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Anotace 
 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis prostituce jako jevu, který se ve 

společnosti objevuje odnepaměti. Předkládá historii prostituce, formy prostituce, jakož i 

motivaci k prostitučnímu chování. Uvádí prostituci v souvislosti s organizovaným zločinem, 

objasňuje právní aspekty tohoto fenoménu, zachycuje zahraniční přístupy k jeho řešení a 

možnosti sociální práce s prostituujícími osobami. Dále objasňuje práci profesionálních 

společnic pod záštitou eskortních agentur, načež v praktické části přibližuje za pomocí 

případové studie životní příběh dvou z nich. 

 
Annotation 
 

This bachelor thesis focuses on the description of prostitution as a phenomenon that 

occurs in society from time immemorial. Presents the history of prostitution, forms of 

prostitution, as well as the motivation for prostituted behavior. Screens prostitution in 

connection with organized crime, explains the legal aspects of this phenomenon shows 

foreign approaches to its solutions and social work with prostituted persons. Further clarifying 

the work under the auspices of professional hostesses escort agencies, then the practical 

approaches for using case studies of life-story of two of them. 
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ÚVOD 
 

Prostituci není snadné přesně definovat. Jde o velice složitý sociálně kulturní a 

politický fenomén, jenž bývá chápán často zjednodušeně. Prostituce bývá označována za 

nejstarší řemeslo světa. Nejčastěji je vnímána jako „poskytování sexuálních služeb za peníze 

a jinou odměnu (včetně protekce a protislužby)“.1  

Otázkou je, zda je člověk geneticky predisponován k monogamii nebo tíhne spíše 

k promiskuitnímu způsobu života, sexuálnímu požitkářství a neosobnímu ukájení chtíče bez 

citové angažovanosti. Ovšem už pouhá existence mnohoženství, manželské nevěry, rozvodů a 

prostituce by mohla vypovídat své. Otázka lidské promiskuity a s ní spojené prostituce nemá 

jen charakter ryze biologický, ale zahrnuje také problémy mravní. Člověk má  podvědomě 

zakódovaný monogamní svazek, ovšem na druhé straně tíhne k promiskuitě a k vyhledávání 

možnosti neosobního pohlavního styku. Podíváme-li se na dějiny lidské sexuality, musíme 

připustit, že člověk není a nemůže být monogamní bytost, a je na každém jedinci, jak se 

s tímto biologickým faktem vyrovná. Odborníci se shodují na tom, že tendence mužů ke 

střídání partnerek je větší. Tradiční morálka stále předpokládá vyšší sexuální aktivitu mužů a 

pasivní povolnost žen. A to se také stalo předmětem obchodování. Prostituce je oázou 

svobody, kde může muž realizovat své promiskuitní tendence a uspokojovat své sexuální 

potřeby, aniž by se trvale vázal. Žena za své služby dostane zaplaceno a tím obchod končí. 

Prostituce je jev, který patří k životu společnosti už od starověku, a je jisté, že ji nelze trvale 

vymýtit. 

Problém prostituce je v každé společnosti mnohem častějším jevem, než se na první 

pohled zdá. Je přítomná i tam, kde je oficiálně zapovězena a stíhána přísnými tresty. Někteří 

autoři se domnívají, že prostituce je v podstatě pozůstatkem po původním stavu, v němž 

člověk žil v prvobytně pospolné společnosti, v níž bujela volná láska, bez pevných rodinných 

vazeb.2 

                                                 
1 TRUHLÁŘOVÁ, Z., DVOŘÁKOVÁ, S.: Sociální aspekty sex. komerčního zneužívání: sborník příspěvků z 
konference konané dne 3.3.2004 v Hradci Králové, Hradec Králové: <<M.>> Vognar - M&V, 2004, s. 12. 
2  CHMELÍK,J., BUDINA, Z., PORADA, V., WEISS, P.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 
Praha: Portál, 2003. ISBN 80 -7178 – 739 – 6, s. 55-56. 
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1. Historie prostituce 
 

Sama prostituce se objevuje již u opic. Samice tak lákaly samce svými genitáliemi, 

aby mohly ulovit alespoň kousek sousta, s kterým se mužský prvek nerad dělil.  

Za uplynulých 2 500 let neexistuje na světě jediná společnost, která by se dokázala 

zbavit prostituce.  

 

1.1. Starověk 

1.1.1. Starověké Řecko 

V žádné době a v žádném městě nehrály lehké ženy a prostitutky větší roli než 

v Athénách a Korintu. Ve starém Řecku ovládala Venušina služba ve svých nejrůznějších 

podobách všechny oblasti života. Dodnes není jasné, proč se Řekové vrhali s takovým 

nadšením do náruče prostituce. Snad proto, aby unikli ještě většímu zlu, totiž lásce 

k chlapcům, snad spatřovali ve volném pohybu Venušiných služebnic jen průvodní jev své 

milované a střežené demokracie. Zdá se jisté, že to byl právě filozof a zákonodárce Solón, 

kdo předepsal Athéňanům nevěstince jako lék proti homosexualitě.  

Typická řecká žena, manželka a hospodyně žila odloučena od společnosti, uzavřena 

v těsném domácím kruhu. Ulice a tržiště byly doménou mužů, jinochů a lehkých žen. Za této 

situace založil Solón v Athénách první „bordel“. 

Zformovaly se tři velké skupiny Venušiných služebnic: obyvatelky „bordelů“ zvané 

dikteriady, tanečnice a hráčky na flétnu auletridy, a hetéry. Diketriady podléhaly nižším 

úředníkům, což bylo vzhledem k specifickým problémům jejich řemesla už samo o sobě málo 

příjemné. Jejich příjmy byly navíc přísně kontrolovány a značně zdaněny.  

Nevěstky byly ale tak důležité, že si musely vyžádat zvláštní povolení, kdykoli chtěly 

překročit athénské hranice, a poskytnout záruky, že se vrátí. Mezi další zákonná opatření 

například patřilo, že dikteriady směly vycházet až večer, v době, kdy se ctnostné ženy 

ukazovaly na ulici jen výjimečně.  

Pro hráčky na flétnu a tanečnice (auletridy) neplatily tak přísné předpisy. Uměly tančit 

a ovládaly hru na některý hudební nástroj, zpravidla flétnu. Nebyly tedy už předem 

odsouzeny vydělávat si na živobytí jen prodejem svého těla. Hrály a tančily při symposiích, 
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slavnostech a svátcích, před zraky veřejnosti a v nemilosrdném světle spousty lamp, které 

odhalovaly sebemenší vadu na kráse. Zatímco dikteriady žily v opovržení a často byly 

nenáviděny, auletridy byly přijímány s obecnými sympatiemi.  

Z dochovaných dopisů hetér a četných historických svědectví víme mnoho o těsných 

svazcích mezi Athéňany a hetérami, k jejichž vysvětlení nestačí pouze sexuální motivy. 

Hetéra bývala často více než souložnice. Měsíce a léta zůstávala věrná jednomu muži a plně 

se podílela na životě města. 

 

1.1.2. Starověký Řím 

Římské právo zřetelně určilo nevěstkám jejich výjimečné postavení a stálo u kolébky 

celé řady zvláštních ustanovení, která jsou v různé podobě dodnes v platnosti.  

Pro muže cizoložství znamenalo pouhou skvrnu na cti, překážku v postupu, občas 

majetkový krach. Naproti tomu žena – pokud nepocházela ze vznešených kruhů – se v případě 

nevěry stala kořistí lůzy. Přinejmenším přistihli-li ji „in flagranti“, nebylo ani v silách 

manžela, aby ji uchránil před vězeňským domečkem na předměstí, kam ji s velkým jásotem 

zavlekli a pak zneužili. Dožila-li se trýzněná žena vůbec večera, nezbývalo jí zpravidla než 

opustit město.  

V životopisech římských básníků padne tu a tam káravá poznámka o lásce 

k chlapcům. Byli dováženi mladí otroci, jejichž cena byla vysoká a byli v té době považováni 

za velký luxus.  

Čas od času se vyskytly i „bordely“ specializované na sodomii, kde měli zákazníci 

k dispozici cvičené psy, opice, osly a ptáky.  

Ve starém Římě byly položeny základy dodnes platné praxe: prostitutky jsou nutné zlo 

a jejich řemeslo nelze vymýtit; o to více je třeba sledovat kuplíře. 

Již v polovině druhého století před Kristem se objevovaly hrozby pohlavních nemocí, 

zavlečené do Říma z Předního východu. Podle všeho postihovala nákaza více ženy než muže. 

V tomto se spatřuje důvod rostoucí obliby lásky k chlapcům. 

 

1.2. Středověk 

Křesťanství vyzývalo k cudnosti, odříkání a pohlavní zdrženlivosti. Asketové hlásali 

zatracení žen a nazývali je nádobami hříchu. Ale i církev se s prostitucí musela nakonec smířit 

- dokonce jí z toho plynuly určité výhody. Papežská komora pobírala příjem z domů, které 
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pronajímala správcům nevěstinců. Nad prostitucí bděla stálá církevní i světská kontrola. 

Měšťané, řemeslníci, ale i duchovní toužili po styku s prostitutkami. Museli vymýšlet 

nouzová řešení, jako byl vznik ženského domu. V ženském domě, který byl zřizován při 

statku, byly shromažďovány nevolnické ženy a dívky, aby tu pod dozorem pracovaly. Zde si 

mohl každý muž za malý obnos vybrat dívku, kterou chtěl. 

Ve vrcholném středověku se rozhodli městští hodnostáři zřídit pro vojáky, cestující a 

zámožné měšťany tzv. zábavní domy. V tomto domě měly prostitutky mnoho výhod, město 

nad nimi drželo ruku, nesmělo se jim ubližovat a okrádat je o mzdu. Byly také dokonce 

chráněny před konkurencí domů vzniklých bez povolení. Ženské domy spravovalo sice 

město, ale muselo odvádět církvi část výnosu. Lehké ženy sloužily hlavně dvěma skupinám 

mužů - vojákům a duchovním. 

Kněží nesměli uzavírat manželství, takže byli odkázáni na služby konkubín nebo 

prostitutek. Ve středověkém vojsku byla potřeba žen a poptávka po nich ještě vyšší než mezi 

duchovenstvem. Tyto ženy nebo dívky byly vždy pod přísným dozorem jednoho muže, který 

je měl hlídat a vést k práci.   

Francie byla až do počátku 11. století centrem mravního úpadku. Prostituce byla jen 

bezvýznamným hříchem. Nejčastějšími zákazníky pařížských prostitutek byli studenti. Ti 

dokonce tvrdě bojovali proti potírání prostituce. Největším odpůrcem prostituce byl Ludvík 

IX. Byl totiž velmi zbožný a rozhodl se bojovat proti nemravnosti svých poddaných. První 

jeho opatření byla konzervativní a neměla velký význam. Ludvík zakládal ve městech domy, 

kde se nevěstkám ochotným zanechat svého povolání nabízela ochrana, živobytí a bydlení, a 

dokonce i renta. Jeho výzvu uposlechlo tak málo žen, že se rozhodl vydat zvláštní výnos.  

O sto let později vymysleli radní opatření, kterého se využívá dodnes. Pokus vytlačit 

prostituci do určitých čtvrtí nebo ulic. Dále požadovali zřetelné a jednoznačné vnější označení 

prostitutek na veřejnosti. Posléze vznikla tzv. ulička lásky, kde nevěstkám velela abatyše. 

Jednou v týdnu prohlédl všechny obyvatelky uličky lékař, a pokud byla některá nemocná, 

musela odejít. 

 

1.3. Novověk 

Na počátku 15. století se konal církevní koncil v Kostnici. Na tomto synodu se ve 

velmi vysokém počtu shromaždovaly prostitutky, jelikož tu nacházely svou nejvěrnější 

klientelu - duchovní, vojáky, učence a hodnostáře všeho druhu.  



- 11 - 
 

Příznačné v této době byly kurtizány, které byly podobně jako řecké hetéry 

emancipované. Uměly číst a psát, skládaly básně, zpívaly, lapaly do svých sítí bankéře, 

knížata a kardinály. Objevovaly se na nejznámějších obrazech a bylo o nich hodně napsáno. 

Kurtizány se orientovaly na nejlepší klientelu, najímaly si krásné byty a žily v přepychu. 

Nejobecnější policejní ustanovení v souvislosti s existencí řemeslné prostituce se 

týkala mimo odlišovacích znamení také daní. Daně se lišily svou výší, například 

v předvelikonočním týdnu neplatily kolektivně žádné daně. Jejich příjmy se daly jen stěží 

odhadnout a snadno zatajit. Ve Veroně se daně platily podle toho, zda byla nevěstka hezká 

nebo ošklivá. 

K datu 19. ledna 1496 zaznamenávají kroniky první případ oné zprvu záhadné a 

odporné nemoci, o osm týdnů později následuje první nařízení proti syfilitidě v Paříži. Musela 

následovat nutná opatření. „Bordely“ se proměnily v luxusní zařízení, a to mělo za následek 

vyšší ceny. 

Za Jiřího III. se stala prostituce pevnou součástí všedního londýnského života. 

Návštěvy ve veřejném domě představovaly pevnou položku v rozpočtu každého starého 

mládence. 

Pro ženy existoval v této době tzv. cicisbeo, v překladu něco jako domácí přítel. 

Cicisbeo směl sloužit, musel být pořád po ruce, bezpochyby poskytoval i intimní služby. 

Za Marie Terezie byla zavedena diktatura nejhoršího rázu. Byly pořádány hony na 

vídeňské prostitutky. Dívky směly samy vyjít na ulici, pouze když předstíraly, že jdou do 

kostela. Přísná opatření Marie Terezie nesprovodila ze světa prostituci, vytvořila ovšem nový 

erotický typ pohledné vídeňské pokojské. 

Jisté je, že morální klima hlavních evropských měst vykazovalo po celé 18. století 

zřetelné rozdíly a tak značné výkyvy, že se ve vztahu k prostituci dá jen stěží mluvit o 

absolutistických zásadách. 

Roku 1840 bylo v Paříži napočítáno 42 700 zaregistrovaných a kontrolovaných 

prostitutek – při celkovém množství obyvatel přibližně 900 000. „Láska“ se stala zbožím 

masové spotřeby. 

 

1.4. Světové války 

V tomto období začala vycházet vědecká pojednání o problémech prostituce; 

hromadila čísla a zkoumaná fakta, měnící se od desetiletí k desetiletí.  
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Během světových válek docházelo k zániku nevěstinců. Moderní společnost dávala 

přednost tajné prostituci a hodinovým hotelům, jelikož jí připadaly diskrétnější. Na druhou 

stranu začal vznikat jiný typ nevěstinců, a to tzv. pojízdný polní puff. Objevoval se hlavně v 

posádkových městech. Vojáci měli dovoleno se s ženami stýkat, ale museli si dávat pozor na 

pohlavní choroby. Dalším nebezpečím bylo prozrazení vojenského tajemství, to ovšem platilo 

hlavně pro důstojníky. Novinkou bylo používání prostitutek jako tajných informátorek 

nasazených na důstojníky. 

V této době se začal objevovat nový názor – abolicionismus (od abolire – odstranit). 

Jeho stoupenci byli většinou ženy. Ty byly podporovány právníky, lékaři a především 

duchovními. Abolicionistická předloha navrhovala zákaz prostituce a její trestní stíhání. Ale 

podařilo se jim prosadit jen zákaz nevěstinců. Podle očekávání se pak na ulicích velkoměst 

rozšířila prostituce daleko více. 

Jediné vládě se podařilo vypořádat jednoduše, leč brutálně s prostitucí – nacistickému 

Německu. Jeho policie se už dávno nestarala o příkazy k zatčení a podobné maličkosti. Pasáci 

a slečny, kteří se znelíbili, putovali proto do koncentračních táborů. 

 

1.5. Současnost v ČR 

Současná sexuální promiskuita je jev, který zasahuje do všech sfér lidské společnosti. 

Nahlížení na prostituci souvisí s přístupem k této problematice, s přístupem k řešení 

mezilidských vztahů, s výchovou v rodině a v partnerských vztazích. 

Prostituce se v dnešní době markantně rozrostla, odhadovaný počet prostituujících 

osob denně v ČR je 6 300.  

Potlačovaný sex s potlačovanou prostitucí se dnes uchýlil na mezinárodně významné 

silniční tahy, do nočních zábavních podniků, do dalších podniků hotelového typu se 

zahraniční klientelou, ale také do vlastních bytů. Tato říše je větší, nebezpečnější, hůře 

dostupná i obtížněji zničitelná než kterákoli dřívější. 

Podstatou prostituce současné doby je dosažení co největšího zisku, na kterém 

profitují i další osoby, kuplíři.  

Dnes k tomu ovšem přibyla i spousta komplikací, které si dříve neuměl nikdo ani 

představit: záplava vzrušujících podnětů z oblasti filmů, časopisů, reklamy, internetu, trvalý 

těsný kontakt obou pohlaví v továrnách a kancelářích, stoupající potřeba mužů, pracujících 

pouze 40 hodin týdně. 
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Existuje mnoho lidí, kteří nemají jinou volbu: zdravotně postižení, rozvedení muži, 

kteří se z nejrůznějších důvodů nehodlají znovu ženit, vdovci s odrostlými dětmi, kterým 

nechtějí přivést druhou matku, ženatí a vdané, jejichž partnerům zdravotní důvody zapovídají 

pohlavní styk; vojáci, námořníci, dělníci v odlehlých důlních oblastech či na stavbách silniční 

sítě apod. 
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2. Formy prostituce 
 

Ženy poskytující placené sexuální služby je možné nalézt prakticky ve všech vrstvách 

společnosti. Příslušnice nejnižších vrstev jsou ženy bez domova, mladistvé i starší pouliční 

prostitutky. Elitu v prostituci představují např. společnice těch skutečně bohatých, elegantně 

vypadající a vzdělané ženy, do kterých by to nikdo neřekl. 

Věkový průměr se podle interních šetření sdružení Rozkoš bez rizika pohybuje již po 

několik let mezi 23-24 roky. Vyšší a nižší věkové skupiny najdeme spíše u žen prodávajících 

se na ulici. V nočních a erotických službách jsou nejvíce zaměstnány ženy kolem 22 let. 

Pokud se zde vyskytují ženy starší, jsou to převážně cizinky. 

Prostituci lze charakterizovat a dělit podle různých kritérií - podle prostředí, ve kterém 

je prostituce vykonávána a dle subjektu poskytování sexuálních služeb na prostituci ženskou, 

mužskou a dětskou. 

 

2.1 Dělení prostituce dle prostředí 

Podle prostředí lze dělit prostituci do pěti základních forem: 

- Privátní prostituce: Jde o prostitutky jak ženského, tak i mužského pohlaví 

s relativně malou a stálou klientelou. Jsou to ženy či muži na úrovni, kteří jsou 

schopni reprezentovat klienta při jeho společenských povinnostech, na 

veřejnosti a při podobných událostech. Prostituci poskytují v soukromých, 

luxusně zařízených bytech, zpravidla vysoce solventních klientů. Velké 

náklady nesou požadavky na jejich dokonalý vzhled, což se odráží i v jejich 

vysokých výdělcích.  

- Hotelová prostituce: Jde o prostituci, která není poskytována stabilní 

klientele, společenská úroveň se odvíjí od kategorie hotelů a klientů. 

