a tohle je jedna z těch priorit. Je to na stole i pro ČR nebo spíš 
ne? 
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PD: Tak my se spíš snažíme zapojovat ten soukromý sektor v rámci prevence, tam je to 
dobré i pro ně - v tom jakože forma reklamy, takže rádi na tom spolupracují. Ale takhle, 
že bychom je zařadili do MKS, na kterou by museli chodit a podílet se na tvorbě státní 
politiky, to ani nemyslím, že by chtěli. Ale spolupracujeme, navazujeme různé formy 
spolupráce. 
KB: To jo, ale neúčastní se té tvorby. Ono by to bylo i z jejich strany trochu složité, 
protože ne každý by asi souhlasil s tím, jak jsou soukromníci, tak oni nemají žádný 
mechanismus, jak se shodnout na jednom postupu a ten potom směřovat směrem 
k vládě nebo k nějakému rezortu.  
 
A jak třeba pracujete s informacemi. V rámci EU máme národní zpravodaje, tak 
co se týče informací z EU, různých doporučení z EU, tak to jde skrze toho 
národního zpravodaje za Vámi zase zpátky? Třeba, která ta doporučení by se 
mohla aplikovat u nás, která nejsou pro nás závazná, ale byla by dobrá na 
aplikování. Jde to skrze národního zpravodaje nebo skrze jiného aktéra?  
PD: Právě Ministerstvo vnitra Odbor prevence kriminality. Já plním tu roli národního 
zpravodaje, takže jezdím i na ta jednání do Bruselu, která se konají dvakrát ročně, a 
potom ty veškeré informace, příklady dobré praxe, které se tam sdílí, tak se snažím 
předávat dál v rámci MKS. Nejenže jsme moderátor, ale dáváme i svoje nápady, takže 
spolupracujeme, jsme tým a já i spojuji EU a mezinárodní pole. 
 
A mohla byste nějak zhodnotit svoji funkci národního zpravodaje? Třeba do jaké 
míry Vám to připadá jako obohacující, jako že to funguje nebo jestli je na tom 
něco, co třeba nefunguje nebo v čem je přidaná hodnota tady toho mechanismu 
národních zpravodajů? 
PD: Přidaná hodnota je v tom, že se scházíme a dochází k té výměně dobré praxe. Co 
funguje v nějakém státě, oni se tam s tím pochlubí, a pak to chtějí popsat, protože jsou 
rádi, že se jim něco povedlo. A my to můžeme odposlechnout a třeba kdyby to šlo 
použít i u nás, tak to můžeme použít. A nemusíme sami za sebe. Je to mezinárodní 
spolupráce, funguje lépe, než kdybychom psali oficiální dopisy na různé ambasády. To 
je rychlejší forma spolupráce. Všichni se tam zaměřujeme na to jedno společné téma, na 
obchodování s lidmi. Je to i rychlý přísun informací.  
 
Takže je to efektivní. 
PD: Ano 
 
Potom bych se chtěla zeptat, co se týče definicí, já jsem si všimla, že se v rámci 
všech členských států poměrně hodně měnila – proto jste třeba vy zmiňovala, že 
tam jsou i jiné formy, do které zabalíte třeba nucené žebrání nebo nucené 
manželství atd. Belgie si např. dává pozor, aby odlišovala pašeráctví a obchodování 
s lidmi, hodně to komunikují vůči veřejnosti. Co třeba z té definice je něco, co se 
hodně měnilo, nebo kde to prošlo největší změnou, nebo ve které části, nebo na co 
si jako ČR dáváme pozor nebo speciální apel, jako např. pro Belgii to je rozdíl 
mezi pašováním a obchodováním s lidmi, protože na to hodně upozorňují.  
PD:  U nás hlavně rozšíření těch firem, aby to zahrnovalo všechno a bylo v souladu 
s mezinárodními úmluvami, ke kterým jsme přistoupili, a další velkou změnou tam bylo 
akorát zrušení trojstranného vztahu, kdy jsme jako pochopili, že tedy nemusí být jen 
oběť – pachatel nebo obchodník a pachatel nebo ta osoba, která nakonec vykořisťuje, 
ale že to může být jen oběť a vykořisťovatel a tedy to zrušení toho trojstranného vztahu, 
to byla další velká věc.  
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KB: To rozlišování toho pašování, my to taky rozlišujeme. Něco jiného je pašování a 
nelegální migrace a něco jiného je cílené vykořisťování a obchodování.  
 
Máte zprávy od neziskového sektoru, jestli veřejnost na to reaguje tak, že tomu 
rozumí, nebo je to výzva, aby tomu veřejnost rozuměla. Tomu rozdílu. 
KB: Myslíte mezi pašováním a obchodováním? 
 
Ano. 
KB: To si myslím, že to veřejnost nezatěžuje. Nedokážeme říct, jestli to je pro ně 
důležité nebo není. Nikdo se nás na to neptá.  
 
