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1.   Úvod 

      Prostituce je společenský jev, na který se váže řada sociálních, zdravotních a 

bezpečnostních rizik. Ačkoliv moderní společnost chápe negativní stránku tohoto sociálně 

patologického jevu, není vzhledem k naší přirozenosti možno odsunout tuto složku lidského 

chování do pozadí společenského zájmu, či ji zcela vytěsnit. Ze současné situace v oblasti 

prostituce v ČR jednoznačně vyplývá potřeba zásadním způsobem změnit postoj státní 

administrativy nejen k problémům, které prostituci provázejí, ale i k podnikání v oblasti 

sexuálních služeb a k prostitucím jako takové. Od roku 1989 se změnilo uvažování 

společnosti směrem ke všem činnostem státu, které jsou spojeny s využíváním financí 

státního rozpočtu. Mnozí občané si již uvědomují státní peníze jako „peníze, které jsou 

naše“ a veřejně vystupují proti jejich využívání v případech, kde není dostatečně 

odůvodněná legitimita k jejich použití. 

     To je případ i v našem současném právním systému, jeho uplatňování v praxi 

neumožňuje využívat nástrojů veřejné politiky a tím i zefektivnit postup proti prostituci. 

Příčinou tohoto stavu je absence právního předpisu, který by ji jakýmkoli způsobem 

vymezoval. Logickým důsledkem současného stavu je zatlačení prostituce do ilegality na 

okraj společnosti, její kriminalizace a zneužívání organizovaným zločinem. Ačkoliv 

dlouhodobě probíhají snahy pracovat s tématem sexuálních služeb, prostituce a jinými 

právními a trestněprávními pojmy, je zde většinou ze strany zainteresovaných subjektů 

pociťována absence zázemí pro provedení tak závažné změny, jako je právní akceptace (a 

související morální hledisko) takového druhu činnosti. Pokud si jako autorka této práce 

mohu dovolit svou subjektivní připomínku a povzdech, není nic horšího, než když se nechce 

vidět… A vidět musíme proto, abychom mohli chránit. Nevidět znamená ignorovat a 

ignorace znamená vědomou spoluúčast na čemkoli, co jsem se rozhodl nevidět.  

     Vzhledem k výše uvedenému ale také není možno jednoznačně preferovat právní stav, 

který prostituci sice pevně pojmově vymezuje, ale zaujímá restriktivní postoj, zamezující 

jakékoli jiné ošetření, než jen zakazující a sankcionující. Jak bude v této studii několikrát 

opakováno, stojí již skoro dvacet let Česká republika na rozcestí, které na jedné straně vede 

k demokratickému pojetí legalizace prostituce a na druhé straně represivnímu přístupu 

k jakýmkoli jejím projevům. V prvním případě se můžeme uklidňovat vědomím, že mnoha 

prostituujícím jedincům, kteří to budou potřebovat, bude moci být pomoženo, ale společnost 

musí být seznámena s tím, že poskytování sexuálních služeb se stane legitimní součástí 

našeho společenského života. V druhém případě je možné se přiklonit  k jasnému pořádku, 
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vynutitelnému zákony. Tyto předpisy mohou na jedné straně přinést mnoho kladů, ale na 

druhé straně také mohou nastolit latenci při zjišťování závažných činů, zatlačených tímto 

přístupem mimo viditelnou stránku společenského života.    

     Počínaje prostým popisem forem prostituce, současnou i historickou právní úpravou a 

přehledem mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, konče co 

nejsoučasnějším popisem téměř dvacet let trvajícího procesu tvorby zákona O regulaci 

prostituce, se pokouším co nejvěrněji analyzovat proces veřejné politiky v této oblasti. 

Chtěla bych se zaměřit především na regulační mechanismy, užívanými nejen represivními 

složkami subjektů státní moci, ale i právními nástroji, směřujícími k prevenci a potlačení 

prostituce a s ní souvisejících trestných  činů organizovaného zločinu. Pro popis současné 

situace regulace prostituce jsem zvolila metody: obsahové analýzy dokumentů, především 

programových prohlášení státních i nestátních organizací v rámci tvorby politik, kvalitativní 

interpretaci obsahů a analýzu událostí.  Výše uvedené doplním téměř po pěti letech reflexí 

změn, které se udály od roku 2003 směrem k vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení 

obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých (dále jen Úmluvy). Taktéž věcný návrh 

zákona, který byl spolu s návrhem na vypovězení výše uvedené Úmluvy předložen do 

Poslanecké sněmovny v letech 2003 a 2005, jsou pozitivním signálem, že si aspoň část 

společnosti uvědomuje nutnost existence regulace prostituce.  Z obsahu uvedených 

dokumentů je jasně zřejmé, že v roce 2003 byl věcný návrh zákona skutečně pouze návrhem 

a očekávala se veřejná a politická diskuse. Je velká škoda, že zamítnutí tohoto návrhu, stejně 

tak jako mnohem propracovanější verse z roku 2005, zapadly bez většího ohlasu do 

zapomnění.  

     Výše uvedené dokumenty bych chtěla věcně porovnat s návrhem dokumentu Deklarace 

sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě, která vznikla v Nizozemí v roce 2005 a 

zahrnuje návrhy sexuálních pracovníků z EU směrem k legislativě úprav prostituce v daných 

státech, včetně požadavku na zvýšení povědomí o lidských právech sexuálních pracovníků a 

pracovnic. Pracuji zde s kvalitativními daty, obsaženými v programových prohlášeních 

neziskových organizací, se zákony a podzákonnými normami, věcnými návrhy zákonů aj.  

Ve své práci se snažím použít metodu explorace problému, které spočívá ve vyjasňování 

zájmů klienta, definice problémů a seřazení negativ spolu s jejich řešením v pořadí dle 

významnosti.  

      Pokud by tato má práce měla sloužit jako obhajoba těmto aktivitám nebo by aspoň 

sloužila jako zdroj informací pro jejich tvorbu, budu spokojena. Dovoluji si také zvláště 

poděkovat všem, kteří mi pomohli, abych tuto svou práci mohla předložit a obhájit. 
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2.  Současný stav a formy prostituce v ČR a její trestněprávní úprava 

     Prostituce je v České republice realitou, která na sebe negativně upozornila hlavně na 

konci minulého století, kdy byla Česká republika vyhodnocena  z hlediska vnitřní 

bezpečnosti jako (1) tranzitní zemí při transferu osob určených k prostituci do západních 

zemí; (2) zároveň i cílovou zemí k výkonu prostituce a (3) země se zvyšujícím se počtem 

zařízení, které pololegálně poskytují sexuální služby. Mnoho majitelů těchto podniků díky 

silné finanční lobby využívá právních děr v systému  nebo dokonce ovlivňují samotné tvůrce 

zákonů. Je tedy možné konstatovat, že během posledních dvaceti let „trápí“ české 

zákonodárce problém prostituce natolik, že ojediněle vznikají studie a návrhy, které 

upozorňují na legislativní nutnost změn v právním systému. Zcela jasně vyznívá požadavek 

na nový zákon O regulaci prostituce i z toho hlediska, že jediná právní norma, která 

v současné době prostituci reflektuje, je  zákon  č. 241/1922  Sb.,  o  potírání  pohlavních  

nemocí. Ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož může být postiženo jednání, které 

je v rozporu s vydanou obecně závaznou vyhláškou jako přestupek podle zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, nehovoří přímo o prostituci. V zásadě lze tedy shrnout, že 

prostituce v České republice není povolena, ale ani výslovně zakázána - není trestným 

činem, jen v některých případech přestupkem.  

     Před rokem 1990 existovala prostituce v České republice v latentní podobě, jako součást 

stínové ekonomiky. Jedinou formou její regulace byla represe, která vycházela z trestního 

zákona č.140/1961 Sb., § 203 příživnictví, na jehož základě byly postihovány prostitutky, 

které neměly řádný pracovní poměr. Na trestní zákon a jeho ustanovení o příživnictví 

analogicky navazoval zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, konkrétně v ustanovení § 10, 

podle kterého byla prostituce postihována jako nekalý způsob obživy. V roce 1990 byl při 

novele trestního zákona č. 140/1961 Sb., zákonem č. 175/1990 Sb., § 203 tr. Z. O 

příživnictví vypuštěn a zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, zrušen. Tyto právní akty se 

vedle otevření hranic, boomu cizineckého ruchu a stratifikace obyvatel České republiky, 

dávají do souvislosti s enormním rozšířením veřejně i skrytě provozované prostituce v 

České republice.  

     Prostituce přináší i řadu problémů ryze sociálního charakteru.1 Vyskytují se případy tzv. 

prostituce z chudoby.2 V případě obtížně zaměstnatelných nekvalifikovaných žen a dívek se 

                                                 
1 CEJP, Martin: Formy organizovaného zločinu v České republice v roce 1994. 
2 ČECH, Stanislav:  Zločin kolem nás, Praha: Melantrich, 1997, 340 s. 
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stává nejsnadněji dostupnou možností výdělku. V extrémních případech se stává 

akceptovaným a dokonce vynucovaným způsobem obživy, na němž parazitují celé rodiny. 

     Základním požadavkem při práci s tématem prostituce a jeho legislativní úpravou je tedy 

odpověď na několik zásadních otázek: (1) jaká je „špatná“ prostituce - dobrovolná prostituce  

nebo jen nedobrovolná prostituce?; (2) do jaké míry by měla být prostituce předmětem 

legální formy pracovní činnosti tak, aby bylo možné z ní platit daň z příjmu a ostatní 

poplatky?; (3) jak by měl vypadat systém veřejných, sociálních a zdravotních nástrojů, které 

by měly tuto oblast upravovat?. 

     Otázka dobré či špatné prostituce je ryze morálním tématem. Každý jedinec by se 

rozhodoval jinak, nicméně i bez morálních kritérií je možné rozlišit „oběti“ prostituce od 

těch, kteří mají prostituci jako zdroj svých výdělků či potěšení.  Je zřejmé, že již samotné 

formy prostituce například podle sociálního statusu osob, které ji provozují, nebo podle 

místa, kde je tato činnost provozována, dávají na tuto otázku odpověď: 

 

2. 1.   Dělení podle osob vykonávajících prostituci 

 

2. 1. A.   Ženská prostituce 

a) Okrajovou, téměř neviditelnou skupinou jsou tzv. „luxusní„ prostitutky s vlastní, 

početně omezenou klientelou. Jedná se o ženy "na úrovni", schopné své klienty v 

případě potřeby i reprezentovat. Jejich věk se pohybuje mezi 20 a 30 lety i více a 

sexuálních služeb využívají k ekonomickému posílení či udržení svého sociálního 

statusu a možnosti vlastnit cenné informace z oblasti veřejného či soukromého 

života vlivných osob. Jejich příjmy jsou vysoké a prostředí, v němž se pohybují,  

luxusní. Právě tyto osoby jsou, vzhledem ke značným výdělkům, jednou z cílených 

skupin věcného záměru O regulaci prostituce. Avšak tyto osoby nemají na jakékoliv 

své registraci zájem, jelikož jejich označení jako prostituující osoby by mohlo vést 

k jejich společenské degradaci a samozřejmě i ke snížení jejich příjmů v důsledku 

případné daňové povinnosti. 

b)  Další kategorií prostitutek jsou tzv. "hotelové prostitutky". Jejich věk se pohybuje 

kolem 20 let a výše. Podle úrovně podniků, v nichž pracují, ovládají alespoň jeden 

cizí jazyk a mají dobré vystupování. Služby poskytují po telefonické dohodě buď na 

hotelových pokojích, nebo v bytech. Ve většině případů mají úzkou vazbu na 

hotelový personál a jiné osoby (taxikáři, ochranka atd.). Své služby inzerují i v 

zahraničním tisku. K této skupině lze přiřadit i různé dívky z podniků a diskoték, 
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které si prostitucí příležitostně přivydělávají. Jednoznačně zde opět převládá 

dobrovolnost při poskytování sexuálních služeb a relativně krátká doba jejich aktivit 

– většinou do vyřešení osobních problémů či rodinných záležitostí. 

c)  V posledních letech se rozšířil počet žen, které provozují svoji prostituci ve 

vlastních bytech, často za spoluúčasti svých manželů či druhů. Škála poskytovaných 

služeb je široká (od běžných až po perverzní praktiky), stejně jako klientela (od 

sousedů a stálých zákazníků, přes klientelu získanou prostřednictvím inzerátů či 

telefonu pro klienty z inzerce Internetu).3 Přehled o bytové prostituci neexistuje, lze 

ale předpokládat, že v souvislosti s ní existuje celá řada kriminálních, zdravotních i 

sociálních rizik, včetně ohrožování mravní výchovy mládeže.  

d) Velký nárůst byl zaznamenán i v počtu prostituujících se osob, působících v různých 

erotických podnicích, masážních salónech" a "sex barech". Zaměstnankyně těchto 

zařízení jsou kromě občanek České republiky i cizinky, nelegálně se zdržující na 

území České republiky, případně na falešné „voucher„ pozvání. Touto cestou 

dochází k institucionalizaci "veřejných domů". Počet prostituujících se osob 

působících v erotických podnicích se odhaduje asi na 6 tisíc.4 Právě zde už  

dobrovolnost poskytování sexuálních služeb bývá předmětem posuzování orgánů 

činných v trestním řízení, jelikož velmi těžko  můžeme rozlišovat mezi úschovou 

dokumentů a úmyslným zabavení dokumentů oběti, pokud ta se jako oběť necítí. 

Zatímco první dvě uvedené skupiny jsou většinou sami sobě odpovědné za svůj 

sociální stav a osobní zachovalost, u mnohých žen pracujících „u někoho“ nebo „na 

někoho“ tuto odpovědnost často nemají, neboť klienty si neopatřují sami, ale jsou 

jim zajišťováni jejich „zaměstnavatelem“. 

e) Vůbec nejproblémovější je nejnižší sociální vrstva tzv. pouličních a silničních 

prostituujících se osob a osob pracujících v barech a restauracích nižších cenových 

skupin. Jedná se o mladistvé (případně mladší l5 let) a mladé ženy většinou 

nevzdělané, mentálně zaostalé a sociálně nevyspělé, osoby pohřešované, celostátně 

hledané, na útěku z výchovných ústavů či od rodin, kriminálně závadové a 

nezákonně se zdržující na území České republiky. Nejrizikovější skupinou 

prostitutek jsou mladistvé dívky, které jsou častěji než ostatní ochotny poskytovat 

anonymní, rychlý, nejlacinější a nejrizikovější sex. Potenciálně jsou nejohroženější 

                                                 
3 www.praha.mojenoviny.cz 10.5. 2001 V metropoli kvete bytová prostituce studentek 
4 Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, vyd. 1., Praha: La Strada Česká 
republika, 1998, 183 s. 
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skupinou z hlediska šíření pohlavních nemocí, násilné i mravnostní trestné činnosti 

ze strany kuplířů i zákazníků i jako oběti obchodování se ženami.5 

     Pouliční a silniční prostituci provozují z občanek České republiky nejčastěji Romky, z 

jiných zemí se převážně jedná o Slovenky, Ukrajinky, Rusky, Bulharky a Rumunky.6  

Zejména silniční prostitutky bývají více než ostatní skupiny prostitutek zdrojem i 

objektem mnoha rizik. Protože se pohybují v antisociální subkultuře, podílejí se ve 

zvýšené míře na páchání majetkové a násilné trestné činnosti.7 Častěji, než ostatní 

kategorie prostituujících se osob, se stávají oběťmi mravnostní a násilné kriminality, 

včetně obchodování se ženami. Téměř vždy jsou v područí kuplířů, přitom jejich možnosti 

vymanit se z něj jsou mimořádně obtížné. Mnoho prostituujících se osob je závislých na 

drogách - některé se domnívají, že si pomocí drog zvýší výkonnost, u jiných vypěstují 

závislost na drogách záměrně jejich kuplíři. 8 

       Dosti často je tedy možné zeptat se na důvody, které osobu k prostituci vedou a podle 

těchto důvodů je možno ve většině případů stanovit, zde je možné, aby se na tuto osobu 

z hlediska legislativní úpravy hleděl jako na potencionální oběť, kterou je nutno chránit 

speciálními zákony, nebo jako na podnikající subjekt, který je povinen dodržovat všechny 

zákony, včetně povinnosti odvádět daně a platit sociální a zdravotní pojištění. Zároveň by 

ale tato povinnost neměla negativně stigmatizovat osoby, které se s čestným úmyslem 

nechají označit za provozovatele „neřesti“.  Taktéž by ale tyto osoby neměly mít pocit, že 

spolu s označením své profese jim přibyly pouze povinnosti a žádná práva. Motivačním 

prvkem by tedy nemělo být pouze povolení státu provozovat prostituci a platit daně, ale 

především by takto měla být dána možnost využívat sociálně-právní ochrany, která je dána 

všem ostatním pracujícím osobám a předejít tak důvodům, které  dosti často naopak 

k prostituci vedou. 

     Nejčastěji uváděnými důvody prostituci jsou především ekonomická situace jedince a 

jeho rodiny. Dále se mohou připojit nespokojenost žen s rozdíly ve mzdách a možnosti 

získání profesního postavení s porovnáním mužů a samozřejmě vyšší dlouhodobá 

                                                                                                                                                      
 
 
6 ČERMÁK, Miloš: Povolání: Děvka, Praha: Rozmluvy, 1992, 91 s. 
7 TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana: Prostituce, jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu, vyd. 1, Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995, 84 s. 
7  LA STRADA: Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, Praha:  La 
Strada, 1998. 
8 PROFEM: Ulice – Silnice – Dálnice: streetwork, obchod se ženami, prevence HIV/AIDS, organizace pro 
prostitutky. Praha: ProFem, 1996. 
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nezaměstnanost žen, která je postihuje ženy v době po ukončení školní docházky, návratu 

po rodičovské dovolené atd. A právě možnost výskytu těchto ohrožujících faktorů by měla 

být řešena v rámci primární prevence především u těch skupin osob, které jsou z hlediska 

své dřívějších zkušenosti anebo jen sociální příslušností k této skupině, ohrožené.  

 

2. 1. B.  Mužská prostituce 

     Stejné členění jako u ženské prostituce lze aplikovat dělení i u prostituujících se mužů. 

Z nich je třeba zmínit na prvním místě stále se zvětšující skupinu homosexuálních 

prostitutů. Jedná se převážně o chlapce nebo mladé muže, z nichž mnozí, aniž by byli 

homosexuálně orientováni, provozují homosexuální prostituci čistě z „komerčních“ 

důvodů. Většina pochází ze sociálně slabého prostředí, z nefunkčních rodin, z náhradní 

rodinné péče, někteří jsou na útěku z výchovných zařízení nebo byli po dovršení zletilosti 

propuštěni z ústavní péče  či  z vazby.  Podle statistických přehledů počet prostitutů roste a 

rapidně klesá jejich věk (věkový průměr je 17 let, profesní kariéra končí kolem 20. roku 

věku, velmi výjimečně se prostituují muži starší 30 -ti let).9 

     Homosexuální prostituti jsou v drtivé většině závislí na alkoholu, drogách (pervitinu) a 

hracích automatech, nezřídka se podílejí nebo sami páchají trestnou činnost na svých 

klientech (krádeže, loupeže) i na sobě navzájem. Uplatňují se i jako herci v 

pornografických filmech s homosexuální tematikou. Ze statistiky Národní referenční 

laboratoře pro AIDS vyplývá, že homosexuální prostituti jsou vůbec nejrizikovější 

skupinou z hlediska onemocnění a přenosu HIV/AIDS. V posledních letech stále častěji 

provozují silniční a pouliční prostituci. Homosexuální prostituce je provozována zejména 

ve veřejných prostorách (nádražích) a v některých gay klubech, koncentruje se zejména do 

velkých měst, především pak v Praze.  

     Početně mnohem méně zastoupenou skupinou prostitutů jsou muži, nabízející své 

služby za úplatu ženám. Tzv. „gigolové“ inzerují své služby prostřednictvím novin a 

časopisu s erotickou tematikou. Většinou za svými klientkami dojíždějí, vytvářejí si spíše 

uzavřenou klientelu, která se rozrůstá o „známé“ či na „doporučení“. Tato skupina 

prostitutů se orientuje výlučně na klientky z „vyšší společnosti.“    

     Jedním z mnoha argumentů, které byly předkládány v rámci podpory věcného záměru 

zákona, který legalizoval a umožnil institut registrovaného partnerství, byl i predikovaný 

                                                 
9 NOŽINA, M.: Mezinárodní organizovaný zločin v ČR, Praha Ústav mezinárodních vztahů, 1997 
s porovnání se statistikou uváděnou například na http://www.euportal.cz/Articles/3000-exhibujici-
homosexualita-je-obdobna-uchylka-jako-pedofilie-gerontofilie-nekrofilie-zoofilie-voyerismus-.aspx 



 

 

 

11 

pokles prostituce. Z hlediska psychologického je uzavření jakéhokoli svazku, podobnému 

sňatku, záležitostí pouze těch dvou osob, které jej uzavřeli. Pokud tyto osoby před 

svazkem byly ochotné tolerovat anebo provozovat prostituci, zřejmě své zvyky nemění – 

což potvrzují i neměnící se statistické údaje za poslední dva roky, po které je platný zákon 

O registrovaném partnerství.  

 

2. 1. C.  Dětská prostituce 

     Zvlášť znepokojivá je dětská prostituce. Tato činnost je dobře zakrývaná, protože 

zákazníci i kuplíři vědí, že se dopouštějí trestné činnosti. Ceny za dětskou prostituci jsou 

vysoké. Děti provozují prostituci zásadně ze dvou hlavních příčin: (1) z vlastní iniciativy 

(finanční zisk, dobrodružství, útěk z domova nebo z výchovných zařízení), (2) z donucení 

v područí a prostřednictvím kuplířů (rodičů, příbuzných), popř. na základě „poptávky“ 

převážně pedofilně orientovaných sex-turistů. Dětská prostituce se vyskytuje v místech s 

nejvyšším výskytem prostituce dospělých. Prostituce dětí je vysoce organizovaná a 

zjištěné případy komerčního sexuálního zneužívání dětí jsou ojedinělé (v roce 1996 

Policie České republiky žádný podobný případ nevyšetřovala, v roce 2007 jich bylo 9).10 

Všechny takové případy jsou veřejností velice úzkostlivě sledovány, ale mnohdy se stávají 

pouze mediálními kauzami, přitahující dlouhodobě pozornost. 

     Pro naplnění účelu mé práce je tato skupina osob předmětem speciální úpravy zákonů, 

chránících osoby do 18 let před jakoukoliv formou zneužívání a proto se jimi již dále v této 

práci nebudu zabývat. 

 

2. 2.  Dělení podle místa, kde je prostituce vykonávána 

2. 2. A.  Přeshraniční prostituce: v příhraničních oblastech je organizována přeshraniční 

prostituce do sousedních států (Německo, Rakousko). Prostitutky provozují svou 

činnost v hotelích či jiných rekreačních zařízeních, nejčastěji na objednávku pro 

uzavřenou společnost. Jde o organizovanou kriminalitu, při níž jsou obměňováni 

řidiči, vozidla, prostitutky, hraniční přechody apod.  Další okruh problémů souvisí s 

prostituujícími se cizinkami. Na území České republiky se zpravidla zdržují v rámci 

periodicky obnovujícího turistického pobytu (30 dní).  

                                                                                                                                                      
 
10 SCHEINOST, M.: Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České 

republice, Praha:  IKSP, 1997. 
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2. 2. B.   Stálé "vnitrozemské" erotické podniky: tato zařízení jsou většinou spojená se 

zábavným průmyslem - diskotéky, kluby atd.11 Prostituující osoby jsou zaměřené je 

převážně na stálou klientelu, popřípadě provozují Escort služby.  

2. 2. C.  Privátní zařízení: tato zařízení se chovají zcela nenápadně za účelem vysokého 

zisku při zachování co největší diskrétnosti zákazníka.   

 

2. 3.  Obchodování se ženami 

     Obchodování se ženami (jakožto i se všemi jinými osobami) je z hlediska současné 

mezinárodní i vnitrostátní smluvní základny, kterou ČR má, považováno za porušení 

základních lidských práv a je trestněprávním deliktem. Z hlediska poměru osob, 

zastoupených v mezinárodních statistikách, jsou oběťmi obchodu většinou osoby 

z rozvojových zemí a z tohoto důvodu je tento většinou organizovaný zločin přisuzován 

nerovnováze mezinárodních ekonomických vztahů. Mezinárodní statistiky nepracují vždy 

s přesnými statistickými daty, ale pouze s odhady vyplývajícími ze zjištěných/odhalených 

skutečností, přičemž latence těchto činů je zřejmá.  

     Z hlediska mezinárodního práva je zcela lhostejné, zda obětí je muž nebo žena, obě dvě 

pohlaví jsou chráněna rovnoprávně. Jednotlivé národní předpisy poté detailněji upravují, 

jaké skutkové podstaty trestných činů byly naplněny a také stanoví, zda se předmětem 

trestného činu nestala/stala osoba, kterou je nutno speciálně chránit (např. osoba mladší 15 

ti let), na základě čehož může být zvolena vyšší trestní sazba. Hledisko dobrovolnosti či 

nedobrovolnosti oběti je zde zcela irelevantní, jelikož na základě mezinárodních smluv a 

v České republice dále i na základě Ústavy a Listiny základních lidských práv není 

obchodování s lidmi možné. Lidská bytost nemůže být předmětem vlastnických práv; ani 

sama osoba ze své vůle nemůže prodat sama sebe, jelikož není možné se dobrovolně vzdát 

svých základních práv.  

     Obchodování s lidmi představuje rozsáhlý mezinárodní obchod, který neslouží pouze 

k účelům prostituce, ale např. k získávání jedinců k ponižujícím a nedostatečně placeným 

pracím, k získávání lidských orgánů atd. Existuje mnoho studií, zabývajících se existencí 

faktorů, které při své společném působení mohou profilovat osobu jako oběť trestného 

činu prostituce a obchodu s lidmi. Všeobecně známými kritérii jsou (1) příslušnost osoby 

k nízké sociální vrstvě; (2) nízké vzdělání osoby; (3) příslušnost osoby k minoritní 

skupině; (4) závislost na návykových látkách popř. jiná závislost a (5) nefunkční rodinné 

                                                 
11 PAY, Pavel: Prodejná láska, Praha: Zeras, 1991, 48 s. 
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vazby.  Proto se mezinárodní organizace, působící v prevenci obchodu se ženami, orientují 

především na potencionální oběti z řad mladých, ekonomicky nezajištěných žen.  

     Samotný obchod může být pouze začátkem prostituce, která je psychicky či fyzicky 

nucenou prací. Mechanismus získávání obětí v ČR je téměř totožný: pod slibem 

lukrativního zaměstnání jako servírky, hostesky, společnice v klubech, tanečnice atd. jsou 

ženy násilně uneseny z místa bydliště či zavlečeny z místa, kde měli slibovanou práci 

vykonávat a poté jsou dále dopraveny do místa, kde je prostituce vykonávána. Mnohem 

méně častý je únos/pašování osoby do zahraničí, který je většinou velmi riskantní. 