V převážné míře však jde o prostituující osoby s poměrně vysokým vzděláním, 

dobrým vystupováním, ovládají zpravidla jeden světový jazyk. Klientelou jsou 

téměř vždy cizinci. Na jejich prostituci profitují obvykle další osoby, např. 

taxikáři, recepční a další hotelový personál. 

- Bytová prostituce: Jde o prostituující osoby, které provozují prodej svého těla 

ve vlastních bytech. Lze sem přiřadit i prostituci dětskou. Prostituce je velmi 

často provozována za přítomnosti třetí osoby, nezřídka manžela, který 
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vystupuje v pozici kuplíře vlastních žen či dětí. Může se také jednat o 

skupinový sex. Průvodním jevem bývá majetková trestná činnost, včetně 

ohrožování mravní výchovy mládeže.  

- Barová prostituce: Tato forma prostituce je provozována v různých barech, 

masážních salonech, night klubech a jiných erotických podnicích. 

Pracovnicemi bývají obvykle cizinky, které vykonávají toto povolání 

z donucení. Tento druh prostituce bývá spojen s obchodem se ženami, násilím, 

vydíráním a mravnostní trestnou činností, zejména s trestným činem 

znásilnění, ke kterému dochází v počátečních fázích prostituování žen, které 

byly k prostituci zlákány podvodem.  

- Pouliční a silniční prostituce: Jde o prostituci, která přináší nejvíce problémů. 

Věková kategorie prostitutek je zpravidla nízká, stejně jako jejich intelektuální 

úroveň a stupeň vzdělání. Velmi často jde o osoby mentálně zaostalé, sociálně 

nevyspělé, které poskytují sex téměř kdekoli a komukoli. Prostitutky této 

kategorie jsou také často závislé na drogách. Hlavním problémem je riziko 

pohlavních chorob a různé trestné činnosti. Z prostituce mají zisk nejvíce 

kuplíři, tzv. pasáci. Pro tuto formu prostituce je typický rychlý, anonymní a 

nejlacinější sex jakéhokoli druhu.  

 

2.2 Dělení prostituce podle subjektu  

Podle subjektu lze členit prostituci na ženskou, mužskou a dětskou prostituci.  

2.2.1 Homosexuální prostituce 

U této skupiny prostituujících osob lze použít stejné členění jako u prostituujících žen. 

Jedná se o muže, kteří nebývají homosexuálně orientovaní, necítí se být příslušníky 

gay komunity a jejich životní styl je zcela odlišný od života normálních gayů. Pokouší se i o 

vztahy s děvčaty. Jejich sexuální sebeidentifikace je narušená, sami se často označují jako 

bisexuální. Zkušenost s pohlavním zneužitím v dětství uvedlo asi 15% oslovených.3 

Homosexuální prostituce se rozvíjí především v zemích tzv. sexuální turistiky, včetně 

komerčního sexu s nezletilými a mladistvými. K rozvoji tohoto jevu došlo ve druhé polovině 

                                                 
3 Homosexuální prostituce [online]. c2001-2010, datum poslední revize 12.7.2005 [cit. 2010-2-13]. Dostupné z: 
< http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005071205-kl--kolize-prostituce>. 
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20. století. Typickými oblastmi jsou země jako například Thajsko, Kambodža, Vietnam, Čína, 

Jižní Amerika, Rumunsko atd. 4 

Vzhledem k ekonomickým rozdílům a sociální diverzifikaci společnosti se s 

rozmachem homosexuální prostituce setkáváme i u nás. Je lokalizována především v Praze, 

pouliční zejména v oblasti Hlavního nádraží. Kromě ní se vyskytuje ještě společensky vyšší 

forma v některých gay klubech, např. klub Pinocchio, případně jako eskort servis*. Novinkou 

poslední doby jsou veřejné domy určené výhradně homosexuální klientele, které najdeme v 

Praze a v příhraničních oblastech zejména se zeměmi EU. 

Většina pochází ze sociálně slabého prostředí, ne nefunkčních rodin, z náhradní 

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

propuštěni z ústavní péče nebo vazby. Počet prostitutů roste, ale za to jejich věk klesá. 

Věkový průměr je 17 let, profesní kariéra končí kolem 20 let.  

Homosexuální prostituti jsou často závislí na alkoholu, drogách a hracích automatech 

a často se podílejí nebo sami páchají trestnou činnost na svých klientech (krádeže atd.) i na 

sobě navzájem. Uplatňují se i jako herci v pornografických filmech s homosexuální 

tématikou. Homosexuální prostituti jsou nejrizikovější skupinou z hlediska onemocnění a 

přenosu HIV/AIDS. Tato prostituce zpravidla není organizována kuplíři. Za zvláštní a 

ojedinělou formu prostituce je možné považovat transsexuální prostituci.5 

 Prevencí homosexuální prostituce se v ČR zabývá projekt Šance o.s., jehož předsedou 

je zkušený streetworker László Sümegh.  

 

2.2.2 Dětská prostituce 

V roce 1996 se ve Stockholmu konal 1. světový kongres proti komerčnímu 

sexuálnímu vykořisťování dětí, na kterém byla konsensuálně přijata definice. Komerční 

sexuální zneužívání dětí je definováno jako „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za 

peníze nebo odměnu v naturáliích mezi dítětem a zákazníkem, dítětem a prostředníkem nebo 

dítětem a agentem nebo jinými osobami, které vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto 

účely“.6 

                                                 
4 Homosexuální prostituce [online]. c2001-2010, datum poslední revize 12.7.2005 [cit. 2010-2-13]. Dostupné z: 
< http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005071205-kl--kolize-prostituce>. 
*Jedná se o novější formu prostituce, která původně vznikla v USA. Tato služba funguje na základě inzerce v 
tisku a pomocí zprostředkovatelů. Jedná se o zprostředkování a dopravu prostitutek na místo bydliště zákazníka, 
na ubytovny, hotely, na různé oslavy a večírky 
5 GORGOŇOVÁ, T. – MŰHLPACHR, P.: Sociální aspekty prostituce. Diplomová práce. Brno: Masarykova 
Univerzita, 2007, s. 14.  
6 VANÍČKOVÁ, E.: Dětská prostituce. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80 – 247 -1138 – 9, s. 25.  
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Kongres vymezil tři základní formy komerčního sexuálního zneužívání dětí na: 

- dětskou prostituci – využívání dětí při sexuálních aktivitách za úplatu nebo za 

poskytnutí jiného plnění, 

- obchodování s dětmi  – jakákoliv transakce, na jejímž základě je dítě předáno 

jednou osobou nebo skupinou osob jiné osobě nebo skupině osob, a to za 

úplatu nebo za poskytnutí jiného plnění, 

- dětskou pornografii – jakékoliv spodobnění dítěte účastnícího se skutečné 

nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto spodobnění 

provedeno jakýmkoliv způsobem, a rovněž tak jakékoliv spodobnění 

sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním účelům 

Dětská prostituce je problémem nejen České republiky, ale i celého světa. Podle 

organizace UNICEF  se v největším ohrožení ocitají zejména následující skupiny dětí: 

- děti bez formální identity 

- děti bez rodiny a rodičovské péče 

- děti, které se předčasně dostávají do dospělých rolí 

- děti postižené chudobou 

- děti postižené HIV/AIDS 

- diskriminované děti 

- děti, které jsou zneužívané 



- 18 - 
 

 

3 Motivace k prostitučnímu chování 
 

Motivace k provozování prostituce je trojího druhu. 

 

3.1 Motivace vnějším tlakem 

Do této skupiny spadají ženy, které jsou do prostituce vmanipulovány okolnostmi a 

okolím. Jako například dívky, jež opustí dětský domov a nemají v podstatě kam jít. Mnohé 

chovanky utíkají již z ústavu a prostituují se. V oblasti Teplic, Dubí a Chomutova tvoří podle 

některých zjištění třetinu prostitutek na ulici či silnici „holky z děcáku“. 

Stále více žen v naší společnosti přebírá roli jediného živitele, a to nejen vlastního 

partnera a dětí, ale častokrát i širší rodiny. Zvlášť v romských komunitách. Není výjimkou, že 

jedna žena má tři až pět kuplířů.  

Významný vliv na současné chování má u mladých žen i situace v původní rodině. 

Chudoba, hrubé chování, ponižování, násilí i nedostatek pracovních příležitostí způsobují, že 

vstup do prostituce je pociťován jako úleva. Jisté nepříjemnosti spojené s prostitucí nejsou 

ničím horším, než co zažívaly v primární rodině. I když zdaleka nedisponují všemi penězi, 

které si vydělají, mají to, co potřebují: cigarety, jídlo, pití a módní oblečení. Nocleh je jim 

umožněn, i když často představuje jejich pracovní pokoj nebo sdílejí prostor s mnoha dalšími 

kolegyněmi. Soukromí pro ně není důležité, neměly ho ani doma, ani v dětském domově. 

 

3.2 Motivace vlastní potřebou 

Mezi prostitutkami existuje i skupina žen, které do prostituce vstupují kvůli 

promiskuitnímu chování. Tento způsob práce je pro ně do jisté míry koníček. Velmi často se 

stává, že žena při sexuálním styku se zákazníkem pociťuje vzrušení, či dokonce zažije 

orgasmus. Stav vzrušení spíše závisí na přitažlivosti klienta než na sexuální apetenci ženy.  

 

3.3 Motivace racionální rozvahou 

Racionální úvaha představuje závěr, že sex je práce a že lze takto vydělat poměrně 

dost peněz. A navíc je to mnohem svobodnější zaměstnání než některé jiné profese.  
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K tomuto rozhodnutí dosahují ženy a dívky, kterým mimo jiné vyhovují i následující 

atributy: 

- práce v nočních hodinách – z tohoto pohledu může být prostituce zajímavá pro 

matky malých dětí (ve dne se jim mohou plně věnovat a v noci se věnovat 

sexuálním službám) 

- možnost pracovat jen některé dny v týdnu – této možnosti využívají mimo jiné 

i studentky 

- možnost oddělovat svět práce od osobního života – obzvlášť snadné to bývá 

pro homosexuálně orientované prostitutky, pro které je sex s mužem prací a 

láska s ženou stojí mimo práci 

Profesionální přístup k prostituci bývá ze zdravotního hlediska nejméně rizikový, 

avšak objevují se jiná úskalí. Mezi největší patří „windfall effect“ - efekt šťastné výhry, 

něčeho, co nám spadlo do klína. Propadne mu mnoho úspěšných a nezávislých prostitutek 

v momentě, kdy začnou disponovat pro ně dosud nebývalým množstvím peněz. 

I vzdělané a krásné mladé dívky se někdy mohou ocitnout v situaci, kdy provozování 

prostituce považují za schůdné, dočasné a provizorní řešení. Potřebují nutně peníze a sexuální 

služby poskytují v prostorách, kde je to více než výnosné (eskort servis nebo noční kluby). Do 

stavu relativní nouze se dívky dostávají během studia v případě, že jejich pracující vrstevníci 

jsou samostatní a nezávislí na psříjmu od rodiny.  

Poskytování sexuálních služeb má hned několik výhod oproti jiným formám 

přivýdělku:  

- je finančně lukrativní, neboť v krátkém časovém úseku umožňuje získat 

dostatek peněz 

- je flexibilní, tzn., že dává provozovatelce prostor disponovat vlastními 

časovými možnostmi 

- setkání se zahraniční klientelou velice přispívá ke zdokonalení cizích jazyků, 

pokud se nejedná ryze o sexuální služby 

Skončit s prostitucí pro ženy s těmito úvahami je poměrně složité. Výdělek běžnou 

prací není pro ně dost vysoký v porovnání s předchozími příjmy a nemohou si dovolit uchovat 

stejnou životní úroveň. Vysvobozením je partnerství s mužem, který je dostatečně finančně 

zajistí a umožní jim dostatečný standard. 
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4.  Prostituce a organizovaný zločin 
 

S prostitucí je spojeno široké spektrum trestné činnosti, jednak páchané samotnými 

prostituujícími osobami, ale i trestné činnosti páchané na těchto osobách. Typickými 

trestnými činy jsou kuplířství, vydírání, znásilnění, pohlavní zneužívání, omezování osobní 

svobody a ohrožování mravní výchovy mládeže.  

Řada prostituujících osob vykonává prostituci dobrovolně. Existuje však nemalé 

procento žen, které pro vysoké zisky kuplířů a osob podílejících se na prostituci jsou k ní 

donucovány.  

Kuplíři organizující prostituci mají ve správě zpravidla několik žen, které nutí k 

prostituci. Jejich činnost je organizačně propojena, i když se nedá říci, že by mezi nimi 

existovala stálá organizační vazba. Lze však vysledovat určité prvky, formální znaky 

charakteristické pro organizovanou skupinu. 

Organizovaná skupina zabývající se kuplířstvím mívá několik členů, mezi které jsou 

rozděleny úkoly: 

- Tipař je osoba, která vyhledává ženy a dívky jako potenciální prostitutky. 

Soustřeďuje se zejména na kluby, diskotéky, ale také na osoby prostituující na 

silnicích nebo v různých erotických klubech. 

- Náborář je osoba, která vytipované dívky kontaktuje a podvodně je najímá na 

různé finančně atraktivní činnosti, ale ve skutečnosti se je snaží získat k 

provozování prostituce. 

- Dopravce zajišťuje přepravu dívek na místo určení, kde provozují prostituci. 

Náborář a dopravce bývá velmi často jedna a tatáž osoba. 

- Pasák, kuplíř je osoba, která nutí ženu k prostituci, a to i za použití násilí, 

vybírá zisk, organizuje „práci“ prostitutek, vymezuje jejich působiště, hlídá je 

a často vystupuje i jako „ochránce“ prostitutek. 

- Hlídač aut je osoba, která hlídá auto zákazníka po dobu, co je mu poskytována 

sexuální služba. Nejde o typickou činnost, zastoupení tohoto člena 

organizované skupiny je závislé na místě, ve kterém je prostituce poskytována. 

- Poskytovatelé klíčů jsou osoby, které za provizi nebo úplatu půjčují k 

provozování prostituce svůj byt. 

- Dohazovači jsou osoby, které kontaktují potenciální zákazníky. Provizi 

získávají od prostitutky, kuplíře nebo od zákazníka. 
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- Padělatelé jsou osoby, které zhotovují falešné doklady pro dívky určené k 

obchodu do zahraničí. 

K získávání vhodných obětí k provozování prostituce z řad mladých žen a dívek 

pachatelé využívají zejména jejich naivity, touhy po dobrodružství, touhy po snadném 

výdělku. V některých případech, když žena odmítne, je využíváno i různých forem násilí, 

včetně vydírání nebo jiných forem donucení. Ke klasickým způsobům patří závislost ženy na 

osobě, která ji zláká k provozování prostituce. 

Stanovení pravidel prostituce je různé s ohledem na místo, kde je prostituce 

vykonávána. Při klasickém způsobu prostituce (pouliční a silniční) ceny sjednávají a peníze 

inkasují kuplíři. Cena je obvykle pevně stanovena za jednotlivé sexuální služby. Dívka za 

vykonanou prostituci získává okolo 50% z peněz zákazníka. Cena za prostituci se řídí 

rozsahem sexuálních služeb, atraktivností dívky, jejím věkem a celkovým vzhledem. Dívka 

zůstává při organizované prostituci na jednom místě přibližně dva měsíce, pak mění své 

působiště, protože je již příliš známá a ztrácí na atraktivnosti. Ukončit prostituci bývá možné 

jen útěkem dívky nebo podaří-li se jí oklamat hlídače a oznámit věc na policii. Jestliže se poté 

dostane znovu do moci kuplíře, následky bývají tragické.7 

 

                                                 
7 CHMELÍK,J., BUDINA, Z., PORADA, V., WEISS, P.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 
Praha: Portál, 2003. ISBN 80 -7178 – 739 – 6, s. 63-67. 
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5 Právní aspekty prostituce 
 

Otázka prostituce jako sociálně patologického jevu, na který se váže řada 

bezpečnostních, sociálních i zdravotních rizik, není právním řádem České republiky 

komplexně řešena. Do jisté míry jsou právně regulované jen některé problémy s ní 

související.  

 

5.1 Přehled zákonů reflektujících prostituci 

- Zákon č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavích nemocí, ve znění zákona 

č.158/1949 Sb., a zákona č.88/1950 Sb.– Jeho platné znění se omezuje 

výhradně 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.8 

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů  

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

V současné době Česká republika jedná o vytvoření nového zákona o regulaci 

prostituce. Avšak přijetím zákona o regulaci prostituce by ČR porušila některé závazky 

vyplývající z některých mezinárodních úmluv. Okamžikem vstupu zákona v účinnost by tak 

vznikla mezinárodněprávní odpovědnost ČR za protiprávní jednání. Z hlediska dodržování 

zásady pacta sunt servanda, která je promítnuta do článku 1 odst. 2 Ústavy České republiky, 

je tedy nezbytná výpověď daných úmluv. 

                                                 
8 MVČR (Ministerstvo vnitra České republiky). Prostituce a obecně závazné vyhlášky obcí [online]. c2010, [cit. 
2010-3-20]. Dostupné z: < http://www.mvcr.cz/clanek/prostituce-a-obecne-zavazne-vyhlasky-obci.aspx>. 
 



- 23 - 
 

26.8.2008 došlo k předložení nové úpravy tohoto zákona s poměrně značnými 

odchylkami od původního návrhu. Náměstek primátora Blažek vysvětluje, že byla především 

rozšířena základní ustanovení zákona týkající se vykonávání a nabízení prostituce. 

Jednoznačně je určeno, že vykonávání prostituce a provozování zařízení k provozování 

prostituce je samostatným typem podnikání. Dále, pokud jde o oprávnění k vykonávání 

prostituce – průkazu, jeho získání bude možné v klasickém správním řízení podle správního 

řádu. Příslušným správním orgánem jsou vzhledem k poměrně složité agendě navrženy obce s 

rozšířenou působností. Stejně tak rozsah oprávnění k vykonávání prostituce se navrhuje pro 

území obce, která jej vydala.9 

 

5.2 Mezinárodní úmluvy vztahující se k problematice prostituce 

Přehled mezinárodních úmluv:  

- Úmluva o potlačení obchodu s děvčaty, uveřejněno v č. 26/1913 říšského 

zákoníku, ve spojení vyhláškou ministra zahraničí č. 160/1922 Sb. 

- Mezinárodní úmluva č. 123/1924 Sb. o potírání obchodu s ženami a dětmi 

- Mezinárodní úmluva č. 96/1927 o potlačování obchodu s necudnými 

publikacemi a  jejich rozšiřování 

- Mezinárodní úmluva č. 32/1936 Sb. o potírání obchodu se zletilými ženami 

- Úmluva OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých 

osob z 2.12.1949, která vstoupila v platnost 25.7.1951, a ke které přistoupila 

Československá republika dne 14.3.1958 

- Úmluva o právech dítěte 

 

5.3 Kriminální aspekty prostituce 

Prostituce je mimořádně citlivě vnímána ze strany Policie ČR. Ta je nucena řešit 

širokou škálu souvisejících problémů kriminálního charakteru. V rámci novelizovaného 

trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) lze jednání související s prostitucí postihovat podle: 

- § 168 Obchodování s lidmi 

                                                 
9 Magistrát hl.m. Prahy. Praha pokročila při přípravě zákona o regulaci prostituce [online]. c2009, datum 
poslední revize 26.8.2008 [cit. 2010-3-19]. Dostupné z: < http://magistrat.praha.eu/77454_Praha-pokrocila-pri-
priprave-zakona-o-regulaci-prostituce>. 
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- § 170 Zbavení osobní svobody a § 171 Omezování osobní svobody - těchto 

trestných činů se dopouštějí kuplíři nebo osoby, které jim pomáhají, např. 

rodinní příslušníci, kteří prostitutku doma hlídají a proti její vůli zadržují.  