Jako jedna, možná i jediná země jste do definice zapojili i pornografii. Myslím, že 
nikde jinde jsem to neviděla. Proč se třeba pro tenhle krok ČR rozhodla, je to 
něco, co je v naší realitě hodně časté, proto to máme v té definici nebo je pro to jiný 
důvod? 
PD: Já si ani neuvědomuji, že bychom byli takoví jiní. 
KB: To je asi otázka na toho legislativního gestora.  
 
Mám další otázku, možná to bude i na něj, ale možná byste odpověď našly. Často 
se v rámci akademie hovoří o tom, že obchodování s lidmi je formou novodobého 
otroctví, což je jako nadskupina toho, co je obchodování s lidmi. Přesto 
v národních strategiích ani v jiných strategických dokumentech ne vždy je to slovo 
otroctví nebo nová forma otroctví. Moderní, novodobé otroctví se tam nevyskytuje. 
Máte k tomu nějaké vysvětlení? 
KB: Já myslím, že je to spíše otázka překladu. 
PD: Asi spíš ano. Já jsem se třeba setkala, když jsem přednášela, a řekla jsem, že je to 
nová forma otroctví, tak spíše jako s úsměšky, že to spíše zesměšňuje ten trestný čin. 
Nedodává mu tu vážnost.  
KB: U nás to úplně není vnímané jako otroctví, je to spíš překlad. 
PD: U nás by si všichni představili ty černochy. 
KB: To jsou spíš kulturní rozdíly, než že bychom ty činnosti nějak rozlišovali. Vím, že 
v angličtině se to hodně používá. Pro nás je to spíš překlad. 
 
To nucené žebrání zmiňujete v té definici pod těmi ostatními formami. 
KB: Ano. 
 
V definici jsem nikde nenašla jako formu toho donucení - podvod nebo únos. 
Možná je to moje chyba, možná není. Zajímá mě proč? Každé obchodování s lidmi 
je akt, jakým způsobem, za jakým účelem, aby to mělo tu definici obchodování 
s lidmi. A třeba ten únos nebo formou podvodu, že někdo podvede toho člověka, 
aby se k němu dostal a nějak ho vykořistil. Jestli pracujeme s těmi způsoby, jak 
toho člověka vykořistit. 
PD: Co vím, tak tam je zneužívání omylu, což je forma podvodu. Já myslím, že to jen 
není používané jako podvod a únos, protože to jsou samostatné trestné činnosti.  
KB: Omezení osobní svobody – je únos. 
PD: My to v té definici máme, ale jinými slovy.  
 
Aha, ale spadá pod to i toto. 
PD: Ano. 
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KB: Spíš je to otázka na spravedlnost, na toho legislativního gestora. Ale přesně tak. 
Trestní zákoník má spoustu jiných trestných činů, kdy podvod je zvláštním trestným 
činem, únos je zvláštním trestním činem, omezení osobní svobody je trestným činem, 
obchodování s lidmi je trestným činem, ale když dochází ke všem těmto formám, jako 
když nějakého člověka nalákáte, podvedete, unesete, zavřete, nepouštíte ho ven a ještě 
ho vykořisťujete a obchodujete, tak to obchodování s lidmi subsumuje v sobě všechny 
ty činy. Takže je potom odsouzený za ten nejhorší trestný čin, kterým je to 
obchodování. Ten trestní zákoník takhle jako funguje. Ne všude, ve všech skutkových 
podstatách jsou vyjmenované ty zvláštní skutkové podstaty s těmi zvýšenými sazbami, 
ne u všech skutkových podstat to je, protože někdy dochází k subsumování těch dalších 
forem trestné činnosti pod tu nejvíce postižitelnou. Takhle ten trestní zákoník funguje a 
můžeme říkat podvod, ale je to – zneužije omylu. Je to o tom slovíčkaření.  
PD: Když ho ještě vykořisťuje, je to obchodování s lidmi, není to jen podvod.  
KB: Když byste chtěla vědět víc o té funkcionalitě trestního zákoníku a těch 
jednotlivých skutkových podstatách, tak se zeptat na Ministerstvu spravedlnosti, určitě 
by Vám řekli, protože píší ty důvodové zprávy, samozřejmě zase ten legislativní proces 
probíhá za spolupráce všech těch rezortů, ale oni jsou potom tím výstupem, takže znají 
všechny ty důvody u všech skutkových podstat. My tady můžeme znát část, kterou jsme 
třeba navrhovali nebo se snažili upravovat, ale oni znají to všechno.  
 
Teď bych ráda přistoupila k té harmonizaci v rámci EU. Jestli jste si vědomy 
nějakého implementačního deficitu, co se týče té směrnice z roku 2011 v rámci ČR.  
KB: Já tedy nevím, já nejsem úplně odborník na obchod s lidmi. To zase je hlavní 
gestor Ministerstvo spravedlnosti, protože se implementuje pomocí zákona.  
 