     Mezinárodní organizace vnímají obchod se ženami tak, že (1) osoba se stala předmětem 

směny; (2) není jí dána možnost výběru; (3) je nucena fyzickým nebo jiným násilím 

pracovat jako prostitutka a (4) výdělky jsou jí odebírány (úplně nebo částečně). Nucená 

prostituce nebo zneužívání je u žen mnohem častější než u mužů, kteří bývají v rámci 

obchodu s lidmi prodáváni na práci. Typický průběh získávání žen k prostituci, kterému 

předchází obchod, je vytipování oběti pomocí pracovních inzerátů nebo „lovců“ 

vyhledávajících oběť ve svém okolí. Následuje tedy většinou odvoz oběti do jiného státu 

nebo její prodej v rámci regionu. Česká republika je, jak již bylo řečeno, křižovatkou 

obchodu se ženami.  Neslouží již pouze jako transitní země, ale i jako země určení, kde je 

nucená prostituce provozována. České prostředí se orientuje spíše na dovoz 

středoevropských žen, jelikož je tento druh obchodu méně riskantní a finančně náročný. 

Ve většině případů se nejedná o klasické únosy a prodej žen jako otrokyň, ale o novější 

druh trestné činnosti, spočívající v ilegálním zajištění pracovní činnosti v některém 

z erotických zařízení bez příslušného vízového či pracovního povolení. Ženy zde pracují 

buďto „na černo“, nebo formou fiktivního pracovního poměru. Ačkoliv se tedy může 

vytratit faktor přímého donucení ženy k prostituci, zastrašování formou informovanosti 

okolí ženy o její prostituci nebo podpora touhy po penězích mohou být brány taktéž jako 

forma donucení. 

     V roce 1995 byl v České republice ustanoven Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu Policie ČR (dále jen Útvar). Do tohoto Útvaru byl i zařazen odbor nelegálního 

obchodu se ženami a padělání, který v rámci své působnosti zpracovává problematiku 

odhalování organizované trestné činnosti kuplířství a obchodování se ženami. Základní 

činností tohoto Útvaru bylo zdokumentování hlavních tras obchodu s lidmi; způsoby 

provádění a transakce tohoto obchodu; označení nejproblematičtějších regionů, kde 

obchodování se ženami probíhá a návrh preventivních opatření, které by měly této trestné 

činnosti zabránit. Součástí činnosti Útvaru byly informační kampaně, spolupořádané 
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s neziskovými organizacemi, které se zabývají pomocí obětem nucené prostituce (La 

Strada). Příhraniční spolupráce se státními i nestátními organizacemi je navázána 

především s Německem, Rakouskem a Polskem atd. Nedostatečná je zatím spolupráce se 

zeměmi bývalého sovětského bloku a jihovýchodní Asie (Čína, Vietnam aj.). 

     V současné době bylo z mnohé z působnosti a náplně činnosti Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu Policie ČR předáno na kraje a obce, které si vytvářejí vlastní 

koncepce Městské a krajské úrovně prevence kriminality, na které čerpají státní finance 

formou dotačních řízení (viz. Postup při stanovení finančního limitu státní účelové dotace 

pro kraje na Krajské programy prevence kriminality realizované v letech 2009 až 2011). 

 

2. 4. Definice prostituce v rámci trestně-právní politiky 

     Definic je v literatuře celá řada a bylo by pošetilé hledat mezi nimi tu správnou. Neexistuje 

žádný a priori daný pojem prostituce, přestože se ukazuje, že je tento stav velice nepraktický 

nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale také pro orgány územní samosprávy, které jsou 

nuceny se s prostitucí vypořádat tak nejasnými právními pojmy, jako je rušení veřejného 

pořádku atd. Záleží na hledisku přístupu. Jinak bude definovat prostituci moralista, jinak 

zákonodárce, historik atd. Stane-li se "prostituce" zákonným termínem, bude jen úkolem toho, 

kdo zákon aplikuje, vyložit, co tento termín znamená. 

      Ottův slovník naučný používá definici prostituce jako „Propůjčení těla vlastního komukoli 

za příčinou zisku“.  Americká terminologie rozšiřuje toto pojetí ještě o další pojmové znaky:  

1) je to chování, které má pro klienta sexuální význam a směřuje k uspokojení jeho pudu. 

Jedná se o styk heterosexuální i homosexuální, prostituující se osoba může být žena 

(nejčastěji) nebo muž, sexuální chování může být soulož nebo jiná sexuální aktivita. 

2) úhrada za výkon je zpravidla určena předem. Forma odměny může být peněžitá 

(nejčastěji), ale i jiná hmotná výhoda (ubytování, strava a nápoje, ale i cennosti, 

výhody v zaměstnání apod.). 

3) citová lhostejnost (všech zúčastněných). Místo znaku citové lhostejnosti se někdy 

uvádí časté střídání partnerů, resp. poskytování služby bez výběru partnera nebo s 

omezením na určitý okruh lidí. 

     I takto dané definice pojmu prostituce je stejně velmi málo určitá. Při uvolnění 

sexuálního života se jí blíží chování ženy, která často mění své milence a z každé své lásky 

hledí mít i nějaký hmotný prospěch. Pro přísného moralistu je prostitucí každý 

mimomanželský styk.  
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     Podle platného práva sama prostituce není ani trestným činem ani přestupkem. A tak by 

tomu mělo i nadále být.  Důvodem pro kárné opatření by mohla být prostituce jen u 

takových povolání, kde by byla neslučitelná s vážností zastávané funkce anebo pokud je 

vykonávána pohoršlivým způsobem. Dnes se jako pouhý přestupek stíhá vzbuzení veřejného 

pohoršení (§ 47 písm. c) zákona o přestupcích).  

     Přijetím definice prostituce je podmíněn proces přiřazení právního statusu. Každý právní 

status si už pouze svou existencí, spojenou s různými možnostmi výkladů, vytváří prostor pro 

své vnímání z řad veřejnosti. Právní jazyk by měl být nehodnotící. Proto dnes stále není v 

silách žádného odborníka navrhnout relevantní definici prostituce takovým způsobem, aby 

vyhovoval jak veřejnosti, státním orgánům tak i protistraně dotčených osob. 

 

2. 4. Trestněprávní vymezení obchodu se ženami a jiné související trestné činy  

     Jestli byla minulá podkapitola uzavřena názorem, že není možno bez morálního soudu, 

který je pro právnický jazyk velice náročný, prostituci definovat, u obchodu se ženami je to 

zcela opačně. Paradoxem v našem trestním zákoně je ale fakt, že zatímco lidská důstojnost, 

život a zdraví občana je zaručena listinou základních práv a svobod již v jejich prvních 

článcích, trestní zákon jejich ochranu garantuje až v hlavě VIII, za trestnými činy proti 

republice, proti pořádku ve věcech veřejných, majetku atd. Již přes deset let je tento stav 

kritizován z řad právnických expertů. Ačkoli se může zdát, že jde jen o technický krok bez 

vnějšího efektu, jde přeci jen vyjádření postoje státu ke svým občanům. 

     Oddíl II. hlavy VIII. trestního zákona tedy obsahuje trestné činy proti lidské důstojnosti, 

které chrání vedle lidské důstojnosti svobodu rozhodování a to zejména ve sféře sexuálního 

života. Tento oddíl obsahuje trestné činy, které bylo do roku 2001 spáchat pouze na ženách - 

znásilnění (§ 241) a obchodování se ženami (§ 246), kuplířství (§ 204) atd. Dlouhodobým 

problémem byla absence rozšíření ustanovení o znásilnění, které z praktického hlediska 

vylučuje jako oběť muže.  

     Jedná-li se o trestné činy, k jejichž spáchání může dojít, bereme-li v úvahu problematiku 

násilí na ženách, nejčastěji buď přímo v rodině,  nebo v souvislosti s nucením k prostituci, 

nalezneme zde většinou souběh  (vícečinný či jednočinný) s trestnými činy oddílu II. - 

trestné činy proti lidské důstojnosti. Jednočinný souběh trestného činu zavlečení do ciziny s 

trestným činem obchodování se ženami je možný. Znásilnění je v poměru speciality k 

trestnému činu vydírání, a proto bude zpravidla vyloučen jednočinný souběh. Jednočinný 

souběh omezování osobní svobody se znásilněním je vyloučen, neboť omezování osobní 

svobody je v trestném činu znásilnění obsaženo. Může ale dojít k vícečinnému souběhu 
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trestného činu znásilnění s trestným činem zbavení osobní svobody. Podobně 

komplikovaných situací si lze představit celou řadu. Taktéž důkazní břemeno je v našem 

pojetí výrazně nakloněno pachateli (i když je právní výklad přesně opačný) jemuž se 

mnohdy jen těžko prokazuje spáchání trestného činu Oběť se vzhledem k psychickému tlaku 

a zátěži z vyšetřování stává lehce manipulovatelným prvkem. Mnohdy jí neříkají nic právní 

pojmy a není si schopna plně uvědomit dosah výpovědi a zamlčování faktů, které pro ni 

mohou být velice nepříjemnými. Bohužel není běžné, aby výpověď s obětí prováděl 

specializovaný pracovník (psycholog či terapeut), který by byl schopen docílit co 

nejvěrnějšího popisu spáchaného trestného činu, aniž by byl svázán přísnou právní logikou. 

 

3. Historie právního přístupu k prostituci a obchodu se ženami v ČR 

     Republika Československá převzala při svém vzniku tzv. reglementační systém, 

zavedený rakouským "tuláckým zákonem” č. 89/1885 ř.z.. To znamenalo, že nevěstince byly 

povoleny a policie mohla určit okruh pohostinství a hodinových hotelů, které bylo dovoleno 

prostitutkám navštěvovat. Současně byl převzat i trestní zákon č. 117/1852 ř.z. a zákon č. 

89/1885 ř.z., který určoval podmínky držení v donucovacích nebo polepšovacích ústavech - 

oba tyto předpisy zrušil až trestní zákon z roku 1950. Vytvořil se zde tedy systém, kdy 

prostituující osoby mohly legálně poskytovat sexuální služby pouze na určitém místě, čímž 

se pro státní správu zjednodušila činnost související s vedením úkonů souvisejících 

s kontrolou nejen samotných osob, ale bylo zde možno i cíleně pracovat v oblasti zdravotní 

a sociální prevence. Jinde prováděná prostituce však již byla považována za živnost 

nedovolenou a byla stíhána administrativními orgány. Identicky tedy bylo upraveno i 

podnikání s prostitucí, které bylo v § 512 písm. a) zákona č.117/1852 ř. z. definováno tak, že 

přestupku kuplířství se dopustí ten, kdo u sebe poskytuje nevěstkám řádný pobyt k 

provozování jejich nedovolené živnosti. Podle tehdejší judikatury byla nevěstkou "osoba 

provozující smilstvo po „živnostensku".12 Samotná prostituce byla v literatuře definována 

jako "provozování smilstva za úplatu".  

     Další vývoj právní regulace prostituce na samostatném československém území probíhala 

ve čtyřech  etapách, z nichž každá prokázala určitou životaschopnost  a předala následujícím 

obdobím osvědčené legislativní, normativní, sankční, terapeutické a jiné prvky, které více či 

                                                 
12 VÁLKOVÁ, Jana: Kriminalita žen, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, 76 s. 

13 Sborník přednášek Česko-ukrajinské konference Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní 

Evropy, konané v Praze 27.-28.11. 1997, La Strada 1997. 
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méně vedly k úspěšnějšímu postupu při potírání prostituce. Bohužel tato oblast nebyla vždy 

prioritou veřejné či sociální politiky, takže se i dnes můžeme setkat s platnými právními 

předpisy, které vznikly ve dvacátých letech minulého století. 13 Pokud bychom mohli 

považovat období od roku 1989 jako období transformační, která končí zhruba kolem roku 

2003 vstupem ČR do Evropské unie, popsala bych následující období jako páté období 

(2003-2008). V tomto období jsou prováděny všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla 

vzniknout samostatná úprava prostituce, která nebude negativně diskriminovat osoby, které 

ji provozují z jakýchkoliv důvodů a zároveň jim budou poskytovat základní sociálně-právní 

ochranu.   

 

I. etapa:  

     Před rokem 1918 existovaly naprosto legálně uznávané veřejné domy. Prostituce byla 

zakázaná pouze na ulicích, kde by pohoršovala společenské mínění. Vykázáním prostituce 

do veřejných domů se  předcházelo  zvýšené kriminalitě,  zdravotním risikům a zahlcení 

míst k prostituci nekalými živli. Zároveň byla vedena důsledná opatření kontroly těchto 

podniků – tzv. policejní a finanční inspekce. Finanční nedostupnost oficiálně schválených 

sexuálních služeb ale stejně podporovala pouliční prostituci, na kterou se ale vázala 

významná pomoc nestátních organizací, pečujících o padlé ženy (převážně křesťanské a 

židovské charitativní organizace).  Po roce 1918 se návazně na zvýšený výskyt pohlavních 

nemocí, rozvodovost a jiné sociální problémy, přistoupilo k represivnějšímu způsobu 

potírání prostituce.   

     V roce 1922 byl přijat zákon č. 241 Sb. z., o potírání pohlavních nemocí (v Národním 

shromáždění ho prosazovala např. poslankyně Alice Masaryková). Nebylo náhodou, že 

jako jedna z prvních žen, které se vůbec staly poslankyněmi, pracovala právě s tímto 

tématem, jelikož do této doby byla prostituce vnímána za ryze ženskou záležitost, zatímco 

mužský prvek byl vnímán jako neutrální a „věcně“ nepřítomný. Přijetí tohoto zákona 

znamenalo přiklonění se "po vzoru anglickém" k tzv. aboličnímu systému.14 V této době 

před sto lety byl samozřejmě každý takový způsob vnímán především ze strany silně 

nábožensky založené české společnosti a celého Rakouskouherska nepřijatelný, neboť 

docházelo k jasnému vyhrazování morálních zásad v oblasti právní proti náboženské – a ty 

se od sebe vzdalovaly. Samozřejmě že i církev měla své nástroje, jak s odvěkým 

                                                 
 
14 aboliční směr: prostituci ani nelegalizuje, ani nezakazuje. Vytváří ale určitý systém zdravotnických, 
hygienických  a bezpečnostních opatření. 
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porušením šestého přikázání pracovat, avšak vždy bylo zřejmé, že prostituce je negativním 

projevem lidské zkaženosti, ale formou pokání je možné docílit odpouštění (nikoliv 

zapomenutí). Existencí právní úpravy prostituce bylo analogicky možno vnímat tuto 

činnost jako dovolenou, tedy aspoň ze strany světské. Anglie díky svému odklonu od 

některých křesťanských hodnot chápala ve svém zvykovém právním řádu každou 

reglementaci15 za nespravedlivou, ponižující, a v oblasti prostituce postihující pouze ženy.  

Takže ačkoliv v roce 1922 došlo k prolnutí dvou zcela protichůdných myšlenkových 

proudů, jejichž cíle by se určitě při delší diskuse nesetkaly, výstup v podobě zrušení 

zákazu prostituce je sjednotil. 

     Zákon č. 241/1922 Sb. Ve svém prvním oddílu vymezoval okruh pohlavních nemocí, 

na které se vztahovalo povinné léčení. Taktéž určoval, kdy byl občan povinen se podrobit 

lékařskému vyšetření, případně povinnému léčení a stanovil úkoly pro státní správu na 

úseku osvěty o pohlavním životě, dále také vymezoval nebezpečí pohlavních nemocí a 

popsal nebezpečí prostituce mezi mládeží. Pozitivně je možné přihlédnout hlavně 

k věcnému uchopení samotného zákona, neboť tento zákon primárně neřešil prostituci, ale 

pohlavní nemoci, z nichž mnohé byly ještě v této době neléčitelné. Účelem zákona a jeho 

věcnou náplní tedy bylo chránit lidské zdraví a k tomu využívat potřebné nástroje tomu 

odpovídající. Nešlo tedy o regulaci prostituce, nýbrž o prevenci zasahující i do té části 

lidského chování, kterou se ještě nikdo jiný na našem území právně nezabýval. 

     Teprve až v druhém oddílu nazvaném "Prostituce", který nebyl do současné doby 

žádnou z pozdějších právních úprav dotčen, byla v § 13 zrušena veškerá dosavadní správní 

a policejní reglementační opatření týkající se prostituce. V § 14 je stanoveno výslovně, že 

"nevěstince se zrušují" a "zřizování a udržování nevěstinců se zakazuje a trestá podle 

ustanovení trestního zákona o kuplířství". Můžeme zde tedy vnímat dvě úrovně, které 

uvedený zákon nastolil a mezi nimi je možné vnímat úpravu samotné prostituce: (1) 

existují pohlavně nakažlivé nemoci a jejich šíření je nutno zabránit; (2) ruší se místa, kde 

je možno provozovat prostituci – tzn. již neexistuje místní vymezení pro dovolenou a 

nedovolenou prostituci. 

     V oddílu třetím bylo za soudní přestupky prohlášeno vyzývání ke smilstvu a pohoršlivé 

provozování smilstva. Vyzývání ke smilstvu se dopustil ten, kdo "způsobem, který je s to, 

aby vzbudil pohoršení nebo urazil stud, vybízí nebo se nabízí ke smilstvu", nebo kdo 

"svádí ke smilstvu osobu nedosáhnuvší šestnácti let". Pachatel byl potrestán vězením do 

                                                                                                                                                      
15 reglementace: prostituce je legalizována, ale podřizuje se státnímu dozoru. 
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jednoho měsíce nebo pokutou do deseti tisíc korun. Byl-li však takový čin spáchán po 

živnostensku, hrozil pachateli trest tuhého vězení do šesti měsíců a vedle něho i peněžitý 

trest do deseti tisíc korun. Pohoršlivé provozování smilstva spočívalo v "provozování 

smilstva způsobem pohoršlivým pro spoluobyvatele domu nebo sousedy" a trestalo se 

vězením do jednoho měsíce, avšak "bylo-li tím vědomě dáno pohoršení mládeži", pak 

tuhým vězením až do tří měsíců. Významným předělem v této době je tedy fakt, že pokud 

byla prostituce provozována jako „živnost“, byly zde vymezeny činy, které udělat nesměl 

pod pokutou nebo hrozbou vězení. 

     Zákon dále obsahoval sankce za porušení povinností souvisejících s opatřením proti 

šíření pohlavních nemocí a také za některé formy "vyzývání ke smilstvu" a za jeho 

pohoršlivé provozování. Státní správě bylo v tomto zákoně uloženo (§ 15) postarat se, 

pokud toho bude třeba, o zřízení ústavů, ve kterých se dostane řemeslným prostitutkám 

dočasného útulku a příležitosti k nápravě. Tento, ve své době velmi moderní zákon, byl na 

dlouhá léta základním předpisem týkajícím se prostituce, jeho druhý oddíl je součástí 

našeho právního řádu do současné doby.  

     Z hlediska mezinárodního práva Československo přistoupilo i k mezinárodním 

úmluvám o potírání obchodu se ženami a dětmi. Jedná se o dvě úmluvy pařížské - a to z 

18. května 1904 a ze 4. května 1910, o potlačení obchodu s děvčaty, k níž Československo 

přistoupilo vyhláškou č. 160/1922 Sb.. Dále o úmluvu ženevskou z 30. září 1921, o 

potírání obchodu s ženami a dětmi (vyhláška č.123/1924 Sb.) a z 11. října 1933 o potírání 

obchodu zletilými ženami (vyhláška č. 32/1936 Sb.). Z hlediska prostituce tyto úmluvy 

především zavazovaly strany k přijetí opatření dohlížejících "na sídla prostituce, aby v 

nich nebyly ženy drženy proti své vůli". 

 

II. etapa: 

     Pozdější protektorátní vládní nařízení č. 112 z 10. dubna 1943 zmocňovalo ministra 

vnitra, na dobu mimořádných poměrů způsobených válkou, aby výnosem vydával nařízení 

a opatření nutná (1) k potírání pohlavních nemocí, (2) k postižení prostituce a (3) k 

trvalému dozoru nad prostitucí, přičemž bylo povoleno při řešení přečinů "odchýliti se od 

platného práva". V praxi to znamenalo, že činnosti, vnímané ideově jako protiříšské a tím i 

sociálně-patologické, byly trestány odesláním do koncentračního tábora či na převýchovu 

do pracovních táborů. Je samozřejmě pouze ironií osudu, že mnoho osob v těchto 

zařízeních se před jistou smrtí zachránila pouze provozováním prostituce. 

     Válečné vládní nařízení z roku 1943 bylo ihned po válce zrušeno. Celkem krátká doba 
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trvání druhé světové války přinesla pomalý zánik tradičních prvorepublikových podniků, 

zaměřených na poskytování sexuálních služeb. Překážkou pro návrat „vykřičených domů“ 

byl především ideál socialistického člověka, zcela imunitního vůči nástrahám západního 

světa, kterými bylo například užívání drog, provozování prostituce a žvýkání žvýkaček. 

Tento přístup opětovně zatlačil prostituci jako sociálně-patologický jev do ilegality, 

jelikož oficiálně v socialistických státech prostituce neexistovala.  

 

III. etapa: 

     Významnou změnu v poválečném období po roce 1948 představoval ideově cílený 

trestní zákon č. 86/1950 Sb. a trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., kterými byla zrušena 

všechna prvorepubliková ustanovení z oboru trestního práva soudního a trestního práva 

správního. Znamenalo to i zrušení sankčních ustanovení zákona č. 241/1922 Sb. z. a n., 

avšak oddíl II. zůstal nedotčen. To znamenalo, že prostituce mohla být nadále stíhána jako 

správní delikt podle zákona č. 88/1950 Sb. a trestána, přičemž trestem mohla být pokuta a 

veřejné pokárání, ale také již i odnětí svobody na čtrnáct dnů (po novele v roce 1957 

dokonce až na tři měsíce).  

     Dne 14. března roku 1950 přistoupila Československá republika k „Úmluvě o 

potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob“, která 

vstoupila v platnost 25. července 1951. Tato Úmluva, přestože je ze strany OSN považována 

za smlouvu mající vztah k lidským právům, není smlouvou o lidských právech podle čl. 10 

Ústavy České republiky (není tedy bezprostředně právně závaznou). Jde o smlouvu 

trestněprávní, jelikož jejím obsahem je závazek státu trestat jednání, které Úmluva 

zakazuje.16 Úmluva se zároveň řadí do kategorie smluv postihujících zločinnost 

mezinárodního významu, která se vyznačuje tím, že určitá protiprávní jednání, která narušují 

hodnoty společně sdílené řadou států, jsou postihována nezávisle na tom, kde jsou 

spáchána.17 Tato Úmluva předpokládá potlačení prostituce jako jevu neslučitelného 

s lidskou důstojností. Filosofií předmětné Úmluvy je prohlásit v ní vyjmenované činy (např. 

obstarání prostituce jinou osobou či využívání prostituce jiné osoby, v obou případech i se 

souhlasem této osoby, dále provozování či financování nevěstince a pronajímání budovy za 

                                                 
16 LUCKÁ, Yvonna: Prevence obchodu se ženami, 1. vydání, Praha: Mezinárodní organizace pro migraci, 
2000, 22 s. 
17 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR: Kriminalita a lidská práva: záznam ze semináře konaného v Praze dne 4. 

11. 1994, Praha: Český helsinský výbor,  1995. 
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účelem prostituce jiných osob) za trestné a trestat je.  Podle závěrečného protokolu 

k předmětné Úmluvě se připouštějí pouze přísnější podmínky postihu, než jsou v samotné 

Úmluvě uvedeny. V žádném případě se nepřipouštějí podmínky méně přísné. Podobně se 

nahlíží i na situaci, kdy by stát vyjmenované trestné činy netrestal. Pokud stát na toto 

trestání rezignuje a tyto činy za postižitelné neprohlásí, mohlo by to být z mezinárodně 

právního hlediska protiprávní chování státu ve vztahu k uvedené Úmluvě o potlačování a 

zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Úmluva neobsahuje možnost 

uplatňovat výhrady.  

     V roce 1961 byla vnitrostátně přijata nová právní úprava přestupkového zákona č. 

60/1961 Sb., který zrušil možnost uložení trestu odnětí svobody v rámci správního řízení. 

Trestní zákon č. 86/1950 Sb. zprvu opomíjel prostituci vůbec, až teprve novela provedená 

zákonem č. 63/1956 Sb. zavedla skutkovou podstatu trestného činu příživnictví (§ 188 a) 

ve znění: "Kdo se živí nekalým způsobem a vyhýbá se poctivé práci, bude potrestán 

odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta" (přímo "pohlavní styk za úplatu" byl 

postižitelný dle § 241 jen mezi osobami téhož pohlaví) a v § 243 se zakotvila trestnost 

kuplířství. Samostatnou kapitolu v přístupu komunistického systému byla homosexualita. 

Zatímco prostituce byla vnímána jako patologie sociálně nepřizpůsobivých žen, 

homosexualita byla vnímána jako nemoc léčitelná psychofarmaky a tvrdým režimem 

v pracovních táborech. 

     Pojem "prostituce" se nakrátko objevil v posledním trestním zákoně č. 140/1961 Sb. 

(do roku 1965), a to ve skutkové podstatě trestného činu příživnictví (§ 203), v zásadě 

převzaté z předchozího trestního zákona, cit: "Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a 

opatřuje si prostředky k obživě prostitucí, hazardní hrou nebo jiným nekalým způsobem", 

ovšem s již zvýšenou trestní sazbou na tři roky. Tehdejší judikatura se ustálila na výkladu, 

že vyhýbání se poctivé práci je soustavné, jedná-li tak obviněný nepřetržitě po delší dobu 

např. po několik měsíců nebo tehdy, když třeba i po kratší dobu, navazuje na předchozí 

obdobný způsob života, pro který byl již případně postižen. 

          V roce 1969 byl přijat zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, který v § 10 zakotvil 

skutkovou podstatu přečinu příživnictví. Podle tohoto ustanovení byl potrestán trestem 

odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem do výše 5 000 korun nebo 

propadnutím věci, kdo si opatřoval, byť jen částečně, prostředky k životu nekalým 

způsobem. Tento přečin se lišil od trestného činu příživnictví právě v tom, že nevyžadoval, 

aby se pachatel zároveň vyhýbal poctivé práci a dnes bychom ho mohli vnímat opravdu 

jen na úrovni přestupku. Tento právní stav přetrval až do roku 1990, kdy byly přečiny  
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zrušeny zákonem č. 175/1990 Sb. 

     I když prostituce samotná nebyla po celou dobu let 1948 až 1989 právně zakázána a 

represivně byly řešeny pouze projevy nedobrovolné prostituce, kořistnictví a ohrožování 

mladistvých, neustále se zvyšoval počet žen, které ji provozovaly. Přísný socialistický 

režim dával jen malou možnost finančního výdělku, a to především ženám v domácnosti či 

opuštěným matkám. Vzhledem k ideové náplni socialistického zřízení nebylo možné 

vysvětlit pohnutky vedoucí k prostituci jinak, než jako morální a společenské selhání 

jedince, které nemělo nic společného se systémovým selháním státu. Ve většině případů 

byl přečin prostituce souzen spolu s jiným trestným činem, avšak ať byla skutková 

podstata trestného činu jakákoliv, následovalo v souběhu s prostitucí vždy podmínečné 

odsouzení nebo rovnou vězení. V nápravných zařízeních se terapeutická práce na oblast 

prostituce nezaměřovala a taktéž občanská společnost neměla legální prostředky, jak těmto 

ženám pomoci.  

 

IV. etapa: 

     Rozpad komunistického režimu a nástup demokracie po roce 1989 přinesl mnoho 

změn. Změnou trestního zákoníku, z něhož byly vypuštěny i ustanovení o příživnictví, 

byla zrušena povinnosti pracovat. Naopak vznikaly příležitosti pracovat v zahraničí, 

zakládat vlastní podnikatelské firmy a samozřejmě se liberalizoval přístup společnosti 

k mnohým sociálním jevům, které se v dobách socialismu „nevyskytovaly“. Přerod České 

republiky v demokratickou občanskou společnost přinesl na jednu stranu mnoho 

neplánovaných sociálně patologických jevů, na které nebylo možno se připravit, na druhé 

straně ale byla otevřena cesta k veřejné diskusi a vzniklo zde zázemí pro mnoho 

společenských hnutí, která se později profilovala a etablovala v občanské společnosti a 

sdružení, věnující se všem formám prostituce.18  

     Prudký rozvoj prostituce a organizovaného zločinu po roce 1989 přiměly státní 

subjekty zaměřit se ve své činnosti na oblasti, se kterými jim chyběla pracovní zkušenost. 