- § 172 Zavlečení - jednání spočívá ve zlákání, nájmu nebo dopravení ženy do 

ciziny. Není nutné, aby jednání bylo realizováno přes odpor ženy, neboť tato je 

mnohdy zlákána vidinou snadného výdělku a pohodlného života.  

- § 175 Vydírání - k tomuto trestnému činu dochází zpravidla v situaci, kdy 

oběť nechce prostituci provozovat nebo s ní chce přestat. Spočívá 

v psychickém týrání, vyhrožování ublížením na zdraví či smrtí. Častým jevem 

je i nucení k různým úsluhám a úkonům. Tohoto trestného činu se dopouštějí 

kuplíři a obchodníci s prostituujícími se osobami. 

- § 185 Znásilnění - tento trestný čin bývá páchán na počátku “prostitučního 

cyklu”, a to zejména na nedobrovolných obětech, které jsou k prostituci 

nuceny. K řadě znásilnění dochází ze strany zákazníků, kteří se buď dohodnou 

s prostitutkou na jistém sexuálním úkonu, a pak na ní vykonají soulož nebo jí 

za poskytnutou sexuální službu nezaplatí (k těmto situacím dochází nejčastěji u 

silniční a pouliční prostituce). 

- § 186 Sexuální nátlak  

- § 189 Kuplířství - skutková podstata tohoto trestného činu nepostihuje 

poskytování prostituce jako takové, ale osoby, které se na činnosti prostituující 

se osoby různým způsobem podílejí nebo z ní kořistí. Jedná se zejména o tzv. 

kuplíře, nikoliv o konzumenty těchto služeb.  

- § 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí – tento paragraf upravuje, že 

ten, kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného 

obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo 

návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.10 

- § 191 Šíření pornografie 

- § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

- §193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

Počet objasněných trestných činů souvisejících s prostitucí je poměrně nízký. Přitom 

lze předpokládat, že s ohledem na rozsah prostituce a dalších jevů s ní souvisejících zůstává 

řada těchto trestných činů skrytá v latentní, nenahlášené kriminalitě nebo se je nepodaří 

                                                 
10 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník  
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prokázat. Při objasňování této trestné činnosti dochází k řadě problémů, které znesnadňují její 

vyšetřování a prokazování.11 

Problémy jsou zapříčiněny spiknutím ze strany organizátorů prostituce a utajováním 

ze strany poškozených, kteří se obávají sankcí zločineckých organizací, případně morálního 

odsouzení svého okolí. Poškozené často mění svoji původní výpověď, zdržují se mimo trvalé 

bydliště a jsou pro potřeby vyšetřování prakticky nedosažitelné. Obdobné problémy 

vyvstávají ve vztahu k pachatelům. Zvláště, jde-li o trestnou činnost páchanou ve skupinách a 

probíhá-li vyšetřování na svobodě. Problematické je i získávání svědků z řad zákazníků. 12 

 

5.4 Finanční oblast a placení daní z příjmů 

Příjmy z prostituce dosahují velmi vysokých částek, z nichž se nedaří vybrat daně. Jak 

osoby provozující prostituci, tak osoby z ní kořistící tyto příjmy zatajují, nevedou žádnou 

formu účetnictví, nevystavují doklady o příjmu nebo zaplacení. Majitelé provozoven většinou 

tyto osoby zaměstnají jako barmanky, servírky nebo pokojské a odvádí tak za tyto 

zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Cenová relace za službu klientovi je v těchto 

podnicích vyšší než na ulici a klient zpravidla zaplatí vstupné a čas strávený s prostitutkou, 

což se může pohybovat až okolo 3.000,- Kč za hodinu. Polovina z přibližně stotisícového 

měsíčního příjmu připadne poté majiteli klubu a ten oficiálně odvede daň a pojistné 

odpovídající platu servírky, barmanky nebo pokojské.13 

Výdaje na prostituci v roce 2003 se odhadují na 8,7 mld. Kč. Náklady cizinců činí 5,5 

mld. Stejně tak se odhaduje, že prostitutky cizí státní příslušnosti poslaly do zahraničí zhruba 

400 miliónů Kč, což představuje zhruba desetinu jejich výdělku.  

Příjmy z prostituce patří v rámci nelegální ekonomiky k nejvyšším a dosahují 0,2 % HDP. 

 

 

 

                                                 
11 MVČR (Ministerstvo vnitra České republiky). Prostituce a obecně závazné vyhlášky obcí [online]. c2010, [cit. 
2010-3-20]. Dostupné z: < http://www.mvcr.cz/clanek/prostituce-a-obecne-zavazne-vyhlasky-obci.aspx>. 
12 MVČR. Zpráva o situaci v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR [online]. c2000, datum 
poslední revize 1.6.2008 [cit. 2010-2-25]. Dostupné z: < 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/kszd/zprava.html>. 
13 KUBEŠ, R. – PAŘÍZKOVÁ, I.: Zdaňování prostituce. Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, 
s. 46 



- 26 - 
 

 

Odhad počtu prostitutek v ČR a výdělků z prostituce v roce 200314 

  Počet prostitutek Výdělky z prostituce (mil. Kč) 

V klubech, včetně eskort 

servisu 
6 234 6 737 

Na privátech 2 807 1 725 

Na ulici 700 256 

CELKEM 9 741 8 718 

 

Nelegální aktivity v ČR (mil. Kč)15 

  1999 2000 2001 2002 2003 

Produkce 14 322 14 212 13 360 12 124 13 666 

      Drogy 4 224 4 120 4 063 3 990 3 885 

      Prostituce 8 309 8 309 7 478 6 730 8 309 

      Pašování 1 789 1 783 1 819 1 404 1 472 

Dovoz 1 651 1 691 1 612 1 556 1 785 

      Drogy 676 697 673 663 687 

      Prostituce 409 409 368 331 409 

      Pašování 566 585 571 562 689 

Obchodní marže 4 598 4 611 4 598 4 394 4 580 

      Drogy 3 370 3 363 3 355 3 292 3 308 

      Pašování 1 228 1 248 1 243 1 102 1 272 

Spotřeba rezidentů v ČR 12 928 13 056 12 983 12 864 13 335 

      Drogy 8 248 8 158 8 069 7 924 7 858 

         - z toho samozásobení 1 348 1 341 1 335 1 329 1 323 

      Prostituce 2 615 2 790 2 825 3 036 3 240 

      Pašování 2 065 2 108 2 089 1 904 2 237 

Vývoz 7 643 7 458 6 588 5 211 6 697 

      Drogy 22 22 22 22 22 

      Prostituce 6 103 5 928 5 022 4 025 5 478 

      Pašování 1 518 1 508 1 544 1 164 1 197 

                                                 
14 ČSÚ (Český statistický úřad). Nelegální ekonomika v ČR [online]. c2010, datum poslední revize 29.11.2007 
[cit. 2010-3-12]. Dostupné z: < http://www2.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nelegalni_ekonomika_v_cr_09_06_2005>. 
15 ČSÚ (Český statistický úřad). Nelegální ekonomika v ČR [online]. c2010, datum poslední revize 29.11.2007 
[cit. 2010-3-12]. Dostupné z: < http://www2.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nelegalni_ekonomika_v_cr_09_06_2005>. 
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Náklady na výrobu a činnost 4 063 4 038 3 765 3 473 3 941 

      Drogy 1 377 1 352 1 326 1 300 1 284 

      Prostituce 2 493 2 493 2 243 2 019 2 493 

      Pašování 193 193 196 154 164 

Přidaná hodnota (pro porovnání s HDP) 14 857 14 785 14 192 13 044 14 305 

      Drogy 6 217 6 131 6 092 5 982 5 909 

      Prostituce 5 816 5 816 5 235 4 711 5 816 

      Pašování 2 824 2 838 2 865 2 351 2 580 

 

5.5 Sociální pojištění 

Osoby v zaměstnaneckém poměru, tak i osoby samostatně výdělečně činné jsou podle 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinny platit příspěvky na sociální zabezpečení 

a státní politiku zaměstnanosti.16 To se týká i osob provozujících prostituci. Problémem 

ovšem je, že tyto osoby tuto zákonnou povinnost neplní. Zpravidla jsou vedeny v evidenci 

úřadu práce, pobírají dávky v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory.  

                                                 
16 MVČR. Zpráva o situaci v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR [online]. c2000, datum 
poslední revize 1.6.2008 [cit. 2010-2-25]. Dostupné z: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/kszd/zprava.html>. 
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6 Zahraniční přístupy k řešení problémů souvisejících 
s prostitucí 

 
Zahraniční přístupy k řešení problémů souvisejících s prostitucí se dají rozdělit na tři 

okruhy - reglementaci, abolici a represi.  

 

6.1 Reglementace  

Prostituci trpí, respektive legalizuje, současně ji ale podřizuje státnímu dozoru a 

kontrole, včetně navazujících sociálních, zdravotních a preventivních opatření. Vytváří 

průhledné prostředí, které není ve sféře zájmu organizovaného zločinu.  

Státy, které řeší prostituci z reglementačních pozic, 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.  

 

6.2 Abolice  

Neřeší problém prostituce jako takové, zaměřuje se na postih jevů, které ji provázejí. 

Trestá nucení k prostituci a kořistění (kuplířství), transport do zahraničí za účelem prostituce 

(obchodování s lidmi). Osoby provozující prostituci stigmatizuje, zakrývá skutečné problémy. 

Tento přístup je realitou v České republice. 

 

6.3  Represivní přístup  

Prostituci jako takovou zakazuje a trestá. Trestá osoby provozující prostituci i 

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

ilegality. Staví řadu osob mimo zákon, přitom však nedosahuje požadovaných výsledků, 

náklady na jejich vynucení jsou značné, užitek není žádný, naopak vede k ještě větší latenci 

jak prostituce, tak i doprovodných kriminálních jevů. 
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7 Možnosti sociální práce s prostituujícími osobami 
 

7.1 Prevence  

Základním zdrojem prevence jsou informace různého charakteru a především 

odpovídající dané cílové skupině:  

- Primární prevence se obrací především na mladé lidi, kteří jsou                v 

posledních ročnících ZŠ či SŠ a všeobecnou i odbornou veřejnost. Hlavními 

nástroji při komunikaci s cílovými skupinami jsou interaktivní semináře a 

informační materiály. 

- Sekundární prevence se zaměřuje na skupiny osob, které jsou z mnoha 

důvodů více ohroženy obchodem s lidmi (např. mladí žijící v zařízeních 

institucionální péče, osoby pracující v sexbyznysu, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a také migranti a migrantky žijící nebo přicházející 

do ČR). Hlavními nástroji při komunikaci s cílovými skupinami jsou 

interaktivní semináře a informační materiály. 

- Terciární prevence je určena pro ty, kteří již nějakým způsobem přišli do 

styku s fenoménem obchodu s lidmi samotným nebo s jevy s ním souvisejícími 

(např. děti, které byly komerčně sexuálně zneužívány). V této fázi je 

nejdůležitějším cílem společně s danou cílovou skupinou zabránit dalšímu 

zneužívání a především tomu, aby se osoba v budoucnu opětovně dostala do 

situace, kdy bude obchodována. Hlavními nástroji při komunikaci s cílovými 

skupinami jsou informační materiály šířené mezi osoby, které byly 

obchodovány, a nabídka sociálních služeb různých pomáhajících organizací. 

 

7.2 Terénní sociální práce – streetwork  

Podstatou terénní sociální práce je navazování přímých (opakovaných) kontaktů 

s klienty v místě jejich působení a v době, kdy se na těchto místech obvykle zdržují. 

Streetwork zahrnuje: 
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- distribuci informací mezi klientky, včetně kontaktů na instituce, poradenství, 

prostředky prevence (letáky, informační materiály, telefonní linka pro 

zprostředkování služeb aj.) 

- distribuci zdravotnických služeb (poskytování kondomů, lékařská vyšetření, 

slinné testy HIV, výměnný injekční program – desinfekce, injekční stříkačky 

aj.) 

- sběr informací o klientkách, monitoring situace v místě nabídky sexuálních 

služeb 

- sociologický výzkum 

- vyhledávání klientů 

 

7.3 Práce v podnicích, kde jsou poskytovány sexuální služby 

Největším problémem bývá dostat se vůbec dovnitř erotického podniku, přímo 

k provozovatelkám sexuálních služeb. Obzvlášť důležité je dodržet diskrétnost a slib 

mlčenlivosti. Přítomnost terénního pracovníka v podniku znamená pro majitele jistou 

komplikaci, cítí se ohrožen.  

Poskytuje se především: 

- poradenství, a to nejen ve zdravotní, ale také sociální a psychologické oblasti 

- odkázání na soustavnější pomoc – doporučení návštěvy střediska organizace 

- provádí se prevence sexuálně přenosných infekcí pomocí testů 

- dívky z eskort servisů či privátů jsou kontaktovány po telefonu. 

 

7.4 Institucionální pomoc 

Institucí je míněno zařízení, které dokáže klientkám poskytnout zdravotní, 

psychosociální a případně i další služby. Pomáhající pracovníci by měli být schopni pomoci 

ve všech oblastech potřebnosti od psaní žádostí až po navazování následné pomoci. 

Organizace, která je specializována na tuto klientelu by měla nabízet dostatečné zázemí, 

hygienu, jídlo, ošacení, různá vyšetření a jiné sociální služby.17 

                                                 
17 MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce 
s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X, s. 264 – 266. 
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Nestátní neziskové organizace mají v ČR nejkomplexnější zkušenosti při řešení 

sociálních a zdravotních problémů souvisejících s prostitucí (zejména v oblasti prevence), 

jejich doménou je terénní sociální práce, při níž se uskutečňuje: 

- primární prevence (přednášky na školách, v dětských domovech, 

diagnostických ústavech) 

- provoz informační linky (poskytování poradenské služby ženám a dívkám, 

které se obávají, že se stanou oběťmi obchodu se ženami v zahraničí) 

- distribuce a výroba preventivních materiálů (brožury, letáky, rady)  

- vzdělávání a informovanost v oblasti prostituce pro odborníky 

- prevence onemocnění HIV/AIDS (rozdávání kondomů, informování o 

metodách bezpečného sexu, nabízení možnosti anonymního testování, 

gynekologického a venerologického vyšetření) 

- kontinuální práce s prostituujícími (poskytování sociálního zázemí a odborné 

pomoci vč. rekvalifikace prostitutkám, jež se dobrovolně rozhodly skončit 

s prostitucí)  

- ochrana svědka a poškozeného (azylové ubytování a následná psychologická a 

sociálně-právní pomoc, lékařské vyšetření a péče)   

- dlouhodobá podpora obětem trestné činnosti (částečná úhrada jejich ubytování 

na azylu, pomoc při hledání rekvalifikačních kurzů příp. pomoc při jejich 

financování)  
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7.5 Neziskové organizace 

7.5.1  La Strada Česká republika o.p.s. 

La Strada byla založena roku 1995 a je jedním ze zakládajících členů mezinárodní sítě 

působící v devíti evropských zemích: Nizozemí, Polsku, Bulharsku, Bělorusku, Moldávii, 

Makedonii, Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. 

Jde o nevládní neziskovou organizaci soustředící se na: 

- prevenci obchodu se ženami 

- podporu obětí obchodu se ženami 

- ovlivňování zákonodárství 

- informování veřejnosti  

La Strada nabízí pomoc osobám, které se dostaly díky praktikám užívaným 

obchodníky s lidmi do obtížné životní situace.  

Základní činnost organizace se soustředí na tři oblasti: 

- tendence o ovlivnění koncepčních a systémových opatření vlády - v oblasti 

obchodování s lidmi ve prospěch obchodovaných osob18 

- prevenční a vzdělávací aktivity - zaměřené na primární, sekundární a terciární 

prevenci v různých cílových skupinách včetně romských žen žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách a na zvyšování informovanosti odborné veřejnosti o 

problematice obchodu s lidmi. Předávání informací se uskutečňuje 

prostřednictvím informačních materiálů, přednášek a školení.  

- sociální pomoc obchodovaným osobám -  široká škála sociálních služeb od 

krizové intervence, přes poradenství až po dlouhodobou komplexní pomoc. 

Cílem pomoci je opětovné zařazení obchodovaných osob do běžného života.  

Na pomezí prevence a sociální pomoci provozuje La Strada také INFO a SOS linku 

s číslem 222 717171, na níž se obracejí o radu osoby cestující za prací do zahraničí, ale také 

obchodované osoby hledající pomoc či jejich přátelé a známí.  

La Strada též spolupracuje se státními institucemi na přípravě různých vládních 

dokumentů, podílí se na výzkumech apod. Nedílnou součástí činnosti organizace je mapování 

                                                 
18 La Strada. Sociální služby [online]. c2009-2010, [cit. 2010-3-26]. Dostupné z: 
<http://www.strada.cz/cz/socialni-sluzby/208.html>. 
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fenoménu obchodu s lidmi na národní a mezinárodní úrovni a rozšiřování informací o tomto 

jevu v rámci široké i odborné veřejnosti. 

 

7.5.2  Rozkoš bez Rizika – občanské sdružení 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika, zkráceně R – R („er mínus er“) bylo po vzoru 

zahraničních organizací založeno 10. 4. 1992 v Brně z iniciativy PhDr. Hany Malinové, CSc. 

za účelem snah pomoci řešit problém nekontrolovaného nárůstu prostituce, k němuž došlo po 

roce 1989 v České republice. V současné době má občanské sdružení R-R vybudováno jedno 

středisko v Praze v Bolzanově ulici 1, brněnské poradenské centrum sídlí v  ulici  Vlhká 10. 

Jsou to nízkoprahová zařízení s vlastní ordinací, klubovnou, kuchyňkou a sociálním zázemím. 

Tato nestátní nezisková organizace sdružuje osoby poskytující placené sexuální služby 

a odbornou veřejnost. Cílem je prevence a léčba sexuálně přenosných chorob (zkráceně STD) 

a HIV/AIDS. 