Já tady mám tu směrnici a budu se ptát na nějaké detaily. Já jsem studovala 
sankce, které má česká legislativa přísnější, než co je uvedeno ve směrnici, protože 
každý stát si to může poupravit jak chce. Jestli to sankciování těch pachatelů, jestli 
to je pro Vás jednou z priorit, protože na mě to tak působí. Sankce máme o hodně 
přísnější, než EU doporučuje podle té směrnice. 
KB: To není jen obchodování s lidmi, v trestním zákoníku najdete více trestných činů, 
kde my máme vyšší trestní sazby. Když to posuzujeme mezinárodně, protože jsme 
neustále hodnoceni různými mezinárodními orgány, uskupeními, institucemi. Jednak 
instituce EU, Rada Evropy, OSN, pořád probíhá nějaké mezinárodní hodnocení naší 
právní úpravy, takže se často stává, že my máme přísnější tresty pro pachatele. Někdy 
se zase stane, že je to vyhodnoceno jako nedostatečné nebo že nemáme obsažené 
všechny činnosti, které by mohly spadat pod tu skutkovou podstatu, ale snažíme se držet 
ten trestní zákoník hodně v obecnější rovině, nevyjmenovávat tam všechny ty formy, 
proto je tam třeba ty jiné formy, protože nikdy nevíte dopředu, pro ty - co to potom 
aplikují a chtějí dosáhnout odsouzení pachatele, protože vědí, kdo to udělal, jak to 
udělal a ne vždy se povede toho pachatele odsoudit, tak je to pro ně snazší to 
odůvodňování, protože máme všeobjímající tu skutkovou podstatu. Nemáme tam 
taxativně vyjmenovaný ten seznam těch skutků, které by tam mohly být zahrnované. 
 
A ještě odskočím od té směrnice. V Belgii, jak vznikají národní strategie, tak tam 
mají nezávislého hlídacího psa belgického státu, jmenuje se Myria, je to občanská 
společnost, která je z části dotovaná Ministerstvem spravedlnosti a ona dává roční 
zprávy, kde shrnuje, co stát udělal, což by mohlo být přirovnané k té Vaší zprávě, 
ale zároveň ale může najít i nějaké mezery v přístupu nebo dává i doporučení 
Ministerstvu spravedlnosti a belgické legislativě. Pro Vás toto je MKS, tohle má 
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roli jako MKS? Myslím, že neexistuje nějaká specifická občanská společnost, která 
by měla tuhle roli.  
PD: Ne, u nás to není. My jsme ten ekvivalentní mechanismus spíš než národní 
zpravodaj, protože oni usilují o to, aby to bylo nezávislé. Aby nevyzdvihovali jen, co je 
dobře, ale i psali, co je špatně, což my děláme taky a projednáváme to, ale nemáme 
nezávislou instituci.  
 
O sankcích v článku 6, každý stát má jinou formu sankcí a třeba ČR zařadila 
publikování rozhodnutí soudu a většina státu to nemá, možná žádný stát. Proč ČR 
tohle má? Na druhou stranu ČR nemá uložení soudního dohledu. Podle čeho, jak 
stavíme ty sankce? Jestli Vy, jako národní zpravodaj, se koukáte na ostatní členské 
státy nebo se spíše koukáte na realitu tady, na legislativu naši soudní, co by bylo 
vhodné. Jak se tvoří seznam instrumentů soudních sankcí?  
KB: Já jsem právník, prošla jsem několika legislativními procesy. Každý ten proces je 
pořád stejný, vy jako věcný odborník víte, že je potřeba nějaká změna, takže to 
navrhnete a zase celé to kolečko všech rezortů, co se k tomu návrhu vyjadřuje, a když se 
shodnete, dáte to na tu vládu, vláda to schválí, dá to do poslanecké sněmovny, tam se 
k tomu vyjadřují všichni odborníci, kteří tam sedí. Spousta z nich má velmi schopné 
kanceláře, takže mají materiály připravené, ale ne všichni mají velmi schopné kanceláře. 
Poslanecká sněmovna to schválí, posune to na senát, tam zas to kolečko probíhá. Pak to 
jde k prezidentovi, ten když to podepíše nebo je přehlasovaný poslaneckou sněmovnou, 
tak je přijatý ten zákon. Je to dlouhodobý proces a ke každé té změně se vyjadřuje 
spousta lidí. Každá změna může být navržena jakýmkoli odborníkem a na konci musí 
být nějaký konsenzus, který vyústí v publikaci nového ustanovení. Takhle to funguje ve 
všech těch právních předpisech. I když se ptáte na ty trestněprávní sankce, tak u všech 
skutkových podstat to bylo diskutované v rámci širokého okruhu. To proč nemáme 
soudní dohled, tím myslíte, že není soudní dohled nad propuštěným pachatelem? 
 