Prvními kroky, které byly provedeny, bylo přijetí některých dalších mezinárodních smluv 

a návazně i tvorba nové, více či méně úspěšné, legislativy upravujících oblast prostituce a 

obchodu s lidmi. Více se tomuto procesu věnují následující kapitoly.  

     Zároveň byly provedeny ze strany státních institucí mnohé informační kampaně proti 

prostituci a souvisejícímu nebezpečí (např. vzrůst počet HIV pozitivních osob). 

                                                 
18 www.psp.cz/zákony - interní materiály Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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Ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví společně připravily brožury varujícím 

před nebezpečím prostituce, obchodu s lidmi aj. Bohužel mnohé z těchto aktivit skončily 

pouze u vytištění brožur, jelikož jejich distribuce nebyla zajištěna až na potřebnou 

nízkoprahovou úroveň. Jak již ale bylo řečeno, v této vznikají občanské společnosti, které 

reagují na nedostatky poskytovaných sociálních služeb ze strany státu.  

 

4. Role nevládních subjektů při řešení problému prostituce po roce 1989 

     Bylo by-li možno veřejně vyčíst státu jednu z jeho největších chyb, kterou v rámci řešení 

problematiky prostituce po roce 1989 udělal, byla neefektivnost při využívání možností a 

nespolupráce s neziskovými organizacemi. Podíváme-li se na hlavní definice těchto 

nestátních organizací, je jasné, že právě oblast sociální patologie je tím pravým tématem 

k jejich činnosti. Rozsah jejich práce se odvíjí nejen z vlastního uspokojení, kterým je 

pomáhat lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci, s níž mají pracovníci “neziskovek” zkušenosti, 

ale především je zde skutečná snaha těmto lidem pomoci, která není omezená financemi a 

často ani úřadními hodinami. Možnosti těchto institucí jsou často velmi překvapující, neboť 

jsou schopny pružně reagovat na případně se měnící požadavky a spolupracují většinou 

v síti stejně zaměřených partnerů.  

     Západoevropské státy již dávno pochopily, že občanský sektor může být v určitých 

oblastech daleko efektivnější, než stát. Sdružení lidí, kteří se rozhodli pomoci jiným je 

možno brát jako altruismus, který není zaměřen ani na dlouhodobý zisk. Mnoho 

dobrovolníků, pracujících v charitách a jiných soukromých zařízeních, nejsou lhostejní 

k lidem, které stát vyloučil na okraj společnosti a snaží se nejen jim pomoci, ale navrátit se 

zpátky jako plnoprávný občan. Aktivní vyhledávání klienta je základní myšlenkou a 

prioritou těchto organizací,. Zatímco státní orgány většinou čekají na potencionálního 

žadatele o pomoc, neziskové organizace se snaží vyhledat i ty osoby, které by o pomoc 

nikdy nepožádaly. Takzvané “streetworkrování” je základem pro celou práci sociálních 

pracovníků. Vyhledávání klientů je jen začátkem, následují klasické modely sociální práce, 

založené na dobrovolnosti přístupu klienta. Práce s prostitucí ale není pouze o prostituujících 

osobách a taktéž problémy zdravotní a sociální většinou nacházejí svá řešení. Opravdovým 

problémem, který se vyskytuje, je závislá trestná činnost. Sladěný postup veřejného i 

soukromého neziskového sektoru by tedy mělo být:   

- vytvořit souvislou informační síť o vývoji prostituce, přičemž zprostředkování 

informací by nepodléhalo oznamovací povinnosti ze strany neziskovek, 
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- netlačit na dodržování právních předpisů, které mohou být kontraproduktivní, 

- uznat specifické metody pracovníků neziskových organizací, 

- oboustranně by měla dodržována legalita činnosti neziskové organizace, 

- spolupořádání společných workshopů, informačních kampaní na veřejnost atd., které 

by neziskovým organizacím pomohly získat důvěru veřejnosti ale i samotných 

klientů. 

     Specifické postavení složek moci výkonné je dána především delegací státní moci pro 

jejich výkon. Soukromé subjekty tuto pravomoc mít nemohou, neboť nejsou ze své povahy 

oprávněné delegovanou pravomoc provádět. Státní orgány sice připouštějí účast i jiných 

subjektů na výkonu státní správy, podřizují ji ale určitým kritériím a požadavkům. Jistě by 

nebylo vhodné, aby se soukromá osoba pouze ze své vůle účastnila tak vyšetřování 

mezinárodního ilegálního obchodu s lidmi a měla možnost přístupu k tajným informacím. 

Přesto zůstává menší část problematiky prostituce a obchodu se ženami, kde i soukromé 

neziskové organizace projevují svou možnost působnosti. Jelikož není možné přenést na stát 

odpovědnost za činnost, kterou sám  zakazuje a trestá, je snaha občanů (převážně organizací, 

kde se setkávají lidé, dotčení touto problematikou) o to silnější, neboť pomáhající profese se 

mnohdy snaží i velice závažné činy a problémy řešit nejméně bolestnou cestou, která může 

znamenat soukromoprávním narovnáním vztahů mezi obětí a pachatelem, aniž by docházelo 

k trestněprávnímu řízení. K tomuto přístupu je ovšem třeba podotknout, že činnost 

nevládních organizací může pouze systematickou práci státní správy doplnit - nikdy ne 

nahradit. 

     Významnou doménou, která byla v rámci činnosti NGO po roce 1989 představena, je 

především terénní sociální práce (streetwork) a zakládání tzv. nízkoprahových zařízení. 

V rámci těchto aktivit byly rozvíjeny další cílené aktivity primární a sekundární prevence: 

- provádění přednášek v dětských domovech, dětských diagnostických ústavech, 

internátech a ve školách s cílem informovat ženy a dívky o fenoménu obchodu se 

ženami, o rizicích a nebezpečích provozování prostituce. (La Strada). 

- provoz informační linky: poskytování poradenské služby ženám a dívkám, které se 

obávají, aby se nestaly oběťmi obchodu se ženami při hledání zaměstnání nebo při 

brigádě v zahraničí apod. (La Strada). 

- distribuce a výroba preventivních materiálů (brožury - Tvé tělo patří jenom tobě), 

letáky pro ženy a dívky odcházející pracovat do ciziny, ale i rady zaměřené na 
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bezpečnější výkon prostituce. (La Strada, KARO, Rozkoš bez rizika).19  

- vzdělávání a informovanost v oblasti prostituce pro odborníky (sociální pracovnice, 

streetworkeři). Záměrem je vytvoření sítě pro výměnu informací a distribuci 

informačních materiálů a vzdělání pracovníků pro přímou práci s prostitutkami v 

terénu. (La Strada.)  

-  prevence onemocnění HIV/AIDS: realizuje se prostřednictvím přímé terénní práce - 

streetwork a jejím hlavním úkolem je zdravotní osvěta - rozdávání kondomů, 

informování o metodě bezpečného sexu a nabízení možnosti anonymních 

gynekologických a venerologických vyšetření.20 Jedná se především o projekty: Jana 

(Domažlice), Karo (Cheb), Angela (Teplice/Dippoldiswalde), Diakonie Zittau 

(Liberec, E55), Magdaleneum (Brno) a Rozkoš bez rizika (Praha).  

- komunitní práce s prostitutkami: resocializace prostitutek, které se dobrovolně 

rozhodly skončit s prostitucí, poskytování sociálního zázemí a odborné pomoci, včetně 

rekvalifikace. (MAGDALENIUM). 21 

- ochrana svědka a poškozeného: založeno na principu azylového ubytování a následné 

psychologické a sociálně-právní pomoci (La Strada - zajištění anonymního ubytování v 

azylových domech a jinde, lékařské vyšetření a lékařská péče, právní poradenství, 

poskytnutí kapesného a základních hygienických potřeb).  

- dlouhodobá podpora obětem trestné činnosti: například částečná úhrada jejich 

ubytování a v rámci resocializačního programu částečné financování rekvalifikačních 

kursů a pomoc při hledání zaměstnání. (La Strada.). 

 

     Převážná většina výše uvedených neziskových organizací se profiluje v činnostech, 

které byly (a jsou) v určitou dobu nezajištěné ze strany státu. Oboustranná spolupráce se 

již vyvinula až na úroveň komunitní spolupráce, zahrnující několik partnerů z veřejné a 

soukromé sféry. Základním posláním a výstupem práce všech organizací, které se věnují 

                                                 
19 Výroční zpráva organizace La Strada za rok 2000 
 
20 BŘEZINOVÁ, Alexandra: Příspěvek k sociálně zdravotní problematice prostituce jako zdroje pohlavních 
nemocí, Praha: 1981, 94 s. 
 
21Sborník Meeting La Strada, Perm Centre against Violence and Human Trafficking, Project Zapo, Czech 
Republic, Prague 17.-19.11. 2000, La Strada compeleted. 
 
 22 www.mfdnes.cz 28.4. 2001 Protestovali jsme.,  27.4. 2001 Praha je Bangkok střední Evropy.,  25.4. 
2001 Taxikář měl erotický klub v bytě.,  17.4. 2001 Centrum pouliční prostituce je v Chebu.,  17.4. 2001 
Devětadevadesát prostitutek ze sta je obětí kuplířů., 6.4. 2001 Nejdůležitější je důvěra., 5.4. 2001 Evropě se 
naopak stále vzdalujeme., 3.3. 2001 Vlny utečenců se valí do Evropy., 20.2. Prostitutka svědčí tajně. 
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osobám poskytujícím sexuální služby, jsou (1) poskytování informací všem osobám, které 

jsou předmětem primární, sekundární a terciální prevence, ale i jiným osobám; (2) 

poskytování věcných pomůcek pro ochranu zdraví osob (kondomy, testy aj.); (3) 

poskytování azylového ubytování; (3) právní podpora; (4) sociální práce s osobami, které 

vykonávají nebo jsou v kontaktu s prostituujícími osobami a (5) jiné doplňkové služby 

podle věcného poslání dané organizace.  

     Vymícení prostituce není cílem žádné racionálně smýšlející organizace a taktéž 

narušení zvoleného způsobu jejího provozování je ze strany prostituujících osob přijímáno 

negativně.  Požadovanou pomocí klientek od neziskových organizací je spíše pomoc při 

nastolení důstojných podmínek pro výkon jejich služeb. Pokud tedy díky morálnímu 

přesvědčení svých členů (např. náboženské spolky), nebo příliš feministickému hledisku 

(každá prostitutka je obětí mužského násilí) není daná nezisková organizace vytržena z 

praktického života, dokáže pak vytvořit most mezi svými klienty a veřejností, která by 

jinak pohlížela na tyto osoby jako na škodlivé nebo neviditelné. 

     Uvědomění veřejnosti, že každý člověk má právo na důstojné pracovní podmínky a 

právo postavit se proti vykořisťování a násilí, je základem pro jakoukoliv veřejnou debatu. 

Asi není možné pokračovat v disputacích, zda prostituce je špatná nebo ne, ale spíše zvolit 

prostor a hranice, ve kterých je možno ji vykonávat a eliminovat tak výskyt pro společnost 

závažnější činů, než je samotné poskytování sexu za úplatu. Všechna výše uvedená témata 

jsou zároveň externím projevem činnosti všech neziskových organizací, které se 

prostřednictvím konaných seminářů a osvětových akcí snaží získat veřejné mínění 

k provedení změn v legislativě, které by pomohly profilovat prostituci jako společenský 

jev. Později nastolená témata pak již mohou prostituci veřejnosti představit jako oficiální 

součást veřejného života se všemi právy a povinnostmi ve formě placení daní, sociálního a 

zdravotního pojistného. 

     Především v Evropě je možné v posledních letech seznámit se s oficiálními 

informacemi mnoha nestátních organizací, založenými samotnými pracovnicemi a 

pracovníky, poskytujícími placené sexuální služby. Tyto organizace jsou většinou velmi 

radikální a snaží se svým seskupením „bojovat“ za vymýcení předsudků a ochranu práv 

žen, mužů ale i osob s trans-genderovou identitou.  

_____________________________ 
 
Poz.: v roce 2005 byla sepsána DEKLARACE PRÁV  SEXUÁLNÍCH  PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC 
V EVROPĚ: Tuto deklaraci vypracovalo a schválilo 120 sexuálních pracovníků a pracovnic a  80 spojenců z 
30 zemí  na Evropské konferenci o práci v sex-byznysu, lidských právech, práci a migraci, jež se konala v 
Bruselu 15 -17. října 2005. http://www.rozkosbezrizika.cz/01_htm/015_DEKLARACE.htm 
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     Většinou se jedná o úsměvnou a nenásilnou snahu, která je ale významným signálem 

pro společnost, jelikož možnost legálního vzniku, existence a projevu takových organizací 

je velkým posunem ve vývoji veřejného života. Zároveň lze partnerstvím těchto seskupení 

se soukromími a veřejnými subjekty vytvářet zcela legální nástroje, kterými lze regulovat 

dobrovolnou prostituci a účinně potírat prostituci nedobrovolnou. 

 
 

5. Stát a veřejné nástroje při řešení problému prostituce po roce 1989 
 
     Před rokem 1989 byly mnohé činnosti státu, zaměřené na práci s prostituujícími 

osobami, omezeny pouze represivním přístupem. Pokud existovalo podezření z prostituce 

osoby, byla tato osoba prověřována i se svým okolím, a to především z důvodů možnosti 

přenosu pohlavních nemocí, držení drog a možné existenci jiných kriminálních jevů. 

V případě přítomnosti dětí bylo ze strany sociálních odborů postupováno většinou formou 

odebrání dětí a umístění do dětského domova z důvodu možného ohrožení mravní 

výchovy dítěte. Od roku 1989 byl v oblasti řešení prostituce nastolen postup, který ji přijal 

jako reálný společenský jev a měl (1) vyústit k přijetí samostatného zákona O regulaci 

prostituce  nebo (2) provést revizi a úpravu souvisejících zákonů tak, aby nebylo třeba 

nový zákon přijímat a regulovat prostituci pomocí soustavy podpůrných předpisů. O této 

významné době hovořím jako o čtvrté fázi vývoje legislativní úpravy prostituce na území 

České republiky, které zahrnuje období 1989 až 2002. 

     V roce 1993 Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Program sociální 

prevence, jehož cílem bylo vyjádření jasného postoje státu k negativním společenským 

jevům, stanovení priorit v oblasti sociální prevence a nevržení způsobu řešení. 

Ministerstvo vnitra taktéž vytvořilo Koncepci a program prevence kriminality, ve které již 

bylo počítáno s vytvořením pracovních pozic sociálních asistentů – tzv. streetworkeři. 

Nebyli ale zavedeni plošně ve všech okresech, ale pouze v místech, kde byla prostituce 

představiteli veřejného pořádku pociťována jako nejproblematičtější (Brno, Ostrava, Most, 

Hradec Králové, Náchod, Karlovy Vary atd.). Praha, jako město s nejtíživější situací tuto 

službu nezavedla, zaměřila se na řešení situace uživatelů drog. Ministerstvo spravedlnosti 

v souvislosti s programem Sociální prevence (1993), vypracovaného MPSV a Konceptem 

a programem prevence kriminality (1993), vypracovaného MV, vypracovalo Program 

sociální prevence a prevence kriminality (1993). Ministerstvo zdravotnictví navázalo 

v tomto samém roce na činnost výše uvedených ministerstev a vypracovalo Rozbor situace 

v oblasti potírání pohlavních chorob a boje s prostitucí, kuplířstvím a obchodování 
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s ženami a dětmi.  

     V této době se konalo za odborné účasti a spolupráce s mezinárodními organizacemi 

(WTO, OECD OBSE) mnoho tematických seminářů a twiningových projektů, které měly 

za účel pomoci České republice zvládnout problém prostituce před vstupem do EU. Měly 

tak být do doby vzniku členství ČR v EU být vytvořeny nástroje pro regulaci 

doprovodných negativních jevů. Zároveň byly předkládány k uvážení jednotlivé modely 

úpravy oblasti prostituce v jiných zemích a zpracovány analýzy možných přístupů pro ČR. 

     Nejucelenějším existujícím materiálem v této oblasti i vzhledem k navrženým 

možnostem řešení byl materiál předložený ministerstva vnitra pod názvem „Rozbor 

problému souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového řešení.“ 22 Na 

jeho základě byl dne 29. října 1999 vládě ministrem vnitra předložen návrh zákona O 

regulaci prostituce. 

     Záměrem tohoto navrhovaného zákona bylo: (1) snížení počtu osob provozujících 

prostituci na veřejnosti a omezení případů nucené prostituce, (2) zvýšená ochrana mládeže 

před prostitučním chováním, (3) omezení případů narušování veřejného pořádku a (3) 

ochrana před šíření sexuálně přenosných onemocnění. Reálnými výstupy zákona O regulace 

prostituce měly být především (a) úprava postavení osoby provozující prostituci jako 

osoby samostatně výdělečně činné; (b) právní úprava zařízení určených k provozování 

prostituce; (c) vytvoření možností postihu osob, které budou prostituci provozovat 

v nesouladu s navrhovanou úpravou a (d) zajištění přehledu o osobách legálně 

provozujících prostituci. Navrhovaná právní úprava chtěla vytvořit podmínky pro 

dobrovolné provozování prostituce a zamezit prostituci z donucení nebo provozované pod 

nátlakem. Osoby provozující prostituci by byly zrovnoprávněny na trhu práce a byla by 

umožněna kontrola plnění jejich zákonných povinností, např. v oblasti daňové, sociální, 

ale hlavně v oblasti zdravotní, neboť registrované osoby by podléhaly povinným 

lékařským prohlídkám. Dále zde byly navrženy předpoklady pro legalizaci erotických 

podniků. Jejich zřizování a provozu se dávala jasná pravidla reflektující požadavky města 

a obcí, kterým byla svěřena pravomoc povolovat vznik těchto zařízení, regulovat jejich 

činnost a vybírat za provozování erotického podniku místní poplatek ve formě místní 

daně. 

     Návrh věcného záměru zákona O prostituci byl s upřesňujícími připomínkami 

                                                 
22 www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2001/aspekty.html. Datum zpracování: listopad 2002. Zpracovalo: ICM IDM 
MŠMT.  
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projednán všemi komisemi Legislativní rady vlády. Při závěrečném projednávání však 

nebyl doporučen k projednání vládou České republiky. Experti na mezinárodní právo 

uvedli, že cílů sledovaných návrhem věcného záměru nelze dosáhnout při nevypovězení 

Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950. 

Po dohodě byl věcný záměr zákona stažen z jednání vlády. Úmluva o potlačování a 

zrušení obchodu s lidmi se zároveň řadí do kategorie smluv postihujících zločiny 

mezinárodního významu. Taxativně uvedené protiprávní jednání musí být daným státem 

postihovány nezávisle na tom, kde je spácháno a prostituce je zde vnímána jako jev 

neslučitelného s lidskou důstojností. Ačkoliv předmětná Úmluva chápe rozdíl mezi 

nucenou a dobrovolnou prostitucí, jelikož se zabývá činy, jako je obstarání prostituce jinou 

osobou či využívání prostituce jiné osoby, připouští pouze přísnější podmínky trestání, než 

jsou v samotné Úmluvě uvedeny. Dále je v článku 6 Úmluvy výslovně uvedeno, že není 

možná registrace osob vykonávajících prostituci. Pokud by tedy byl zákon O prostituci 

v České republice přijat, vznikla by mezinárodněprávní odpovědnost České republiky za 

protiprávní chování. Podobně se nahlíží i na situaci, kdy by stát vyjmenované trestné činy 

netrestal. Pokud stát na toto trestání rezignuje a tyto činy za postižitelné neprohlásí, mohlo 

by to být z mezinárodně právního hlediska chápáno jako protiprávní chování státu ve 

vztahu k uvedené Úmluvě o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce 

druhých osob. Pokud jde o možnost vypovězení citované Úmluvy, tato možnost existuje 

(jde o dvanáctiměsíční výpovědní lhůtu).23    

     Za situace, kdy bylo od dalších prací na zpracování speciálního zákona o prostituci 

upuštěno,24 uložila vláda ministru vnitra usnesením ze dne 26. června 2000 č. 651 o „Plánu 

nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2000" a o „Přehledu námětů navržených 

výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2001“ zpracovat „Návrh 

opatření k řešení problémů souvisejících s prostitucí“. Požadovaný materiál byl zpracován 

ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem práce a sociálních věcí, 

ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, ministerstvem průmyslu a obchodu, 

ministerstvem pro místní rozvoj a pro doplnění informací byli osloveni všichni ředitelé 

                                                 
28 Ćl. 25 Úmluvy ”Po uplynutí pěti let od doby, kdy tato úmluva nabyla účinnosti, každá smluvní strana této 

úmluvy ji může vypovědět písemným sdělením zaslaným generálnímu tajemníkovi OSN. Výpověď nabude pro 

vypovídající stranu účinnosti za jeden rok po dni, kdy generální tajemník OSN obdržel toto sdělení”. 

 
24 www.zapad.mojenoviny.cz 10.5. 2001 Poslanec Zvěřina nezná způsob řešení prostituce 
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Okresních ředitelství Policie ČR, starostové vybraných měst a obcí a představitelé některých 

nevládních organizací.  

     Z přípravných prací opět vyplynulo, že současný právní systém a jeho uplatňování 

v praxi neumožňuje efektivní postup proti prostituci. Příčinou tohoto stavu je absence 

právního předpisu, který by prostituci jakýmkoliv způsobem vymezoval a že některé 

problémy sice lze řešit dílčími opatřeními, avšak účinné řešení neustále se zhoršující situace 

v oblasti prostituce v České republice je možné pouze za předpokladu přijetí speciálního 

zákona O regulaci prostituce. Zpracování a přijetí takového zákona je však podmíněno 

odstoupením České republiky od Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a 

využívání prostituce druhých osob. Podle názoru zpracovatelů se předmětná Úmluva již 

přežila a oblasti, které pokrývá, jsou ošetřeny aktuálnějšími a modernějšími mezinárodními 

dokumenty.  

     Návrh usnesení k předkládanému materiálu reagovalo na zjištěné problémy a variantně 

byly navrženy následující dva postupy:  

(1) vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce 

druhých osob. Legislativní rada vlády ve svém písemném stanovisku k projednávání 

Návrhu věcného záměru zákona o prostituci konstatovala, že “... je nutné prostituci 

považovat za realitu, tuto realitu však lze pouze tolerovat. Předložený Návrh věcného 

záměru o prostituci však jde výrazně nad pouhou toleranci tohoto nežádoucího 

sociálně patologického jevu a předpokládá v některých směrech aktivní přístup státu 

k problematice výkonu prostituce, a to nikoli pouze ve formě prosté regulace, nýbrž ve 

formě aktivního zasahování do výkonu této činnosti.“  

(2) řešení dílčích problémů souvisejících s prostitucí - např. zkvalitnění metodické 

činnosti v oblasti vyšetřování trestné činnosti související s prostitucí, zvýšení ochrany 

mládeže před prostitucí, vytvoření systémového přístupu k péči o oběti obchodování 

se ženami, vytvoření systémové podpory sociálně intervenčních aktivit zaměřených 

na ochranu osob ohrožených prostitucí, integrace osvětových a vzdělávacích témat 

v uvedené oblasti do školní výuky a podpora nevládních organizací působících mezi 

prostituujícími se osobami.  

     Materiál prošel řádným meziresortním připomínkovým řízením, přičemž byla vznesena 

jedna zásadní připomínka Ministerstva spravedlnosti, která byla akceptována. Devět resortů 

se vyslovilo pro vypovězení Úmluvy (varianta A), Ministerstvo zahraničních věcí se pro 

vypovězení Úmluvy vyslovilo nepřímo, čtyři resorty se ani k jedné z variant nevyjádřily a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu požadovalo pro své rozhodnutí více informací. Materiál 
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byl v závěru přijat jako podklad pro další politické rozhodnutí vlády vytvořit podmínky pro 

zásadní řešení problémů souvisejících s prostitucí. V rámci hodnocení České republiky ze 

strany Evropského Parlamentu ze dne 4. října roku 2000, byla tato snaha reflektována 

následovně: „Česká republika by měla věnovat přednostní pozornost problematice sexuální 

turistiky, dětské prostituci a obchodování se ženami v pohraničních oblastech Německa a 

České republiky. Evropská komise a vláda České republiky se vyzývají k přijetí efektivních 

opatření k řešení uvedených problémů“. 

 

  6. Současná právní regulace prostituce v ČR 

     Ústavní pořádek České republiky říká, že Ústava je základním dokumentem, kterým je 

řízena soustava všech vnitrostátních předpisů, které s ní nesmí být v rozporu. Zároveň také 

z Ústavy vyplývá, že všechny závazky vyplývající z mezinárodních smluv, je nutno 

zpracovat do vnitrostátních předpisů, a ty s nimi také nesmí být v rozporu. Česká republika 

je signatářem následujících mezinárodních smluv, které musí dodržovat při tvorbě 

jakéhokoliv právního předpisu z oblasti prostituce: 

  

• Mezinárodní smlouvy o lidských právech sjednané v rámci členství ČR v OSN a 

Radě Evropy,25 ratifikované a vyhlášené ČSSR: 

1. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 2.120/1976 Sb.) 
2. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.)  
3. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb.) 
4. Úmluva OSN o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)  
5. Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.) 
6. Úmluva OSN o politických právech žen (č. 46/1955 Sb.) 
7. Úmluva OSN o státním občanství vdaných žen (č. 72/1962 Sb.) 
8. Úmluva OSN o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a 

registraci manželství (č. 124/1968 Sb.) 
9. Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a 

trestání (č. 143/1988 Sb.)  
10. Dodatková úmluva o odstranění otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik 

podobných otroctví (nebyla dosud publikována) 
11. Úmluva OSN o otroctví (č. 165/1930 Sb.)  
12. Úmluva OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob 

(1950, nebyla dosud publikována) 
 

• Mezinárodní smlouvy ratifikované a vyhlášené ČSFR 

13. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (č. 

                                                 
25 MPSV: Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Praha: MPSV, 1998. 
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169/1991 Sb.) 
14. Úmluva OSN o postavení uprchlíků (č. 208/l993 Sb.)  
15. Protokol o postavení uprchlíků (č. 208/l993 Sb.)  
16. Protokol k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) atd. 
 

• Mezinárodní smlouvy ratifikované (a případně vyhlášené) ČR 

17. Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení či 
trestání (č. 9/1996 Sb.)  

18. Protokol č. 1 k Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidského nebo ponižujícího 
zacházení či trestání (nevstoupil dosud v platnost) 

19. Protokol č. 2 k Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidského nebo ponižujícího 
zacházení či trestání (nevstoupil dosud v platnost) 

20. Protokol č. 11 k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (nevstoupil dosud 
v platnost)  

21. Protokol č. 9 k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 41/1996 Sb.)  
22. Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro 

lidská práva (č. 106/1996 Sb.)  
 