Cílovou skupinu tvoří: 

- osoby s rizikovým sexuálním chováním a životním stylem  

- prostitutky (z erotických klubů i ulic), občas pornoherečky 

- v menší míře pak mladé bezdomovkyně a narkomanky  

Hlavním cílem činnosti R – R je zabránit dalšímu šíření HIV/AIDS, což zahrnuje 

celou škálu preventivních aktivit: 

- terénní sociální práce - streetwork na ulici, privátech a  klubech (informování 

klientek o prevenci nákazy - rozdávání letáků,  kondomů, lubrikantů)  

- diagnostika a léčba všech sexuálně přenosných chorob a gynekologických 

onemocnění, jejichž přítomnost v těle zvyšuje pravděpodobnost přenosu viru 

HIV 

- psychosociální poradenství: pomoc při jednání s úřady, návštěvy klientek ve 

věznicích a léčebnách, zprostředkování kontaktů na odborné lékaře 

- práce s dětmi klientek (snaha o obnovu fungujících vztahů mezi prostitutkami a 

jejich dětmi) 

- volnočasové aktivity (vč. nácviku divadelních her s klientkami) 

- poradenské centrum v Brně 

- publikace: Safe sex, Ahoj u nás 

- sociální servis (možnost osprchování se, ošacení a občerstvení) 

- přednášky, semináře na školách, v o.s. (předávání zkušeností) 
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Působnost sdružení je celorepubliková se soustředěním se na místa s vysokým 

výskytem komerčních sexuálních pracovnic.
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8 Profesionální společnice 
 

Rádi se ukazují v doprovodu krásných žen a s chutí sklízejí obdivné pohledy méně 

zámožných mužů. Nejúspěšnější podnikatelé, prvotřídní právníci, nejpopulárnější umělci a 

špičkoví profesionální sportovci. Mají tolik peněz, že si mohou koupit takřka cokoliv. Pořizují 

si druhá a třetí auta, zaplňují skříně desítkami značkových obleků, vyhazují statisíce za 

golfovou výzbroj. Co by tak ještě mohli potřebovat? Luxusní společnici! Dívku, za níž se 

všichni ohlédnou a která ještě zvýší jejich prestiž. Půvabnou, elegantní, přitažlivou. A 

zdánlivě nedostupnou. Jen boháč, který si ji pronajal, ví, že jí za hodinu dává pět tisíc korun. 

Platí-li za celý den, stojí ho to třicet tisíc. Když si dají sraz třeba v Římě nebo New Yorku, 

hradí navíc cestovní výlohy a pojištění. Prostitutka? Pssst! Takové slovo zní na téhle úrovni 

nepatřičně. Příslušné agentury používají kulantnější výrazy. Hovoří o "krásných chápavých 

společnicích", "profesionálních partnerkách" či "příjemných dívkách". V propagačních 

materiálech nabízejí pánům, kteří "mají slabost pro něžné pohlaví", spoustu příjemností. 

Například? Nenucenou konverzaci a urovnání myšlenek "v dosahu aury nádherné ženy". 

Upjatějším klientům slibují, že je dívka "vyvede z rozpaků". K tomu všemu si prý úplně 

každý může být jist, že jím vybraná společnice "rychle rozpozná jeho skryté osobní kouzlo". 

Kde? Kdekoliv. Na večírku, v divadle, během obchodního jednání, na romantické večeři při 

svíčkách. A sex? O tom se taktně mlčí.19 

Dívka na veřejnosti sehrává roli atraktivní ženy obdivující jediného muže - klienta. 

Proto na ni nesmí prozradit, že je prostitutkou. Bohatí muži si za pocit, že jsou obletovaní 

králové mezi pány tvorstva, rádi připlatí. Špičkové prostitutky vytvářejí zákazníkovi iluzi 

partnerského vztahu. 

Většina nočních klubů jen středostavovskou záležitostí. Tam se skutečný topmanager 

jen tak neobjeví. Ten si najde slečnu, která bude předstírat citovou vazbu. Horních sto tisíc 

chodí do nevěstinců, zatímco luxusní placené společnice jsou jen pro horních tisíc mužů.20 

Základ tvoří diskrétnost, proto se klientela obrací na dostatečně prověřené agentury. 

Skladba klientů je převážně ze zahraničí, Češi se s luxusními společnicemi stýkají jen 

málokdy.  

                                                 
19 MF DNES. Luxusní prostituce: Dobře placený sex [online]. c1999-2010, datum poslední revize 4.8.2003 [cit. 
2010-3-15]. Dostupné z: < http://revue.idnes.cz/sex.asp?r=sex&c=A030804_083529_sex_jkl>. 
20 MF DNES. Luxusní prostituce: Dobře placený sex [online]. c1999-2010, datum poslední revize 4.8.2003 [cit. 
2010-3-15]. Dostupné z: < http://revue.idnes.cz/sex.asp?r=sex&c=A030804_083529_sex_jkl>. 
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Objednávat si drahou společnici patří ve světě některých boháčů takřka k dobrému 

tónu. Na závěr jednání s obchodním partnerem si naplánují placený sex se stejnou 

samozřejmostí, s jakou chodí do sauny či na masáž. Muži, kteří pociťují k prodejnému sexu 

morální zábrany, je mohou ve společnosti, která si drahé prostitutky dopřává, postupně ztratit. 

Začnou se podřizovat skupinové normě, která konzumaci prostituce vnímá jako běžnou.21 

 

8.1 Prvokontakt s eskortní agenturou 

Skladbu profesionálních společnic tvoří především studující dívky, kterým se otevřela 

náruč velkoměsta. Ony pochopily, že aby mohly ochutnat všechny jeho plody, běžná brigádní 

hodinová taxa jim stačit nebude. Musejí si proto najít lukrativní přivýdělek, který by jim 

přinesl snadný a rychlý zdroj peněz, jelikož musí taktéž zbýt čas na přípravu do školy. Rodiče 

a většinou ani přátelé o této práci nic netuší.   

Nejčastěji se ženy k této práci dostávají přes inzerát typu:  

- Hledáme atraktivní dívky 18-26 let pro modelingovou agenturu… 

- Starší finančně zajištěný muž hledá atraktivní dívku 18-26 let k občasným 

schůzkám… 

- Hledáme atraktivní dívky pro eskortní služby. Angličtina podmínkou. Vysoký 

výdělek zaručen. 

Pokud inzerát tohoto typu dívce vyhovuje, předpokládá se, že je schopna se do tohoto 

businessu zapojit bez námitek. Další možností jak si sehnat tuto práci, jsou známé ze školy, 

z koleje, které si viditelně vydělávají větší peníze, než jejich vrstevnice. A ty, které jsou 

otevřené, se rády podělí a předají kontakt na agenturu.    

Dívka, která projeví zájem o práci v eskortní agentuře musí nejprve předložit 

fotografie obličeje a celého těla. Agentura zváží, zda je dívka vhodnou kandidátkou.  

Poté dojde k setkání mezi majitelem agentury, který si dívku prohlédne a uváží, zda 

odpovídá požadavkům. Vysvětlí dívce základní pravidla, týkající se převážně oblečení, obutí, 

líčení, chování ke klientovi apod. O sexu nepadne většinou ani slovo. Popřípadě je dívce 

sděleno, že co se děje mezi klientem a společnicí, je čistě jejich osobní věc, ale agentura 

nabízí zásadně jen eskortní služby.  

                                                 
21 MF DNES. Luxusní prostituce: Dobře placený sex [online]. c1999-2010, datum poslední revize 4.8.2003 [cit. 
2010-3-15]. Dostupné z: < http://revue.idnes.cz/sex.asp?r=sex&c=A030804_083529_sex_jkl>. 
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Následuje výměna kontaktů mezi dívkou a agenturou. Bez mobilního telefonu by byla 

dívka naprosto ztracená. Veškeré domlouvání schůzek s klienty probíhá právě přes telefon, 

někdy se proto těmto dívkám říká callgirls.  

 

8.2 Klient a eskortní agentura 

Klient si společnici vybírá z mnoha dívek, jejichž decentní i odvážné fotografie jsou 

umístěny na webových stránkách. Aby si klient mohl v klidu prolistovat katalog slečen, musí 

nejprve pomocí e-mailu kontaktovat agenturu o heslo. Běžnému člověku nejsou tyto stránky 

k dispozici. Jedná se spíše o agentury sloužící zahraničním klientům, kteří vkládají plnou 

důvěru v diskrétnost poskytovaného servisu.  

Na internetových stránkách je možné si společnici prohlédnout na několika velmi 

kvalitních fotografiích, přečíst její záliby (samozřejmě i v sexu), oblíbené parfémy, recenze od 

stávajících zákazníků, které jsou pro callgirls velmi cenné. Určují totiž, do kterých cenových 

kategorií dívka spadá. Ceník se pohybuje od 400 – 700 € za hodinu. Dívka si může stanovit 

vlastní cenu, ale musí zvážit, zda za danou cenu bude mít dostatek klientů.  

Aby si agentura dívku vyzkoušela a prověřila, že je ochotná s klientem provozovat 

sex, pošle jako prvního klienta muže, který dívku otestuje a poradí, jak se ke klientovi chovat 

v intimních chvílích.  

 

8.3 Klient a profesionální společnice 

Poté přijdou na řadu první opravdoví klienti, za kterými společnice dochází do velmi 

luxusních hotelů v Praze, nebo za nimi odlétá do evropských a mnohdy i mimoevropských 

států. Klientelu tvoří jak mladí, tak i starší, velmi zámožní muži, kteří tvrdí, že na rodinu a na 

přátele nemají čas. Z tohoto důvodu je najímání si společnic jediným možným způsobem 

relaxace. Většina setkání probíhá obdobně. Pokud si klient pronajme dívku pouze na několik 

hodin, je jasné, že jde výhradně o sexuální služby. Jestliže se mu jedná o několik dnů až 

týdnů, má tudíž zájem o společnost milé dívky a sex bude součástí eskortu.   

Společnice musí být vždy perfektně elegantně upravené, na nohou vévodí boty na 

vysokém podpatku, luxusní spodní prádlo na dokonalém těle a ve tváři hraje úsměv. Musí být 

dobrými posluchačkami, nesmí vyvracet klientovi jeho názor, někteří naopak ocení, že dívka 

má svůj vlastní. Podobné je to i s výběrem jídla.  
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Co se týče sexu, záleží jen na dívkách, kam až jsou ochotné zajít. Ale rozhodně nesmí 

být nuceny do zvláštností, které jim jsou nepříjemné. Klient má právo si stěžovat, avšak 

agentura věří svým společnicím a podpoří je.  

Je nepřípustné, aby se dívka scházela s klienty bez účasti agentury. Velmi často se ale 

stává, že se do sebe společnice a klient zamilují a posléze jsou jejich schůzky čistě soukromou 

záležitostí.  

 

8.4 Komunikace uvnitř eskortní agentury 

Komunikace mezi klientem a agenturou probíhá jednak za pomocí e-mailu, ale i 

telefonu. Agentura si přibližně dvě hodiny před setkáním ověřuje telefonicky, zda je klient na 

daném místě. Pokud je klient nedostupný, setkání se nekoná.  

Komunikace mezi dívkou a agenturou probíhá nejdříve zasláním SMS, kdy se zjišťuje, 

zda má dívka v uvedený termín čas. Pokud dívka se setkáním souhlasí, jsou jí zaslány na e-

mail údaje o klientovi a o sjednané schůzce. V e-mailu je přiložená elektronická letenka, která 

je již zaplacená a společnice si ji jen vytiskne.  

Po příletu se slečny musí nahlásit agentuře pomocí SMS. Peníze od klienta si vyžádají 

ihned po příjezdu do hotelu a uschovají je v hotelovém trezoru pro případ krádeže. Po schůzce 

je dívka povinna odevzdat polovinu výdělku na bankovní účet agentuře pod svým variabilním 

symbolem či pod stanoveným heslem.  

 

8.5 Kariéra profesionální společnice 

Kariéra profesionální společnice končí jednak s věkem, po třicátém roku věku už klesá 

zájem klientů, a jednak dobrovolným odchodem z agentury. Životní úroveň společnice bývá 

naprosto odlišná než před nástupem do daného zaměstnání, a proto se většinou upne 

k bohatému partnerovi, který dokáže uspokojit její nadstandardní požadavky.  

Faktem je, že tento business není trestně postižitelný. Všechny osoby se na něm 

účastní dobrovolně a agentura se chrání tím, že dívce zprostředkovává pouze klienty, kteří 

mají zájem o doprovod či o seznámení, a co se poté děje mezi nimi na agentuře nezávisí. 

Včele agentury jsou lidé, kteří velice dobře ví o mezerách v zákoně, a záludně z toho profitují.  

Stejně tak i jako v jiných odvětvích, i mezi eskortními agenturami je velká 

konkurence. Nejdůležitější je pro ně trefná reklama, jež klienta zaujme a naláká na další 

spolupráci.  
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9 Výzkumná část 
 

9.1 Kvalitativní výzkum 

Jako výzkumná metoda kvalitativně orientovaného výzkumu je použita případová 

studie, která umožňuje zkoumat případ do hloubky. Rozhodla jsem se zkoumat prostituci 

zaměřenou na profesionální společnice více dopodrobna.  

V oblasti kvalitativního výzkumu dnes panuje mezi autory velká terminologická 

rozrůzněnost. 

Hlavním argumentem pro volbu tohoto typu výzkumu je nedostatečná prozkoumanost 

jevu luxusní prostituce, čímž teoretický rámec je tvořen víceméně z výpovědí samotných 

profesionálních společnic, novinových článků a beletrie.  

V kvalitativním výzkumu se snaží pozorovatel popisovat a vysvětlovat jevy očima 

zkoumaných osob, ne na základě svých vlastních názorů a očekávání. Důležité je všímat si 

rozdílů mezi zkoumanými osobami a zjišťovat, jestli existují rozdíly v tom, jak se tyto osoby 

dívají na danou věc. Pro zajištění větší důvěryhodnosti uvádím v některých pasážích přímou 

řeč.  

  

9.2 Etické otázky 

Z hlediska důvěrnosti nebudou zveřejněna žádná data, jež by umožnila čtenáři 

identifikovat účastníky výzkumu. O tom jsem také respondentky ubezpečila. Samy si vybraly 

pseudonym, pod kterým v mé práci vystupují, a to jména, která užívají při své práci 

s klientelou. Při sběru dat jsem využila nahrávání rozhovoru na diktafon. Jsem si vědoma, že 

se jedná o velice citlivou metodu, a tudíž jsou data bezpečně chráněna v mém osobním 

počítači pod heslem. Obě dívky si vyžádaly možnost korekce mnou sepsané případové práce, 

což jsem jim umožnila a společně jsme se domluvily na drobných úpravách.   

  

9.3 Cíl výzkumu  

Hlavním cílem je analyzovat samotný pohled profesionálních prostitutek na 

problematiku prostituce. Zjistit, jak samy tento problém chápou, jaký na něj mají náhled.  
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Dále pak, zda a v čem se subjektivní názor dívek překrývá nebo naopak liší.  

Východiskem výzkumu je fakt, že se jedná o téma, které je díky diskrétnosti 

figurujících osob poměrně tabuizované a je tedy na místě zabývat se jím poněkud více.  

Z praktického hlediska by tedy přínosem tohoto výzkumu mělo být ozřejmění 

problematiky profesionální prostituce, i když v podstatě jen ze subjektivního pohledu 

prostitutek. Výsledky jistě nemohou vysvětlit komplexně daný fenomén, nicméně poskytnou 

určitou ochutnávku luxusní prostituce.  

Do případové studie zařazuji i možné sociální faktory, které mohou mít vliv na to, jak 

dívky tuto problematiku chápou, a to rodinné prostředí, vzdělávání a partnerské vztahy.  

 

Hlavní výzkumná otázka tedy zní: 

Jak vnímají samy profesionální společnice problematiku luxusní prostituce?  

 

Pro případovou studii jsem zvolila následující dílčí výzkumné otázky: 

1) Jak bys charakterizovala práci profesionální společnice?  

2) Jaký byl impuls pro výběr tohoto způsobu obživy?  

3) Jak se změnil tvůj životní styl? 

4) Co ti prostituce vzala a co naopak dala? 

5) Jak si plánuješ budoucí život? 

 

9.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

U tohoto typu výzkumu je výběr osob záměrný. „Záměrný výběr je potřebný proto, 

aby vybrané osoby byly vhodné, tj. aby měly potřebné vědomosti a zkušenosti z daného 

prostředí.“22 Já jsem vybrala dvě dívky, o kterých jsem se dozvěděla, že pracují pro eskortní 

agenturu. Velice mi tuto situaci usnadnila moje známá. S překvapením jsem díky novinovému 

článku zjistila, že se živí prostitucí. Nejprve mi poskytla rozhovor ona a posléze mi předala 

kontakt na svou kolegyni, která byla také svolná k poskytnutí některých informací ohledně 

své práce. Využila jsem tedy tzv. metodu sněhové koule, při níž žádáme respondenty o další 

kontakty.  

 

                                                 
22 GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6, str. 144  
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9.5 Metody a techniky výzkumu 

9.5.1 Rozhovor  

Typ sběru dat záleží na typu studie. Rozhodla jsem se pro využití rozhovoru, díky 

němuž jsem mohla vypracovat případovou studii. Rozhovory byly volné (neformální), 

vzhledem k choulostivé a osobní problematice nelze provádět rozhovor řízený podle návodu, 

což jsem sama během výzkumu zjistila. Bylo nutno spontánně reagovat na každou vzniklou 

situaci během rozhovoru. Ze strany tazatele je rozhovor volně usměrňován podle 

připraveného návodu. Návod představuje seznam otázek nebo témat, které je nutno v rámci 

interview probrat. Tazatel má volnost k přizpůsobení formulace otázek a jejich pořadí podle 

situace. Neformální rozhovor spoléhá na generování otázek v přirozeném průběhu interakce, 

informátor si ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor. Přitom se nashromážděná 

data liší od jednoho rozhovoru k druhému. Tazatel hledá nová témata nebo se snaží rozvinout 

téma předchozí. Síla neformálního rozhovoru spočívá v zohledňování individuálních rozdílů a 

situací. Slabou stránkou neformálního rozhovoru je potřeba delší doby pro získání potřebného 

množství informací.23 

 

9.5.2 Případová studie 

Co se týče přístupu kvalitativního výzkumu, použila jsem případovou studii, jelikož 

umožňuje získat velké množství informací i z malého množství případů. Díky ní lze zachytit 

případ ve všech jeho kontextuálních souvislostech i přes jeho složitost. Zde jde o typ osobní 

případové studie, což znamená, že podrobně zkoumám určitý jev, přičemž zvýšenou 

pozornost věnuji minulosti jedince, kontextu situace a faktorům, které vedly ke zkoumanému 

jevu, v mém případě tedy k prostituci. 

 

9.6 Sběr dat 

Data byla sbírána pomocí rozhovoru, který probíhal z velké části osobně. Využila jsem 

také možnosti komunikace po telefonu a přes e-mail k doplnění mně nejasných informací.  

Nejprve jsem s respondentkami mluvila osobně. Obě si zvolily své přirozené prostředí. 

Sešly jsme se tedy v jejich domově, což jsem také vzhledem k citlivosti tématu považovala za 

nejlepší řešení. Bylo velice komplikované se s dívkami dohodnout na nějakém termínu, 

                                                 
23 Hendl, J: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK  Praha, 1999. ISBN: 80-7367-040-2 
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jelikož jsou obě pracovně vytížené a upřednostňují práci před ostatními zálibami. Nakonec ale 

setkání proběhla. Nejprve jsem seznámila dívky s cílem mé bakalářské práce, aby se 

zorientovaly. Obě souhlasily s nahráváním jejich slov na diktafon, ubezpečila jsem je o 

anonymitě a dohodly jsme se na pseudonymech. Ačkoliv se s jednou z respondentek znám už 

dlouhá léta, volila jsem u obou stejný postup při uskutečňování rozhovoru. Pro překonání 

počátečního ostychu jsem konverzaci směřovala k obecným tématům. Poté jsem se začala ptát 

na otázky ohledně prostituce a nakonec jsme mluvily o osobních tématech, jako je rodina, 

partneři apod. Hlavně u druhé případové studie se stávalo, že respondentka přeskakovala na 

úplně jiná témata, a proto jsem musela být v tomto případě více direktivní. Při sestavování 

případových studií jsem zjistila, že každá z dívek mi poskytla různé množství informací, 

týkajících se hlavně rodinných a partnerských vztahů. Přisuzuji váhu tomu, že se jedná o 

intimní témata a také fakt, že jsem s první respondentkou v blízkém vztahu.  