Ano například. 
KB: Vy víte, že by byly nějaké případy, kdy byl propuštěný pachatel obchodování 
s lidmi a nebyl mu uložený soudní dohled, když byl třeba podmíněně propuštěný v 
půlce trestu? Protože to se stává celkem standardně. 
 
Já vycházím z reportu Komise a Evropského parlamentu z roku 2016 (prosinec), 
jelikož část té diplomové práce se věnuje právě implementaci. Oni vytvořili tenhle 
report, kde popisovali, jaká část je implementovaná, jaká nikoli, nebo jak se 
odlišují některé ty státy. A na to, na co se ptám, tak na to upozorňovali, že ČR je 
v tom jiná. Tak mě zajímá, proč jsme v tomhle jiní, speciální. Vycházím jen 
z informací Komise.  
KB: Jako soudní dohled se ukládá jiným ustanovením a pomocí jiného právního 
předpisu, než je trestní zákoník. Takže to je asi to, proč jsme jiní, proč nemáme 
vyjmenované, když je tam odnětí svobody, proč tam nemáme ještě uložení soudního 
dohledu, protože soudní dohled se neukládá v momentu, kdy je člověk ve vězení. 
Soudní dohled, tím myslím kurátora, který dohlíží nad podmíněně propuštěným 
pachatelem, jestli plní všechny ty podmínky podmínečného propuštění, což dělá 
probační mediační služba, která je součástí Ministerstva spravedlnosti a ten soudní 
dohled nebo to podmínečné propuštění s uloženým soudním dohledem je v jiném 
ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu, než je skutková podstata obchodování 
s lidmi. Pro nás to není trestněprávní sankce - soudní dohled. To je možná ten důvod. 
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Ale to jen hádám. Je lepší se zeptat toho gestora těch trestněprávních předpisů. Ale 
soudní dohled u nás není trestní sankce. Je to jen opatření, které [se provádí]. (šum) 
 
Existuje u nás nějaká páka na to, aby u nás oběti byly chráněné od zahájení 
trestního řízení s nimi, s těmi obětmi. Pracuje se nějak s tímto tématem? Aby je 
státy trestně nestíhaly. Např. oběť je donucena třeba udělat nějakou kriminální 
činnost, nějaký zločin, něco ukrade. Jestli máme na to nějakou páku, abychom 
nestíhali trestně oběti za to, co v rámci vykořisťování byly nuceny provést. 
PD: Asi ten článek 8 myslíte? Máme neukládání trestu obětem, tím pádem se na něj 
nahlíží jako by nebyl souzen. Máme upuštění od potrestání. Je to věc hodně 
diskutovaná, jestli to naplňujeme správně nebo ne. Ale tak, jak je to tady napsáno, tak 
ano, naplňujeme. 
 
Komise tady napsala, že by se to mělo více prošetřit, není to tak, že bychom měli 
nějaký implementační deficit. 
PD: Vím, že např. názor spravedlnosti, že my potřebujeme prošetřit, jestli se ten skutek 
stal, abychom zjistili, že je to oběť a ne pachatel. Proto je tam vedeno trestní stíhání, 
zároveň je to pro jeho prospěch, abychom zjistili, že se toho nedopustil.  
 
Takže oběť může být trestně stíhaná, ale neměl by se jí zadat trest. Takhle jste to 
myslela? 
KB: Taky záleží na konkrétním případu, protože trestní řízení má několik fází. 
V kterékoli fázi může dojít k jeho zastavení. Začnete prověřovat, to je ještě před 
zahájením trestního stíhání. Když v rámci prověřování už jste schopna odlišit, kdo je 
oběť a kdo je pachatel, tak samozřejmě ta oběť se trestně nestíhá. Pokud nejste schopna 
to odlišit, tak se zahájí trestní stíhání proti oběma, a potom nastupuje vyšetřování 
policií, vstupuje do toho státní zástupce, na soud se podává obžaloba a může dojít 
opravdu k tomu soudnímu řízení a tam je potom to, když se ve fázi řízení před soudem 
zjistí, že je to opravdu oběť, ne pachatel, tak může být uložené odpotrestání nebo se 
vyhlásí, že je ten člověk nevinný. To záleží na míře zapojení toho člověka, na míře 
vědomí toho, co páchá. To bych nepaušalizovala. Tohle je případ od případu a jde to 
v kterékoli fázi trestního řízení.  
 