     Z výše uvedených mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána a které se určitým 

způsobem dotýkají problematiky násilí páchaného na ženách, bych se ráda věnovala 

následujícím dokumentům: 

• Mezinárodní úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce 

z roku 1949, Československo k ní přistoupilo v roce 1950. Úmluva však nikdy nebyla 

publikována ve sbírce zákonů. Úmluva zavazuje strany k trestání osob, které se dopustí 

jednání v ní uvedených. Jedná se o  různé formy kořistění z prostituce jiného, najímání a 

svádění k prostituci, provozování zařízení sloužících k prostituci apod. Provedením této 

úmluvy jsou trestné činy kuplířství a obchodování se ženami. 

• Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen - vyhlášena ve sbírce 

zákonů pod číslem 62/1987 Sb. Úmluva byla schválena Valným shromážděním OSN, 

rezolucí 34/180 z 18. 10. 1979 a vstoupila v platnost 3. 9. 1981. Tato úmluva je úmluvou 

ve smyslu čl. 10 Ústavy a je tedy bezprostředně závazná a má přednost před zákonem.  

• Valné shromáždění OSN na svém 85. zasedání dne 20. 12. 1993 přijalo formou rezoluce 

48/104 Deklaraci o odstraňování násilí na ženách (Declaration on the Elimination of 

Violence against Women). Tato deklarace definuje násilí na ženách jako “jakékoli násilné 

jednání založené na pohlaví, které působí nebo může způsobit fyzickou, sexuální nebo 

psychickou újmu nebo utrpení ženy včetně hrozby takovým jednáním, donucení nebo 

libovolné omezení svobody ve veřejném nebo soukromém životě.”. Dále popisuje jednání, 

která je třeba vždy považovat za násilí na ženách, tento výčet však výše uvedenou 

definici nijak nezužuje.  Za základní lidská práva a svobody žen deklarace výslovně 
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prohlašuje právo na stejnou (rovnocennou) právní ochranu, právo nebýt jakkoli 

diskriminována, právo nebýt předmětem mučení nebo jiného krutého, nelidského nebo 

ponižující zacházení nebo trestání. Státy jsou vyzývány k odsouzení násilí na ženách a k 

jeho odstraňování různými v deklaraci uvedenými opatřeními. 

     Deklarace Valného shromáždění OSN nejsou právně závazné, jedná se o jednostranné 

akty mezinárodní organizace, které mají povahu doporučení. Často ovšem předcházejí 

pozdější mezinárodní smlouvě upravující danou problematiku. Tak tomu bylo i u výše 

uvedené Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, které předcházela Deklarace 

Valného shromáždění OSN o odstranění diskriminace žen z roku 1967. 

Česká republika ve svém právním pořádku sice upravuje postaven mezinárodních úmluv, 

deklarací a doporučení. Přesto se stále vedou diskuse mezi právníky, kam a s jakou právní 

silou je možno je umístit. Nejasné vymezení "někam mezi ústavu a zákony" je řešeno v 

novém vládním zákonu o mezinárodních smlouvách, který by mohl být platný již během 

června roku 2002. Přesto je ale situace oblasti regulace prostituce mnohem specifická, neboť 

je nutné rozlišovat  mezi úmluvami, upravujícími přímo problematiku lidských práv a 

úmluvami, které se vztahují k těmto právům, neboť právní závaznost těchto dvou kategorií 

smluv je různě silná, jejich včleňování se odvíjí podle jiných kritérií. Samozřejmě že i 

vynucování jejich uplatnění je různě silná. Bohužel systém provázanosti a vůbec existence 

těchto smluv je po celé Evropě chaotické a odvíjí se od partnerství jednotlivých států a jejich 

přístupů. I z těchto důvodů je zřejmá potřeby vzniku jednotné Evropské ústavy, která by 

byla prvním článkem z mnoha navazujících předpisů,  které by sjednotily postup všech států. 

Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice za rok 2001 doslovně uvádí: 

“Palčivým tématem zůstává obchod se ženami a dětmi. Proto vláda přijala Národní plán 

boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání”. Česká republika je nadále současně zemí 

původu, tranzitní i cílovou. Je třeba vyvíjet zvýšenou snahu k potlačení tohoto obchodu, 

který je úzce spjat s organizovaným zločinem. Proto je třeba přijmout účinnější opatření 

zaměřená na péči a ochranu oběti obchodu s lidmi. Prevence sexuální turistiky byla 

posílena policejními hlídkami ve vysoce risikových oblastech a veřejnou informační 

kampaní”.  

     Přestože nedostatečná úprava mezinárodních smluv je problémem stále více citovaným, 

je opravdu jen technickou záležitostí. Státy EU a OECD jsou schopny reagovat na trestné 

činy tohoto charakteru v rámci vlastní trestní úpravy a bilaterálních smluv, což by pro náš 

stát bylo výhodné a neztrácel by se čas  neustálými průtahy vypovězení již dávno přežilých 

mezinárodních úmluv. 
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6. 1.   Modely právní úpravy prostituce, porovnání s vybranými státy EU 

     Jak již bylo řečeno, problém prostituce není záležitostí jen České republiky. Prostituce je 

společenským tématem s mnoha neřešenými nikoliv však neřešitelnými problémy. Možnost 

hledat a použít model právní úpravy z jiných zemí Evropy je sice reálná, avšak situace v naší 

republice je natolik specifická, že není možné se zaměřit pouze na jeden z nich. V úvodu 

jakéhokoliv přístupu by bylo i vzhledem k veřejnému mínění vhodné zvolit správnou 

interpretaci pojmu „legalizace prostituce“, která je milně presentována jako bezbřehé 

povolení všech způsobů prodeje sexu. Ani proces legalizace prostituce nás jako společnost 

přímo nenutí zvolit jeden určitý přístup v „řízení“ tohoto sociálně patologického jevu. Pojem 

legalizace souvisí pouze s povolením vykonávat takovou prostituci, která by splňovala 

kritéria zdravotní, sociální a kriminologické prevence a zároveň by přinesla možnost 

legitimního zapojení prostituujících osob do ekonomického systému společnosti. Níže 

popsané koncepce jednotlivých způsobů přístupu k prostituci, kterými jsou abolice, 

reglementace a represe jsou aplikovány jinými evropskými státy. 

     Koncept reglementace prostituci trpí, respektive legalizuje, současně ji ale podřizuje 

státnímu dozoru a kontrole, včetně navazujících sociálních, zdravotních a preventivních 

opatření. Tento systém tedy spočívá na myšlence podřídit prostitutky dozoru policie a nutit je k 

pravidelné lékařské kontrole. Je to převládající systém přijímaný státy v 19. století, vycházející 

z myšlenky, že uspokojování sexuálního pudu je přirozená potřeba muže i ženy a prostituce 

tedy plní svou sociální funkci. Tento systém má řadu nedostatků jakou je například systém 

lékařského dohledu, který, i když pravidelně vykonávaný, nezaručuje bezpečnost pohlavního 

styků a může vytvářet mylnou představu veřejnosti. Zvláštním druhem reglementace je tzv. 

brémský systém zvaný kasernování. Znamená, že výkon prostituce je dovolen jen ve 

vykázaném obvodu. Jsou to známé uličky s červenými lucernami. Neoreglementace spočívá v 

tom, že evidenci prostituujících osob vedou zdravotnické orgány, nikoli policie. Vytváří se tak 

průhledné prostředí, které není ve sféře zájmu organizovaného zločinu.  

     Státy, které řeší prostituci reglementačním způsobem, se ve většině případů zaměřily na 

stanovení minimálního věku prostituujících se osob, zákaz či vymezení zón pro pouliční 

prostituci, stanovení podmínek provozování veřejných domů, registraci prostituujících se 

osob, pravidelné lékařské kontroly, povinnost placení sociálního a zdravotního pojištění a 

odvod daní z příjmu.  

     Koncept abolice neřeší problém prostituce jako takové, zaměřuje se jen na postih jevů, 

které ji provázejí. Abolicionisté kladou důraz na výchovná opatření a snaží se předcházet 

samotné prostituci jako sociálně patologickému jevu, tzn. pracují s prostitutkami. Aboliční 
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systém dnes ve světě převládá, jelikož v procesu společenského vývoje většinou předchází svou 

samostatnou právní úpravu. Vzhledem k tomu, že není možné ideálně nastavit takové 

společenské podmínky, aby prostituce vymizela, nesetkává se tento přístup s dlouhodobým 

úspěchem.  

     Represivní přístup prostituci jako takovou zakazuje a trestá. Systém represivní, zvaný též 

prohibiční, vychází z názoru moralistů: „Stát se nemá paktovat s hříchem a prohlašovat za 

určitých podmínek řemeslnou prostituci za beztrestnou.“ Trestá osoby provozující prostituci 

i zákazníky. Z historické zkušenosti víme, že tento systém prostituci nevymýtí, ale skryje do 

ilegality. Pro ilustraci lze uvést způsob vypořádání se s problémem prostituce v evropských 

zemích, které jsou členy Evropské unie: 

     Represivní přístup je možno najít v Itálii. Itálie má již od roku 1958 zákon s názvem 

”Zrušení právní úpravy prostituce a boj proti využívání prostituce jiných osob”. Na základě 

tohoto zákona je zakázáno provozování veřejných domů (objektů, ve kterých se provozuje 

prostituce), žádné státní orgány nesmějí registrovat osoby provozující prostituci, ani jim 

ukládat povinnost pravidelné docházky do úřadů (např. zdravotnických). Trestní zákon dále 

trestá: navádění k prostituci a její umožňování, navádění k prostituci ženských potomků, 

manželek a sester a další omezení, obchodování se ženami apod.  

      Francie používá aboličního pojetí prostituce. Toleruje, nezakazuje ji ani netrestá, ale 

trestá jevy, které ji doprovázejí. Tento fakt dokumentuje skutečnost, že osoba provozující 

prostituci není trestná za její provozování, ale postihuje se proces lákání klienta. Trestní řád 

obsahuje trestný čin kuplířství, který se vztahuje i na osobu, která vědomě bydlí s osobou 

provozující prostituci; osobu, která prodává budovu (objekt), o které ví, že bude 

v budoucnosti použita k prostituci; manžela přijímajícího prostředky získané z prostituce od 

své manželky.  

     Legislativní opatření Itálie i Francie se snaží o zamezení přílivu cizinek provozujících 

prostituci a velmi důsledně využívají svou legislativu v oblasti obchodování se ženami, ale 

trestají jen nejkřiklavější případy domácí prostituce.  

     Reglementační přístup k prostituci je možno dokumentovat na Rakousku a Holandsku. 

Rakousko aplikuje již několik let podobný zákon, jaký v roce 1999 přijalo Holandsko. 

Celonárodní přístup k prostituci je určen spolkovými zákony Rakouska a jednotlivé země si 

svou situaci mohou upravit libovolně v souladu s ústavou. Například Dolní Rakousko přijalo 

svůj zákon regulace prostituce již v roce 1984 (viz příloha č. 1.). Celostátně platná jsou 

ustanovení trestního řádu, která trestají kuplířství, obchodování s lidmi, nucení k prostituci a 

podobné trestné činy. Dále je celostátně právně závazný zdravotní dozor nad osobami, které 
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výdělečně smilní. Okresní správní úřad vystaví žadateli průkaz, který musí mít při výkonu 

své činnosti stále u sebe a musí jej na požádání předložit orgánům okresního správního 

úřadu a veřejné bezpečnostní službě k přezkoumání. 

 

6. 2.  Sociální a zdravotní  politika státu vůči prostituujícím osobám 

     Asi nikdo není přesvědčen, že by provozování prostituce bylo zdrojem značných zisků. 

Tato činnosti je mnohdy poslední možností ženy, jak si zajistit finanční prostředky pro sebe 

a své blízké. Životní situace, ve kterých je nutná pomoc státu, se dějí většinou naprosto 

neočekávaně, ale jejich řešení je mnohdy komplikováno byrokratickým postupem státní 

správy. Systém sociálních dávek, sociální pojištění atd., je vstřícně otevřen lidem 

s průměrným a vyšším vzděláním a naopak zůstává dosti často nevyužit těmi, kteří to 

skutečně potřebují. Prostituující osoby nejsou výjimkou, neboť jejich činnost není zařazena 

do žádných pracovních tabulek (pracovní třídy atd.), z nichž by bylo možno vypočítávat 

dávky v nezaměstnanosti, daně atd. Pracovní zařazení osob, které ke svému povolání 

využívají svá těla jako nástroje výdělku je neobvyklé, ale přesto jsou takováto zaměstnání 

zcela legální (tanečníci, herci atd.). Prostituce je morálně řazena pod tato normální 

zaměstnání (i když tomu tak historicky vždy nebylo). Přesto by bylo ale mnohem 

efektivnější ponechat prostituci na živnostenských povoleních. Otázkou stále zůstává 

definice prostituce v případě definice podnikatelské aktivity, tzn. jak by byla prostituce 

definovaná „živnostensky“. Samotný pojem “prostituce” či “prostitutky” by jistě nebyl pro 

dotyčnou osobu representační a mohl by jí činit problémy v přijímání v okolí i v jednání na 

úřadech, neboť vše je jen o lidech a na jejich tolerantnosti vůči druhým. Tak všeobecný 

pojem, jako například “koupě a prodej zboží” je tak širokým pojmem, že by mohl být 

inspirací pro případné definování prostituce jako samostatně výdělečné činnosti. 

     Oblast daní a jejich odvodu je snad nejkritizovanějším problémem prostituce. Je pravdou, 

že daňové úniky jsou značné, přesto je ale víceméně diskutabilní, jak morální je odvádět 

daně do státního rozpočtu z takovéto činnosti. Na druhé straně, pokud budeme trvat na tom, 

že chceme nastolit tržní hospodářství, tak v jeho pojetí není na morálku příliš místa a etické 

hodnoty jsou stále jen vidinou, která by se měla realizovat. Jak je známo “morálkou trhu je 

zase jen trh”. Bohužel není možno, a asi ani nebude, zjistit, nakolik jsou daněmi získané 

prostředky, vydělané dobrovolně či nátlakem. Přesto ale zůstává faktem, že možnost 

odvádět daně by prostituujícím osobám usnadnilo začlenění se do sítě sociálních dávek a 

nenutilo by je (možná) v této činnosti pokračovat. Naznačeným problémem zůstává obchod 

s lidmi. Ten v žádném případě nemůže být součástí daňových příjmů, neboť by to bylo 
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stejné, jako vybírat daně od prodejců a uživatelů drog. Jednou provždy musí zůstat tato 

oblast trestná a stíhaná. 

     Zdravotní politika není nakloněna „plýtvání” prostředky na ty osoby, které vědomě 

hazardují se svým zdravím a proto je jejich léčby z veřejných prostředků více méně neetická 

a princip solidarity se zdá být zneužíván. Vyšetření a léčby nemocí, které většinou prostituci 

provázejí, jsou finančně náročné. Neplacení zdravotní pojištění, které je spolu se sociálním 

pojištění povinností každého občana platit, není důvodem k odmítnutí ošetření postižené 

osoby. Naopak zdravotní systém na tyto osoby pamatuje (už jen tím, že po dobu 

nezaměstnanosti za ně pojištění platí stát). přesto je ale specificky pro tuto činnost nutný 

zvýšený zdravotní dohled, jehož propracovaný systém bohužel neexistuje a pokud bude 

vznikat, jistě se setká s mnohými odpůrci. Systém zdravotní kontroly se ale nedotýká pouze 

prostituujících osob, ale i zákazníků a jejich rodin. Proto jsou časté debaty o jejich 

zbytečnosti dosti krátkozraké. Pravidelnost a povinnost lékařských kontrol by měla být 

uzákoněna, nejen pro samotné prostituující osoby, které o ní vzhledem k své inteligenci a 

informovanosti nemusí mít zájem, ale i pro jejich případné zaměstnavatele. V závislosti na 

těchto prohlídkách by bylo vydáváno a prodlužováno povolení provádět prostituci. 

Podobnost by se mohla odvodit od pravidelných zaměstnaneckých lékařských prohlídek 

(tzv. persky), které jsou samozřejmostí u činností vyžadujících vyšší fyzickou námahu.  

     Již zmiňovaný systém placení sociálního a zdravotního pojištění by odstranil i palčivý 

problém legitimity využívání zdravotnické péče. 

 

6. 3. Vnitrostátní právní předpisy ČR regulující prostituci  

     Česká legislativa se problematikou prostituce zabývá z abolicionistických pozic, avšak 

uvažuje o přístupu legalizace dobrovolné prostituce. Jak již bylo v předchozích kapitolách 

uvedeno, dosud platnou právní úpravu oblasti prostituce na území ČR tvoří soustava zákonů, 

které nebyly primárně vytvořeny za účelem regulace prostituce. Jejich úkolem je předcházet 

kriminálním, zdravotním a jiným aspektům, které jsou většinou s prostitucí spojeny. Nejdéle 

existujícím zákonem je Zákon č. 241/1922 Sb. o potírání pohlavních nemocí, ve znění 

zákona č. 158/1949 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb., jehož platné znění se výhradně omezuje 

na zákaz zřizování a udržování nevěstinců a na povinnost státní správy zřizovat ústavy, 

v nichž se „řemeslným prostitutkám“ zajistí dočasný útulek a příležitosti k nápravě. Vedle 

této úpravy obsahuje i ustanovení zajišťující dozor nad zpustlou mládeží, která vede 

pohlavně nemravný život. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších 

předpisů, obsahuje v § 47 odst. 1 písm. c) ustanovení umožňující postih toho, kdo svým 
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jednáním vzbudí veřejné pohoršení. Vedle toho se obce zmocňují k vydání obecně závazné 

vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na základě níž jsou obce 

oprávněny stanovit činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek a jež lze vykonávat 

pouze na místech a v čase vyhláškou určených nebo stanovit, že na některých veřejně 

přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázané. Jednání, které je v rozporu s takto 

vydanou vyhláškou, může být postiženo jako přestupek dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 

Sb.26 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje mj. regulovat prostituci tak, aby 

nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala výchovu dětí a mládeže a neurážela mravní 

cítění veřejnosti. V některých případech může být provozováním prostituce na místě 

veřejnosti přístupném naplněna i skutková podstata trestného činu výtržnictví. 

     V druhé polovině roku 1999 a během roku 2000 došlo k mírnému poklesu výskytu 

prostituce na veřejných místech, ale k rasantnímu nárůstu počtu erotických podniků, a to 

téměř ve všech místech České republiky. Představitelé obcí jsou denně konfrontováni 

s doslova neřešitelnou situací v oblasti porušování veřejného pořádku, které je průvodním 

jevem prostituce provozované na veřejných prostranstvích. Ani provozování prostituce 

v erotických podnicích nepřináší obcím žádná pozitiva, jelikož daně z jejich provozu jsou 

nízké, a to především proto, že provozovatelé erotických podniků přiznávají pouze 

pohostinskou činnost. 

     Na neřešitelnou situaci upozornili starostové měst a obcí, kteří se sešli v srpnu 2000 na 

pracovní schůzce v Chebu, kde přijali “Prohlášení měst a obcí, účastníků jednání 

k problematice prostituce”. Prohlášení se žádostí o nápravu věcí bylo adresováno 

prezidentovi republiky, předsedovi vlády, poslancům a senátorům Parlamentu České 

republiky. V prohlášení je mimo jiné požadováno: 

(1) Zákaz pouliční a silniční prostituce. Minimální variantou by byl zákaz silniční 

prostituce a vytvoření efektivních nástrojů pro obec vymáhat sankce. To si 

vyžaduje reformu správního trestání. Obec by pak mohla vytvořit zóny a vyhradit i 

čas pro provozování prostituce.  

(2) Legalizace provozování prostituce pouze u zletilých osob. Musí být doplněna o 

jasné postavení osoby provozující prostituci, včetně povinnosti platit daně a 

sociální a zdravotní pojištění (osoba samostatně výdělečně činná, volná činnost, 

živnost). Důležité je i pravidelné sledování jejich zdravotního stavu. 

(3) Legalizace provozování prostituce v erotických podnicích. Pro zřizování, 

                                                 
26 HENDRYCH, D.: Správní právo. Praha: C.H. Beck, 1994. 
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provozování a kontrolu těchto podniků vytvořit legislativní pravidla tak, jak bylo 

navrhováno Ministerstvem vnitra v Návrhu zákona o prostituci v roce 1999.  

(4) Posílení pravomocí obcí při regulaci prostituce, včetně povolování a kontroly 

erotických podniků.  

(5) Zefektivnění vymahatelnosti práva, zvláště v přestupkovém řízení. 

     Nejviditelnějším problémem je porušování veřejného pořádku ze strany osob 

nabízejících prostituci na veřejných prostranstvích měst a obcí. Prostituce provozovaná 

v uzavřených objektech, které jsou navíc situovány do okrajových částí měst nebo mimo 

obce na samoty, působí menší potíže. Zákonem č. 279/1995 Sb. byla ze zákona o 

přestupcích vypuštěna skutková podstata nabízení sexuálních služeb podle odst. 1 písm. 

ch) § 47, který umožňoval projednání přestupku na místě v blokovém řízení. Jestliže se 

přestupek neprojednal v blokovém řízení, byl oznamován správnímu orgánu a Policie ČR 

byla nucena podle odst. 2 § 58, zákona o přestupcích, provést nezbytné kroky ke zjištění a 

zajištění důkazních prostředků nutných pro prokázání přestupku. Zrušením tohoto 

ustanovení bylo ponecháno na obcích, aby problematiku prostituce řešily svými obecně 

závaznými vyhláškami v rámci samostatné působnosti obce. 

     Jak bylo výše uvedeno, nástroj pro omezení negativních projevů prostituce poskytuje 

pouze zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. V § 10 tohoto zákona se zmocňují obce vydávat 

obecně závazné vyhlášky k regulaci prostituce na veřejných místech, které mohou přijímat 

v samostatné působnosti pro zajištění místního pořádku. Problémem ovšem je uplatňování 

těchto vyhlášek v praxi, respektive vymáhání sankcí uložených ve správním řízení i 

v zajištění účasti přestupců při přestupkovém řízení. Proto jednotlivá města v rámci svého 

práva předkládat legislativní návrhy Poslanecké sněmovně a vládě pravidelně podávají 

věcné návrhy zákona vedoucí k jejich zefektivnění, naposledy takto učinilo hlavní město 

Praha v roce 2005. Tento návrh byl ve formě věcného záměru rozeslán na jednotlivé 

městské části s tím, že byla očekávána široká diskuse, která se neuskutečnila především 

díky zamítnutí návrhu zákona O regulaci prostituce v 1. čtení Poslaneckou sněmovnou, 

což zastavilo i tuto aktivitu samosprávy.  

 

6. 4. Návrh zákona O regulaci prostituce z roku 2005 

           Od roku 2003, kdy došlo k procedurální úpravě při předkládání strategických 

dokumentů v podobě národních strategií vždy na dva roky dopředu, se v České republice z 

koncepčního a analytického hlediska zabývají problematikou boje proti obchodování s lidmi 

resorty společně. V roce 2007 byl schválen v pořadí již třetího dokument na léta 2008—
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2010. Národní akční plán respektive strategie obsahují popis stávající situace, legislativní 

rámec problematiky, opatření realizovaná v oblasti prevence, represe a pomoci 

obchodovaným osobám. Důležitou součástí dokumentu jsou také vládou stanovené úkoly 

pro jednotlivé resorty, udělené na sledované období, které zahrnují dle příslušných gescí 

také předkládání pravidelných zpráv o vývoji výskytu pohlavních nemocí, výskytu 

trestných činů spojených s prostitucí atd.  

     V roce 2005 byl na základě spolupráce měst a obcí spolu s vládou předložen zákon O 

regulaci prostituce (sněmovní tisk č. 1073). Tento návrh byl oproti své versi z roku 1999 

doplněn spolupředložením sněmovního tisku č. 1081 - Vládní návrh zákona, kterým se 

předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o 

potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol 

ze dne 21. března 1950 a sněmovního tisku č. 1074 - Vládní návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona O regulaci prostituce. Ačkoliv byly všechny 

tři návrhy zákona zamítnuty již v prvním čtení z důvodů procedurální nedopracovanosti a 

nepropojenosti mezi návaznou legislativou (což je skutečně pravdou), bylo jejich 

předložení významnou ukázkou spolupráce všech zákonodárných subjektů, které patřili 

k tehdejší vládní koalici. Zároveň je ale při podrobnějším studiu samotného textu návrhu 

zákona velmi důležitá dikce předpisu, která přistupuje k prostituci velmi formalisticky a 

bez morálních hodnot. Posun ve vnímání prostituce jako státem kontrolované činnosti je 

zde velmi čitelný a až paradoxně lze z návrhu získat dojem, že poskytování sexu za úplatu 

není ničím jiným než jakoukoliv jinou službou, prováděnou řádně dle platných 

hygienických, daňových a jiných předpisů.  

     V úvodních ustanoveních je důvodem pro předložení návrhu zákona O regulaci 

prostituce: …“snaha řešit neuspokojivý stav, který v současné době v této oblasti existuje a 

jejž není možné pomocí stávající právní úpravy účinně řešit.“  Podpůrně užité materiály jsou 

vládní dokumenty „Rozbor problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich 

systémového řešení“ (usnesení vlády č. 331 ze dne 14. dubna 1999) a „Návrh opatření 

k řešení problémů souvisejících s prostitucí“ (usnesení vlády č. 1145 ze dne 15. listopadu 

2000). Průřezová témata, která by měl zákon řešit, je (1) organizovaný zločin a 

nedobrovolná prostituce; (2) ochrana dětí a osob ve věku 15 - 18 let před prostitucí a dalšími 

formami mravnostní trestné činnosti; (3) snaha o regulaci vzniku a provozování erotických 

podniků; (4) zdravotního dohled nad osobami, provozujícími prostituci a (5) posílení 

možnosti regulovat prostituci nabízenou na veřejných prostranstvích prostřednictvím obecně 

závazných vyhlášek, k jejichž vydávání jsou obce zmocněny zákonem o obcích. Předložený 
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návrh zákona O regulaci prostituce dočasně neřešil povinnost platby příspěvků na zdravotní 

a sociální pojištění a platby daní a poplatků z vykonávání prostituce, což je paradoxně jeden 

ze základních důvodů, které se od předloženého zákona očekávaly. 

     Návrh zákona vycházel z reálného předpokladu, že právním předpisem není možné žádný 

sociálně patologický jev zakázat. Navrhovala se tedy jen existence základního rámce 

pravidel, kde by prostituce nebyla zdravotním ohrožením nebo důvodem k veřejnému 

pohoršení a aby nebyla svázána s kriminálními jevy. Vlastním cílem úpravy byla snaha (a) 

oddělit legální a nelegální prostituci a minimalizovat počet osob, které jsou k prostituci 

nuceny násilím; (b) vytvořit možnost ochrany ohrožených osob před zneužíváním a 

obchodováním za účelem sexuálního vykořisťování; (b) zakázat výkon prostituce osobám 

mladších 18 let; (c) stanovení podmínek, za nichž bude možné prostituci vykonávat; (d) 

stanovení pravidel pro provozování prostituce na veřejně přístupných místech a v objektech 

a místech k tomu určených; (e) stanovení podmínek, za kterých je možné vykonávat 

prostituci jako podnikání; (f) omezení šíření pohlavně přenosných a jiných nakažlivých 

chorob prostřednictvím pravidelných zdravotních prohlídek u osob provozujících prostituci; 

(g) vytvoření možností postihu osob, které budou konat v rozporu s navrhovanou právní 

úpravou;  

(h) eliminovat případy narušování veřejného pořádku v souvislosti s vykonáváním 

prostituce; 

(i) zavést a zajistit evidenci osob legálně provozujících prostituci; (j) omezit trestnou a další 

protiprávní činnost, která souvisí s prostitucí. 