Rozhovory probíhaly u obou dívek několik hodin. Atmosféra byla velice přátelská. 

Obě dívky jsou kuřačky a během rozhovoru vykouřily s mým souhlasem nesčetné množství 

cigaret.  

 

9.7 Analýza případových studií  

9.7.1 Profesionální společnice Eva  

 

Úvod 

Evu znám od jejích 12 let. Navštěvovaly jsme spolu nižší gymnázium. Eva byla vždy 

pro ostatní zvláštní a měla jen hrstku kamarádů. Mně ale dovolila, abych poznala její svět, a 

tím pochopila její chování a postoj k životu. Naše cesty se rozdělily v době, kdy Eva šla 

studovat obchodní akademii a znovu jsme se sešly, když mi nabídla spolubydlení v jejím 

pražském bytě. Bydlely jsme u Evy ještě s jednou slečnou téměř rok a ani jedné nebylo 

podezřelé, že Eva pracuje převážně v noci. Žádná jsme nepoznala, že se trápí a snáší časté 

ponižování. Eva občas měla tendence sdílet své trápení, svěřit se, avšak vyprávěla o 

nezávazných schůzkách s muži, které potkala v baru. V březnu 2005 vyšel v týdeníku Reflex 

článek o „létajících prostitutkách“. Prolistovala jsem časopis a zadívala jsem se na fotky těch 

slečen. Byla mezi nimi Eva. Najednou mi všechno do sebe zapadalo. Ale Eva zapírala. Po 

několika dnech se přiznala a vyprávěla mi o své práci dopodrobna.  
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Rodina 

Eva se narodila v říjnu 1984 v porodnici v malém městečku na jihu Čech. V nedaleké 

vesničce prožila většinu svého dětství společně s matkou. Rodiče v podstatě spolu nikdy 

nežili, jelikož ani jeden nebyl ochoten ustoupit ze svého požadavku na bydlení. Matka Marie 

se narodila roku 1964, pracovala a dodnes je zaměstnaná v mateřské škole jako učitelka. Otec 

Evžen se narodil roku 1960. Zpočátku pracoval jako dělník v továrně, po roce 1989 začal 

podnikat se spojovacím materiálem, který mu dodnes výborně vynáší.  

Marie se přibližně v roce 1986 s Evženem rozvedla. Po několika letech se seznámila 

s Vladislavem, budoucím otcem Eviny sestry. Ani tento vztah nebyl příliš šťastný. Partneři 

měli mezi sebou neustálé konflikty a na usmířenou si pořídili právě o šest let mladší dceru 

Radku. Eva mluví o tomto vztahu: „Vím, že to bylo takový dramatický, že prostě vůbec než 

jako byli spolu, jako že ještě spolu neměli dítě, tak on tam furt chodil a máma ho furt 

vyhazovala. Jako, že už se hádali předtím.“  

Rodinné vazby v této rodině nebyly příliš pevné. Vladislav pracoval v zahraničí jako 

zedník a domů jezdil jednou za měsíc na víkend. Matka si tudíž veškerou beznaděj a zlost 

vylévala na nic netušící Evě. Konflikty mezi nimi byly na denním pořádku. Eva vypráví: 

„Hlavně si pamatuju, že máma byla hysterka, nebo hysterka, prostě že měla takový jako 

stavy, že...Ale já přesně nevím, kdy to bylo, možná mezi mým 5. až 13. rokem… že jsem 

vyrůstala jakoby jenom s ní a ona měla jakoby hrozný stavy. Neměla teda jakoby chlapa, 

měla dvě děti na krku, neměla prachy, neměla nic a měla takový hrozný záchvaty vzteku.“  

Eva se už jako šestileté dítě pokoušela o útěk. Vztah se sestrou byl založen na hádkách. Jedna 

druhé cokoliv záviděla a žalování a hádání pro ně znamenalo jediný způsob komunikace.  

Nejprve bydlela Eva s matkou u prarodičů, poté se nastěhovali už s Vladislavem do 

bytového domu v té samé vesnici a nakonec rodiče zakoupili dům tamtéž.  

Vlastní otec o Evu neprojevoval jakýkoliv zájem. Přibližně kolem 6. roku byly soudně 

určeny návštěvy, a Eva tudíž dva víkendy v měsíci trávila u otce. Evžen nevytvářel 

Evě ideální prostředí. Bydlel u svých rodičů a pro sebe měl pouze jeden pokoj s jedinou 

postelí, na které v tomto období návštěv spali oba. Nijak se Evě nevěnoval, nechal ji na 

starost prarodičům a věnoval se svým zájmům. Eva si pamatuje z dětství: „Potom akorát vím, 

že jsme hodně jezdili na stopa, třeba když mi bylo pět nebo šest let. On mě využíval k tomu, 

aby nám zastavovali auta. A pak vím, že když jsme spolu jeli někam na pouť, tak mě prostě 

posadil do nějaký atrakce a nechal mě tam. A tak mě to celkem nevadilo.“  
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V dnešní době navštěvuje Eva otce velice zřídka a za matkou jezdí zhruba jednou do 

měsíce na víkend. K otci ji pojí pouze byt v Praze a auto, které jí věnoval. Na tyto věci si Evin 

otec činí neustále nárok a využívá je jako prostředek manipulace.   

Se sestrou si dodnes moc nerozumí. Radka je homosexuální orientace, nedokončila 

středoškolské vzdělání a pravidelně užívá návykové látky.   

 

Vzdělávání 

Eva navštěvovala od tří let mateřskou školu, kde jí bránil v plném projevení se fakt, že 

v dané instituci pracuje její matka. Eva se kamarádila převážně s kluky, jelikož ve stejném 

věku dívky ve vesnici nebyly. Na základní škole bylo tomu také tak. Eva dosahovala 

vynikajících výsledků, aniž by se doma jakkoliv připravovala. To bylo podnětem podání 

přihlášky na víceleté gymnázium do nedalekého města. 

Zde byly výsledky o něco horší, jelikož byla vyžadována pečlivá domácí příprava. Eva 

byla však zvyklá na svobodu, kterou si nikým a ničím nenechala vzít. A nad sebou v podstatě 

žádný dozor neměla. Rodiče měli své starosti a daly svým dětem naprostou volnost. 

Při rozhodování o zaměření střední školy měl hlavní slovo vlastní otec. Směroval ji 

ekonomickou cestou. Eva tudíž úspěšně složila přijímací zkoušky na obchodní akademii 

v několik desítek kilometrů vzdálené Jihlavě. Bylo to pro ni částečně vysvobození. Všední 

dny trávila na internátě při SŠ, a tudíž nemusela podstupovat jakékoliv hádky s rodinou. Na 

internátu se velice rychle spřátelila se spolubydlícími, se kterými kamarádí dodnes. Ve třídě 

to bylo s kamarádstvím obtížnější. Do kolektivu nezapadla, ať se snažila sebevíc. Vlastními 

slovy Eva říká: „Já jsem mezi ně prostě nezapadla. Oni se chovali jako děti. Prostě mně to 

přišlo, víš co, mně to prostě s nima nebavilo a oni si ze mě dělali prostě srandu. Nebo ne 

srandu, ale prostě do mě ryli.“ Sblížila se se spolužáky až na školním výletě ve třetím ročníku. 

Na této škole studovala s vyznamenáním. Učivo ji připadalo až tak primitivní, že skoro celý 4. 

ročník promeškala, což se dorazilo na maturitním výsledku, který neodpovídal průběžným 

výsledkům. Avšak Eva úspěšně složila přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou 

v Praze obor statistika a informatika, kde úspěšně studuje již v navazujícím magisterském 

programu.  

 

Partnerské vztahy 

Ve starším školním věku si Eva prošla sérií platonických lásek.   
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V 15 letech se Eva na diskotéce seznámila se svou první opětovanou láskou, o pět let 

starším Janem. Sama o jejich vztahu mluví: „S ním to bylo takový silný. Myslím si, že jsem 

ho měla hodně ráda.“ Jan jí v té době přitahoval faktem, že studuje vojenskou akademii a 

nebyl proto jen obyčejným nápadníkem, kterých měla Eva nespočetně. Jan byl prvním 

mužem, který ji zasvětil do sexuálního života. V 16 letech s ním měla první pohlavní styk. Jan 

ale Evu zraňoval tajnými schůzkami s jinou dívkou. Eva mu ale vše oplácela stejnou měrou. 

Vysvětluje: „Po prvním rozchodu jsme se dali znovu dohromady, ale vím, že od tý doby jsem 

začala ten vztah brát hrozně jakoby zlehka. Že už jsem znova nechtěla, aby mi ublížil, takže 

jsem se chovala tak, jakože jsem byla vždycky nad věcí. Že jsem spíš ubližovala já jemu, 

nevím, no.“ Chodili spolu celkem půl roku do doby, než Evu seznámil se svým spolubydlícím 

Pavlem. Ten Evě připadal velice přitažlivý nejen fyzicky, ale i svými názory na život. Pavel 

ale také nebral jejich vztah moc vážně a stýkal se hned s několika dalšími dívkami. Eva byla 

bezradná, ale potřebovala někoho, u koho by mohla trávit víkendy. V tu dobu se matka 

s Eviným nevlastním otcem rozváděla a doma to bylo k nevydržení. Vztah s Pavlem vydržel 

přibližně rok. Eva se poté bezhlavě zamilovala do muže, který v tu dobu studoval 

tlumočnictví a překladatelství na FFUK. David ji přitahoval svou neohrabaností a 

nezkušeností. Jejich vztah byl v podstatě založen na sexu. Tedy jen z Davidovy strany. 

Nezdráhal se Evu i znásilnit, kdyby s ním nesouložila dobrovolně. O vztahu s Davidem 

mluví: „To byl další jako hodně intenzivní vztah. To bylo fakt jako šílený. Já vím, že jsem si 

kvůli němu, ty jo, málem podřezávala žíly. To byl další jako impulzivní vztah. My jsme se 

jako strašně moc milovali a zároveň strašně moc nenáviděli.“  Eva však potřebovala oporu při 

každodenních strastech. Partnerství jim ztěžovali i Davidovy rodiče, kteří Evu neměli příliš 

v lásce. Eva se s Davidem rozešla poté, co bez předchozích konzultací odletěl na stáž do 

USA.  

Střemhlav se Eva vrhla do dalšího vztahu. Partnerem se jí stal o pět let starší pracující 

Jakub. Jejich vztah byl ideální. Eva byla stále na střední škole, avšak víkend co víkend trávila 

u Jakuba, který jí byl plnohodnotnou oporou. Avšak po několika měsících se u Jakuba objevil 

veliký hendikep, a to žárlivost. Scény následovaly, jen co se Eva na jakéhokoliv muže 

podívala. Jejich vztah trval rok a půl.  

V té době měla Eva za sebou maturitu a nastěhovala do bytu v Praze, kde jí vznikl 

nový domov. Relativně žádného muže nepotřebovala. Ale zamilovala se do o 18 let staršího 

Jaroslava. Byl ženatý a otcem tří dětí. Vztah s tímto mužem byl založen více méně na sexu. 

Neustále Evu ujišťoval, že se rozvede, ale po ročním vztahu nebyl schopen rodinu opustit.  
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Eva posléze porušila jedno z mnoha pravidel pro práci v eskortní agentuře. Začala se 

stýkat se svým klientem i ve svém volném čase a zamilovali se do sebe. Jednalo se o Jürgena, 

o 26 let staršího Rakušana. Opět byl otcem od rodiny, ale i přesto jim vztah vydržel bezmála 

tři roky. O jejich vztahu vypráví Eva: „Pokaždý, kdy jsme se viděli, musel mít jako koks, jo. 

Sere mě, že jsem ho do toho zatáhla já. Já jsem mu to ukázala, že jo. Pokaždý, když jsem za 

ním jela do Vídně, a kolikrát jsme se kvůli tomu pohádali, to po mně chtěl a kolikrát se na mě 

naštval jen kvůli tomu, že jsem to nesehnala.“  S Jürgenem našli tedy společné záliby jednak 

v drogách, tak i v sexu. Najímali si různé osoby ke společným sexuálním hrátkám. Po třech 

letech Eva zjistila, že se Jürgen není schopen opustit svou rodinu, proto opustila ona jeho.  

Momentálně Eva žije se třicetiletým Jiřím, který je pro ni oporou a se kterým si plánují 

společnou budoucnost.   

 

Eskortní agentura 

Eva o možnosti pracovat jako profesionální společnice uvažovala několik let na 

základě některých článků v novinách a časopisech: „Já když jsem to prostě viděla v těch 

novinách, tak jsem si říkala, ty jo, mně by stačilo osm tisíc za měsíc a prostě jsem věděla, že 

bych toho byla schopná. Věděla jsem, že by mi to zas tolik nevadilo. Nevěděla jsem jakoby, 

jak bych vzala ten sex, ale přesně jsem věděla, že bych byla schopná dělat ten doprovod a 

prostě se tvářit, jakože předstírat, že seš přítelkyně.“  

Když se nastěhovala do Prahy, přišla o veškeré kapesné ze strany rodičů a byla 

odkázaná sama na sebe. Zpočátku pracovala v luxusním hotelu jako pokojská, ale na nájem, 

jídlo, účet za telefon a učebnice to bylo pořád ještě málo. Díky internetu se seznámila 

s mužem, který ji doporučil svou známou, která se několik let živila jako společnice. Sešly se 

a Dagmara ji uchvátila. Vypadala naprosto přirozeně a o práci společnice mluvila velmi 

hezky. Eva hned druhý den zavolala na telefonní kontakt od Dagmary a domluvila si schůzku. 

Oblékla si na sebe to nejlepší a s nervozitou zamířila do velmi luxusního hotelu v Praze. Zde 

už ji očekávaly čtyři perfektně upravené ženy. Ptaly se jí na vše možné a zařídily jí schůzku 

s prvním klientem.  

Den další se Eva připravila přesně podle stanovených pravidel a přispěchala na 

schůzku s mladým krásným česky mluvícím mužem. Už to se jí zdálo podezřelé. Jeli spolu do 

jednoho z hodinových hotelů, kde Evě mladík prakticky vysvětloval, jak se má v branži 

společnice chovat. Jeho úkolem bylo zjistit, zda je Eva dostatečně připravená na tuto profesi a 

odměnil ji sumou 6.000,- Kč. Byly to rychle vydělané peníze, avšak Eva prozvracela celou 
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noc a několik dní byla mimo sebe. Peníze ale potřebovala nutně, jelikož její lednička zela 

prázdnotou.  

Odhodlala se a vzala další nabídku od agentury. Dostala pouze popis muže a místo, 

kde se mají sejít. Měl to být Japonec. Když vstoupila do hotelu, nějaký muž podobný popisu 

stál ve foyer, ale Eva si nebyla jistá. Koukali po sobě a Eva se osmělila a oslovila ho. Nebyl to 

on. Po chvíli přišel jiný muž a odvedl si Evu na pokoj. Bylo to trapné pro oba. Nejprve si 

lámanou angličtinou povídali a poté přišel na řadu i sex.  Pod vidinou slíbené sumy, kterou 

měla již uloženou v kabelce, jí to nebylo nepříjemné. Eva o této situaci mluví: „Jela jsem na 

prodlouženej víkend a přivezla jsem šedesát tisíc, což pro mě, já jsem v životě tolik peněz 

nikdy ani neviděla pohromadě. A teď najednou jsem to měla za první tejden, co jsem tam 

pracovala.“  

První let se konal ve třech společnicích a mířil do Londýna za partou kamarádů, kteří 

si slečny objednali na celý víkend. Evě se tato práce začala zamlouvat, jelikož si víkend 

náležitě vychutnala v luxusním hotelu, obklopena vynikajícím jídlem a velmi přátelskými 

lidmi. Sex po ní nevyžadovali, ale Eva měla pocit, že si ty peníze musí zasloužit. Po této 

zkušenosti jí nedělalo problémy létat sama po Evropě, někdy i mimo ni.  

Sex není pro Evu vždy příjemný. Vždy, když vydělává peníze, říká si, že je to 

naposled. Avšak vidina peněz je silnější. 

Při nástupu do agentury byla Eva v té nejnižší cenové skupině, ale po dvou letech se 

vypracovala do té nejvyšší. Podle jejích slov: „Teď jsem začala poznávat, že ty lidi tě ocení 

daleko víc, když tam přijdu sebevědomá, protože už nepotřebuju ty peníze. Protože už tu 

práci nedělám primárně pro ty peníze, protože už je jakoby mám a už mi za to ty peníze 

nestojí, abych do toho dala všechno. Takže by mi nevadilo, kdyby se se mnou pohádali nebo 

cokoliv.“  Eva má několik stálých klientů, kteří jsou pro ni spíše něco jako kamarádi.  

 

Klady a zápory 

V Evině případě klady převyšují negativní stránky prostituce. Naučila se asertivitě, 

správnému jednání s muži, chování ve společnosti, zdokonalila se v umění spolehnout se 

sama na sebe. Velmi oceňuje výrazný pokrok v angličtině.   

Ze záporů je třeba zmírnit některé zlozvyky. Eva poměrně dost kouří, přibližně jednu 

krabičku cigaret denně, alkohol pije velmi často a ani drogy jí nejsou cizí. Mluvím především 

o extázi a kokainu. Díky těmto látkám dokáže být neustále čilá a naladěna na správnou notu 

v jakoukoliv denní dobu, což klienti velmi oceňují.  
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Ani Evina psychika nezůstala beze stop. Úzkosti a deprese zahání výše zmíněnými 

látkami a antidepresivy. 

 

Budoucnost 

Eva je nyní spokojená. Má přítele, který toleruje její zaměstnání. Bohužel ji nedokáže 

zabezpečit natolik, aby mohla s prací profesionální společnice přestat.   

Plánuje si spokojený rodinný život bez eskortní agentury, i když přiznává, že ten, kdo 

pozná, jak je jednoduché vydělávat peníze jako společnice, bude se těžko této práce vzdávat. 

Okusila danou zkušenost na vlastní kůži. Rok a půl dokázala žít jen z našetřených úspor. 

Avšak zaběhnutý styl života a dluhy ji donutily se vrátit. Již šestým rokem se živí svým tělem 

a ze začarovaného kruhu prozatím nevidí jiné východisko.  

 

 



- 49 - 
 

 

9.7.2 Profesionální společnice Sandra 

 

Úvod 

 Se Sandrou mě seznámila moje známá Eva, která již šestým rokem pracuje pro 

eskortní agenturu jako profesionální společnice. Potkaly se v kabaretu, kam zamířila s jedním 

ze svých klientů. A kabaret to není ledajaký, upoutávky lze vidět na billboardech a letácích po 

celé Praze. K nepřehlédnutí nejsou ani luxusní limuzíny rozvážející své dokonalé dívky 

k roztouženým klientům. Co se týká pracovních záležitostí, byla Sandra velice sdílná, oproti 

osobním informacím, kde byla v některých pasážích poměrně uzavřená.   

 

Rodina 

Sandra se narodila 11.7.1989 v Praze - Podolí, kde žila po většinu svého dětství. 