K článku 9 mám otázku, o konkrétních krocích nebo instrumentech, které 
používáme v rámci trestního stíhání, jak jste říkala, že to má různé fáze. Tak 
předpokládám, že v každé fázi se využívají různé instrumenty. A něteré členské 
státy v rámci národní strategie ty instrumenty vlastně odkrývají, říkají, které 
instrumenty používají. Např. sledování bankovních účtů nebo finanční investigace, 
atd. Tak jestli tohle, protože v národní české strategii tohle není, tak kde bych to 
mohla nalézt nebo jestli to má důvod, že to nelze nalézt, abychom neodkrývali naše 
instrumenty.  
PD: V trestním zákoníku je, kdy můžeš nasadit odposlech, v jakých trestných činech. 
KB: Pokud máme stanovené postupy, které fungují, tak se už nedávají do strategických 
dokumentů. Do strategických dokumentů se dávají věci, které je třeba změnit nebo 
udělat. Pokud máme fungující postup v rámci trestního řízení, tak už se neřeší v rámci 
nějakých strategických materiálů.  
To, co Vy říkáte, prověřování účtů v rámci finančního šetření může být od obchodu 
s lidmi přes veškeré hospodářské trestné činy, podvody, úvěrové podvody, pojistné 
podvody nebo praní špinavých peněz. 
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To mi odpovídá na otázku, že my tady ty instrumenty používáme v rámci všech 
kriminálních činů a neoddělujeme obchodování s lidmi, že bychom na to měli 
nějaké speciální instrumenty. 
KB: Ne. Ten postup je vždy v rámci trestního řízení. Když máte trestný čin, kde 
nepotřebujete sledovat finanční šetření, tak se nedělá. Ty postupy jsou stanovené a 
celkem ustálené. Odposlechy, když třeba potřebujete, tak jsou upravené jednak 
v trestním řádu, v zákoně o policii. Je to pro trestní řízení, nezáleží to na té skutkové 
podstatě.  
 
Článek 11 o pomoci obětem, který říká, že členské státy musí poskytnout opatření, 
aby oběti byla poskytnuta pomoc a podpora, jakmile se příslušné orgány dozví o 
oprávněných důvodech. A ty oprávněné důvody - některé státy mají vyloženě 
seznam nebo bodově co tím důvodem vlastně může být. Jak my si vykládáme tady 
ty oprávněné důvody, na základě kterých my můžeme té oběti poskytnout pomoc a 
na jak dlouho, protože ve směrnici je dáno na odůvodněnou dobu, tak jak s tímto 
pracujeme, protože je to napsané, aby si to každý stát upravil podle své reality a 
svých potřeb.  
KB: My máme zákon o obětech trestné činnosti, máme zákon o peněžité pomoci 
obětem trestné činnosti. U obou zákonů je majitel Ministerstvo spravedlnosti. Oni mají 
nejen trestní zákoník, trestní řád, ale mají v gesci oba tyhle zákony. Když identifikujete 
oběť trestného činu, tak ta má na něco nárok a je třeba v zákoně o policii v trestním 
řádu, že má nějaká procesní práva. Vy ji musíte poučit, poskytnout nějakou pomoc, 
součinnost, musíte zamezit sekundární viktimizaci, nějaké opatření udělat. Od té doby, 
kdy člověka identifikujeme jako oběť trestného činu, ale ne všechny oběti tohle na 
začátku mají. To zase máme skupinu těch zvlášť zranitelných obětí, které mají jiná 
práva než oběti těch méně závažných trestných činů. Třeba peněžitá pomoc, kterou také 
poskytuje Ministerstvo spravedlnosti, tak ta oběť má možnost si zažádat o nějakou 
finanční podporu, aby si mohla třeba platit nějaké dojíždění k soudu, většinou to bývají 
oběti nějakých násilných trestných činů, které se potřebují znovu zapojit do života, 
potřebují se třeba odstěhovat.  
 
Zmínila jste druhotnou viktimizaci. Jakým konkrétnějším způsobem se jí snažíme 
zabránit?  
KB: Já můžu mluvit za policii. Máme v gesci konání policisty. Policie je školená, jak 
jednat s obětí trestné činnosti, jak ji vyslýchat, jak s ní zacházet. V rámci celého 
trestního řízení, jak speciálně vyslýchat děti, kde potřebujete jiný přístup. Dítě 
z hlediska opakovaných výslechů má jiné možnosti než dospělá oběť. My jsme zřídili 
na policejních služebnách, respektive i mimo budovy policie, speciální výslechové 
místnosti, které byly budovány cíleně na výslechy dětí. Jsou to takové ty dvě propojené 
místnosti s jednocestným zrcadlem, kdy ten vyslýchající je s dítětem sám, není tam celý 
ten ansámbl advokáta, státního zástupce, ti jsou v druhé místnosti a mají možnost 
sledovat celý výslech, pokládat otázky cestou vyslýchajícího, který má sluchátka. Tohle 
už umíme a cíleně to bylo stavěné pro děti. Ale teď říkáme policistům, že je to pro 
všechny zvlášť zranitelné oběti, aby tam mohly být všechny, pro které je to hodně 
citlivé. Vše je monitorované, nahrávané, dá se to znovu pustit a nemusí se výslech 
tolikrát opakovat. Používají to i orgány sociálněprávní ochrany dětí, které také potřebují 
komunikovat s dítětem odděleně třeba od zákonného zástupce, který zase ale má právo 
být přítomen. Takhle se snažíme zamezit kontaktu s pachatelem. Oběť má právo 
požádat, že chce být vyslechnuta i před soudem bez přítomnosti pachatele. Soudce dá 
odvést pachatele eskortou, když je ve vazbě, nebo ten pachatel se neúčastní toho 
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výslechu, má tam advokáta, který za něj může pokládat otázky, takže je tam zachovaná 
kontradiktornost toho řízení, ale ten pachatel tam není přímo přítomen v té soudní síni. 
Těch opatření je docela dost. Pracujeme na dalších, ale hlavně na vědomí a chování toho 
policisty jako člověka, aby si uvědomovali, že opravdu se musí chovat citlivě k obětem 
a nebrat je jako kus na krámě, že přijde a odejde. To ne.  
 
