
Právní úprava prostituce v České republice 

Abstrakt 

Prostituce a otázky její právní úpravy doprovází lidstvo od nepaměti. Na území současné 

České republiky se po dlouhá staletí střídala období prohibice, kdy byla prostituce zakázána 

a trestně stíhána, s obdobími reglementace, kdy stát zakotvil právní rámec, v rámci kterého bylo 

její provozování dovoleno. Od roku 1922 je uplatňován aboliční přístup k prostituci, který spočívá 

v tom, že prostituce není právním řádem ani zakázána ani výslovně dovolena. Jediný 

reglementační prvek v současném pojetí abolice představuje pravomoc obcí vydávat obecně 

závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterými mohou 

provozování prostituce na veřejných prostranstvích v obci regulovat a dokonce i zcela zakázat.  

Ve snaze „vyřešit“ aboliční tápání legislativy se od vzniku samostatné České republiky 

objevilo již několik návrhů volajících po změně právního přístupu, ať už směrem k represi anebo, 

častěji, směrem k vytvoření právní úpravy prostituce. Žádný z návrhů však doposud přijat nebyl. 

Je tomu tak jednak proto, že neexistuje všeobecná shoda na tom, co je tím správným „řešením“, 

a jednak proto, že přijetí právní úpravy prostituce brání závazky, které pro Českou republiku 

vyplývají z mezinárodního práva. Dá se však předpokládat, že návrhy na změnu právního přístupu 

k prostituci se budou objevovat i nadále. Otázky právní úpravy prostituce tak lze považovat 

za téma v zásadě stále aktuální, byť prostituce sama je jev pradávný. Tato diplomová práce si proto 

stanovila za cíl poskytnout přehled právních aspektů, které se prostituce v současnosti dotýkají, 

a bez moralizování zjistit, jaké argumenty svědčí ve prospěch a naopak v neprospěch přijetí její 

právní úpravy. Dílčím cílem je prozkoumat, jakou podobu by případná právní úprava měla mít.  

Diplomová práce v první části vymezuje základní pojmy a východiska. Ve druhé části 

nabízí stručný exkurz do historie právních přístupů k prostituci, včetně uvedení nejdůležitějších 

pramenů práva. Ve třetí části poskytuje přehled právních aspektů, které se prostituce v současném 

právním řádu dotýkají. Čtvrtá část je pak věnována nalezení argumentů pro a proti přijetí právní 

úpravy prostituce, a její případné podobě. Za tímto účelem nejprve rozebírá tři nejnovější návrhy 

a tři modelové zahraniční přístupy, a následně kriticky hodnotí jak současnou, tak navrhovanou 

právní úpravu. Dobírá se přitom hlavního závěru, že reglementace může být vhodnějším přístupem 

než abolice pod podmínkou, že hlavním cílem právní úpravy je posílení práv osob provozujících 

prostituci. S ohledem na mezinárodní trendy přitom seznává za nejvhodnější právní přístup 

dekriminalizaci, byť by bylo třeba podrobně analyzovat, zda se hodí i pro český právní řád.   
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