Matka Jana se narodila v roce 1966 a otec Jiří v roce 1964. Spokojená rodina žila v malém 

panelákovém bytě o velikosti 2+kk. Matka pracovala pro zahraniční firmu jako sekretářka a 

otec nejdříve pracoval jako řadový dělník v továrně, ale od roku 1989 obchoduje se 

vzduchotechnikou. 

Avšak po několika letech se vztah mezi rodiči začal rozpadat. Otec řešil své problémy 

v náručí milenek a matka vše vědomky snášela a odpouštěla mu, jen aby Sandře udržela 

rodinu pohromadě. O situaci doma Sandra říká: „Tatínek měl samozřejmě, jako ne asi každej 

mužskej, každej muž není takovej, ale většina chlapů takovejch je, že mají takový ty milenky, 

nebo prostě takový ty bokovky, jo. Že prostě když se doma něco dělo, když jsem byla 

nemocná nebo tak, nervy, já jsem brečela, nebo mi nebylo dobře po nemoci, no tak tatínek 

toho měl dost, tak si prostě vyrazil.“  

Pro Sandru je matka i nejlepší kamarádkou, může se jí totiž svěřit s čímkoliv a ví, že 

ona to přijme.  

Momentálně žije Sandra s matkou, avšak s otcem se pravidelně vídá, minimálně 

jednou týdně. Od rozvodu, který proběhl v Sandřiných 14 letech, si rodiče daleko víc rozumí 

a navzájem si pomáhají. S rodiči má Sandra dodnes výborné vztahy. Sama uvádí: „S rodičema 

mám vynikající vztah. A oni mají hlavně vynikající, protože od tý doby, co se rozvedli, tak si 

víc rozuměj. Mají prostě ten prefektní kamarádskej vztah, že si ve všem pomáhaj.“  
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Vzdělávání 

Sandra navštěvovala od tří let mateřskou školu, kde se nijak zvlášť neprojevovala.  

Na základní školu nastoupila v šesti letech. Během školních let měla Sandra mnoho 

koníčků, což se odrazilo na školních výsledcích. Tím hlavním zájmem bylo krasobruslení a 

balet, kterému se věnovala i na střední škole. Vypráví: „Ohledně školních výsledků to bylo 

horší, ale zase jsem byla chytrá na jiný věci. Co se týče právěže takových těch vyspělejších 

témat, jo (smích)“.  

Mezi spolužáky si žádné kamarády nenašla. V té době spíše panovala ve třídě rivalita 

a závist. Nikdy nepochopili, proč je jiná než ostatní. Proč má zvláštní privilegia kvůli svým 

koníčkům.  

Jako střední školu si vybrala soukromou taneční konzervatoř – obor balet, kde 

absolvovala dva roky. Poté se jí stal díky nerozvážnosti úraz, kvůli kterému promeškala 

několik měsíců, a následky jí nedovolily ukončit studium. Jejím snem je dokončit si alespoň 

středoškolské vzdělání.   

Škola, kterou Sandra navštěvovala, byla soukromá, a v důsledku toho se matka Sandry 

poměrně dost zadlužila. Žily, jak se jen dalo, přepočítávaly každou korunu. A pak si Sandra 

řekla dost. Známý jí nabídl práci go-go tanečnice. Proč by tedy nevyužila svého talentu? A 

navíc byla již plnoletá. 

 Na jednom z vystoupení si Sandry všimla slečna, která jí nabídla zajímavější práci. 

Focení aktů. Nad tím se Sandra jen pousmála. O této situaci vypráví: „…no a během čtrnácti 

dnů byla ta krize opravdu tak veliká, že jsme s mámou počítaly padesátníky na chleba, jako 

fakt. Takže jsem si zažila i tu situaci bejt jako fakt na dně.“  Během několika dnů se tedy 

Sandra ocitla nahá v ateliéru. Cítila se trapně, bylo jí do breku. Naštěstí ji doprovázela máma, 

která ji podržela. Vzchopila se a začala využívat svého tanečního nadání. Z toho byl fotograf 

úplně vedle a díky častým zakázkám byla Sandra schopná vydělávat si až 40.000,- Kč 

měsíčně. Suma poměrně vysoká. Avšak na dluhy a na živobytí pořád ještě nestačila. Začala se 

tedy ptát svých kolegyň na nějaké možnosti přivýdělku a naskytla se jí možnost tanečnice 

v kabaretu. Sandra byla nadšená. Proč nespojit příjemné s užitečným, když si dle vlastního 

úsudku za všechny vzniklé problémy mohla sama? A co víc si přát, než mít podporu v těch 

nejbližších.  
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Partnerské vztahy 

V 15 letech se Sandra zamilovala do muže, který byl o 12 let starší než ona. Byl to 

německý zpěvák Max. Tehdy s ním chodila asi dva měsíce a cítí, že to byl jediný muž, 

kterého kdy milovala. Podle jejích slov mu velice ublížila. Nechtěla danou událost 

specifikovat, jen podotkla, že v té době nesnášela, když se k ní muž choval mile. Uvědomila 

si pozdě, že ho miluje. A miluje ho dodnes. Je pro Sandru něco jako modla. 

O partnerských vztazích dále nechtěla hovořit. Upřesnila, že proběhlo několik vztahů, 

ale neměly dlouhé trvání a dále čeká na toho pravého.  

 

Práce v kabaretu 

Při prvním příchodu do kabaretu si připadala jako v pohádce. Peří, zrcadla, luxus, 

báječná společnost. Tanec bez jakéhokoliv dotýkání zákazníků. Idylka. Ale ne na dlouho. Ve 

vzduchu poletovala možnost mnohem výnosnější práce. Placeného sexu na pokojích. Byla jen 

otázka času, kdy Sandra podlehne.  

Pracovní doba se pohybovala od pondělí do čtvrtka od 20 hodin do 5 hodin a v pátek a 

o víkendu od 20 hodin do 6 hodin.  

Za jednu směnu byla Sandra schopná uspokojit kolem 10 zákazníků. Většinou šlo o 

starší galantní pány, nebo naopak o rozjařené mladíky, kteří si na návštěvu kabaretu šetřili 

několik měsíců. Ve větší míře zavítají do kabaretu cizinci. Před Čechy Sandra pouze tancuje, 

nemíní riskovat, že jí někdo pozná. Bez skrupulí o klientech povídá: „No ale jako většinou ty 

cizinci teda jsou mnohem inteligentnější jak ty Češi. Ale jako převahujou to ty paka, opravdu, 

ty idioti, který se k nám prostě chovaj úplně šíleným způsobem a my musíme bejt ty krávy a 

usmívat se, i když tě jako odmítnou.“  

Nejlepšími měsíci pro výdělek je období od června do září. Ale ani v období Vánoc 

nechtějí být muži večer sami a zavítají do kabaretu. Ve výnosnějších měsících je Sandra 

schopná vydělat od 200.000,- Kč do 250.000,- Kč. I přesto, že v práci netráví každý večer, ale 

maximálně 3 dny do týdne.  

Práce Sandry v kabaretu spočívá v tancování na stole pro zákazníka, v tancování pro 

zákazníka v kabince – to vše bez jakéhokoliv dotyku, což se samozřejmě odráží i v ceně za 

danou službu. Vše je chráněno kamerami a k dispozici jsou i bodyguardi u vchodu. Mnohem 

lépe placené jsou služby na pokojích. Zákazník si podle menu vybere danou službu, za kterou 

zaplatí předem.  
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Za jeden večer je Sandra schopná vydělat jako tanečnice 2.000,- Kč až 3.000,- Kč, 

jako společnice na pokoj 12.000,- až 20.000,- Kč. 

Doba pronajmutí dívky na pokoj se pohybuje od 20 minut po 4 hodiny. Delší doba je 

formou eskortu, tzn., že dívka přijede luxusní limuzínou za klientem, doprovází ho na večeři 

nebo jiné společenské akce, a poté s ním tráví čas i v hotelovém pokoji. 

Všeobecně je zakázáno líbání, orální sex dívce a různé sadomasochistické praktiky.  

Dříve platili klienti přímo na pokladně, dnes obdrží sumu dívka a odnese ji sama. 

Jedna polovina peněz připadá dívce a druhá kabaretu. Další obnos získá dívka z nápojového 

lístku. Musí se tedy snažit zlákat klienta nejlépe nejen na pokoj, ale i na drink. Cenová relace 

nápojů se pohybuje od 100,- Kč do 26.000 Kč.  

Setkání s prvním klientem bylo pro Sandru velice nepříjemné. O situaci, která se děla 

předtím, než přikývla, že s oním mužem půjde na pokoj vypravuje: „..asi ještě pět zákazníků 

před ním se mě ptalo, jestli s nima chci mít sex a já jsem odmítla. Pořád jsem si říkala, tak 

kdy řeknu jo. No a nakonec jemu jsem řekla, že jo, protože už jsem měla dost nalito.“  Nikdo 

ji nepoučil, že by měla mít u sebe kondom. Očekávala určitou zásobu na pokoji. Zákazník byl 

na ni nepříjemný a udělal jí scénu, uklidnilo ho až vysvětlení, že jde o její poprvé.  Po činu se 

šla Sandra podívat na kabaretní vystoupení. Uviděla půvabné a usměvavé tančící dámy v peří 

na pódiu a v tu chvíli si uvědomila, že je dle jejích slov v bordelu. Ať už se mu říká jakkoliv, 

ať je krásně vymalovaný, vyzdobený, luxusní, je to prachobyčejný bordel.  Rozbrečela se. 

Nechápala, co tam vlastně dělá. Ale už se pro prodej vlastního těla rozhodla a bude si za tím 

stát. Alespoň do doby, kdy splatí poslední korunu na dluzích.  

Sandra prozradila matce fakt, že pracuje v kabaretu i jako společnice na pokoji asi 

měsíc poté. Potřebovala se někomu svěřit. Dostat všechno ze sebe, podělit se s někým. 

Pozvala matku na večeři. Nemusela jí však nic říkat. Sama vycítila, že se Sandra změnila.  

Mnohokrát je pro ni práce v kabaretu degradující. Hlavně v situacích, kdy klienty 

obchází a nabízí se jim. Odmítnutí je nucena přejít s úsměvem, i když za začátku mívala 

tendence oplácet stejnou měrou.  

Pro Sandru je to ale práce jako každá jiná. Po skončení služby za sebou zavře dveře a 

dál o svých klientech nepřemýšlí. Sex není pro ni nějakým zážitkem, vzrušením. Je úplně jiný 

než s milovanou osobou.  

Sama Sandra nechápe, jak probíhá odvádění daní. Ví, že je dokonale ošetřeno 

profesionály, ale nechce se do ničeho zaplétat a tato oblast pro ni zůstává uzavřená.  

„Proklínám ten den, kdy jsem tam přišla, jo. Protože kabaret (název) to je loď, na 

kterou když vstoupíš, těžko se odchází. A plno holek nikdy neodejde.“ A to z prostého 
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důvodu. Jednoduše vydělané peníze. Pokud ovšem člověk dokáže proměnit své tělo ve věc 

k pronájmu.  

 

Eskortní agentura 

Několik měsíců nazpět ji Eva zasvětila do tajů eskortní agentury, pro kterou Eva 

pracuje. Nechala si nafotit profesionální fotografie, aby si měli klienti z čeho vybírat. 

Z počátku byla Sandra velice nervózní. Byla zvyklá odbýt si svůj čas s klientem na pokoji, ale 

v agentuře si ji zákazníci pronajmou dokonce i na celý víkend. Netušila, zda se bude k nim 

umět chovat. Tyto obavy se později ukázaly jako zbytečné.  

V agentuře má své peníze jisté. Jde si přímo pro určitý výdělek. Naopak v kabaretu 

nikdy netuší, kolik klientů za večer uloví. Na druhé straně si v kabaretu může zákazníka 

dokonale prohlédnout a v agentuře musí jednoduše riskovat. Hlavní a pro Sandru 

nejdůležitější rozdíl spočívá ve faktu, že v agentuře se vyskytují pouze klienti, kteří dívku 

berou jako člověka a ne jako kus masa, se kterým mohou souložit. 

 

Klady a zápory  

Prostituce jí mnoho vzala, ale zároveň i mnohé dala. Vzala jí především vlastní 

důstojnost. Velice jí dle Sandřiných slov pošramotila psychiku, avšak neléčí svůj žal 

alkoholem, jako její kolegyně, dokonce ani nevyzkoušela žádnou drogu. O kolegyních mluví: 

„Holky se třeba léčej tak, že přijdou a vožerou se. A pak jim to jde, jo, pracovat nalitý.“ Na 

druhé straně naučila prostituce Sandru, jak se chovat k lidem, jak s nimi jednat. Zdokonalila 

se v jazycích a v umění spolehnout se sama na sebe. Snaží se ze stávající situace vytěžit jen to 

nejlepší. Dopřát si luxus a pohodlí, které jí tato práce umožňuje. Sama o své práci sděluje: „Já 

to beru jako práci. Já to prostě mám v mozku, říkám si - musím prostě makat, jsem tady pro 

to. Vybrala jsem si tuhletu práci s čistým svědomím a byla jsem střízlivá.“ 

 

Budoucnost  

Sandra si pronajala vilku v Praze – Strašnicích, kde žije s matkou. Matka nepracuje a 

žije z výdělku své dcery. Sama si jako mladá dívka přivydělávala focením aktů.  

Sandra si naplánovala finančně poměrně náročnou budoucnost. Zatím nemůže tuto 

práci pustit k vodě. Chce si našetřit peníze pro horší časy. Matka si plánuje pronájem 

tanečního sálu, který by jí mohl vynášet docela slušný příjem. Sandra by v pronajímání 
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spolupracovala, nebo by si vytvořila svou vlastní eskortní agenturu, o čemž přemýšlí spolu 

s Evou. Je to ale více riskantní než pro agenturu pracovat. Pokud by došlo k nějakému 

trestnímu stíhání, postih by je určitě neminul.  

Zatím nemá pozitivní vztah k dětem. Rodinu do budoucna neplánuje. Pořídila si psa, 

který je jí velice blízký a díky němu si udržuje i kondici.  

 

9.8 Interpretace dat 

9.8.1 Eva 

Eva o práci pro eskortní agenturu uvažovala několik let. Věděla, že by tento způsob 

výdělku pro ni nebyl problém. Poté, co ukončila studium na střední škole, zamířila do Prahy. 

Chtěla se osamostatnit, spolehnout se sama na sebe a být nezávislá na rodičích. To bylo 

podnětem pro hledání brigády, kterou se později stala prostituce. Momentálně se živí jako 

profesionální společnice již šestým rokem. Pracuje stále pro jednu eskortní agenturu. Vybírají 

si ji jen ti nejbohatší, jelikož je v nejvyšší cenové kategorii díky skvělým doporučením. 

Několikrát za týden dělá společnost starším pánům v hlavním městě nebo párkrát do měsíce 

odletí na pár dnů mimo Českou republiku.  

Eva si vybrala tento způsob obživy na základě touhy oprostit se od vlivu rodičů, tzn. i 

od jakékoliv finanční závislosti na nich. Byla zvyklá na nadstandard a chtěla si ho za každou 

cenu udržet. Nepřipadalo v úvahu bydlet na koleji, jako většina studentů. Začala tedy pracovat 

jako společnice pro eskortní agenturu.  

Její životní styl se radikálně změnil. Je zvyklá žít v přepychu, navštěvovat několikrát 

ročně exotické země. Sama říká, že si neváží věcí – kupuje si nové oblečení, aniž by ho 

potřebovala, neustále ztrácí peněženku, mobilní telefon apod. Touha po luxusním životním 

stylu ji dokonce donutila se vrátit k prostituci, i když už teoreticky měla vytvořené zázemí. 

Eva přemýšlela o tomto zaměstnání poměrně dlouho, než se odhodlala k nějaké 

aktivitě. Na prostituci nevidí nic špatného a bere to jako oboustranně výhodný obchod. 

Nikomu tím neškodí. Má náhled jak na negativa, tak i na pozitiva, ale je přesvědčená, že 

klady převyšují zápornou stránku této práce. 

Evě stávající situace vyhovuje. Její partner zaměstnání Evy toleruje a plánují 

společnou budoucnost. Eva chce zůstat věrná eskortní agentuře do té doby, kdy bude žádaná 

nebo kdy si založí svou vlastní.  
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9.8.2 Sandra 

Jsou tomu necelé tři roky, co se Sandra začala živit svým tělem. Její profesní dráha 

byla pozvolná. Nejprve tancovala na diskotékách jako go-go tanečnice, poté fotila akty pro 

porno časopisy. Následně jí byla nabídnuta práce tanečnice v kabaretu, kde později přešla na 

pozici společnice na pokoj. Před pár měsíci nastoupila na pozici luxusní prostitutky u jedné 

eskortní agentury. Poslední pozici hodnotí jako nejlukrativnější, ačkoliv nepatří mezi nejlépe 

hodnocené společnice. Zde má jistý výdělek, oproti kabaretu, odkud se může vrátit domů 

s prázdnou.  

Jako motiv pro prostituci Sandra uvádí dluhy. Na střední škole, což byla soukromá 

taneční konzervatoř, si způsobila díky své nerozvážnosti úraz. Nemohla tedy pokračovat ve 

studiu a díky vysokému školnému se její matka zadlužila. V té době již bylo manželství 

rodičů v rozvodovém řízení a Sandra zůstala s matkou sama. Náklady na živobytí tedy 

neúměrně rostly a Sandra se cítila být odpovědná za ztrátový finanční rozpočet rodiny.   

Sandra chce své matce zajistit nadstandardní životní podmínky. Díky této práci si 

pronajaly vilu a stávající finanční závazky nedovolují sestoupit na nižší příjem. Sandra 

vyjádřila obavu o změnu své osobnosti k horšímu vlivem peněz. Ví, že nebude snadné odejít, 

obzvlášť když se v jejím okolí pohybují ženy, které se prostitucí živí několik desítek let.  

Uvádí kladné i záporné aspekty profesionální společnice. Nedokáže zvážit, které 

převyšují. Má náhled na fakt, že důstojnost v této branži jde stranou. Sex se zákazníkem je 

pro ni rutinou, oproti sexu s partnerem. Momentálně se zaměřuje na vytěžení ze stávající 

situace toho nejlepšího za podpory svých nejbližších. 

Sandra zatím neuvažuje o tom, že by s prací profesionální společnice přestala. Chce si 

našetřit co možná nejvíc peněz a poté z nich vyžít. Ráda by dokončila středoškolské vzdělání 

a koupila si taneční sál, který by pronajímala. Uvažuje i o založení eskortní agentury, kde by 

ovšem figurovala na jiných postech než v současnosti. O založení rodiny zatím nepřemýšlí.  

 

9.9 Výzkumná zpráva 

Ačkoliv příběh každého respondenta byl jiný, ačkoliv každý svůj příběh vyprávěl 

jinak, do různé hloubky a šíře, daly se identifikovat styčné body mého výzkumu.  

Obě dívky využívají prostituce jako prostředek obživy. Eva o tři roky déle než Sandra. 

Respondentky se liší v momentě, jakým se o této práci dozvěděly. Evu pozice luxusní 

prostitutky zaujala v novinách a sama si vyhledala kontakty na internetu. Sandře tato práce 
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byla nabídnuta od své kamarádky, tudíž se přímo mohla seznámit s tím, co tato forma výdělku 

obnáší.  