Podruhé odskočím od té směrnice, je v něčem ČR ve svém přístupu unikátní?  
KB: My máme třeba ty speciální výslechové místnosti, které se po našem vzoru teď 
rozšířily na Ukrajinu a teď Slováci si to dělají podle našeho vzoru. 
PD: Podle našeho vzoru si Slováci převzali také program podpory. Ale to bylo na 
začátku… 
 
Tak to jste mi vlastně odpověděla na otázku ke článku 12, s tou druhotnou 
viktimizací. Já nevím, jak to přeložit „presumption of childhood“. Když nevíme, 
jestli to je opravdu dětská oběť, jestli je jí opravdu pod 18 let, ale máme podezření, 
že by mohlo být, tak s ní zacházíme, jako kdyby byla dětská oběť, nebo záleží 
případ od případu nebo nikoli? 
PD: Já si myslím, že to máme přímo v zákoně… 
KB: Pokud máme podezření, že by mohla být dítětem, tak je s ní jako s dítětem 
zacházeno. My potom umíme určit věk toho člověka, takže potom víte, jestli to je dítě 
nebo není. Pokud by existovala sebemenší pravděpodobnost, že to dítě je, tak je s ní tak 
zacházeno.  
 
A pracujeme nějakým speciálním způsobem s rodinou oběti nebo ne? 
KB: Policie nějakým zvláštním způsobem ne. V rámci spolupráce s neziskovým 
sektorem máme dotační programy, kde financujeme různé formy podpory, tím myslím 
stát, ne jako jen Ministerstvo vnitra. Třeba Ministerstvo spravedlnosti podporuje 
programy pro oběti, Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci hrazení sociálních 
služeb. Jsou případy, kdy se pracuje s rodinou oběti, třeba při domácím násilí. Tam 
musíte zahrnout i to případné dítě, které je přítomné tomu, co se doma děje. Ale cíleně, 
že by byla nějaké opatření speciálně pro práci s příbuznými oběti, to nemáme. 
Samozřejmě rodina oběti, když se budeme bavit o osobě blízké, tak se může stát také 
obětí trestného činu, protože když máte třeba vraždu, tak primární oběť máte mrtvou, 
ale osoba blízká může pociťovat úplně stejnou újmu, tím pádem se nám stává podle 
zákona o obětech taky obětí té trestné činnosti. Stát se to jako může.  
 
A poslední otázka k té směrnici. Zdali ČR využívání služeb, které byly předmětem 
vykořisťování, považuje také za trestné anebo nikoliv anebo jestli záleží případ od 
případu. 
PD: Ještě jednou tu otázku? 
 
Jestli někdo využívá služby, které byly odpovědí na vykořisťování, a byla si toho ta 
osoba vědoma. Jestli je to také považováno za trestný čin, využívání těch služeb - 
ne samotné obchodování.  
KB:  Jestli někdo cíleně kořistí jako, tak by se to mohlo nějakým způsobem… 
 
Tohle je téma hodně otevírané v rámci členských států EU, někdy to odlišují od 
toho, jestli ta osoba – např. v prostituci - je osoba vykořisťovaná anebo ne, a podle 
toho se odvíjí, jestli může být zahájeno trestní stíhání vůči tomu uživateli. Jestli je 
to pro nás něco hodně komplikovaného.  
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KB: Já myslím, že na to není úplně ustálená teorie.  
PD: Třeba se dá využít neoznámení trestného činu… 
KB: Neoznámení trestného činu je sice obchod s lidmi, ale to se musí vědět, že ta osoba 
je opravdu obchodovaná. Když někdo vykořisťuje a současně kořistí z té činnosti, tak si 
dovedu představit, že by byl pachatelem obchodování sám. A obchodování plus 
neoznámení trestného činu, kdy ten pachatel věděl, že se jedná o obchodování s lidmi, 
ale jako prostý zákazník, tak ten není trestně postižitelný. Ten, kdo to neví, není trestně 
postižitelný. Myslím si, že nepanuje úplně shoda na tom, že bychom chtěli toho 
zákazníka… Já nechci říkat zákazníka prostitutky, protože my teď řešíme hodně ty 
pracovněprávní věci. Třeba máte agenturu, která vám zprostředkovává uklízečky a 
chodí vám domů uklízet paní. A Vy, když byste netušila, že ta agentura vykořisťuje ty 
uklízečky, tak si myslím, že není ani správné, aby byla ta domácnost nebo kterýkoliv 
člen té domácnosti trestně postižitelný, protože nemáte ani, jak to zjistit, protože ta paní 
přijde, uklidí, když tam nejste. Tak to by ani nebylo správné. 
 