     Formálně i věcně byl předložený návrh zcela v souladu s ústavním pořádkem a mimo 

jediné mezinárodní smlouvy (Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce druhých osob z roku 1950) i v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána. 

  

6. 5.  Rozbor paragrafové znění zákona O regulaci prostituce z roku 2005 

     Hlavní cíle a průřezová témata, které měl výše uvedený zákon řešit, jsou taxativně 

uvedeny v předchozí kapitole. V komentáři tohoto zákona bohužel mnohdy chybí detailní 

dopracování nebo aspoň alternativní možnost sporných návrhů řešení, která by bylo možno 

v rámci diskuse dopracovat. Přísná dikce jednotlivých ustanovení se tak stala nástrojem, 

kterým se tento zákon sám připravil o svou životaschopnost. Nevýznamné body z hlediska 

věcné úpravy prostituce uvádím jen s prostým komentářem, některé body uvádím pro 

názornost i s paragrafovým zněním. Těmto bodům by se chtěla věnovat detailněji a popsat je 
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v širších dimenzích nejen z hlediska právního, ale i z pohledu nerespektování samotného 

záměru zákona a ostatních souvisejících právních vztahů: 

§ 1 - Předmět úpravy 
(1) Tento zákon stanoví podmínky, za nichž může být nabízena nebo vykonávána prostituce a za nichž 

mohou být provozována zařízení určená k vykonávání prostituce (dále jen „zařízení“), a podmínky kontroly 
jejich dodržování. 

(2) Prostitucí je úplatné poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, 

pokud přitom dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi osobou, která tyto služby poskytuje, a osobou, 

která jich využívá.  

Komentář: Z výše uvedeného můžeme vyčíst již v úvodu dvě základní věci: (1) prostituce je 

možno vykonávat pouze legálně, a to i v zařízeních a (2) prostituce je zde definována pouze 

jako tělesný kontakt, nejedná-li se o její nabízení. Pokud tedy budou registraci podléhat 

pouze tělesné požitky, vytratí se nám z úpravy mnoho ostatních způsobů prostituce. Logicky 

by tedy erotické služby (sex po telefonu, striptýz aj.) mohly být zahrnuty do jiné skupiny 

služeb, které ale také ještě nemají svou legislativní úpravu, ačkoliv je lze s určitou mírou 

představivosti podřadit pod služby v zábavním průmyslu atd. Pokud v rámci poskytovaných 

služeb nebude docházet k sexuálnímu styku, dle výše uvedeného zákona se tedy o prostituci 

nebude jednat. Zároveň zde ale zůstává problém s definicí „nabízení“, které je již uvažováno 

jako prostituce. Autor zákona sem zřejmě toto slovo vložil především z preventivních 

důvodů, aby bylo možno v následných částech zákona využít možnosti regulace „pouhého 

nabízení“ na veřejných prostorách, což je jedním z hlavních cílů této úpravy.  

 

§ 2 - Osoby oprávněné k nabízení nebo vykonávání prostituce 
(3) Prostituci může nabízet nebo vykonávat pouze fyzická osoba, které bylo uděleno oprávnění 

k nabízení nebo vykonávání prostituce (dále jen „oprávnění“), je zdravotně způsobilá k vykonávání prostituce 
(dále jen „zdravotní způsobilost“) a má platné potvrzení o platnosti posudku o zdravotní způsobilosti. 

(4) Udělení oprávnění se prokazuje průkazem, který je veřejnou listinou. 
(5) Pro účely tohoto zákona se za nabízení prostituce považuje nabízení vlastní prostituce na veřejných 

prostranstvích nebo v zařízeních. 
(6) Prostituci nelze nabízet nebo vykonávat v pracovněprávním vztahu.  

Komentář: V tomto paragrafu se předpokládá, že o povolení k prostituci požádá pouze 

osoba, která ji chce vykonávat dobrovolně a splňuje další povinné podmínky (způsobilost 

k právům, věková hranice a zdravotní způsobilost). Zároveň je zde také uvedeno, že 

prostituce není živností podle zákona č. 455/1991 Sb. Nabízení a vykonávání prostituce je 

tedy podnikáním na základě jiného než živnostenského oprávnění, jako je tomu například u 

advokátní činnosti. Z výše uvedeného se tedy předpokládá, že se na prostituci vztahují 

obecné předpisy upravující podnikání, což by dalším právním výkladem mohlo znamenat, že 

osoby vykonávající prostituci budou povinny platit daň z příjmu fyzických osob, pojistné na 
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sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, vést odpovídajícím 

způsobem účetnictví apod.  

     Rozumným předpokladem znemožnění pracovněprávního poměru prostituujících osob u 

zaměstnavatele je především možnost, že by prostituce byla zahrnuta do katalogu 

pracovních činností, který je součástí pracovního zákoníku. Pokud by tedy příslušný 

pracovní úřad obdržel popis požadovaného místa od zařízení, které by hledalo prostitutku 

jako zaměstnankyni, mohl by vzniknout problém, kdy odmítnutí takového zaměstnání ze 

strany nezaměstnané ženy bylo důvodem pro řízení o odejmutí státní podpory 

v nezaměstnanosti (viz. podobný případ v Německu, leden 2005). 

     

§ 3 - Oprávnění 
(7) K udělení oprávnění je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním 

obvodu má žadatel místo trvalého pobytu1), popřípadě místo pobytu na území České republiky2). 
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností udělí oprávnění žadateli, který 

a) je starší 18 let, 
b) je státním občanem České republiky nebo státním občanem státu, jehož státní občané mají podle 

mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, právo podnikat nebo vykonávat hospodářskou 
činnost na území České republiky za stejných podmínek jako státní občané České republiky, 

c) je způsobilý k právním úkonům, 
d) je trestně zachovalý (§ 4), 
e) je zdravotně způsobilý (§ 9), 
f) je zdravotně pojištěný. 

(9) Oprávnění opravňuje jeho držitele k nabízení nebo vykonávání prostituce na území České republiky. 

Komentář: Pokud bychom hovořili o problematických bodech zákona, byly by výše uvedený 

paragraf jedním z nich. Dochází v něm k restrikci v osobách žadatelů o povolení, kterými již 

dle písm. b) mohou být pouze osoby Evropské unie a přidružených zemí (např. Švýcarsko). 

Není tedy možné, aby toto oprávnění získaly osoby pocházející z Východu, které jsou 

v současné době z hlediska statistiky největší skupinou prostituujících osob. Důvodová 

zpráva hovoří o nutnosti tuto skupinu nezahrnout, a to především vzhledem k výskytu 

kriminální činnosti, navázanou na prostituci cizinek. Zcela převratným krokem ale zůstává, 

že při splnění všech výše uvedených požadavků pod body a) – f) je na udělení oprávnění k 

prostituci právní nárok. 

§ 4 -Trestní zachovalost 
Za trestně zachovalého se pro účely udělení oprávnění nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za 

trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, šíření 
nakažlivé choroby, kuplířství, obchodování s dětmi, ohrožování výchovy mládeže, vraždy, úmyslného ublížení 
na zdraví, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, zavlečení do ciziny, loupeže, vydírání, 

                                                 
1)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
2)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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znásilnění, pohlavního zneužívání, obchodování s lidmi nebo účasti na zločinném spolčení, pokud se na něj 
nehledí, jako by nebyl odsouzen. 
Komentář: Trestní bezúhonnost žádající osoby je druhým velmi sporným bodem návrhu 

zákona. Ačkoliv je zřejmé, že uživatel sexuálních služeb, stejně jako provozovatel zařízení, 

mají nárok na ochranu před osobami, které byly odsouzeny za trestnou činnost, dá se 

předpokládat, že tímto paragrafem je z možnosti legálního provozování prostituce vyloučeno 

až 70% osob, přičemž dalších 20 % osob budou tvořit osoby, které budou mít zahlazený 

trest v trestním rejstříku. K úpravě daného ustanovení by výrazně pomohlo, pokud by se 

trestní zachovalost neposuzovala například podle odsouzení za trestný čin proti státu (např. 

neplacení daní), ale za závažnější trestnou činnost namířenou proti jedinci nebo skupině 

obyvatel. Potěšující asi bude jen přání tvůrce zákona, že prostituci u nás budou moci 

provozovat občanky Švýcarska… 

§ 5 a 6 - Žádost o udělení oprávnění 

Komentář: Tato ustanovení vymezují náležitosti, které musí osoba žadatele povinně 

předložit spolu s žádostí. Vzor žádosti o udělení oprávnění nebyl zpracován jako součást 

návrhu zákona, jistě by ale zahrnoval mimo obvyklých požadavků na identifikaci žadatele 

mnoho intimních dotazů, které by zasahovaly do soukromí žadatele (např. jméno a kontakt 

gynekologa a praktického lékaře). Zároveň se dále v návrhu zákona hovoří o vzdělávání 

praktického lékaře, který bude schvalovat zdravotní způsobilost prostituujících osob, 

přičemž tato zásadní podmínka nebyla dále v návrhu zákona rozvedena.  

 

§ 7 - Platnost oprávnění 

Komentář: Vydané oprávnění má platnost jeden rok a celkem standardním způsobem je 

popisován možnost zániku platnosti a možnosti odejmutí jak povolení k prostituci, tak i 

průkazu osoby provádějící prostituci ze strany vydávajícího orgánu, přičemž zásadní je 

především důvod ztráty zdravotního způsobilosti. 

 

§ 8 - Náležitosti průkazu 

(1) Průkaz obsahuje 

a) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, popřípadě prodloužil jeho 
platnost, 

b) datum jeho vydání, 
c) datum skončení platnosti oprávnění uplynutím doby, 
d) evidenční číslo, 
e) fotografii jeho držitele, 
f) otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby. 

(2) Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 
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Komentář: Výše uvedený paragraf popisuje údaje, které bude průkaz obsahovat. Již zde ale 

není detailně uvedeno, zda průkaz bude vydán jako příloha k Povolení o provádění 

prostituce, nebo zda Povolení k prostituci bude automaticky vydáno převzetím průkazu. 

Nicméně možnost zneužití průkazu je zřejmá a v případě uvedení pouze identifikačních 

údajů může snadno dojít např. k záměně osob. Zároveň není rozvedeno, zda má zákazník 

oprávnění do dokumentu nahlédnout a zda má právo vyžádat předložení průkazu. 

 

§ 9 - Zdravotní způsobilost 

(3)  Zdravotní způsobilost se pro účely udělení oprávnění, popřípadě prodloužení platnosti oprávnění 
osvědčuje posudkem o zdravotní způsobilosti.  

(4) Trvání zdravotní způsobilosti po dobu platnosti oprávnění se osvědčuje platným potvrzením platnosti 
posudku o zdravotní způsobilosti, které má formu otisku razítka zdravotnického zařízení a podpisu lékaře 
v průkazu. Potvrzení má platnost 1 měsíc ode dne jeho vyznačení do průkazu.  

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává a platnost posudku o zdravotní způsobilosti potvrzuje na 
náklady žadatele zdravotnické zařízení prostřednictvím lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí (dále 
jen „posuzující lékař“). Pro účely posouzení zdravotní způsobilosti si posuzující lékař vyžádá výpis ze 
zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře3); pokud žadatel nebo držitel oprávnění 
takového lékaře nemá, vyžádá si výpis ze zdravotnické dokumentace lékaře, který žadateli nebo držiteli 
oprávnění poskytuje obdobnou péči. Registrující praktický lékař nebo lékař poskytující obdobnou péči je 
povinen posuzujícímu lékaři výpis ze zdravotnické dokumentace vydat.  

(6) Zjistí-li posuzující lékař u držitele oprávnění změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu 
zdravotní způsobilosti, je zdravotnické zařízení povinno vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a 
informovat o tom neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, popřípadě 
prodloužil jeho platnost.   

(7) Držitel oprávnění je oprávněn změnit posuzujícího lékaře nejvýše jednou za rok. 
(8) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) seznam nemocí a stavů, které vylučují zdravotní způsobilost, 
b) druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek včetně vyšetření a obsah posudku o zdravotní způsobilosti,  
c) výčet oborů specializačního vzdělávání, jehož získání opravňuje lékaře k provádění posouzení zdravotní 

způsobilosti a k potvrzování platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.  

Komentář: Zdravotní způsobilost byly ve všech předchozích úpravách prostituce primární 

oblastí k řešení. Je tedy s podivem, že právě v rámci předloženého paragrafového znění a ani 

v doprovodné důvodové zprávě není navržen systém zdravotních rizik, kterým chce úprava 

zákona předcházet. Chybí zde detailnější určení předmětu posuzování, a to jak z hlediska (1) 

definice povoleného zdravotního stavu u osoby vykonávající prostituci, (2) kritéria změny 

zdravotního stavu, (3) možnost opětovného nabytí způsobilého zdravotního stavu atd.  

 

§ 10 - Povinnosti lékaře 

Komentář:     Až do paragrafu třináct jsou povinnosti a postupy lékařů, kteří mají sledovat 

zdravotní způsobilost prostituující osoby. Vysvětlení, zda posuzujícím lékařem bude 

                                                 
3)  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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gynekolog nebo speciálně proškolený posuzující lékař, bohužel opět není obsahem návrhu 

zákona. Pokud lékař, který zjistí, že držitel oprávnění trpí závažnou nemocí, pro kterou není 

trvale zdravotně způsobilý vykonávat prostituci, je povinen neprodleně informovat o této 

skutečnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění a současně o 

této skutečnosti písemně vyrozumět posuzujícího lékaře. Seznam závažných onemocnění, u 

kterých je lékaři uložena tato informační povinnost, by měl být taxativně vymezen 

v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu a vytvářet by ji mělo ministerstvo zdravotnictví. 

Bezesporu výhodou vyhlášky je, že novelizovat/měnit se může na základě rozhodnutí 

ústředního orgánu, který ji vydá a nemusí se kvůli změnám měnit i zákon. Bohužel ale tato 

vyhláška o závažných nemocech k návrhu zákona předložena nebyla, což znamenalo vedle 

neřešené oblasti daňové závažný nedostatek. Ani v komentáři k návrhu zákona není 

hovořeno o nemocech, které by měly být sledovány u prostituujících osob. Určitě by se mělo 

jednat o dokument, který by rozlišovala jednotlivé nemoci např. podle závažnosti na zdraví 

osob, nebo podle způsobu možné nákazy atd.  

 

§ 14 Zařízení 

Komentář: Zatímco předchozí paragrafy upravovaly náležitosti osoby nutné ke způsobilosti 

prostituci vykonávat, od tohoto paragrafu patnáct jsou již řešeny veřejnoprávní aspekty 

prostituce. Velmi závažné jsou podmínky pro všechny žadatele o oprávnění, tak i žadatele o 

povolení k provozu zařízení, které (1) směrem k žadatelům o oprávnění říkají, že pouhé 

oprávnění k povolení provádět placené sexuální služby nestačí – je nutné ještě vykonávat jej 

v zařízeních tomu určených; (2) žadatel o provoz zařízení bude jednat s obecním 

zastupitelstvem stavebním odborem – není ale uvedeno, které jednání má předcházet a zda 

je souhlas jednoho či druhého orgánu nutný při předkládání žádostí o kolaudaci nebo při 

žádosti o povolení k provozu. Zároveň také není řečeno, že obecní zastupitelstvo toto 

rozhodnutí vydat musí – tzn. že v rámci své rozhodovací pravomoci jej také vydat nemusí a 

mnoho měst a obcí tak může zůstat bez těchto zařízení. Je zřejmé, že tendenci regulovat tato 

zařízení by byla především tam, kde se v současné době projevuje divoká prostituce. Zřejmě 

finančně přínosné by byly tyto zařízení tam, kde je možné očekávat kvalitní finanční zázemí 

a dostatečnou klientelu.  

     Vymezení místa pro výkon prostituce je definováno jako „zařízení.“ Toto zařízení musí 

být určené k vykonávání prostituce a musí se nalézat v prostorách, které je oprávněn užívat i 

zákazník.  To znamená, že prostory využívané k prostituci musí splňovat předpisy 

veřejnoprávní (stavebně-právní a hygienické předpisy atd.) a soukromoprávní (např. 
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vlastnické, pronájem atd.). Na základě splnění návrhem nedefinovaných podmínek 

stavebního zákona (které by mohly být totožné např. s provozováním zařízení posiloven) a 

za předpokladu povolení majitele nemovitosti s provozem zařízení, by toto zařízení mohlo 

žádat obec k povolení svého provozu. Jelikož záměrem zákona je vymezit prostituci a 

zároveň také místa, kde by mohla být provozována, není možné, aby byla prostituce 

provozována jinde, než v místech kde je povolena. To ovšem analogicky znamená, že každé 

místo, kde je prostituce provozována, k tomu musí být určeno – tzn. musí být kolaudačně 

schváleno místním odborem výstavby a zároveň musí být schváleno i místním 

zastupitelstvem. Zákon takto jednorázově vyřešil prostituci bytovou, která je zcela jistě 

procentuálně nejčastěji určená k výkonu prostituce. 

     V rámci místní pravomoci bude také možno v rámci povolení zařízení zhodnotit umístění 

zařízení tak, aby odpovídalo kritériím „ochrany“ mládeže atd. Mohla by tak vzniknout 

regionální mapa, v rámci které by bylo možné předem zvážit polohu zařízení. Pro vznik 

těchto map by bylo vhodné uspořádat veřejné diskuse, aby se předešlo pozdějšímu 

rozčarování obyvatel, které ve své blízkosti toto zařízení později „objeví“. 

 

§ 15 Platnost povolení 

Komentář: Platnost povolení k provozování je dána na 10 let. Tato lhůta byla zvolena dle 

zkušeností s vývojem na trhu se službami a také z důvodů ochrany podnikatelových zájmů. 

V zákoně je uvedeno, kdy by mělo povolení zaniknout z důvodů, které jsou podle práva, ale 

zároveň nezáleží na objektivních událostech.  Mimo případy, kdy lze povolení odejmout 

v souvislosti s uložením sankce za správní delikt, by povolení mohlo zaniknout v případech, 

kdy by veřejný zájem převážil nad zájmem soukromým. V praxi by to znamenalo, že pokud 

by se v rámci územního rozvoje v blízkosti zařízení, určeného k výkonu prostituce, 

vystavělo jiné zařízení, které by plnilo veřejný účel, musela by se omezit činnost tohoto 

zařízení aspoň při stanovení časového rozvrhu provozu nebo by toto zařízení muselo 

zaniknout.  

§ 16 Povinnosti zřizovatele 

Komentář: Úprava/legalizace prostituce v pojetí tohoto návrhu znamená, že veškeré 

povinnosti na provoz prostituce jsou rozloženy na osobu prostituující (zdravotní a sociální 

pojištění, beztrestnost aj.) a provozovatele zařízení (kolaudace zařízení určených 

k prostituci, spolupráce při prováděných kontrolách aj.), přičemž stát na sebe bere pouze 

povinnost kontrolní, k čemuž jsou povolány (1) Policie České republiky a Obecní policie, 

(2) stavební odbor, (3) živnostenský úřad a (4) hygienický úřad. Ani kontrola se neobejde 
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bez spolupráce provozovatele zařízení, jelikož ten by měl odpovídat za služby, které jsou 

zde provozovány. Pokud je tedy předpokládán volný vztah mezi oprávněnou osobou a 

provozovatelem zařízení, je zcela evidentní, že se prostituující osoba dostává do nerovného 

postavení vůči pronajímateli, který má možnost rozhodovat o svých nájemnících. Zároveň 

také není touto úpravou řečeno, jaké nároky budou na zařízení, které mají privátní charakter 

– tzn. že se v nich provozuje prostituce a zároveň nemovitost slouží k bydlení. Tento stav by 

byl zřejmě nejfrekventovanějším typem těchto zařízení. 

 

 

§ 17  Daňová a oznamovací povinnost 

Komentář: Ačkoliv v návrhu zákona je řečeno, že se nebude zabývat daňovou povinností, je 

požadavek nahlášení prostituující osoby povinností, která vyplyne buď z oznamovací 

povinnosti osoby držící oprávnění k prostituci nebo tuto osobu finanční úřad zaregistruje na 

základě obdržené informace od orgánu vydávajícího oprávnění. Dále by mělo být provedeno 

oznámení na cizineckou a pohraniční policii, přičemž není jasné, jakou formu a kdo by se 

měl u těchto orgánů hlásit – zda pouze zařízení anebo každá osoba oprávněná k prostituci, 

která v tomto zařízení působila. 

§ 18 Evidence osob 

Komentář: Obec jako vydavatel oprávnění by měla vést evidenci – ale z návrhu zákona již 

není zřejmé, jakou evidenci. Zřejmě se jedná o evidenci vydaných povolení, zároveň by se 

ale mohlo jednat o evidenci osob, které v určených zařízeních prostituci vykonávají. Při 

vedení evidence by měly být zachovány podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, které by bylo možné porušit pouze v nezbytně nutných případech – jako je 

např. hrozící epidemie atd. Požadavky registrovat prostituující osoby (pomocí vydávání 

povolení a zároveň je podřídit povinnosti hlášení se na obecních úřadech v místě zařízení, 

kde prostituci provádějí, je již zcela kontraproduktivní. Nereálnost vyplývá především z toho 

důvodu, málokdo má možnost čekat v úředních hodinách na příslušném ohlašovacím místě, 

a to hlavně ve dnech pracovního volna, kdy tyto osoby mění svá působiště ze dne na den. 

 

§ 19 a 20 Správní delikty 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),  
b) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a),  
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 a odstavce 3 písm. b),  
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c),  
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e) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. d),  
f) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. e),  
g) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),  
h) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.  

 

Komentář: Z výše uvedeného ustanovení je zřejmé, že návrh zákona je zaměřen nejen na 

potírání pouliční prostituce, ale i na prostituci bytovou, viz Důvodová zpráva: …Cílem 

regulace prostituce není pouze zavést represivní opatření vůči osobám, které prostituci 

vykonávají, ale zároveň stanovit, že velký díl odpovědnosti spočívá i na straně poptávky, 

tedy na straně osob, které tyto služby využívají. Je žádoucí požadovat od zákazníků, aby 

využívali služeb pouze osob, které prostituci vykonávají dobrovolně a za zákonem 

stanovených podmínek… Takto bude možno postihnout nejen tzv. pouliční prostituci, ale i 

prostituci bytovou. V případě bytové prostituce lze odhalit i související trestnou činnost, jako 

je např. kuplířství, obchodování s lidmi, včetně odhalení a identifikace obětí, zneužívání dětí, 

výskyt dětské pornografie atp.“  

     Tento návrh zákona stanový velmi tvrdé finanční postihy nepovolených forem prostituce, 

přičemž hlavním důvodem pro tento postup jsou zdravotní rizika, která prostituce 

představuje. Tento argument ale poslední vývoj událostí nepotvrzuje, neboť skupina osob 

tvořící „podhoubí“ pro přenosné nemoci jsou především cizinci, konzumenti drog a osoby 

dlouhodobě bez domova. Dalo by se polemizovat, jestli závažné přenosné nemoci, které 

poslední dobou způsobily alarm na zdravotní scéně, byly zrovna prostituující osoby (viz. 

bezplatné přeočkování narkomanů v Praze proti žloutence typu B, srpen 2008). 

 

§ 21 Řešení deliktů 

Komentář: Na základě přijetí tohoto zákona může v praxi dojít k tomu, že opakované delikty 

se mohou stát trestným činem. Primárně je ale možné jednotlivé porušení zákona O regulaci 

prostituce na základě zákona O přestupcích, a to jak v případě právnických osob tak i 

fyzických osob. Návrhem zákona je stanoveno, že k projednávání správních deliktů jsou 

v prvním stupni příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a to podle toho, který 

orgán obce bude k projednávání příslušný. Samozřejmě je možné, že při opakovaném 

přestupku (např. opakované porušení hygienických podmínek ze strany provozovatele, 

nepřiznání daně atd.) může již dojít k porušení trestního zákona. Nepředpokládá se, že by 

trestní zákon řešil porušení fyzické osoby při provádění prostituce (např. poskytování 

sexuálních služeb bez oprávnění, mimo místo určení). 
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§ 22 Kontrolní mechanismy 

Komentář: Kontrola prostituce využívá standardní kontrolní mechanismy, zajišťované 

příslušnými státními orgány. V rámci přenesení státní moci na samosprávné celky je také 

možné vykonávat tuto kontrolu pomocí Obecní policie, která je taktéž prováděna na základě 

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Trochu matoucí 

může být možnost vstupu Policie České republiky do zařízení v případě, že se zde zdržují 

osoby. Toto vzniklo zřejmě omylem při nedopracování návrhu, jelikož to by znamenalo 

neomezené možnosti vstupu policie, které je jinak omezeno na podezření přítomnosti 

hledané osoby atd. 

     V ostatních případech se již může po předchozím písemném oznámení provést kontrolu 

živnostenský úřad podle zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, nad dodržováním podmínek provozování může provést kontrolu i stavební úřad 

podle zákona č. 50/1976 Sb. 

 

§ 23 vymezení působnosti PČR a Obecní policie 

(1) Policie České republiky a obecní policie dohlíží na to, jak osoby, které nabízejí nebo vykonávají 
prostituci, osoby, které využívají jejich služeb nebo vyhledávají prostituci, a provozovatelé zařízení dodržují 
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona. 

(2) Příslušníci policie a zaměstnanci obce zařazení do obecní policie mohou při plnění úkolů Policie 
České republiky a obecní policie 

a) vstupovat v zařízení do všech prostor; mimo jeho provozní dobu jsou oprávněni tak činit, lze-li mít 
důvodně za to, že se v těchto prostorách zdržují osoby, 

b) vyžadovat předložení průkazu, 
c) nahlížet do evidence vedené provozovatelem zařízení. 

Komentář: Jak již bylo řečeno, výše uvedené složky mají možnost vstupovat bez ohlášení do 

zařízení, kde se zdržují osoby. Podle tohoto zákona mají možnost vstupovat pouze do 

zařízení, povolených k provozování prostituce. Zákon nepředpokládá, že by bylo nutné 

vstoupit do obydlí osoby, která má oprávnění k prostituci, tzn. že není možné kontrolovat, 

zda osoba neprovádí prostituci mimo k tomu určené místo. 

 

§ 25 Postavení osob  

Komentář: Jak již bylo v úvodních ustanoveních řečeno, prostituující osobou na základě 

řádného povolení mohou být pouze osoby s občanstvím členského státu EU, může být ale i 

občanem jiného státu Dohody o EHS a občan Švýcarské konfederace, přičemž toto platí i 

pro právnické osoby. Jenže právnické osoby mohou mít sídlo i ve státech, kde nemá jejich 

zřizovatel občanství. Popřípadě může dojít k situaci, kdy pouze jedna fyzická osoba 
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v podnikatelském seskupení (majitel či jednatel) nemají požadované občanství… V případě, 

že by se za postačující považovalo pouze sídlo právnické osoby, mohlo by dojít k 

„oficiálnímu“ způsobu průniku mezinárodních kriminálních gangů do této oblasti v ČR. 

  

§ 28 Přechodné období 

Komentář: Zde je stanovena lhůta, po kterou bude možno se seznámit se zněním zákona a 

přijmout jeho opatření. Tato lhůta je zaměřena především na prostituující osoby, o kterých je 

zřejmé, že budou potřebovat čas na přizpůsobení se nové situaci. Poměrně dlouhá době je 

natavena také tak, aby bylo možné překlenout čas potřebný na získání různých povolení, 

aniž by tak došlo ke kriminalizaci osob „přes noc“. Tato lhůta by také měla být dostatečně 

dlouhá, aby se projevily nedostatky její úpravy a bylo možno v případě potřeby posunout 

platnost zákona.  