Motivy jsou také rozdílné. Eva se chtěla osamostatnit, postavit se na vlastní nohy a 

nebýt závislá na rodičích. Sandru ale přinutily životní okolnosti, zadluženost.  

I jejich profesní dráha se liší. Eva nastoupila přímo do eskortní agentury na pozici 

profesionální společnice. Sandřina cesta byla daleko delší – postupovala od pozice go-go 

tanečnice, nechala se fotit pro porno časopisy, poté se jejím zaměstnavatelem stal kabaret a 

momentálně tuto práci kombinuje s eskortní agenturou. Vzhledem k tomu, že Sandra 

nastoupila do eskortní agentury později, je Eva ve vyšší cenové kategorii. Eva má tudíž svou 

stálou klientelu, oproti Sandře, která si ji teprve hledá.  

Setkání s klienty jsou pro obě dívky občas neúnosné a jindy si ho dokážou náležitě 

vychutnat. Sandra častokrát vnímá práci v kabaretu jako degradující, jelikož i přes odmítání 

zákazníků musí zůstat milá. Sex berou obě jako nutnou součást, ačkoliv se o ní oficiálně mlčí.  

Obě dívky mají ve svém okolí blízkého člověka, který ví o jejich práci a je jim oporou. 

U Evy je to přítel a Sandru drží matka.  

Motorem, který pohání prostituci u slečen je taktéž rozdílný. Eva miluje luxus, 

zahraniční dovolené, kupuje si věci, které nepotřebuje a také je často ztrácí. Sandra se chce 

zbavit matčiných dluhů a zajistit jim oběma slušný příjem. Obě společnice se v rámci 

nadstandardního příjmu uvázaly k různým finančním závazkům, které jim jen tak nedovolí 

výši příjmu radikálně omezit.  

Jako společný zápor vyplývá psychická újma dívek, kterou navíc Eva kompenzuje 

kouřením cigaret, užíváním alkoholu a drog. Sandra navíc uvádí, že jí prostituce vzala vlastní 

důstojnost. Shodně obě popisují kladné stránky, a to výrazné zlepšení komunikačních 

dovedností v anglickém jazyce a umění spolehnout se sama na sebe. Eva se dále naučila 

asertivitě, chování ve společnosti a umění jednat s muži. Sandra líčí jako další pozitivum 

umění jednat s lidmi obecně.  

Společné je profesionálním společnicím také vize jejich budoucnosti. Obě prozatím 

neplánují, že by toto zaměstnání opustily, ačkoliv si dokážou představit svůj život bez 

eskortní agentury. Eva považuje jako impuls pro skončení fakt, že už pro klienty nebude 

žádaná, kdežto Sandra si chce naspořit dostatečnou sumu peněz pro zajištění budoucnosti a 

poté se živit jiným způsobem. Obě dívky uvažují o založení vlastní eskortní agentury.  

Eva dokázala několik měsíců žít bez práce společnice, jen z našetřených úspor. Ale ty 

zmizely jako mávnutím proutku a dokonce se Eva stačila zadlužit. Proto dále pokračuje v pro 

ni tak snadném způsobu získání peněz.  
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9.10 Vlastní názor 

Díky podrobným výpovědím dívek jsem si dokázala utvořit na danou problematiku 

vlastní názor. Popravdě řečeno, není jednoznačný. Zpočátku, když jsem se o Evě dozvěděla, 

že prostituuje, dost mě to vyděsilo a hodně to otřáslo naším vztahem. Napadaly mě hrůzné 

věci, které se jí při setkání s klienty musí dít. A zajisté se někdy dějí.  

Někteří lidé profesionálním společnicím závidí luxus, kterého si užívají, muže, kteří je 

obklopují, dálky, které navštěvují. Ale za jakou cenu? Kde je jejich hrdost, důstojnost, 

sebeláska? Hlavní problém je podle mého názoru v nestabilních rodinných vztazích, kde by 

měly převzít od rodičů morální hodnoty a určité hranice, za které by nikdy neměly jít.  

Pro mě je daleko důležitější mít vlastní svobodu, názor a důstojnost, než být 

zahrnována penězi. Ty postupem času mnohanásobně přerůstají sumu, kterou dívky 

požadovaly před vstupem do tohoto bludného kruhu jako potřebnou.  

Vzhledem k tomu, že sexuální pud je nám vrozený, žene někoho více a někoho méně 

k prostituci. Stejně jako pro jiná zaměstnání, i pro prostituci musí být „vlohy“ a kdo je má a 

chce, nechť je uplatňuje. Ani jednu stranu kvůli tomu neodsuzuji. 
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ZÁVĚR 
 

Pokusy vymýtit prostituci jsou stejně staré jako prostituce sama. Veškerá snaha je však 

víceméně marná - jak se zdá, "nejstarší řemeslo" totiž bude existovat tak dlouho, dokud bude 

existovat poptávka po jeho službách. A ta, jak ukazují statistiky, u nás neklesá, ale naopak 

roste. "Láska na prodej" není v Česku ilegální, ale kněžky lásky jsou mimo státní a zdravotní 

kontrolu a regulaci a výnosy z prostituce nepodléhají zdanění. Přitom podle odhadu Českého 

statistického úřadu tvořil v roce 2000 podíl prostituce na HDP zhruba 0,2 procenta, což činí 

4,6 mld. Kč. 24 Nabízí se otázka, proč prostituci rozumným způsobem neregulovat a nesnížit 

tak rizika spojená s jejím provozováním, když už ji nejsme sto vymýtit. 

Podle studií Ministerstva vnitra v posledních letech došlo v ČR k velkému rozšíření 

prostituce, na niž se váže mravnostní, násilná i majetková kriminalita, jakož i nejrůznější 

formy organizovaného zločinu. Stát u nás aplikuje tzv. aboliční přístup, který prostituci ani 

nezakazuje a ani nepovoluje, postihuje pouze jevy, jež prostituci doprovázejí. 

I přes různost názorů jaký by měl být nakonec přístup k řešení problematiky 

související s prostitucí, převažuje ve společnosti negativní postoj k současnému 

nerozhodnému stavu a prostituce je hodnocena jako amorální jev poškozující pověst České 

republiky v zahraničí. Negativně je vnímána i otevřenost prostituce a její veřejná přístupnost 

na příhraničních silničních tazích. Pro tuto situaci je příznačný patový stav, ve kterém na 

jedné straně převládá negativní postoj k provozování prostituce, avšak na druhé straně nebyla 

nalezena dostatečná vůle prostituci regulovat zákonnými prostředky. 

Od roku 2005 Česká republika jedná o vytvoření nového zákona o regulaci prostituce. 

Zřejmě se tedy dočkáme okamžiku, kdy se prostitutky stanou živnostnicemi. Budou vést 

účetnictví, chodit na pravidelné lékařské prohlídky a výdaje na kondomy si odepíšou z daní. 

Stejně jako ostatní si budou stěžovat na neschopné úřady a složitá daňová přiznání. Z pohledu 

daňového poplatníka si nelze než říci - konečně. 

 

                                                 
24 Finanční noviny. Prostituce živností? [online]. c2010, datum poslední revize 9.9.2003, [cit. 2010-3-27]. 
Dostupné z: < http://www.financninoviny.cz/index_view.php?id=15684>. 
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SUMMARY 
 

Generally speaking, the topic of my final work is prostitution. Prostitution is providing 

of sexual services for money or for other value. It´s a social-pathological phenomenon which 

has appeared in the society since ever. 

The fact, that the prostitution has always been connected with a lot of other illegal 

activities, is known. For example theft, restriction of personal liberty, kidnap nad many other 

crimes. In fact, the prostitution itself is not criminal. 

What I´m trying to say is that this phenomenon is very difficult to get rid of. It will be 

easier to find a compromise in our legal system. 

In the terms of my work I focus on a special group of prostitutes. Under this idea we 

usually imagine women who regularly stand at the corner  of the street but this women who I 

speak about people usually don´t notice. Thery´re very pretty, smart and intelligent. I mean 

women who are sometimes called „callgirls“. They work for some escort agency and they 

always visit the clients in a hotel or they can fly to them. Someone can call them „Flying 

prostitutes“. Five years before I read an article about this prostitutes called the same way. And 

this article was shocking for me. I found my friend in there and I was very disappointed. But 

nowadays she told me everythig about this job and my point is, that this work isn´t so bad 

when you can get over it. For example I can name some „advantages“: you travel around the 

world, you improve your knowledge in foreign languages, you learn how to behave in high 

society and mainly you earn a lot of money. Women like this can earn about 1000 € a day. 

But you have to manage a lot of degradation and many embarrassing situations.  

In the first part of my bachelor thesis I describe the history of the prostitution from the 

Middle Ages till our present. Then I deal with the types of the prostitution, I mean the 

prostitution done by women, men and children. I´m trying to clear up the organised 

prostitution, reasons and implications of the prostitution. Not a less part of my final work are 

legal aspects of this phenomenon and solution of prostitution.  

In the research part brings the case work of the two „callgirls“. In the end I add some 

articles to support my arguments 
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1 - Novinové články 

 

Článek č. 1  

Luxusní společnice: dobře placený sex  

 „Hodina za pět tisíc, týden za sto třicet. Tolik stojí profesionální partnerka, která s 

klientem půjde na večírek, do divadla i do ložnice. Kdo a proč si ji kupuje? Patří drahá 

prostitutka k úspěšnému muži stejně jako značkové obleky, golfové hole a lovecká puška se 

zlatou rytinou? 

Rádi se ukazují v doprovodu krásných žen a s chutí sklízejí obdivné pohledy méně 

zámožných mužů. Nejúspěšnější podnikatelé, prvotřídní právníci, nejpopulárnější umělci a 

špičkoví profesionální sportovci. Mají tolik peněz, že si mohou koupit takřka cokoliv. Pořizují 

si druhá a třetí auta, zaplňují skříně desítkami značkových obleků, vyhazují statisíce za 

golfovou výzbroj. Co by tak ještě mohli potřebovat? 

Luxusní společnici! Dívku, za níž se všichni ohlédnou a která ještě zvýší jejich prestiž. 

Půvabnou, elegantní, přitažlivou. A zdánlivě nedostupnou. Jen boháč, který si ji pronajal, ví, 

že jí za hodinu dává pět tisíc korun. Platí-li za celý den, stojí ho to třicet tisíc. Když si dají 

sraz třeba v Římě nebo New Yorku, hradí navíc cestovní výlohy a pojištění. 

Prostitutka? Pssst! Takové slovo zní na téhle úrovni nepatřičně. Příslušné agentury 

používají kulantnější výrazy. Hovoří o "krásných chápavých společnicích", "profesionálních 

partnerkách" či "příjemných dívkách". V propagačních materiálech nabízejí pánům, kteří 

"mají slabost pro něžné pohlaví", spoustu příjemností. Například? Nenucenou konverzaci a 

urovnání myšlenek "v dosahu aury nádherné ženy". Upjatějším klientům slibují, že je dívka 

"vyvede z rozpaků". 

K tomu všemu si prý úplně každý může být jist, že jím vybraná společnice "rychle 

rozpozná jeho skryté osobní kouzlo". Kde? Kdekoliv. Na večírku, v divadle, během 

obchodního jednání, na romantické večeři při svíčkách. A sex? O tom se taktně mlčí. 

Iluze partnerského vztahu 

"Se sexem se samozřejmě počítá," tvrdí zcela otevřeně šéf Clubu No. 1, jenž si nepřeje 



 
 

zveřejnit své jméno. K movitým pánům posílá slečny, které ani trochu nepřipomínají 

dryáčnicky oblékané prostitutky od hraničních přechodů. "S takovou holkou by se klient v 

nóbl společnosti moc neblýskl. Naopak, musel by se stydět," dodává šéf klubu. 

Dívka totiž na veřejnosti sehrává roli atraktivní ženy obdivující jediného muže - 

klienta. Proto na ni nesmí prasknout, že je prostitutkou. Bohatí muži si za pocit, že jsou 

obletovaní králové mezi pány tvorstva, rádi připlatí. "Špičkové prostitutky vytvářejí 

zákazníkovi iluzi partnerského vztahu," říká sexuolog Jaroslav Zvěřina. 

Podle něj je většina nočních klubů jen středostavovskou záležitostí: "Tam skutečného 

topmanažera nepotkáte. Ten si najde slečnu, která bude předstírat citovou vazbu." Podobně 

hovoří i psycholog Petr Šmolka: "Horních sto tisíc chodí do nevěstinců, zatímco luxusní 

placené společnice jsou jen pro horních tisíc mužů." I Šmolka mluví o pseudovztahu a 

demonstraci navenek, tedy předvádění se před okolím. 

Dívky z nejdražších agentur pracují s "nejlepší" klientelou. Cizinců, kteří za nimi 

někdy létají i soukromými letadly, je víc než Čechů. Z kopýtka si prý v Praze občas vyrazí i 

členové zahraničních státních delegací. Pochopitelně vyžadují - kromě kvalitních služeb - i 

naprostou diskrétnost. Proto se obracejí jen na dostatečně prověřené agentury. 

Zbohatlíci se umějí odvázat 

Mezi nejoblíbenější klienty těchto firem patří fotbalisté a hokejisté. Samozřejmě jen ti nejlépe 

vydělávající profesionálové. Jsou totiž mladí, veselí a umějí to pořádně roztočit. A hlavně - 

když se chtějí bavit, nekoukají na korunu! "Řadíme je mezi zbohatlíky, tedy mezi lidi, kteří 

neměli velké peníze od narození. Právě zbohatlíci se dokážou nejvíc odvázat," říká už 

zmiňovaný šéf jedné z agentur. 

Podle jeho zkušeností se lidé, jejichž rodinný majetek je obrovský už po několik 

generací, chovají umírněněji: "Jdou se společnicí na dobrou večeři, dopřejí si romantiku, ale 

nehostí celý lokál. Dobře si rozmyslí, za co utratí své peníze." 

Kontakt s prostitutkou, třeba jen jediný, přiznává zhruba osm procent českých mužů. 

Sexuolog Jaroslav Zvěřina si nemyslí, že by si vysoce postavení muži museli placenými 

službami kompenzovat nějaké sexuální nedostatky: "Naopak, muži z vysokých postů bývají 

biologicky zdravější a sexuálně aktivnější. Jsou dominantní. A právě s dominancí sex hodně 

souvisí. I v přírodě jsou dominantní samci v sexu lepší než ti nedominantní." 

Zvěřina odmítá vžitou představu o tom, že doktoři mají plné ordinace vystresovaných 

ředitelů a podnikatelů: "Je prokázáno, že topmanažeři jsou proti stresu nadprůměrně odolní. 

Ostatně, z padavky, který se hned složí, se jen těžko stane ministr nebo generální ředitel." 



 
 

Proč si tedy velmi bohatí a úspěšní muži, kteří by neměli mít o potenciální partnerky 

nouzi, kupují profesionální společnice? "Někdy nemají čas si budovat postupný vztah nebo 

kultivovat své manželství," říká psycholog Petr Šmolka. Pro mnohého z nich se stává rodina 

nudnou záležitostí, ba až přítěží. "Kdyby si mohli vybrat, kde trávit volný čas, raději než 

domů k manželce půjdou na golf, na squash, za prostitutkou nebo třeba i na pracovní jednání." 

Byznys a pak slečny 

Objednávat si drahou společnici patří ve světě některých boháčů takřka k dobrému tónu. Na 

závěr jednání s obchodním partnerem si naplánují placený sex se stejnou samozřejmostí, s 

jakou chodí do sauny či na masáž. "Především rychle vykvašení mladí byznysmeni si tím 

dodávají ještě hlubší pocit vlastní důležitosti a vyjadřují svou úspěšnost," říká Petr Šmolka. 

Muži, kteří pociťují k prodejnému sexu morální zábrany, je mohou ve společnosti, 

která si drahé prostitutky dopřává, postupně ztratit. "Začnou se podřizovat skupinové normě, 

která konzumaci prostituce vnímá jako běžnou," vysvětluje psycholog Šmolka. 

V mnoha případech však chlapa s překypujícím bankovním kontem vede k najímání 

luxusních společnic jen pouhá rozmařilost. "Pořídí si ji jaksi do sbírky," říká sexuolog 

Zvěřina. Už si dopřáli spoustu přepychových zbytečností. A tak si k nim ještě přikoupí 

atraktivní slečnu. Bohatí, rozmařilí a prostopášní? Dost možná. Jsou však normálně 

vydělávající muži morálnější? Psycholog Šmolka odpovídá opatrně: "Jisté je, že si 

profesionální společnice nekupují. Důvod je prozaický - jejich plat jim na to nestačí. Když 

jsem si to spočítal, mohl bych si já takovou slečnu dopřát tak na tři minuty." 

Luxusní společnice vypadá bezpochyby lépe než pouliční prostitutky. Ale i tahle 

uhlazená kráska si za poskytnutí tělesné rozkoše nechá platit. "Sex za peníze není nějaký 

přepych," říká Jaroslav Zvěřina a bez obalu dodává: "Je to projev pokleslé sexuality. Nechci 

moralizovat, ale je to svinstvo."25 

 

 
Článek č. 2 

Jak studentka vydělá „balík“ 

 „Jednou z nich budou bakalářky a inženýrky. Při studiu si chtějí přivydělat. Můžou si 

na pár hodin týdně sednout za pokladnu v supermarketu. Můžou trávit noc u počítače, vypít 

několik hrnků kávy a překládat texty z angličtiny. 

Nebo se elegantně obléct, učesat, nalíčit a se značkovým kufříkem vyrazit na letiště a 

za pár hodin přistát třeba v Dubaji. A tam zjistit, kdo si je na několik hodin nebo i dnů koupil.  
                                                 
25 http://revue.idnes.cz/sex.asp?r=sex&c=A030804_083529_sex_jkl 



 
 

České vysokoškolačky nečekaně často volí třetí možnost. Nikomu se nechlubí, na čele 

to napsané nemají, stovky studentek však na internetu nabízejí své speciální služby. Říká se 

jim luxusní společnice. 

Jaký je jejich typický zákazník? Cizinec, manažer nebo podnikatel, který má například 

v Berlíně obchodní jednání. Ve městě bude muset přespat, ale nikoho tam nezná. Objedná si 

tedy dívku, která mu bude dělat společnost. Ve dne i v noci. 

Kdy bude chtít a jak bude chtít. Zaplatí jí letenku, odveze na hotel, zaplatí nemalou 

sumu - průměrná cena se pohybuje někde mezi 100 až 800 eur za hodinu. Pokud si dívku 

koupí na delší dobu, hodinová taxa se snižuje. Půlku peněz dostane agentura, pro kterou dívka 

pracuje, půlka zůstává jí. I ty studentky, které si nenápadně „odskočí“ dvakrát, třikrát do 

měsíce, si tak mohou vydělat padesát, ale i sto tisíc. 

„Peníze jsou to hlavní, proč to dělám,“ vysvětluje Dana, která se takto živí necelý rok. 

Pochází z východních Čech, v Praze studuje a potřebuje dost peněz na slušný 

podnájem. Na ulici byste ji minuli bez povšimnutí, nejen díky brýlím vypadá jako typická 

svědomitá studentka. Dokonce je tak svědomitá, že dostává prospěchové stipendium... K 

netradiční brigádě ji přivedla spolužačka. „Je to super! Pracuješ pár dní do měsíce, zadarmo 

poznáš nová místa, lidi, kulturu, získáš nové kontakty!“ lákala ji. 