Abychom shrnuli tu evropskou část, dokážete shrnout, do jaké míry ta směrnice 
byla užitečná, obohacující a jestli třeba ta harmonizace v rámci členských států by 
měla být hlubší anebo nikoli a proč? 
PD: Určitě je obohacující. 
KB: Já si myslím, že ten výstup je. Třeba to setkávání národních zpravodajů je 
obohacující, protože si tam předáváte tu dobrou praxi a ta dobrá praxe, když se ustálí, 
tak z toho vyleze třeba směrnice, protože zjistíte, že ty státy nemají jinou možnost v té 
úpravě, než si implementovat nějaké ustanovení z té směrnice. My zastáváme názor 
jako legislativci, že pro nás je přístupnější směrnice než nařízení, protože každý stát má 
právní systém jiný a ta směrnice vám dává nejen volnější pole působnosti, ale i více 
tvůrčí prostředí než to nařízení. Nařízení často nemůžete rozumně implementovat a 
musíte třeba rušit věci, které jsou lepší než ty navrhované v tom nařízení z hlediska 
praxe. A potom už nejsou třeba možné. Takže zastáváme trend, my legislativci, aspoň 
na vnitru, že cesta směrnice je lepší než nařízení.  
 
Takže hlubší harmonizování z Vaší strany by nebylo dobrým krokem? 
KB: Hlubší harmonizace cestou konkrétnějšího zadání si myslím, že není správná, 
protože ty státy, byť jsou členy EU, tak nemají jednotný právní systém. Tím vůbec 
nemluvím o tom, že by neměly implementovat ty navrhované věci, ale je lepší vždy 
zvolit tu cestu, která je pro Vás správná, než to lámat přes koleno a cpát něco, co vám 
do toho systému nesedí. Směrnice je prostě lepší než nařízení.  
 
A z Vašeho pohledu národní zpravodajky? Máte stejný pohled? 
PD: Ano, a hlavně si myslím, že jsme jako ČR s touhle směrnicí neměli problém ji 
nějak transponovat do naší vnitrostátní úpravy. Měli jsme to z větší části splněno. 
 
Takže ani žádné limity harmonizace jste neviděly, že by něco bylo hodně 
problematické z té směrnice zaimplementovat do našeho právního systému? A jak 
pracujete s těmi doporučeními? Tak, jak Vy jezdíte, tam se projednávají i různá 
doporučení EU nebo je sledujete a čtete je a na té MKS projednáte?  
PD: Přesně tak, i z různých těch hodnocení, jak naplňujeme ty úmluvy, tak ano, ta 
doporučení jsou pro nás přínosná. Je to zase jiný pohled na tu situaci a můžeme se tím 
inspirovat a dát si to pak do těch strategií jako další úkol. Určitě je to přínosné.  
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A co se týče roku 2020 a dále, co je pro ČR největší výzvou? Vím, že tu strategii 
ještě nemáte veřejně přístupnou, takže mi nemůžete říct nic konkrétního, ale aspoň 
naznačit obecně témata nebo nový trend, se kterým se setkáváte a chcete na něj 
navázat nějakou novou strategii? Nebo jestli Vás čeká nějaká legislativní změna, 
kterou připravujete? Cokoli Vás napadne. 
PD: Obecně bychom se chtěli zaměřit na důslednější ochranu dětí a vůbec obchodování 
s dětmi více pojmout a další, co si myslím, že tam bude, tak určitě vyřešit ty statistiky. 
Nejsme schopni dát nějaký výstup za ČR, určitě pracovat na sjednocení statistik nebo 
alespoň na tom, aby byly užitečné.  
KB: Synchronizaci. Máme tady nějaké trestní řízení, které probíhá různou cestou, a ne 
vždy naše policejní statistiky sedí s těmi soudními, protože ten proces je takový, jaký je. 
Na tom chceme zapracovat, abychom vykazovali čísla, která jsou čitelnější pro toho, 
kdo je z venku, kdo na to kouká jako objektivní hodnotitel, aby to bylo nějakým 
způsobem vstřebatelné.  I pro nás, abychom věděli nějaké ukazatele, které zatím 
nesledujeme. 
 
A které ukazatele nesledujete a chcete je sledovat? 
KB: To teď nebudeme rozebírat. 
PD: Minimálně ty formy vykořisťování. 
 