 

§ 29 zrušení Zákona č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí 

Komentář: Zákon z roku 1922 O potírání pohlavních nemocí je dosud v české legislativě 

platný. Vychází z předpokladu, že je nutné potlačovat pohlavní nemoci, ne samotnou 

prostituci. Je zvláštní, že zákonodárcům tento stav vadí, jelikož pohlavním nemocem se 

nevyhne osoba, ať je chráněna zákonem nebo ne. Ať je zákon o prostituci presentován jako 

ochrana osoby anebo jako ochrana proti šíření pohlavních nemoci, základem je dodržování 

základních hygienických opatření, které jsou preventivního charakteru.  

 

§ 30 Účinnost zákona 

Komentář: Účinnost zákona počítá s tím, že musí dojít k vypovězení Úmluvy o potlačování 

obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a jejím závěrečným protokolem ze dne 

21. března 1950. Prakticky by tedy bylo žádoucí, aby výše uvedený zákon ve svých 

úvodních ustanoveních reflektoval jiné, akceptovatelnější mezinárodní úmluvy, ze kterých 

by vycházel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

8. Závěr 

     V současné době dochází k ústupu prostituce z míst, se kterými byla po dlouhá desetiletí 

sžitá natolik, že již jen vyslovení místních názvů jako „Dubí“ anebo „E 55“ bylo natolik 

signifikantní, že si je hned každý spojil s prodejným sexem. Útlum prostituce nenastal 

v těchto místech ani díky systematické práci státu při jejím potírání, ani díky obecným 

vyhláškám a ani díky činnosti neziskových organizací. Nastal prostě proto, že se otevřela 

nová dálnice směrem na Ústí nad Labem a nákladní doprava se z těchto míst odklonila…  

     Ve své práci jsem se snažila uchopit prostituci jako reálný sociální jev. Popisem 

historického přístupu k prostituci na území České republice v mezinárodních aspektech (viz. 

kapitol 2 a 3), spolu s jejím současným vymezením z hlediska místa a osob prostituci 

provozujících, jsem se snažila o předložení komplexní studie legislativy a s ní souvisejících 

nástrojů, které jsou využívány v rámci veřejné a sociální politiky v „boji“ proti prostituci. 

Ve “zkratce” můžeme popsat nejzákladnější problémy, které nastaly v České republice po 

roce 1989 a přetrvávají dodnes takto: 

- vedle rozšíření silniční a pouliční prostituce vniklo v ČR několik set podniků (zařízení), 

v nichž jsou sexuální služby provozovány. Rozvinula se i již beztak rozšířená bytová 

prostituce, přičemž přehled o těchto bytech neexistuje. Nejviditelnějším problémem je 

porušování veřejného pořádku ze strany osob nabízejících prostituci na veřejných 

prostranstvích měst a obcí Jediným nástrojem pro omezení negativních projevů 

prostituce na veřejně přístupných místech, je zákon č. 128/2000 Sb., O obcích. 

- prostituci provází celá řada problémů sociálního a zdravotního charakteru, nehledě na 

mravní devastaci určitých sociálních skupin, pro které se prostituce stává 

akceptovatelným zdrojem obživy. Prostitutky trpí zřejmě častěji než obecná populace 

klasickými pohlavními nákazami (syfilis, kapavka), jsou vnímavější k nákaze 

HIV/AIDS. Prostituti pak navíc ještě trpí nákazou HIV/AIDS.  

- prostituce produkuje obrovské částky nezdaněných a nezdanitelných peněz, většinou v 

zahraničních měnách. Tyto finanční prostředky zůstávají skryty v šedé ekonomice. 

Pracovníci územních finančních orgánů provádějí kontroly v zařízeních, v nichž se 

předpokládá provozování prostituce. Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, je správce daně oprávněn zdanit skutečnou činnost a ne činnost, kterou je 

prostituce zakrývána (např. pohostinské, ubytovací nebo umělecké činnosti). 

Systematičnost kontrol však není dostačující a nedaří se prokázat příjmy z provozování 

prostituce, natož jejich výši. Celkové příjmy z prostituce dosahují astronomických 
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částek, které nemohou být zdaněny. Přitom je třeba zdůraznit, že před správcem daně 

(finančním úřadem) mají všechny daňové subjekty stejná procesní práva a povinnosti. 

Veškerý příjem podléhá daňové povinnosti. Tzn., že pro správce daní není důležité, 

zda se jedná o činnost legální nebo právně neupravenou. 

- dalším a neméně významným problémem je oblast sociálního pojištění a zdravotního 

pojištění, které většinou není těmito osobami placeno. Stát tak přichází nejen o tyto 

platby, ale ve většině případů jsou prostituující osoby hlášené na úřadu práce jako 

nezaměstnané osoby a stát jim je nucen toto pojištění hradit za ně. Podle zákona č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, osoby v zaměstnaneckém poměru, tak i 

osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit příspěvky na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Hypoteticky by se toto ustanovení mohlo 

aplikovat i na osoby provozující prostituci. Problémem ovšem je, že tyto osoby tuto 

zákonnou povinnost neplní, jelikož by bylo nutno prostituci zákonem definovat a uznat 

jako zaměstnání, popřípadě jako živnost, což by více méně znamenalo její legalizaci. 

Prostitutky jsou tedy zpravidla vedeny v evidenci úřadu práce, pobírají dávky 

v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Do jisté míry obdobná situace je u 

osob provozujících prostituci v erotických podnicích, kde ale může být tato činnost 

zakrývána dohodou o jiné pracovní činnosti, např. masérské práce, číšnice atd.  

- v České republice provozuje prostituci mnoho cizinek. Tyto ženy zpravidla pobývají na 

území republiky buď v rámci turistického pobytu, nebo na falešné pozvání. Mnohé 

z nich jsou přímé oběti mezinárodního obchodu s lidmi, který ale neslouží pouze 

k účelům prostituce, ale i  k získávání jedinců k ponižujícím a nedostatečně placeným 

pracím. Přesto zůstává obchod se ženami a nucená prostituce nejvýnosnějším 

“průmyslem” v hodnotě miliard dolarů ročně, který se dá srovnat snad jen s obchodem 

s drogami. 

- zatím nejvyšší úsilí při sociální pomoci v první linii mezi prostituujícími se osobami a v 

prevenci sexuálně přenosných onemocnění a obchodování se ženami vyvíjí nevládní 

organizace (Rozkoš bez rizika, La Strada, KARO, Magdaleinum a další). K tomu je 

ovšem třeba podotknout, že činnost nevládních organizací může pouze systematickou 

práci státní správy doplnit - nikdy ne nahradit. 

 

     Problematika prostituce je sama o sobě společenským tématem, které není z pohledu 

veřejnosti ani jednotlivých aktérů, posuzována pouze z jednoho obecného pohledu. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o společensky patologický jev, je nutno počítat s rozdílnými 

názory na ní, které mohou vyplívat jak z etických hodnot. Zatímco pro část společnosti je 

prostituce akceptovatelným sociálním jevem, mohou ji ostatní brát jako činnost naprosto 

neslučitelnou s morálními zásadami společnosti, založené na ochraně lidských práv a 

důstojnosti. Na základě těchto přístupů vznikly tři přístupy regulace prostituce - 

reglementace, abolice a represivní přístup.  

- reglementační přístup: prostituce je legalizována, ale podřizuje se státnímu dozoru a 

kontrole včetně navazujících opatření (u nás až do roku1922, viz.rakouskouherské 

zákony). 

- represivní způsob: zakazující prostituci (v ČR uplatňován během II. světové války). 

- aboliční směr: prostituci ani nelegalizuje, ani nezakazuje. Vytváří ale určitý systém 

zdravotnických, hygienických a bezpečnostních opatření a stíhá jen některé jevy, které 

prostituci provázejí (převládající u nás od roku 1945 do současnosti). 

     Každý z nich má svoje vlastní uplatnění, avšak pro jejich použití v našem systému chybí 

vymezení prostituce jako pojmu, se kterým by bylo možné pracovat v rámci právního 

systému ČR. Přesto se prostituce spojuje především s trestním právem a abolicionistickým 

pojetím, jelikož s jejím prováděním je spojováno mnoho kriminálních činností. Samotná 

prostituce v současné době trestná není, vždy tomu ale tak nebylo (viz kapitola č. 3 a 5).      

     Volání po legalizaci prostituce je odrazem části veřejného mínění, které vztahy ve 

společnosti vnímají ve všech jejich sférách: právní, ekonomické, kulturní, sociální atd. 

Legalizace prostituce by nesměla znamenat bezbřehé povolení prodeje sexu, znamenala by 

komplexní pojetí této činnosti tak, aby nadále nedocházelo k jejímu přehlížení. Otázka 

legalizace prostituce se zdá být spíše špatně položená. Správně by otázka legalizace měla 

být položena tak, jaký koncept v rámci legalizace zvolit a jak v něm k prostituci přistupovat. 

Česká legislativa se v současné době problematikou prostituce zabývá z abolicionistických 

pozic a nenabízí pozitivní přístup k jejímu řešení. Budeme-li tedy stále následovat přístup 

aboličního pojetí, které se zdá být nejdemokratičtěji pojaté a vyhovující současným 

názorovým i dobovým trendům, měly bychom sledovat aspoň tyto základní cíle: 

- k řešení problémů prostituce by měla být přijata administrativní, zdravotní a 

bezpečnostní opatření, včetně systému kontroly, aniž by se řešení přenášelo do oblasti 

trestního postihu. 

- aby byl zachován trestní postih nedobrovolné prostituce a upraven trestní postih 

ohrožování mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže.  

- emancipačně laděný model sociální péče s ochranou osob do 18 let a s konstruktivními 
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návrhy emancipace prostitutek. 

     Nově navrhovaná právní úprava vychází z modelu reglementace a měla by definovat, co 

je prostituce a nastolit podmínky jejího provozování (jako je např. minimální věk, zdravotní 

způsobilost atd.). Dále by měla dát mnohem větší práva obcím k regulaci této činnosti jak na 

ulicích, tak i z hlediska provozu tzv. veřejných domů.  Ústřední orgány státní správy, 

jmenovitě vláda (ministerstvo vnitra), ale i zákonodárný sbor (Parlament ČR), se snaží již po 

několik let navrhnout možnou úpravu nejen samotné prostituce, ale i stále se rozvíjející 

trestné činnosti, která je spojena s prostitucí. Bohužel je tato činnost stále neplodná, i když 

již byly předloženy dva návrhy věcného záměru zákona O regulaci prostituce (2003 a 2005) 

a v jednom případě se dokonce jednalo i o paragrafové znění tohoto dokumentu (2005).  

     Každý občan ví (nebo tuší), že prostituci vymítit nelze. Občan by také měl rozlišovat 

mezi dobrovolně a nedobrovolně prostituující osobou. Proto je nutné vysvětlovat, co to 

znamená legalizace prostituce a že nedobrovolná prostituce je trestným činem a prostitutky 

jsou zde skutečnou obětí. Je paradoxem, že ačkoliv je prostituce neustále považována za 

nemorální, jsou to právě prostituující osoby, které upozorňují na svůj nedokonalý status a 

domáhají se svých práv. Vzpomeňme jen na případ z roku 2002, kdy české prostitutky 

vyhráli mezinárodní spor, který jim dovolil vykonávat v Belgii jejich řemeslo, ačkoliv to 

nemělo být samostatně výdělečným občanům z kandidátských zemí povoleno. Samozřejmě, 

že se zde převážně jedná o dobrovolné prostitutky, které se snaží, stejně jako jiná povolání, 

uplatnit své nároky. Zůstává totiž z jejich pohledu nelogické, že pakliže chtějí toto své 

povolání provozovat, odvádět daně a platit sociální/zdravotní pojištění, není jim to 

umožněno.  

     V poslední době dochází k zájmu státních orgánů o spolupráci s občanským sektorem. 

Není to jen tlakem, které mohou ve veřejném mínění tyto organizace vyvolat, ale opravdu se 

ukazuje jejich schopnost a dovednost efektivních řešení. Jelikož mnohdy odpadá nutnost 

zásahů státní správy do řešeného problému, což je pro jednotlivé aktéry vždy pozitivnější a 

žádanější, prokazuje se životaschopnost programů, které jsou neziskovými organizacemi 

realizovány. Podle mého soudu můžeme čekat zlepšení v kooperaci ze strany státu. Bohužel 

není a dlouho nebude možno sladit procesy státní správy s těmito organizacemi, neboť pojetí 

výkonu každé z nich je přeci jen dosti odlišné a vyvolávalo by spíše střety než konsensus. 

Proto je nutné ještě pár let ponechat všem aktérům na vzájemné přizpůsobení.  

 

 

      



 

 

 

56 

Použitá literatura 

 

• BŘEZINOVÁ, Alexandra: Příspěvek k sociálně zdravotní problematice prostituce 

jako zdroje pohlavních nemocí, Praha: 1981, 94 s. 

• CEJP, Martin: Formy organizovaného zločinu v České republice v roce 1994. 

• ČECH, Stanislav:  Zločin kolem nás, Praha: Melantrich, 1997, 340 s. 

• ČERMÁK, Miloš: Povolání: Děvka, Praha: Rozmluvy, 1992, 91 s. 

• ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR: Kriminalita a lidská práva: záznam ze semináře 

konaného v Praze dne 4. 11. 1994, Praha: Český helsinský výbor,  1995. 

• Dunovský, J., Mitlöner, M., Hejč, K., Hanušová — Tlačilová, J.: Problematika 

dětských práv a komerční sexuální zneužívání dětí u nás a ve světě. Grada 

Publishing, Praha 2005. 

• GAHAM, H.: Strategie prevence kriminality v Evropě,  Praha: IKSP 1996. 

• HAVELKOVÁ, H.: Lidská práva, ženy a společnost, Praha: Unesco, 1992. 

• HENDRYCH, D.: Správní právo. Praha: C.H. Beck, 1994. 

• Chmelík, J. a kol: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Portál, Praha 

2003. 

• LA STRADA: Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní 

Evropy, Praha:  La Strada, 1998. 

• LUCKÁ, Yvonna: Prevence obchodu se ženami, 1. vydání, Praha: Mezinárodní 

organizace pro migraci, 2000, 22 s. 

• MPSV: Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Praha: MPSV, 

1998. 

• NOŽINA, M.: Mezinárodní organizovaný zločin v ČR, Praha Ústav mezinárodních 

vztahů, 1997. 

• Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, vyd. 

1., Praha: La Strada Česká republika, 1998, 183 s. 

• Poslanecká sněmovna:  

- Tisky 798 a 1081: návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky 

k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a 

využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 

-  Tisk 1073: vládní návrh zákona O regulaci prostituce 



 

 

 

57 

- Tisk 1074: vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o regulaci prostituce 

• PAY, Pavel: Prodejná láska, Praha: Zeras, 1991, 48 s. 

• PROFEM: Ulice – Silnice – Dálnice: streetwork, obchod se ženami, prevence 

HIV/AIDS, organizace pro prostitutky. Praha: ProFem, 1996. 

• Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi na Slovensku — hodnotící 

zpráva UNODC. Bratislava 2007. 

• SCHEINOST, M.: Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného 

zločinu v České republice, Praha:  IKSP, 1997. 

• TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana: Prostituce, jako jedna z možných aktivit organizovaného 

zločinu, vyd. 1, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995, 84 s. 

• VÁLKOVÁ, Jana: Kriminalita žen, Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 1993, 76 s. 

• VEČERKA, K. a kolektiv: Činnost městských orgánů v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů: Zprávy z dotazníkových akcí z let 1994-1995, Praha: IKSP, 

1996. 

• VLČEK, M:  Poznámky k diskusi o legalizaci prostituce, In: Právník č.8, 1990 

• Sborník přednášek Česko-ukrajinské konference Obchod se ženami 

v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, konané v Praze 27.-

28.11. 1997, La Strada 1997 

• Sborník Meeting La Strada, Perm Centre against Violence and Human Trafficking, 

Project Zapo, Czech Republic, Prague 17.-19.11. 2000, La Strada compeleted. 

• Výroční zpráva organizace La Strada za rok 2000 

• Vaníčková, E.: Dětská prostituce. Grada Publishing, Praha 2005 

 

Online zdroje 

• www.ihned.cz 11.5., 12.4. 2001 

• www.news.quick.cz 8.5. 2001 Prostituce může být nezávislá profese. 

• www.zapad.mojenoviny.cz 10.5. 2001 Poslanec Zvěřina nezná způsob řešení 

prostituce 

• www.praha.mojenoviny.cz 10.5. 2001 V metropoli kvete bytová prostituce 

studentek 

• www.mfdnes.cz 28.4. 2001 Protestovali jsme.,  27.4. 2001 Praha je Bangkok 



 

 

 

58 

střední Evropy.,  25.4. 2001 Taxikář měl erotický klub v bytě.,  17.4. 2001 

Centrum pouliční prostituce je v Chebu.,  17.4. 2001 Devětadevadesát prostitutek 

ze sta je obětí kuplířů., 6.4. 2001 Nejdůležitější je důvěra., 5.4. 2001 Evropě se 

naopak stále vzdalujeme., 3.3. 2001 Vlny utečenců se valí do Evropy., 20.2. 

Prostitutka svědčí tajně. 

• http://www.mvcr.cz/prevence 

• www.psp.cz/interpelace 

• www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2001/aspekty.html. Datum zpracování: listopad 2002. 

Zpracovalo: ICM IDM MŠMT.  

• http://mf.msmt.cz/spjicm/script/tvktbgw.dll?template=SPJTest/SPJstart4T.hts 

• http://magistrat.praha-mesto.cz/75692_Praha-pripravila-navrh-zakona-o-regulaci-

prostituce 

• http://karel.steigerwald.cz/clanky/2004/4/novy-tvor-bezuhonna-prostitutka.aspx 

• http://www.rozkosbezrizika.cz/01_htm/015_DEKLARACE.htm 

• www.CT24.cz: Stehlíková má připravený zákon regulující prostituci 

• http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/prostituce.htm 

• http://zpravy.ods.cz/1250/prispevek.php?ID=1085 

• http://www.tradicnirodina.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=15&

Itemid=72 

• http://www.blisty.cz/art/24278.html 

• http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/priloha

6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

Příloha č. 1: Návrh zákona O regulaci prostituce z roku 2005 

 

ZÁKON 

ze dne ……….2005 

o regulaci prostituce 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon stanoví podmínky, za nichž může být nabízena nebo vykonávána 
prostituce a za nichž mohou být provozována zařízení určená k vykonávání prostituce (dále 
jen „zařízení“), a podmínky kontroly jejich dodržování. 

(2) Prostitucí je úplatné poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování 
sexuálních potřeb, pokud přitom dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi osobou, která 
tyto služby poskytuje, a osobou, která jich využívá.  

§ 2 

Osoby oprávněné k nabízení nebo vykonávání prostituce 

(1) Prostituci může nabízet nebo vykonávat pouze fyzická osoba, které bylo uděleno 
oprávnění k nabízení nebo vykonávání prostituce (dále jen „oprávnění“), je zdravotně 
způsobilá k vykonávání prostituce (dále jen „zdravotní způsobilost“) a má platné potvrzení o 
platnosti posudku o zdravotní způsobilosti. 

(2) Udělení oprávnění se prokazuje průkazem, který je veřejnou listinou. 

(3) Pro účely tohoto zákona se za nabízení prostituce považuje nabízení vlastní 
prostituce na veřejných prostranstvích nebo v zařízeních. 

(4) Prostituci nelze nabízet nebo vykonávat v pracovněprávním vztahu.  

§ 3 Oprávnění 

(1) K udělení oprávnění je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž 
správním obvodu má žadatel místo trvalého pobytu1), popřípadě místo pobytu na území 
České republiky2). 

                                                 
1)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
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(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností udělí oprávnění žadateli, který 

a) je starší 18 let, 
b) je státním občanem České republiky nebo státním občanem státu, jehož státní občané 

mají podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, právo podnikat nebo 
vykonávat hospodářskou činnost na území České republiky za stejných podmínek jako 
státní občané České republiky, 

c) je způsobilý k právním úkonům, 
d) je trestně zachovalý (§ 4), 
e) je zdravotně způsobilý (§ 9), 
f) je zdravotně pojištěný. 

(3) Oprávnění opravňuje jeho držitele k nabízení nebo vykonávání prostituce na území 
České republiky.  

§ 4 

Trestní zachovalost 

Za trestně zachovalého se pro účely udělení oprávnění nepovažuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, 
na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, útoku na státní orgán, 
útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, šíření nakažlivé choroby, kuplířství, 
obchodování s dětmi, ohrožování výchovy mládeže, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví, 
omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, zavlečení do ciziny, loupeže, vydírání, 
znásilnění, pohlavního zneužívání, obchodování s lidmi nebo účasti na zločinném spolčení, 
pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

Žádost o udělení oprávnění 

§ 5 

(1) Žadatel v žádosti o udělení oprávnění uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum a místo narození a adresu místa trvalého pobytu; v případě, že žadatel není občanem 
České republiky, uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, státní 
občanství a adresu místa pobytu na území České republiky, popřípadě v jiném členském 
státu Evropské unie. 

(2) K žádosti o udělení oprávnění žadatel připojí 

a) doklad o zdravotním pojištění nebo jeho úředně ověřenou kopii, 
b) posudek o zdravotní způsobilosti (§ 9), který nesmí být starší 3 měsíců,  
c) výpis z evidence Rejstříku trestů; pokud žadatel pobýval v posledních 3 letech více než 

6 měsíců nepřetržitě na území jiného státu, předloží také výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu. 
Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická 
osoba prohlášení o trestní zachovalosti ve smyslu § 4, učiněné před notářem nebo 
orgánem veřejné moci tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, 

d) doklad o zaplacení správního poplatku, 

                                                                                                                                                      
2)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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e) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele a splňující 
požadavky na technické provedení. 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o udělení oprávnění, 
b) vzor žádosti o udělení oprávnění. 

§ 6 

(1) Žadatel, který není občanem členského státu Evropské unie, je povinen k žádosti 
o udělení oprávnění připojit kromě náležitostí uvedených v § 5 odst. 2 úředně ověřenou 
kopii víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání nebo povolení k dlouhodobému pobytu 
nebo povolení k pobytu2). 

(2) Žadatel, který není státním občanem České republiky, je povinen k žádosti o udělení 
oprávnění dále připojit výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným 
soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem. Ustanovení § 5 odst. 2 písm.c) 
platí obdobně. 

§ 7 

Platnost oprávnění 

(1) Doba platnosti oprávnění je 1 rok. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle § 3 odst. 1 prodlouží na 
žádost žadatele platnost oprávnění o 1 rok, splňuje-li žadatel podmínky podle § 3 odst. 2. 
Prodloužení platnosti oprávnění vyznačí v průkazu. V žádosti o prodloužení platnosti 
oprávnění žadatel uvede údaje stanovené v § 5 odst. 1 a k žádosti připojí doklady stanovené 
v § 5 odst. 2.  

(3) Platnost oprávnění skončí 

a) uplynutím doby jeho platnosti, 
b) dnem ztráty nebo odcizení průkazu, 
c) smrtí jeho držitele nebo prohlášením držitele oprávnění za mrtvého, 
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým je jeho držitel uznán vinným ze 

spáchání některého z trestných činů uvedených v § 4, 
e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým je jeho držitel zbaven způsobilosti 

k právním úkonům nebo kterým je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 
f) zánikem zdravotního pojištění jeho držitele, 
g) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla jeho držiteli zrušena platnost víza 

k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání nebo platnost povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo platnost povolení k pobytu2), 

h) pozbytím státního občanství České republiky nebo státu, jehož státní občané mají podle 
mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, právo podnikat nebo vykonávat 
hospodářskou činnost na území České republiky za stejných podmínek jako státní 
občané České republiky, nebo 

i) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění. 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle § 3 odst. 1 odejme 
oprávnění, jestliže 

a) se jeho držitel stal trvale zdravotně nezpůsobilý prostituci vykonávat, 
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b) bylo vydáno na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů, 
c) průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, 
d) průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho 

celistvost, 
e) u jeho držitele došlo k podstatné změně podoby, nebo 
f) o to jeho držitel požádá. 

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání oprávnění, 
může toto oprávnění odejmout, pokud byla jeho držiteli uložena pokuta za správní delikt 
uvedený v § 20 odst. 1. Oprávnění lze opět udělit nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o odejmutí oprávnění, pokud byla pokuta zaplacena.  

(6) Vzor žádosti o prodloužení platnosti oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.  

§ 8 

Náležitosti průkazu 

(7) Průkaz obsahuje 

a) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, 
popřípadě prodloužil jeho platnost, 

b) datum jeho vydání, 
c) datum skončení platnosti oprávnění uplynutím doby, 
d) evidenční číslo, 
e) fotografii jeho držitele, 
f) otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby. 

(8) Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 5 

Zdravotní způsobilost 

(1)  Zdravotní způsobilost se pro účely udělení oprávnění, popřípadě prodloužení 
platnosti oprávnění osvědčuje posudkem o zdravotní způsobilosti.  

(2) Trvání zdravotní způsobilosti po dobu platnosti oprávnění se osvědčuje platným 
potvrzením platnosti posudku o zdravotní způsobilosti, které má formu otisku razítka 
zdravotnického zařízení a podpisu lékaře v průkazu. Potvrzení má platnost 1 měsíc ode dne 
jeho vyznačení do průkazu.  

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává a platnost posudku o zdravotní 
způsobilosti potvrzuje na náklady žadatele zdravotnické zařízení prostřednictvím lékaře 
s příslušnou specializovanou způsobilostí (dále jen „posuzující lékař“). Pro účely posouzení 
zdravotní způsobilosti si posuzující lékař vyžádá výpis ze zdravotnické dokumentace od 
registrujícího praktického lékaře3); pokud žadatel nebo držitel oprávnění takového lékaře 
nemá, vyžádá si výpis ze zdravotnické dokumentace lékaře, který žadateli nebo držiteli 
oprávnění poskytuje obdobnou péči. Registrující praktický lékař nebo lékař poskytující 
obdobnou péči je povinen posuzujícímu lékaři výpis ze zdravotnické dokumentace vydat.  

                                                 
3)  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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(4) Zjistí-li posuzující lékař u držitele oprávnění změnu zdravotního stavu, která má za 
následek ztrátu zdravotní způsobilosti, je zdravotnické zařízení povinno vydat nový posudek 
o zdravotní způsobilosti a informovat o tom neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, který udělil oprávnění, popřípadě prodloužil jeho platnost.   

(5) Držitel oprávnění je oprávněn změnit posuzujícího lékaře nejvýše jednou za rok. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) seznam nemocí a stavů, které vylučují zdravotní způsobilost, 
b) druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek včetně vyšetření a obsah posudku o 

zdravotní způsobilosti,  
c) výčet oborů specializačního vzdělávání, jehož získání opravňuje lékaře k provádění 

posouzení zdravotní způsobilosti a k potvrzování platnosti posudku o zdravotní 
způsobilosti.  

§ 10 

Povinnosti lékaře 

Lékař, který zjistí, že držitel oprávnění trpí závažnou nemocí, pro kterou není trvale 
zdravotně způsobilý vykonávat prostituci, je povinen neprodleně informovat o této 
skutečnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, popřípadě 
prodloužil jeho platnost, a současně o této skutečnosti písemně vyrozumět posuzujícího 
lékaře. Seznam závažných onemocnění, u kterých je lékaři uložena tato informační 
povinnost, stanoví prováděcí právní předpis. 