Takže třeba, jak jsou na tom tyto formy procentuálně? 
KB: Ano. A ty děti, tím že my máme ten program cílený pro dospělé, teď se pozornost 
upínala hodně k tomu dospělému. Cítíme, i nám to bylo doporučováno nějakým 
hodnocením, že bychom se měli věnovat i těm dětským případům.  
 
A je pro ČR výzva například rekrutování na internetu? Je to něco, čemu se třeba 
plánujete speciálně věnovat?  
PD: Je to trend této doby, určitě na to také musíme reagovat. Chceme se zaměřit na 
další preventivní aktivity, pokračovat s tou prevencí. Zároveň uvažujeme navázat větší 
míru mezinárodní spolupráce se zeměmi, odkud máme my nejvíce obětí v ČR – 
Filipíny. Naopak máme hodně obětí občanů ČR ve Velké Británii, takže s ní navázat 
spolupráci prostřednictvím ambasád. Třeba se spojit a dělat ty preventivní aktivity 
dohromady.  
 
A co se týče speciálních výcviků a tréninků, ty věnujeme komu? Třeba jste 
zmiňovala ty policisty, aby věděly, jak pracovat s dětmi. 
KB: My máme v gesci jen policisty.  
 
Žádné jiné osoby, sociální pracovníky? 
KB: Ne, každý rezort si školí svoje lidi. Ale ty složky spolupracují, tak děláte i pro ten 
druhý rezort, kde je ta hranice kompetencí. 
PD: My jsme třeba měli školení sociálních pracovníků v těch sociálně vyloučených 
lokalitách, tak aby věděli, co je to obchodování s lidmi, jaké má formy, jak můžou 
pomoct a jak s nimi jednat. To jsme měli ve spolupráci zástupce vnitra, tím, že tam 
prezentoval program, zástupce policie, různé kazuistiky. Styční důstojníci pro menšiny 
se účastní těch kurzů, aby přenášeli - jako policajt policajtovi - aby řekl, co je 
obchodování s lidmi a byl tam i zástupce La Strady – což je sociální pracovnice, tak aby 
přednášela sociálním pracovníkům. Snažíme se všechny propojovat. Ti, co vědí více, 
aby řekli těm, co vědí méně. Vím, že (šum) školí inspektory práce, protože se dostávají 
do toho prostředí a můžou identifikovat obchodování s lidmi. 



   

 

142 

KB: My třeba si nemůžeme sami říct, že potřebujeme proškolit „ospoďačky“ - 
pracovnice sociálně-právní ochrany dětí – vždy to musí být o spolupráci rezortů. 
 
A nemůžete se na té MKS domluvit? 
KB: Ano, ano.  
KB: Každý má své lidi a tam, kde se potkávají, my to považujeme za důležité si tu praxi 
předávat. Teď také plánujeme školení pro orgány sociální a právní ochrany dětí, 
vyloženě o dítěti, v rámci trestního řízení, protože ne vždy všechny pracovnice vědí, co 
ten policista může či nemůže a zase na druhou stranu i ta policie potřebuje vědět, jaké 
mají kompetence podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Předávání praxe mezi 
rezorty je přínosné.  
PD: Není to jen o tom, že by vnitro školilo ostatní, ale MKS si třeba zorganizuje vlastní 
školení svých pracovníků.  
 
A Vy v rámci ČR se dohodnete na té mezirezortní skupině na MKS, na školení 
policistů, školení sociálních pracovníků a školíme ještě někoho v rámci ČR? 
PD: Co vím za nás, tak ještě i konzulární pracovníky, kteří vyjíždějí do zahraničí a 
inspektoráty práce školí teď policie. I justiční akademie, což spadá pod Ministerstvo 
spravedlnosti, taky pořádají nějaké kurzy, což bývá ve spolupráci s vnitrem. Oni si to 
organizují i sami. My se to pak dozvíme v rámci těch podkladů, kde je jedno z témat, 
jaké školení proběhlo, jaká prevence a vzdělávání. Takže potom víme, co se všude dělo 
a to si přečtěte ve zprávě. 
 
Jestli víte nějakou společnou investigaci nebo nějaké šetření s Belgií, jestli máte 
nějaký případ? 
PD: Teď je to hodně s Velkou Británií, co slýchávám. Asi nemáme něco speciálního 
s Belgií. Navazujeme spolupráci v rámci Europolu, Eurojustu a tak. To jsou formy 
mezinárodní spolupráce. Že bychom měli nějakou bilaterální smlouvu s Belgií v této 
oblasti, to si nemyslím. Podívám se do tabulky. [hledá] Ne, tak nemáme. Jen se chci 
zeptat na belgickou stranu, jestli oni neměli nějaký případ ve vztahu k ČR, co se týče 
obchodování s lidmi. 
 
Ne, nezmínil žádný případ.  
PD: Tak to je dobře, že máme stejné informace. 
KB: Asi dobré vědět, že mají podobný počet obětí. 
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