Práva a povinnosti držitele oprávnění 

§ 61 

Držitel oprávnění je oprávněn vykonávat prostituci pouze 

d) v zařízení,  
e) v prostorách, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a které je 

osoba využívající služeb držitele oprávnění oprávněna užívat, nebo  
f) v nebytových prostorách, které je osoba využívající služeb držitele oprávnění oprávněna 

užívat. 

§ 72 

(1) Nabízení prostituce na veřejných prostranstvích je zakázáno, pokud obec obecně 
závaznou vyhláškou nestanoví, že držitelé oprávnění mohou nabízet prostituci na veřejných 
prostranstvích obecně závaznou vyhláškou určených.  

(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, na kterých veřejných 
prostranstvích mohou držitelé oprávnění nabízet prostituci v čase obecně závaznou 
vyhláškou určeném. 

§ 83 

Držitel oprávnění je povinen 
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a) předložit průkaz na žádost příslušného kontrolního orgánu, osoby využívající služeb 
držitele oprávnění nebo provozovatele zařízení a na žádost příslušného kontrolního 
orgánu zároveň prokázat svoji totožnost, 

b) oznámit do 15 dnů ztrátu nebo odcizení průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, který udělil oprávnění, popřípadě prodloužil jeho platnost, 

c) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, 
popřípadě prodloužil jeho platnost, změny údajů zaznamenaných o něm v evidenci 
průkazů (§ 17 odst. 2), a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala; k oznámení přiloží 
doklad potvrzující změnu údaje, 

d) odevzdat průkaz do 15 dnů od skončení platnosti oprávnění obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, popřípadě prodloužil jeho platnost. 

Zařízení 

§ 94 

(1) Provozování zařízení je možné pouze na základě povolení vydaného obcí, na jejímž 
území se bude zařízení nacházet. Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na 
provozování zařízení zvláštní právní předpis upravující živnostenské podnikání4). 

(2) Fyzická osoba v žádosti o povolení uvede 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, datum a místo narození, 
adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu, místo podnikání, 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

b) adresu zařízení, 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a adresu místa trvalého 

pobytu, popřípadě adresu místa pobytu odpovědného zástupce, byl-li ustanoven. 

(3) Právnická osoba v žádosti o povolení uvede 

a) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě 
umístění organizační složky na území České republiky,  

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu 
místa pobytu, nebo firmu a sídlo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo 
jeho členy; jestliže je statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též 
jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu místa trvalého pobytu osob, které jsou 
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a adresu místa trvalého 
pobytu, popřípadě adresu místa pobytu odpovědného zástupce, 

d) adresu zařízení. 

(4) K žádosti o povolení žadatel připojí doklad prokazující vlastnické nebo užívací 
právo ke stavbám, v nichž má být zařízení provozováno, popřípadě souhlas vlastníka stavby 
s provozováním zařízení. Právnická osoba k žádosti připojí též doklad prokazující její právní 
existenci.  

(5) Povolení obec nevydá, pokud by se zařízení mělo nacházet v bezprostřední blízkosti 
školy nebo školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
zařízení pro preventivně výchovnou péči, ústavu sociální péče pro mládež, jiného zařízení 

                                                 
4)  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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sociálních služeb pro mládež, dětského hřiště, církevní budovy, veřejného a neveřejného 
pohřebiště nebo krematoria. 

(6) Pokud se ten, kdo provozuje zařízení, dopustil správního deliktu podle § 20 odst. 4, 
může obec povolení vydat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty, pokud byla pokuta zaplacena.  

(7) Pokud bylo povolení odňato či jeho platnost zanikla z důvodu uvedeného v § 15     
odst. 2, nelze po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení 
nebo ode dne zániku jeho platnosti vydat povolení k provozování zařízení, pokud by se mělo 
zařízení nacházet v týchž prostorách jako zařízení, jehož se týkalo odnětí povolení či zánik 
jeho platnosti. 

(8) O vydání a odnětí povolení rozhoduje rada obce. Na vydání povolení není právní 
nárok. 

§ 105 

(1) Doba platnosti povolení je 10 let ode dne nabytí jeho právní moci. 

(2) Platnost povolení zaniká 

a) dnem právní moci rozhodnutí, jímž byl provozovatel zařízení uznán vinným ze spáchání 
správního deliktu podle § 20 odst. 3 písm. e) nebo f),  

b) dnem zániku živnostenského oprávnění k provozování zařízení, nebo  
c) dnem, kterým přestal splňovat podmínku bezúhonnosti stanovenou pro provozování 

živnosti fyzickými osobami5)  
1. odpovědný zástupce, 
2. ten, koho provozovatel zařízení zmocnil jednat jeho jménem,  
3. ten, kdo v rámci provozovatele zařízení vykonává řídící či kontrolní činnost, nebo 

je členem orgánu, který takovou činnost v rámci provozovatele zařízení vykonává, 
nebo 

4. člen statutárního orgánu provozovatele zařízení, je-li provozovatelem zařízení 
právnická osoba.  

(3) Obec může povolení odejmout, pokud byla jeho držiteli uložena pokuta za správní 
delikt uvedený v § 20 odst. 3 písm. a) až d). Povolení lze opět vydat nejdříve po uplynutí 1 
roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení, pokud byla pokuta 
zaplacena; obdobně se postupuje i v případě zániku platnosti povolení podle odstavce 2   
písm. a).  

§ 1611 

Povinnosti provozovatele zařízení 

(1) Provozovatel zařízení nesmí 

a) označit zařízení způsobem budícím veřejné pohoršení, 
b) umožnit osobám mladším 18 let přístup do zařízení, 

                                                 
5)  § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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c) umožnit osobě bez platného potvrzení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti 
nabízet nebo vykonávat prostituci v zařízení. 

(2) Provozovatel zařízení je povinen vést evidenci průkazů osob vykonávajících 
prostituci v zařízení, ve které se zaznamenává evidenční číslo průkazu a označení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, který udělil oprávnění, popřípadě prodloužil jeho 
platnost. Na žádost příslušných kontrolních orgánů je provozovatel zařízení povinen 
evidenci zpřístupnit. 

(3) Provozovatel zařízení je povinen před zahájením provozu předložit obci, která 
vydala povolení, pravomocné kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje zařízení. 

Působnost orgánů obcí 

§ 1712 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje o udělení, prodloužení a 
skončení platnosti oprávnění příslušný finanční úřad a příslušnou správu sociálního 
zabezpečení a v případě fyzické osoby, která není občanem členského státu Evropské unie, 
také službu cizinecké a pohraniční policie. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci průkazů, která obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele oprávnění, 
b) datum a místo narození držitele oprávnění, 
c) adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu držitele oprávnění, 
d) evidenční číslo průkazu, 
e) fotografii držitele oprávnění, 
f) označení zdravotní pojišťovny, jejímž pojištěncem je držitel oprávnění, 
g) státní občanství držitele oprávnění, 
h) číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního dokladu držitele oprávnění, 
i) datum udělení oprávnění, datum prodloužení jeho platnosti a datum skončení platnosti, 
j) evidenční čísla ztracených, odcizených nebo neplatných průkazů a datum ohlášení 

ztráty nebo odcizení průkazu. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená změny údajů vedených v 
evidenci do 10 dnů ode dne jejich oznámení. 

(4) Údaje v evidenci průkazů se vedou po dobu 10 let od skončení platnosti průkazu. 

(5) Údaje vedené podle odstavce 2 písm. j) zveřejní obecní úřad obce s rozšířenou 
působností způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 1813 

Obec, která vydala povolení k provozování zařízení, vede evidenci těchto zařízení a 
osob, kterým byla povolení k provozování těchto zařízení vydána. Evidence obsahuje údaje 
uvedené v § 14 odst. 2 a 3. 

Správní delikty  

§ 1914 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
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a) nabízí nebo vykonává prostituci bez platného oprávnění, nebo  
b) vyhledává prostituci na místě, kde je podle § 12 nabízení prostituce zakázáno, nebo 

prostituce využije na místě, kde podle § 11 není držitel oprávnění k vykonávání 
prostituce oprávněn.  

(2) Lékař se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost informovat obecní úřad obce 
s rozšířenou působností podle § 10. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč 
a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 15 000 Kč.  

§ 20 

(1) Držitel oprávnění se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neoznámí ztrátu nebo odcizení průkazu podle § 13 písm. b), 
b) neoznámí změnu údajů podle § 13 písm. c), 
c) neodevzdá průkaz po skončení jeho platnosti podle § 13 písm. d),  
d) nabízí prostituci na veřejném prostranství v rozporu s § 12 nebo vykonává prostituci na 

místech, kde k tomu není podle § 11 oprávněn,  
e) úmyslně poškodí průkaz nebo v něm změní údaje, nebo  
f) nabízí nebo vykonává prostituci bez platného potvrzení o platnosti posudku o zdravotní 

způsobilosti. 

(2) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že 

a) osvědčí podle § 9 odst. 1 zdravotní způsobilost osobě, která zdravotně způsobilá není, 
nebo 

b) potvrdí podle § 9 odst. 2 platnost posudku o zdravotní způsobilosti držiteli oprávnění, i 
když zjistí změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu zdravotní způsobilosti 
držitele oprávnění.  

(3) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nepředloží podle § 16 odst. 3 pravomocné kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje 
zařízení,  

b) označí zařízení způsobem budícím veřejné pohoršení,  
c) umožní osobám mladším 18 let přístup do zařízení,  
d) nevede evidenci průkazů podle § 16 odst. 2, nebo ji vede s nepravdivými údaji,  
e) umožní držiteli platného oprávnění nabízet nebo vykonávat prostituci v zařízení 

v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c), nebo  
f) umožní v zařízení nabízet nebo vykonávat prostituci osobě bez platného oprávnění.  

(4) Ten, kdo provozuje zařízení, se dopustí správního deliktu tím, že takové zařízení 
provozuje bez platného povolení.  

(5) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),  
b) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a),  
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 a 

odstavce 3 písm. b),  
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c),  
e) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. d),  
f) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. e),  
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g) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),  
h) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.  

§ 21 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.   

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl 
spáchán.  

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 
nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, 
kdy byl spáchán.  

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, s výjimkou správních deliktů podle § 19 odst. 1, § 20 odst. 1 písm. 
d) a f) a § 20 odst. 3 a 4, které projednávají orgány obce.  

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo 
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické 
osoby.  

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, 
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.  

§ 22 

Kontrola 

(1) Obecní úřad kontroluje dodržování povinností stanovených v § 11, § 16 odst. 1 a 2 a 
podle § 12. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje dodržování povinností 
stanovených v § 13 písm. b) až d).  

§ 23 

Působnost Policie České republiky a obecní policie 

(3) Policie České republiky a obecní policie dohlíží na to, jak osoby, které nabízejí nebo 
vykonávají prostituci, osoby, které využívají jejich služeb nebo vyhledávají prostituci, a 
provozovatelé zařízení dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na základě tohoto 
zákona. 

(4) Příslušníci policie a zaměstnanci obce zařazení do obecní policie mohou při plnění 
úkolů Policie České republiky a obecní policie 

a) vstupovat v zařízení do všech prostor; mimo jeho provozní dobu jsou oprávněni tak 
činit, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách zdržují osoby, 

                                                 
6)  § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.  
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b) vyžadovat předložení průkazu, 
c) nahlížet do evidence vedené provozovatelem zařízení. 

Společná ustanovení 

§ 24 

Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak, musí být 
pravost úředních razítek a podpisů na originálech dokladů předkládaných správním orgánům 
podle tohoto zákona, které byly vydány v zahraničí, úředně ověřena. Požadavek na ověření 
pravosti těchto úředních razítek a podpisů se nevztahuje na doklady předložené občanem 
členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo 
hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li 
pochybnosti o pravosti úředního razítka nebo podpisu.  

§ 25 

Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i občan 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské 
konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro 
účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území Švýcarské 
konfederace. 

§ 26 

Působnost stanovená tímto zákonem orgánům obce podle § 21 odst. 4, obecnímu úřadu 
a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je působností přenesenou. 

§ 27 

(1) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 3, § 7 odst. 6 a § 8 odst. 2.  

(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 6 a § 10.  

§ 28 

Přechodné ustanovení 

(1) Podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy pro nabízení a 
vykonávání prostituce musí být splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

(2) Podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy pro 
provozování zařízení musí být splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

§ 29 

Zrušovací ustanovení 

Zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, se zrušuje. 
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§ 30 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti výpověď Úmluvy o 
potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a jejího 
závěrečného protokolu ze dne 21. března 1950. 
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Příloha č. 2: Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě 

 

   

  

DEKLARACE PRÁV  SEXUÁLNÍCH  PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC V EVROPĚ 
   

Tuto deklaraci vypracovalo a schválilo 120 sexuálních pracovníků a pracovnic a  80 
spojenců z 30 zemí  na Evropské konferenci o práci v sex-byznysu, lidských právech, 
práci a migraci, jež se konala v Bruselu 15 -17. října 2005.  
  
Proč  potřebujeme Deklaraci práv sexuálních pracovníků a pracovnic  v 
Evropě?  
  

V rámci Evropy byly přijaty různé přístupy vůči  práci v sex-byznyse a  ženským,  mužským  a 
transgenderovým  sexuálním pracovníkům a pracovnicím, včetně migrantů a migrantek.  Tyto přístupy 
sahají od akceptovaní sexuální  práce  jako práce a zaměstnaneckých práv pro sexuální pracovníky až  po 
rozsáhlou kriminalizaci činností a praktik souvisejících se sexuální prací,  která občas vede ke 
kriminalizaci postavení osob pracujících v sex-byznyse, jejich  partnerů a partnerek a zákazníků či 
zákaznic.   

 V uplynulých letech  se na místní, národní i mezinárodní úrovni množí legislativní opatření, která omezují 
základní práva a svobody osob pracujících v sex-byznysu. Tvrdí se, že tato opatření jsou  přijímána v rámci 
boje proti organizovanému zločinu a v zájmu veřejného zdraví. Avšak mnohá z těchto opatření se uplatňují 
v rozporu s politikou a principy přijatými na doporučení UNAIDS a WHO - Světové zdravotnické 
organizace, které upozorňují, že represivní legislativa omezující práva sexuálních pracovníků a pracovnic 
ve skutečnosti podkopává veřejné zdraví tím, že staví sex průmysl do ilegality a z praktik, které jsou  pro 
bezpečný sex  stěžejní, (jako např. držení  prezervativů), se stane důkaz trestného činu.  

 Mimo jiné  jsou takováto opatření  v rozporu s Rezolucí Evropského Parlamentu proti násilí  páchanému 
na ženách 1), která žádá dekriminalizaci praktikování prostituce, záruku občanských práv pro sexuální 
pracovníky a pracovnice a ochranu jejich práva na nezávislost, zdraví a bezpečnost. Kromě toho porušují  
mnohá z těchto opatření povinnost  států - podle mezinárodní úmluvy  na ochranu lidských práv  - 
prosazovat, chránit a podporovat   

lidská práva všech osob na jejich území, a to bez diskriminace, včetně jejich práva  na soukromí, rodinný 
život, legální možnost opustit svou zemi a   vrátit  se do ní, právo nebýt podroben  mučení nebo 
nelidskému a ponižujícímu zacházení, právo nebýt neoprávněně  držen ve vazbě a právo na svobodu 
projevu, přijímání a šíření informací, sdružování se a pohybu.  

Navzdory skutečnosti, že lidé migrující za prací  čelí ve všech sektorech beztrestně narůstajícímu 
zneužívaní a vykořisťovaní, Evropa odpovídá na zvyšující se mezinárodní migraci restriktivní legislativou a 
málo pozornosti věnuje ochraně práv a svobod migrantů a migrantek. Do dnešního dne jsou Bosna a 
Turecko jedinými evropskými zeměmi, které ratifikovaly Mezinárodní dohodu o ochraně práv všech osob 
migrujících za prací a jejich rodinných příslušníků, která nabyla účinnosti 1. června 2003.  

 Organizace sexuálních pracovníků a pracovnic, stejně jako projekty zaměřené na osoby pracující  v sex-
byznysu v Evropě, mají zdokumentovány oficiální i neoficiální důkazy, že diskriminační legislativa a 
chování se nedají odůvodnit ochranou veřejného zdraví a bojem proti organizovanému zločinu a že 
omezují základní práva a svobody sexuálních pracovníků a pracovnic  na místní, národní a mezinárodní 
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úrovni. 

Tyto postupy se vyskytují v rámci zdravotní a sociální péče, bydlení, zaměstnanosti, školství,  správního 
práva a trestně právního systému. Ne všechny země jsou uvedeny v další části, nicméně v Evropě není 
jediná země, včetně těch, v nichž je sexuální práce regulovaná, kde by sexuální pracovnice a pracovníci 
neupozornili na diskriminaci a porušování lidských práv.  

 V Rakousku jsou sexuální pracovníci a pracovnice povinni podrobovat se zdravotním kontrolám, zatímco ostatní 
sexuálně aktivní občané a občanky nikoliv. Tento přístup vyvolává představu o sexuálních pracovnících jako o 
„nečistých“ a je takto porušován princip nediskriminace.  

 Ve Finsku mají sexuální pracovníci a pracovnice zakázáno společně pracovat za účelem  

vzájemné ochrany, jinak budou obžalovaní z kuplířství, což porušuje jejich právo na pokojné shromaždovaní a 
sdružovaní se a právo na vhodné  pracovní podmínky.  

 Ve Francii mohou být děti sexuálních pracovnic a pracovníků trestně stíhány, když po dovršení plnoletosti žijí z 
peněz, jež jejich rodiče vydělali sexuálními službami. Tím se porušuje právo na respektovaní  soukromí a 
rodinného života bez neoprávněného zasahování do tohoto práva.  

 V Řecku, kde je sexuální práce legální a sexuální pracovníci a pracovnice jsou registrováni, nesmí tyto osoby 
uzavřít manželství. Pokud do manželství vstoupí, ztratí licenci a právo legálně pracovat. Z toho důvodu jsou 
sexuální pracovníci a pracovnice nuceni si vybrat mezi právem na uzavření sňatku a založením rodiny, anebo 
právem na existenci a vykonávání profese. Žádný člověk by neměl být nucen podrobit se takovým rozhodnutím.  

 V Itálii policie beztrestně konfiskuje a vyhazuje nebo spaluje osobní majetek sexuálních pracovníků a pracovnic, 
čímž porušuje jejich vlastnické právo a povinnost státu poskytovat účinnou pomoc ve smyslu ochrany jejich práva 
na majetek, rovnost před zákonem a ochrany proti diskriminaci.  

 V Nizozemí,  kde jsou sexuální  služby považovány za legální zaměstnání, jsou migrantky  a migranti pracující v 
sex-byznysu jedinou kategorií zaměstnanců a zaměstnankyň, která nemůže získat legální pracovní povolení, čímž 
se porušuje právo nebýt diskriminován. Pro všechna ostatní zaměstnání mohou cizinky a cizinci získat legální 
pracovní povolení, pokud splňují podmínky uvedené v Zákoně o migraci pracovních sil. 

 V Portugalsku (a mnoha dalších zemích) mohou oddělení sociálních služeb a rodinné soudy odejmout sexuálním 
pracovníkům a pracovnicím právo na výchovu vlastních dětí jen z důvodu jejich povolání, a nikoliv na základě 
přímých důkazů o ublížení anebo  

neschopnosti plnit si rodičovské povinnosti. Porušují tím právo nezasahovat do rodinného života a právo 
nediskriminace..  

 V Rumunsku, kde je sexuální práce ilegální, zakázala vláda občanům pracovat v této oblasti. V důsledku  tlaku 
rumunské vlády zrušila rakouská vláda pracovní povolení rumunským sexuálním pracovnicím a ženy, které tu 
legálně pracovaly, mohou být po návratu do vlasti  potrestány. Tím je porušováno jejich právo hledat výnosné 
zaměstnání v zahraničí.  

 V Rusku policie zastrašuje sexuální pracovníky a pracovnice tím, že budou prodány do otroctví a budou muset 
poskytovat sexuální služby bez nároku na plat. Tím se nedodržuje povinnost státu poskytovat účinnou pomoc ve 
smyslu ochrany bezpečnosti osob a rovnocenné právní ochrany.  

 Na Slovensku zdravotnický personál beztrestně odmítá poskytovat zdravotní péči sexuálním pracovníkům a 
pracovnicím a diskriminačně se vyjadřuje na adresu těhotných sexuálních pracovnic, zpochybňuje jejich 
způsobilost pro rození  dětí, čímž porušuje jejich státem chráněné právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického 
a psychického zdraví a právo založit si rodinu.  

 Ve Španělsku jsou sexuální pracovnice ve veřejných domech nuceny jejich vlastníky podstoupit zdravotní 
prohlídky, za které musí zaplatit nepřiměřené poplatky. Výsledky těchto testů nejsou  důvěrné. Stát nezabezpečuje 
dodržovaní jejich práva na ochranu soukromí a zdraví a nezasahuje proti porušování zdravotnického kodexu.  

 Ve Švédsku pohrozili politikové, političky a veřejní činitelé a veřejné činitelky, že ustoupí od veřejných diskusí, 
pokud se jich budou zúčastňovat i sexuální pracovníci a pracovnice.Vyřazením z veřejné diskuse bylo porušováno 
jejich právo na svobodu vyjadřování.  

 Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde je pouliční prostituce kriminalizována, jsou 
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Nařízení proti antisociálnímu chování používána k omezování svobody pohybu sexuálních pracovnic a pracovníků 
na ulici. V některých městech byly vytisknuty a šířeny plakáty s fotografiemi a jmény sexuálních pracovníků a 
pracovnic, čímž byli tito lidé vystaveni diskriminaci a násilí a bylo porušeno jejich právo na soukromí a účast na 
veřejném životě.  

 Podle mezinárodního práva je základním lidským právem to, že „ všichni lidé jsou si před zákonem rovni a mají 
právo bez jakékoliv diskriminace na stejnou zákonnou ochranu“. Přesto jsou důvodné pochybnosti o tom, zda 
sexuální pracovníci a pracovnice Evropě mají ve skutečnosti stejný přístup k zákonné ochraně. Sexuální 
 pracovníci a pracovnice v rámci Evropy mají tudíž závažné důvody k tomu, aby v průběhu soudního procesu 
nepoužívali právní systém jako nástroj k ukončení jejich diskriminace, násilí  a jiných forem zneužívaní. 
  
Dějiny deklarace  
Proces, který vedl  k vytvoření Deklarace, zahájila v Holandsku síť holandských sexuálních pracovnic a pracovníků 
spolu s aktivisty a aktivistkami bojujícími za jejich práva, nazývaná SIGN (Sexwork Initiative Group Netherlands). 
Založení  SIGN bylo prvním krokem k vytvoření širší základny osob z celé Evropy, které měly zájem zorganizovat 
konferenci a obhajovat práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě.. V červnu 2003 se  SIGN snažila získat 
ke spolupráci při plánování  konference sexuální pracovníky a pracovnice a jejich organizace po celé Evropě. 
V lednu 2004 byl založen Organizační výbor (Organisation Committee = OC), skládající se z 15 členů a členek, 
z nichž většina pracuje nebo pracovala v sex-byznysu, včetně migrantů a migrantek z několika evropských zemí. 
OC nemá zástupce ze všech evropských zemí či skupin  v Evropě, ale je podporován velkým počtem sexuálních 
pracovníků a pracovnic, aktivisty a aktivistkami bojujícími  za jejich práva a organizacemi, které s nimi  pracují,  a to 
i za hranicemi Evropy.   

OC rozhodl o tom, že Deklarace sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě  by mohla poskytnout rámec pro 
zorganizování konference a naplnila by potřebu zvyšovat povědomí o lidských právech sexuálních pracovníků a 
pracovnic a dala možnost protestovat proti jejich znevažování a porušování.  

OC vytvořil  právní subjekt: Mezinárodni výbor pro práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě (ICRSE = 
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe), který má za úkol zorganizovat konferenci a být 
základnou pro budoucí iniciativy.  

Ačkoliv bezprostředním cílem bylo vytvoření Deklarace, zavázal se Mezinárodní výbor pro práva sexuálních 
pracovníků a pracovnic  vytvořit  též  strategie, jak získat veřejné a politické uznaní a dosáhnout přijetí principů 
zakotvených v Deklaraci.  

  

Čím je Deklarace?  
  
Deklarace není právním dokumentem a jeho existence není právním rámcem pro ochranu práv sexuálních 
pracovníků a pracovnic v Evropě. Deklarace pouze identifikuje lidské, pracovní a migrační práva, která by 
měla podle mezinárodního práva sexuálním pracovníkům a pracovnicím náležet a poukazuje na povinnost 
státu zabezpečit tyto podmínky:   

• stát neporušuje jejich práva;  
• nikdo další neporušuje jejich práva;  
• všechny státní struktury jsou  povinny garantovat práva různých 
osob.  

  
Deklarace představuje syntézu všech práv odsouhlasených v mezinárodních úmluvách a dohodách 
vztahujících se na všechny občany, spolu s návrhy, aby jednotlivé státy přijaly kroky a strategie, které by 
tato práva zabezpečily i pro sexuální pracovníky a pracovnice. První část Deklarace popisuje práva všech 
lidských bytostí v Evropě. Všechna prohlášení jsou převzata  z mezinárodních dohod podepsaných 
jednotlivými evropskými vládami.  
  
Druhá část Deklarace popisuje opatření pro každé z daných práv, která jsou podle signatářů Deklarace obojího 
pohlaví nezbytné pro uznávání a ochranu práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě.  
  
Při koncipovaní Deklarace byly  použité následující mezinárodní dohody:  

1. Mezinárodní smlouva OSN o občanských a politických právech z r. 1966 
2. Mezinárodní smlouva OSN o ekonomických, sociálních a kulturních právech z r. 1966  
3. Smlouva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z r.1979  
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4. Mezinárodní smlouva OSN o ochraně práv osob migrujících za prací a jejich rodinných příslušníků z r. 1990  
5. Smlouva OSN vztahující se na status uprchlíků z r. 1951  
6. Smlouva ILO – Mezinárodní organizace práce vztahující se na nucenou a nedobrovolnou práci (č. 29) z r. 
1930 
    a Smlouva o odstranění nucené práce (č. 105) z r.1957  
7. Smlouva  ILO – Mezinárodní organizace práce  O svobodě spolčování  a ochrana práva zorganizovat úmluvu  
    (č. 87) z r. 1948  
8. Smlouva  ILO – Mezinárodní Organizace Práce o pracovní migraci (doplňkově předpisy) (č. 143) z r. 1975 2)  
9. Evropská smlouva o ochraně lidských práv a základních svobod z r. 1950  

  
Mimoto je založena na množství zásadních prohlášení: 

10. Všeobecná deklarace lidských práv OSN z r. 1948  
11. Deklarace práv a odpovědnosti osob OSN z r. 1999  
12. Deklarace OSN o odstranění násilí na ženách z r. 1993  
13. Deklarace OSN o základních principech spravedlnosti vůči obětem zločinu a zneužívaní moci z r. 1985  
14. Deklarace ILO – Mezinárodní organizace práce - O základních principech  a právech v práci z r. 1998  
15. Doporučení ILO migrujícím pracovníkům (č. 151) z r. 1975  
16. Evropská sociální charta z r. 1961 a 1996  
17. Charta základních práv Evropské Unie z r. 2000  

  
Mezinárodní výbor pro práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě vybral z těchto 
dohod ta práva,  která jsou ohrožena diskriminačními legislativami a postupy v Evropě. 
Jsou to: 
  
• právo na život;  
• právo na svobodu a bezpečnost;        
• právo nebýt držen v otroctví, nucené práci či  nevolnictví;  
• právo nebýt vystaven mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení;  
• právo na ochranu před násilím, fyzickým ublížením, hrozbami  a zastrašováním;  
• právo na soukromí a ochranu rodinného života, včetně práva na ochranu před svévolným a nezákonným 
narušováním 
  soukromí, rodiny, domova a korespondence a před útoky na čest a dobrou pověst;  
• právo vstoupit do manželského svazku a založit si rodinu; 
• právo na svobodu pohybu a pobytu; 
• právo opustit kteroukoliv zemi včetně své vlastní a právo vrátit se do vlastní země.  
• právo na vyhledání azylu a ochranu před zneuctěním  
• právo na stejnou právní ochranu a ochranu proti diskriminaci  a jakémukoliv druhu podněcováni diskriminace; 
• právo na spravedlivý soudní proces; 
• právo na svobodu názoru a projevu; 
• právo pracovat, svobodnou  volbu povolání a spravedlivé a příznivé pracovní podmínky a ochranu před 
nezaměstnaností; 
• právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a psychického zdraví; 
• právo na pokojné shromaždování a spolčování; 
• právo svobodně se organizovat, vytvářet sdružení a být jejich členem/členkou;  
• právo každého registrovaného či neregistrovaného migranta obojího pohlaví na informace; 
• právo podílet se  na kulturním a společenském životě. 
• státy jsou  povinny bojovat proti předsudkům a jiným vžitým postupům, které jsou založeny na myšlence  
   rodové podřazenosti a nadřazenosti anebo na stereotypech rolí mužů a žen. 
  
V Deklaraci se soustředíme na práva, která jsou v Evropě nejvíc ohrožena. Deklarace není výzvou k přiznání 
zvláštních práv sexuálním pracovníkům a pracovnicím, ale je založena na principu, že poskytovaní sexuálních 
služeb za peníze není důvodem, aby se těmto osobám odepírala základní práva, která na základě mezinárodního 
práva náleží všem lidským bytostem.  
  
Solidarita  
Rozsáhlý konzultační proces v rámci Evropy, který vedl k prezentaci a schválení Deklarace, sehrál rozhodující roli 
při vytváření tohoto kolektivního závazku vůči lidským právům ženských, mužských a transgenderových sexuálních 
pracovníků, včetně migrantů a migrantek. Spojení jedinců a skupin se širokým spektrem různých zkušeností a 
perspektiv umožnilo „širší pohled“ na význam prosazovaní respektu vůči právům sexuálních pracovníků a 
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pracovnic v Evropě. Sepsáním Deklarace se zdůraznily společné faktory mezi sexuálními pracovníky a 
pracovnicemi a jinými marginalizovanými skupinami, jejichž práva se ne vždy respektují.  
  
A v neposlední řadě nám Deklarace nám v rámci Evropy umožňuje vytvářet kontakty s ostatními zeměmi světa. I 
když je Deklarace specifická pro Evropu, poskytuje nám společný jazyk – jazyk lidských práv, jemuž mohou 
porozumět a sdílet jej všechny země světa. 
  
 
 
Využití Deklarace  
Informace je mocnou silou. Deklarace je za prvé nástrojem podpory sexuálních pracovníků a pracovnic. 
Zdůrazňováním již existujících práv jim umožňuje obhajovat svá  práva se zákonnou mocí a právem na své straně.  
 Za druhé, Deklarace se má stát měřítkem, podle kterého můžeme posoudit, čeho jsme dosáhli jak pokračujeme a 
kam nasměrujeme naše budoucí úsilí. Poskytuje základnu pro lobbovaní organizací a skupin za podporu 
všeobecně uznávaných práv a za obhajobu sexuálních pracovníků a pracovnic v konkrétních případech, v kterých 
mohou být jejich práva zpochybňována.  
 Za třetí může sloužit jako návod pro organizace a instituce, které se snaží dosáhnout spravedlivé a 
nediskriminační principy a postupy.  
 A nakonec, Deklarace je základním kamenem, z kterého je možno vidět do budoucnosti. Prostřednictvím svých 
směrnic nám umožňuje posoudit, zda navrhovaná legislativa respektuje nebo znevažuje práva sexuálních 
pracovníků a pracovnic. Ukládá nám i dlouhodobý cíl – aby veřejnost uznala, že respektování lidských práv pro 
všechny je neodmyslitelnou součástí  zdravé společnosti.  
Pokud si přejete stát se naším podporovatelem či podporovatelkou nebo můžete podat svědectví o 
úspěších či neúspěších  v prosazování lidských práv pro sexuální pracovníky a pracovnice, prosím 
kontaktujte Mezinárodní výbor pro práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě na této adrese:  

 declaration@sexworkeurope.org  
 
DEKLARACE PRÁV  SEXUÁLNÍCH  PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC V EVROPĚ 
   

Úvod  
 Tato Deklarace byla vytvořena sexuálními pracovníky a pracovnicemi a organizacemi zaměřenými na podporu 
jejich lidských práv a blahobytu. Deklarace vyjmenovává práva, která podle mezinárodního práva přísluší všem 
jedincům v Evropě, včetně sexuálních pracovníků a pracovnic.Deklarace dále předepisuje opatření a doporučuje 
postupy, o nichž signatáři obou pohlaví věří, že jsou tím minimem, které je nutné pro respektování a ochranu práv 
sexuálních pracovníků a pracovnic.Tato práva musí být respektována a chráněna při tvorbě a provádění postupů a 
programů zaměřených na obchodování s lidmi, nepravidelnou migraci anebo terorizmus.  
  
Deklarace  
  
Všem jedincům v Evropě včetně sexuálních pracovníků a pracovnic náleží podle mezinárodní legislativy níže 
vyjmenovaná lidská práva. Všechny vlády v Evropě jsou povinny respektovat, chránit a plnit následující: 
  
I.Právo každého na život, svobodu a osobní bezpečnost. 

II. Každý má právo na ochranu před svévolným narušováním svého soukromí, rodinného života, domova 
nebo korespondence a útoky na čest a dobrou pověst. 

III. Každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a psychického zdraví. 

IV. Každý má právo na svobodu pohybu a pobytu. 

V. Nikdo nesmí být držen v otroctví, nucené  práci či nevolnictví.  

VI. Každý má právo na stejnou právní ochranu a ochranu před diskriminací a jakýmkoliv druhem 
podněcování k diskriminaci, založeného na příslušnosti k  pohlaví, rase, na jeho občanství, sexuální 
orientaci atd.  

VII. Každý má právo vstoupit do manželského svazku a založit si rodinu.  
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VIII. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu povolaní a spravedlivé a příznivé pracovní podmínky.  

IX. Právo na pokojné shromaždovaní a spolčování.   

X. Každý má právo opustit kteroukoliv zemi včetně své vlastní a právo vrátit se do vlastní země.  

XI. Každý má právo hledat azyl a nikdo nesmí být zneuctíván.  

XII. Každý má právo podílet se na kulturním a veřejném životě.  

  
Tato lidská práva jsou zakotvena v mezinárodních dohodách a jednotlivé evropské vlády odsouhlasily jejich 
dodržování.  
  
Navíc, většina smluv obsahuje protidiskriminační klauzuli, která stanoví, že tato práva by měla platit bez jakékoliv 
diskriminace založené na příslušnosti k rase, na barvě pleti, pohlaví, jazyku, náboženském vyznání, politických či 
jiných názorech, na národním  nebo společenském původu, na přičlenění k národnostní menšině, na majetku, 
narození či jiném statusu. A dále, Rada OSN pro lidská práva vyhlásila ve všeobecném komentáři č. 15, že „každé 
z práv ve Smlouvě musí být garantováno všem bez diskriminace mezi občany státu a cizinci.“  
  
Tato práva se sice vztahují na všechny lidské bytosti, ale zkušenosti sexuálních pracovníků a pracovnic po celé 
Evropě ukazují, že jednotlivé státy neplní povinnost respektovat, chránit, naplňovat a prosazovat jejich práva 
založená na rovnosti s ostatními občany.  
 Tímto vyhlašujeme práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě a vyzýváme vlády Evropských 
zemí, aby je dodržovaly.  
  

I. Život, svoboda a bezpečnost  
Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na život, svobodu a bezpečnost včetně určení své vlastní sexuality. 
Na základě tohoto práva: 

 1. Nikdo nemá být jinou osobou nucen poskytovat sexuální služby proti své vůli anebo vykonávat tuto 
aktivitu za podmínek, s kterými nesouhlasí.  

 2.Kondomy jsou podstatné pro bezpečí a ochranu života sexuálních pracovníků a pracovnic; proto by mělo být 
zabavení kondomů sexuálním pracovníků a pracovnicím zakázáno.  

 3.Vlády by měly skoncovat s beztrestností neúměrného množství násilí a vražd spáchaných na sexuálních 
pracovnících  a pracovnicích ve všech zemích. Mělo by být zabezpečeno vyšetřování a trestáno zneužívání, jehož 
se dopouštějí příslušníci donucovacích složek.  

  

II. Soukromí a rodinný život  
 Sexuální pracovníci a pracovnice musí být chráněni před svévolným narušováním soukromí, rodiny, domova a 
korespondence a útoky před na čest a dobrou pověst. Na základě tohoto práva:  

 4. Žádné osobě nesmí být vzato právo zakládat a rozvíjet vztahy3), což se děje označováním partnerů, partnerek a 
dospělých dětí sexuálních pracovníků a pracovnic za pasáky a pasačky. Je to diskriminační a naznačuje se tím, 
 že sexuálním pracovníkům a pracovnicím není dovoleno mít soukromý a rodinný život a zakládat a rozvíjet vztahy 
s ostatními lidmi. To může vést k tomu, že jim bude odmítnuto i poskytnutí služeb.  

 5. Sexuální pracovníci a pracovnice  mají právo rozhodovat o tom, kolik dětí a v jakých věkových intervalech 
budou mít. Uplatněni v rámci sex-byznysu, ať v minulosti  či současnosti není důvodem ke zpochybňování 
způsobilosti být rodičem a opatrovat vlastní děti.  

  

III. Zdraví  
Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a psychického zdraví, 
včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, bez ohledu na jejich status migranta. Na základě tohoto práva:  

6. Nikdo nesmí být nucen se  podrobovat povinným zdravotním prohlídkám a testům na HIV. Všechna vyšetření 
mají být vykonávána  primárně za účelem podpory zdraví a práv postižené osoby.  
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 7. Informace o sexuálním zdraví a výsledcích testu na HIV jsou důvěrné. 

  

IV. Svoboda pohybu  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na svobodu pohybu a pobytu a na základě tohoto práva:  

 8. Žádná omezení  svobody pohybu jednotlivce  mezi  státy by neměla existovat z důvodu práce v sex-byznysu. 

 9. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu v rámci států a obcí. Jakákoliv opatření na jakékoliv úrovni, 
která mají za účel kontrolovat práci v sex-byznysu. Právo na svobodu pohybu, včetně svobody opustit a navrátit se 
na místo pobytu, navštívit rodinu. Sexuálním pracovníkům a pracovnicím nesmí být zamezen přístup ke službám.  

  

V. Ochrana před otroctvím a nucenou prací  
 Sexuální pracovníci a pracovnice nesmějí být drženi v otroctví, nucené práci nebo nevolnictví a na základě tohoto 
práva:  

 10. Měla by se přijmout opatření, která zajistí, aby sexuální pracovníci a pracovnice směli plně využívat svá 
zaměstnanecká práva, byli o nich informováni a měli otevřený přístup k prostředkům a normám, které umožní 
zamezit jejich vykořisťování v práci.  

 11. Měla by se přijmout opatření, která by poskytovala odpovídající pomoc a ochranu obětem nelegálního 
obchodování s lidmi, nucené práce, otroctví a podobných praktik, a tak plně respektovala jejich lidské práva. Pro 
zabezpečení efektivního přístupu k soudnictví a právní pomoci, včetně odškodného, by se mělo udělovat povolení 
k pobytu bez ohledu na ochotu sexuálních pracovníků a pracovnic spolupracovat s donucovacími složkami 
státu.Oběti nelegálního obchodovaní s lidmi nesmí být v dané zemi navráceny do podmínek, které by vedly k jejich 
opakovanému obchodování nebo jinému poškozování.  

  

VI. Rovnost před zákonem  a ochrana před diskriminací  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na stejnou právní ochranu, včetně pomoci a ochrany proti 
diskriminaci i proti jakémukoliv druhu podněcovaní diskriminace a na základě tohoto práva:  

 12. Pokud sexuální pracovník nebo pracovnice neporušil/a zákon a poskytování sexuálních služeb není 
protizákonné, donucovací složky nesmí zneužívat svou pravomoc k zastrašování a obtěžování sexuálních 
pracovníků a pracovnic a k nepřiměřeným zásahům. Pracovníci a pracovnice donucovacích složek musí 
respektovat práva obviněných a obžalovaných osob  po dobu procesu trestního vyšetřováni nebo vazby bez 
ohledu na jejich na jejich povolání sexuálního pracovníka.  

 13. Státy zodpovídají za vyšetřování, soudní stíhání a odsouzení  trestných činů. spáchaných vůči osobám bez 
ohledu na jejich práci v sex-byznyse či jejich status imigranta. Je třeba přijmout opatření, která zajistí schopnost 
trestně právního systému reagovat na trestné činy oznámené sexuálními pracovníky a pracovnicemi, včetně 
výcviku a dohledu nad příslušníky a příslušnicemi represivních složek, prokurátory a soudci. Svědecké výpovědi 
sexuálních pracovníků a pracovnic v trestním řízení se nesmí zamítat  na základě jejich pracovního statusu.  

 14. Donucovací složky nesmí nikomu  svévolně konfiskovat ani ničit jeho legálně nabytý majetek.  

 Vzhledem k právu na ochranu před diskriminací: 

 15. Nikdo by neměl být diskreditován v občanských a rodinně právních jednáních na základě práce v sex-byznysu, 
ať už v současnosti či minulosti.  

 16. Měla by se přijmout  zásadní antidiskriminační opatření na ochranu sexuálních pracovníků a pracovnic a osob 
závislých, která by se týkala jejich zaměstnání, bydlení, právnických služeb, péče o děti, poskytování zdravotních 
 a sociálních služeb a opatření proti svévolné a  nespravedlivé diskriminaci ze strany soukromých pojišťovacích 
společností.  

 17. Měl by existovat veřejný a profesionální vzdělávací systém, jehož specifickým předmětem by bylo 
odstraňování diskriminace sexuálních pracovníků a pracovnic.  

  

VII. Manželský svazek a založení rodiny  



 

 

 

78 

 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo vstoupit do manželského svazku a založit si rodinu a na základě 
tohoto práva:  

 18. Práce v sex-byznysu, - v minulosti či současná - by neměla být pro sexuální pracovníky a pracovnice 
překážkou či znemožněním vybrat si manžela dle své vlastní volby, založit rodinu a vychovávat děti.  

 19. Vláda by měla zajistit, aby práce v sex-byznysu - v minulosti či současná - nebránila sexuálním pracovníkům a 
pracovnicím  a jejich rodinám využívat zdravotní péči.Vlády by měly rovněž zajistit, aby veřejné autority a 
zdravotníci nediskriminovali tyto osoby a jejich rodiny a respektovali jejich právo na soukromí a rodinný život.  

  

VIII. Práce a spravedlivé a příznivé pracovní podmínky  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na práci, svobodnou volbu povolání a spravedlivé a příznivé pracovní 
podmínky, jakož i na ochranu před nezaměstnaností a na základě tohoto práva:  

 20. Nedostatečné uznávání práce v sex-byznysu jako pracovní činnosti anebo profese má za následek nepříznivé 
pracovní podmínky sexuálních pracovníků a pracovnic a to, že je jim odpírán přístup k ochraně, jež poskytuje 
národní a evropská legislativa o zaměstnanosti.  

 21. Sexuálním pracovníkům a pracovnicím má být umožněno bez zasahování a nátlaku určit si povahu a 
podmínky jimi poskytovaných sexuálních služeb.  

 22. Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí; přesné a nejnovější 
poznatky o zdraví a bezpečnosti jim mají být zpřístupněny bez ohledu na to, zda jsou v zaměstnaneckém poměru, 
anebo samostatně výdělečnými osobami.  

Po žádném sexuálním pracovníku nebo pracovnici rovněž nemůže být vyžadována jako podmínka zaměstnání 
konzumace alkoholu nebo jiných drog. 

 23. Všechny osoby mají nárok  být  na pracovišti respektovány, nikdo je nesmí sexuálně obtěžovat. Pracovní 
místo v sex- byznysu je jako každé jiné pracovní místo a musí v něm být podporován respekt vůči pracovníkům. 

 24. Sexuální pracovníci a pracovnice mají mít nárok na spravedlivé zaměstnanecké dávky a dávky ze sociálního 
zabezpečení, včetně nemocenských dávek, mateřské a rodičovské placené dovolené a mohou uplatnit právo na 
podporu v nezaměstnanosti, jestliže jejich zaměstnání bylo ukončeno nebo se rozhodli odejít z prostituce. 

 25. Sexuální pracovníci a pracovnice  by neměli být diskriminováni tím, že je po nich vyžadováno vyšší nájemné 
nebo větší platby za takové základní věci, jako je stravování nebo služby na pracovišti jen z toho titulu, že je to v 
místě, kde poskytují sexuální služby.  

 26. Žádné osobě nemůže být zamezeno v nástupu do zaměstnání ani být ze zaměstnání propuštěna na základě 
toho, že byla zaměstnána v sex-byznysu. 

  

IX. Pokojné shromaždování a spolčování  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo na pokojné shromaždování a spolčování a na základě tohoto práva:  

 27. Práce v sex-byznysu nesmí být  považována za omezení schopnosti pracovníků a pracovnic spolupracovat, 
vytvářet sdruženi a vyjadřovat vlastní názor, zúčastňovat se kolektivního vyjednávání a obhajovat vlastní práva.  

 X. Odchod a návrat do vlasti  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo opustit  kteroukoliv zemi, včetně své vlastní a vrátit se do vlastní 
země. Na základě tohoto práva:  

 28. Práce v sex-byznysu nemůže být považována za důvod k omezování osobního práva opustit zemi nebo se 
vrátit do vlasti. Při návratu do vlasti musí být brán ohled na bezpečnost a jistotu sexuálních pracovníků a pracovnic. 

  

 XI. Azyl a právo nebýt opětovně zneuctíván    
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo hledat azyl a nesmějí být navráceni do prostředí, kde je s nimi 
nelidsky a degradujícím způsobem zacházeno anebo jsou mučeni. Na základě tohoto práva:  

 29. Vlády by měly přijímat odpovídajících opatření, jež by  zajistila, že sexuální práce nebude překážkou k získání 
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azylu nebo respektu a úcty.  

  

 XII. Veřejná účast  
 Sexuální pracovníci a pracovnice mají právo účastnit se a podílet na kulturním a společenském živote a na 
základě tohoto práva:  

 30. Sexuální pracovníci a pracovnice by spolu s ostatními lidmi měli mít právo podílet se na tvorbě zákonů a 
pravidel ovlivňujících jejich pracovní podmínky a životní prostředí..  

 
   
Pozadí vzniku Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě  
 Jako odpověď na stále represivnější legislativu, postoje a praxi v Evropě sešla se v r. 2002 malá skupina 
sexuálních pracovníků a pracovnic a jejich spojenci z řad mužů a žen v Holandsku, aby zorganizovala konferenci, 
na níž by dostali hlas sexuální pracovníci a pracovnice. Tato malá skupina svolala  sexuální pracovníky a 
pracovnice, pracovníky na  projektech určených sexuálním pracovníkům a pracovnicím, dále aktivisty aktivistky 
bojující za práva sexuálních pracovníků a pracovnic a všechny ostatní příznivce z celé Evropy a vyzvala je, aby se 
spojili. Byl založen Organizační výbor, jehož většinu tvořili sexuální pracovníci a pracovnice. Byl vytvořen právní 
subjekt Mezinárodni výbor pro práva sexuálních pracovníků a pracovnic, aby bylo možno získat  prostředky a 
uspořádat konferenci. Výbor rozhodl, že je žádoucí, aby konference nebyla pouze platformou pro hlasy a názory 
sexuálních pracovníků a pracovnic, ale aby byly vytvořeny nástroje, které budou sexuální pracovníci a pracovnice 
moci  používat při obraně svých práv po celé Evropě, včetně spolupráce s organizacemi zaměřenými na lidská 
práva, práci a migraci. Jedním z nástrojů, který se výbor rozhodl vytvořit byla:  
  
Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě, vytvořená sexuálními pracovníky a 
pracovnicemi a experty/expertkami v oblasti lidských práv. Deklarace má ukázat na současné  porušování 
práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě a prosazovat lidská práva, která jim náleží na základě 
současné legislativy v Evropě, a také prosadit opatření, která by měly přijmout státy v zájmu respektování, 
ochrany a naplňování práv sexuálních pracovníků a pracovnic.  
  
Výbor po celý rok konzultoval tuto problematiku se sexuálními pracovníky a pracovnicemi z celé Evropy a 
mezinárodními experty/expertkami na lidská práva, práci a migraci. Výsledky t těchto konzultací byly shrnuty a 
získané důkazy byly použity  k vytvoření konceptu  Deklarace, který měl být dán  k posouzení  sexuálním 
pracovníkům a pracovnicím a jejich spojencům na konferenci.  
  
Evropský manifest sexuálních pracovníků a pracovnic byl vypracován a schválen 120 sexuálními pracovníky a 
pracovnicemi z 26 zemí  na Evropské konferenci o sexuální práci, lidských právech, práci a migraci, konané ve 
dnech 15. a 16. října 2005. Deklarace byla prezentována třetí den konference v Evropském parlamentě, kam byly 
sexuální pracovníci a pracovnice pozváni Monicou Frassoni, italskou poslankyní Evropského Parlamentu za 
Greens -European Free Alliance v Evropském parlamentu. Dne 17. října 2005 byla Deklarace schválena a 
podepsána  Vittoriem Angolettim, italským členem Evropského parlamentu z Confederal Group of the European 
United Left – Nordic Green Left.  
  
 Budoucnost  
  
Evropská Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic je šířena po celé Evropě  prostřednictvím  webové 
stránky www.sexworkeurope.org, na úvod v angličtině. Sexuální pracovníci a pracovnice a členky spřátelených 
organizací překládají tento dokument postupně do všech evropských jazyků. Českou verzi připravilo občanské 
sdružení Rozkoš bez rizika.  
  
Doufáme, že i další lidé podpoří lidská práva sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě a stanou se signatáři a 
signatářkami Deklarace.  
  
Pro další informace navštivte stránku www.sexworkeurope.org nebo pošlete  e-mail na  
declaration@sexworkeurope.org.  
  
P. O. Box 51319, 1007 EH Amsterdam, the Netherlands  
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S některými dotazy se můžete obrátit i na nás: rozkos@rozkosbezrizika.cz 
 1) Rezoluci Evropského Parlamentu proti násilí páchanému na ženách z r. 1986, Dok. A2-44/86 
2) NB: Článek 2 smlouvy  o migrující pracovní síle z r. 1990 definuje migrujícího pracovníka či pracovnici jako 
kteroukoliv osobu,  jež dosud vykovávala, vykonává a bude vykonávat finančně ohodnocenou aktivitu ve státě, 
jehož  on nebo ona nejsou státními příslušníky. 
3) V souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva je součástí práva na soukromí i právo “zakládat a 
rozvíjet vztahy s ostatními lidmi, zejména v emocionální sféře, což napomáhá rozvoji a naplnění osobnosti.“  
In:  Judgement of the European Court of Human Rights (1981) 4 EHRR 149 
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Resumé: Regulace prostituce v České republice 

 

Martina Tuleškovová - diplomová práce 2008 

 

     Regulace prostituce je tématem veřejné a sociální politiky, které je dlouhodobě 

potlačováno do pozadí. Ačkoliv všechny události i veřejné mínění od roku 1989 jasně 

ukazují, že na území České republiky došlo k enormnímu rozšíření příhraniční prostituce, a 

to převážně vlivem uvolněním režimu přechodu hranic a zrušením vízové povinnosti, jsou 

ze strany státu činěny jen ojedinělé pokusy tuto situaci řešit.  

     S prostitucí jako společensky patologickým jevem se pojí mnoho trestních činností, které 

mohou mít i mezinárodní dosah a stávají se pro českou republiku dosti tíživým problém. Za 

jeho neřešení se stává ČR velmi často terčem kritiky, a to především v oblasti obchodu 

s lidmi, komerčního sexuálního zneužívání dětí atd. Novelizací trestního zákona 150/1960 a 

zrušením paragrafu o příživnictví byla prostituce ve faktickém slova smyslu uznána jako 

činnost, která může být reálně provozována (protože není zakázána), ale trestné jsou 

všechny ostatní činnosti, které s ní souvisí, např. zprostředkování sexu za úplatu, 

poskytování obytných prostorů k prostituci atd.  

     Stávající mezinárodní základna, kterou je Česká republika nucena dodržovat, zahrnuje i 

Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která 

vstoupila v platnost 25. července 1951. Tato Úmluva, přestože je ze strany OSN považována 

za smlouvu mající vztah k lidským právům, není smlouvou o lidských právech podle čl. 10 

Ústavy České republiky (není tedy bezprostředně právně závaznou). Úmluva se zároveň řadí 

do kategorie smluv postihujících zločinnost mezinárodního významu, která se vyznačuje 

tím, že určitá protiprávní jednání, která narušují hodnoty společně sdílené řadou států, jsou 

postihována nezávisle na tom, kde jsou spáchána. Mnoho ustanovení v této úmluvě již není 

schopno reagovat na současný stav a vývoj obchodu s lidmi a s tím souvisejících 

patologických jevů, jako je např. prostituce. Přesto byl ze strany ČR dodnes učiněn pouze 

jediný pokus k jejímu vypovězení. 

     Během posledních dvaceti let se Česká republika snaží o vypracování vlastního přístupu 

k legalizaci prostituce. Navrhovaná legalizace prostituce by měla tento jev regulovat a 

směřovat především k dekriminalizaci prostředí kolem prostituce, umožnit dobrovolně 

provozovat prostituci jako formu podnikání a zamezit prostituci z donucení. Mnohem 

přísněji a podrobněji by se měla upravit povinnost ochrany dětí a mladistvých před trestnou 

činností, která souvisí s možnostmi prostituce těchto osob ale také s osobami a mnohdy 
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latentními formami jejich zneužívání. K tomuto přispěly mnohé novelizace trestného 

zákoníku, upravující ohrožení mravní výchovy a nabádání k trvale nezřízenému životu. Tato 

ustanovení jsou  již od roku 2001 aplikovatelné na obě pohlaví.  

     Nově navrhovaná právní úprava prostituce vychází z modelu reglementace a měla by 

definovat, co je prostituce a nastolit podmínky jejího provozování (jako je např. minimální 

věk, zdravotní způsobilost atd.). Dále by měla dát mnohem větší práva obcím k regulaci této 

činnosti jak na ulicích, tak i z hlediska provozu tzv. veřejných domů. Ústřední orgány státní 

správy, jmenovitě vláda (ministerstvo vnitra), ale i zákonodárný sbor (Parlament ČR), se 

snaží již po několik let navrhnout možnou úpravu nejen samotné prostituce, ale i stále se 

rozvíjející trestné činnosti, která je s prostitucí spojena. Bohužel je tato činnost stále 

neplodná, i když již byly předloženy dva návrhy věcného záměru zákona O regulaci 

prostituce (v roce 2003 a 2005) a v jednom případě byl zákon dopracován do paragrafového 

znění (2005).  

 

      

 

  

 

 
 