Že občas bude dělat něco, co se jí bude hnusit, bude vystavena obrovskému riziku v 

cizí zemi, s cizím mužem, o tom už pomlčela. „Zatím jsem asi měla štěstí, žádný konflikt 

jsem nezažila. Spíš mám permanentní strach z toho, aby se na to nepřišlo,“ přiznává Dana.  

Jako studentka vysoké školy má ty nejlepší předpoklady, aby se jí v této „práci“ dařilo, 

aby byl o ni zájem:  

 

- Má rozhled, zvládne širokou škálu konverzačních témat. Od společnice se očekává, že bude 

klienta bavit, bude iniciativní v navázání konverzace. Rozhodně se neočekává, že bude dva 

dny mlčet.  

 

- Ovládá cizí jazyky. Je dokonce možné, že se zúčastní obchodních jednání, musí rozumět a 

být v obraze.  

 

- Je samostatná. Při příjezdu na smluvené místo musí sama kontaktovat klienta, zařizuje různé 

formality, v hotelu například musí do sejfu uložit vyinkasované peníze. Musí si hlídat, aby 

byla dochvilná. To je základ.  

 



 
 

- Nevypadá vyzývavě. To působí věrohodně, ne všichni zákazníci chtějí prvoplánové 

sexbomby s našpulenými rty a velkým poprsím. Vyžadují elegantní, přirozené vystupování. 

Vysokoškolačky jsou také zvyklé používat neustále počítač a internet: ke studiu, pro 

zábavu, k seznamování, komunikaci s kamarády... Kam jinam si tedy dát svou fotku s 

výzvou: jestli se ti líbím, můžeš mě mít! 

Jenže tahle práce opravdu není k chlubení, studentky mají obvykle jedno přání: 

Proboha, ať mě někdo ze známých nebo z rodiny na internetu nepozná! A dělají pro to 

maximum. Kdo měl možnost porovnat vizáž dívek v civilu a pak jejich fotografie na 

internetu, nevěřil by vlastním očím. Skoro vůbec si nebývají podobné. Fotograf a stylista si 

dávají velkou práci, aby dívce vytvořili novou image... 

„Nikdy se neptám zákazníků, na co ty fotky potřebují. Prostě jen splním jejich přání. 

Pokud si přejí retušovat, udělám to. Pokud si přejí vypadat jinak než v civilu, pokusím se jim 

vyhovět. Samozřejmě, že líčení dokáže každou ženu neuvěřitelně změnit,“ říká fotograf 

Michal Marel, který se specializuje na portréty, komerční a reklamní fotografie. 

„Nikdo se to nesmí dozvědět. Naši by to nepřežili. Už tak mi dá strašnou práci 

vysvětlovat jim, odkud beru peníze, kdo mi půjčil na auto, proč nepřijedu na víkend a tak,“ 

přiznává Dana. Ale je to opravdu největší úskalí téhle profese? 

Dvaadvacetiletá Magda je už ostřílená profesionálka. Pracuje sama na sebe, bez 

agentury, se svými rodiči se nestýká, a nemusí se tedy bát jejich reakce a výčitek, její 

kamarádi vědí, čím se živí. A o tomhle světě, kde si muži kupují sex a přízeň mladých žen, ví 

dost. Má hlubší, příjemně znějící hlas a na otázky laika odpovídá věcně, logicky, bez zábran. 

Skoro se dá říct, že se to hezky poslouchá.  

„První půlrok až rok to musí tyhle studentky hrozně bavit. Je to pro ně něco jiného, 

dobrodružství, adrenalin, nová zkušenost. Zároveň ještě mají i jiný svět -školu, spolužáky 

rodinu, takže mají kam uniknout a kam se vrátit. Jenže jestli si zvyknou na pravidelný přísun 

snadno vydělaných peněz, bude těžké se vracet,“ tvrdí Magda. Ale prý takové případy jsou. 

Třeba si najdou přítele, kvůli kterému se této práce vzdají. 

Co je na prodávání sama sebe může bavit? Co když narazí na někoho, komu by se za 

normálních okolností štítily jen podat ruku? „Ani vás vaše práce vždycky nebaví a netěšíte se 

tam. Snažím se chovat jako profesionálka, ale samozřejmě občas někoho odmítnu,“ reaguje 

Magda. 

Daleko nepříjemnější a nebezpečnější je podle ní návyk. A to nejen na peníze a vyšší 

životní standard. Ale návyk na drogy. Odhaduje, že osmdesát až devadesát procent dívek z 

této profese bere drogy. Nejčastěji kokain a pervitin. „Jen droga zaručí, že vydržíte nespat, 



 
 

otupíte a snesete víc a ještě budete mít větší chuť na sex. Navíc na ni máme naneštěstí 

relativně dost peněz,“ varuje Magda. 

Je to začarovaný kruh, z kterého se dá jen těžko dostat ven. A točí se v něm stovky 

mladých žen. Vstoupily do něj dobrovolně - vždyť to bylo tak lákavé!“26 

 
 
Článek č. 3 

Moje holka je k mání na webu 

„Zamiloval se do vysokoškolačky, vztah se idylicky vyvíjel. A pak svou přítelkyni 

objevil na internetu. Jako exkluzivní prostitutku. 

Martinu jsem „potkal“ na chatu. Byla smutná po rozchodu s přítelem, stěžovala si, že 

jí chybí láska, něha.  

Chtěl jsem ji rozptýlit. Zabředli jsme do hovoru a zjistili, že se nám spolu příjemně 

povídá. Psali jsme si zhruba čtrnáct dní, než jsem jí navrhl schůzku. Nic jsem od toho nečekal, 

chtěl jsem jen, aby přišla na jiné myšlenky.  

Tak jsme se setkali. Vypadala jako úplně obyčejná pěkná holka. Studentka vysoké 

školy ze severní Moravy, která bydlí v pronájmu a na živobytí si vydělává ve vydavatelství 

učebnic. 

Přeskočila jiskra, začali jsme se vídat častěji. Chodili jsme na romantické procházky 

Prahou, večeře při svíčkách. Bylo to intenzivní a bylo nám fajn. Po pár týdnech u mě začala 

bydlet. 

Když to řeknu ošklivě, byla to holka, která fungovala. Starala se o mě, jako bychom 

spolu žili mnoho let. Prala, vařila, uklízela, chodila se mnou mezi mé přátele, občas přivedla 

nějakou svou kamarádku mezi nás. Pořád jsem nic netušil. Docela často jsme debatovali o 

společné budoucnosti, řešili jsme, co nám vadí a nevadí. Oba jsme se shodli na tom, že by se 

nám nelíbilo, kdyby ten druhý spal s někým jiným. Plynuly týdny a měsíce, náš vztah téměř 

idylicky pokračoval se vším, co k němu patří. 

Kamarádi mi Martinu záviděli, já si nemohl na nic stěžovat. Trávili jsme spolu spoustu 

času. Sem tam sice odjela na služební cestu či domů, ale nic neobvyklého. Obdivoval jsem, 

jak je šikovná: ve vydavatelství si externě vydělávala dost peněz. Z třídenní služební cesty na 

Slovensko si přivezla dvacet tisíc. 

                                                 
26 http://ona.idnes.cz/jak-studentka-vydela-balik-d00-/ona_telo.asp?c=A060807_104152_ona_telo_jup 



 
 

Nebylo mi to divné, řekla mi, že shání sponzory na reklamu v učebnicích a má 

provize. Na potutelné narážky kamarádů jsem nereagoval. Protože si přivydělávala při studiu, 

nepřipadalo mi divné, že dostává peníze okamžitě a na ruku. Možná jsem měl být pozornější. 

Jednoho dne mi řekla, že za měsíc poletí za kamarády do zahraničí. Měli to být známí 

z vysoké školy. Čím víc se blížil termín jejího odletu, tím víc byla nervózní. Netěšila se, jak 

by se dalo čekat, neuměla mi ani přesně říct, kam letí, za kým, co tam bude dělat. K nedůvěře 

přispěly i další řeči přátel. Začal jsem mít taky pochybnosti, nechával jsem si je ale pro sebe. 

Těsně před odletem mi řekla, že se bojí, že o mě přijde, že mě miluje a chtěla by se 

mnou žít. Cítil jsem to stejně, pořád ale ve mně něco hlodalo. Když odletěla, zjistil jsem co. 

Nechala si u mě nějaké věci, a přestože jsem to nikdy neudělal, kouknul jsem na ně a 

zjistil, kam doopravdy letěla a co ve skutečnosti dělá. Byla to luxusní společnice. Moje chytrá 

princezna, studentka vysoké školy, obyčejná krásná holka, která se při zmínkách o sexu cudně 

usmívala a červenala, byla prostitutka. Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem s ní čtvrt roku v 

podstatě denně a nikdy jsem na ní nic nepoznal. Byla tak obyčejná, tak normální... 

Proč dělala tuhle práci? Proč si vybrala mě? Proč mluvila o tom, že jí chybí láska a 

něha, když se oddávala za peníze komukoliv? A proč mi lhala, když sama tvrdila, že nevěru 

by neodpustila? 

Nemohl jsem jíst, spát ani se soustředit na práci. A ona byla daleko na to, abychom si 

to mohli vyříkat. Vybavoval jsem si všechny ty společné chvíle, vzpomínal na její nálady a 

dával si vše do souvislosti s jejím „diářem“. Přesně jsem si vybavil chvíle, kdy se večer vrátila 

ze setkání „s kamarádkami“, přitulila se ke mně a chtěla se milovat. A přitom chvíli přede 

mnou obsloužila chlípného Germána, který po ní vyžadoval drsné sexuální praktiky. Alespoň 

podle požadavků, jak jí je psala agentura. 

Bál jsem se to říct i kamarádům, věděl jsem, že to budou zlehčovat a že by mi to v tu 

chvíli zrovna moc nepomohlo. A k tomu jsem měl obavy z možné nákazy. Otázek byly 

spousty, informací na internetu, které mě nepotěšily, ještě víc. Čím dál jsem v pátrání 

docházel, tím mi bylo hůř. Vzal jsem si v práci dovolenou, začal jsem pít. 

Když po čtrnácti dnech přijela, hned věděla, co se stalo. Odstěhoval jsem jí věci do 

předchozího pronájmu k jejím kamarádkám. Ony to byly spíše kolegyně, bydlely ve velkém 

čtyřpokojovém bytě v centru Prahy, kam si občas vodily své zákazníky. Psala mi SMS, že mě 

miluje a že mi vše vysvětlí, že toho nechá, že chce být se mnou. 

Rád bych tomu věřil, ale něco ve mně hlodalo. Mohla mít spoustu krasavců, boháčů, 

proč si vybrala zrovna mě? 



 
 

Mluvila o tom, že by chtěla v budoucnu žít v domečku u moře a tam vychovávat své 

děti. Já bych jí tohle splnit nemohl. Slibovala, že toho nechá, znamenalo to ale vzdát se všeho. 

Většiny kamarádek, protože tuto práci dělaly také, peněz, bezstarostnosti. To, co si vydělala 

za víkend, si polovina lidí v Česku nevydělá za měsíc. A ještě se při tom podívala do Turecka, 

Anglie, Spojených arabských emirátů či jiných exotických zemí, bydlela v těch 

nejluxusnějších hotelích a ochutnávala nejlepší lahůdky. 

Náš vztah trvá dál. Už nejsem bláznivě zamilovaný, ale stále jsme spolu. Přestěhovala 

se ke mně, ale pro agenturu pracuje pořád. Slíbila, že to je pár posledních, předem 

domluvených kšeftů, ale pomalu se s tím začínám smiřovat. I ona vše omezila, bere jen 

nejvýhodnější nabídky, obvykle zahraniční a dobře placené cesty. 

Doufám, že toho nechá se začátkem nového semestru, jak slíbila. Pokud náš vztah 

přežije tohle, věřím, že už všechno.“27 

 

 

                                                 
27 http://ona.idnes.cz/moje-holka-je-k-mani-na-webu-d04-/ona_pribehy.asp?c=A060807_102805_ona_pribehy_jup 
 



 
 

 

Příloha č.2 – Připomínky k návrhu zákona o regulaci prostituce dle 

organizace Rozkoš bez rizika 

- POZITIVNÍ ZM ĚNY 

Návrh zákona prodělal značné zlepšení a i zjednodušení oproti dřívějším návrhům. Za 

nejpřínosnější změnu považuje R-R místo registrace osob poskytujících placené sexuální služby 

v místě pracoviště a nikoliv místě trvalého bydliště.  

 

- NEDOSTATKY vidí p ředevším: 

o v opomenutí tzv. druhé strany – zákazníků. V důvodové zprávě se sice poukazuje na 

„odpovědnost ze strany poptávky“, ale tato zodpovědnost zůstává pouze v oblasti svědomí či 

občanské zodpovědnosti bez jakéhokoliv postihu. A právě se svědomím se většina zákazníků 

sexuálních pracovnic dokáže celkem snadno vyrovnat (z 80% jsou to ženatí mužové). 

Přeměřený finanční postih za podporu nelegální prostituce (do 1000,-Kč) by odradil zájemce 

o nelegální sexuální služby poskytované za nižší cenu.  

 
o velmi vysoké pokuty otevírají prostor pro korupci v řadách dohlížitelů na řádný provoz 

poskytování sexuálních služeb (jak státních úředníků, tak i policie a zdravotníků) a na druhé 

straně provozovatele či poskytovatele sexuálních služeb kriminalizují.  Obecně panuje 

představa o enormních příjmech sexuálních pracovnic a pracovníků, ale 15-20 % z nich žije na 

hranici životního minima, hradí náklady na život širší rozvětvené rodiny atd.; kolem 7% jsou 

pologramotné a 0,5% je negramotných zcela. Nebudou mít nikdy prostředky na zaplacení 

pokuty, práci mimo svět prostituce nenaleznou a budou jen plnit naše věznice, jejichž provoz 

není zrovna levným.  

 
o Za největší problém je považována otázka zdravotní způsobilosti.  

Dle dlouhodobých zkušeností je: 

 

- Zdravotní kontrola zbytečně častá. Kontroly jednou za měsíc budou zatěžovat 

zdravotnická zařízení, inkubační doba řady pohlavně přenosných infekcí včetně 

HIV je delší než jeden měsíc a tak testované osoby budou sice vykazovat zdravotní 

způsobilost, ale při tom budou vysoce infekční.  

- Samotné vyšetření není vždy příjemné a výsledkem může být skutečnost, že se 

osoba bude vyšetření záměrně vyhýbat. Zvlášť při opakovaných negativních 



 
 

výsledcích. Světová zdravotnická organizace a jejích rad se naše organizace drží, 

doporučuje u těchto rizikových skupin vyšetření jednou za 3 měsíce. Pokud 

samozřejmě nemá osoba nějaké akutní problémy, tento interval je i dle 16letých 

zkušeností z prací se sexuálními pracovnicemi zcela postačující.  

 

- Žádný zákon nezajistí hygienicky nezávadnou sexuální službu. Jen bezpečný či 

bezpečnější sex může ochránit před nákazou pohlavně přenosnými infekcemi. Na 

zafixování zásad bezpečného sexu v myslích sexuálních pracovníků a pracovnic a 

jejich dodržování při poskytování sexuálních služeb je orientována práce většiny 

občanských sdružení, které v prevenci HIV mezi rizikovými skupinami pracují. 

Některá občanská sdružení poskytují i lékařská vyšetření, ale jen jako doplnění 

služeb či zpětnou vazbu, která ukazuje, zda a jak tato metoda funguje.  

 

- Kladení přílišného důrazu na lékařské vyšetření je zavádějící. Dle výpovědí 

klientek, každý druhý muž to zkouší a chce sexuální službu bez ochrany. Tlak na 

poskytování sexu bez ochrany ze strany zákazníků se bude zvyšovat, pokud si 

budou jisti, že sexuální pracovnice je pod lékařskou kontrolou.  

 

o na formulování tohoto zákona mělo podílet i Ministerstvo financí. Pro řadu 

provozovatelů a provozovatelek by bylo zapotřebí vedení účetnictví zjednodušit, 

spokojit se např. s paušální daní zvlášť v případech nabízení sexuálních služeb na 

ulicích nebo silnicích.  

 

o  problémem, který bude nutno vyřešit je velká migrace v sexbyznysu. Není to zlovůle 

sexuálních pracovnic vyhnout se zákonu a povinnostem z něj vyplývajícím, ale 

neviditelná ruka trhu, která přikazuje neustále obměňovat sexuální nabídku.  



 
 

 
 

 

Příloha č.3 - Trestné činy související s prostitucí 

 
§168 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Obchodování s lidmi 

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho 

bylo jiným užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k 

výrobě pornografického díla, 

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla, 

c) k službě v ozbrojených silách, 

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo 

kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, 

pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo 

závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí 

bylo jiným užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k 

výrobě pornografického díla, 

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla, 

c) k službě v ozbrojených silách, 

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo 

kdo kořistí z takového jednání. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 



 
 

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

nebo 

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

(5) Odnětím svobody na deset až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt. 

(6) Příprava je trestná.“28 

 

§ 170 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Zbavení osobní svobody 

(1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 

domněle bez vyznání, 

c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy, 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

(4) Příprava je trestná.“29 

 

§ 171 40/2009 Sb., trestního zákona 

„ Omezování osobní svobody 

(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody 

až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

                                                 
28 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník  
29 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník 



 
 

v úmyslu usnadnit jiný trestný čin. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 

domněle bez vyznání, 

c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy, 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu.“30 

 

§ 172 40/2009 Sb., trestního zákona 

„ Zavlečení 

(1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho 

přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu z ciziny, bude potrestán 

odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče 

z ciziny do České republiky, nebo ho přiměje, aby se do České republiky odebral, nebo ho 

odvrací od návratu z České republiky. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 

domněle bez vyznání, 

c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy, 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

                                                 
30 Tamtéž. 



 
 

(5) Příprava je trestná.“31 

 

§ 175 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Vydírání 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco 

konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo 

peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, 

c) spáchá-li takový čin se zbraní, 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 

e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 

povinnosti, nebo 

f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 

bez vyznání. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 

(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312), nebo 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.“ 32 

 

§ 185 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Znásilnění 

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k 

pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
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(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, 

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším čtrnácti let, 

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, 

zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je 

omezována osobní svoboda, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.“33 

 

 

§ 186 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Sexuální nátlak 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k 

pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu 

sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, 

jeho bezbrannosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 nebo 2 

a) na dítěti, nebo 

b) nejméně se dvěma osobami. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní, 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v 
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jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo 

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. 

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším čtrnácti let, nebo 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(6) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt. 

(7) Příprava je trestná.“34 

 

§ 189 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Kuplí řství 

(1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo 

kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na 

čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

b) jako člen organizované skupiny. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.“35 

 

§  189 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 

(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení 

nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti 

školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno 

pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
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(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) nejméně na dvou takových místech, nebo 

b) opětovně.“36 

 

 

§191 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Šíření pornografie 

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, 

uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, 

elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, 

nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo 

a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo 

b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 nebo 2 

a) jako člen organizované skupiny, 

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, nebo 

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 nebo 2 

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“37 

 

§192 140/1961 Sb., trestního zákona 

„Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

                                                 
36 Tamtéž.  
37 Tamtéž.  



 
 

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické 

dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. 

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, 

uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, 

elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, anebo kdo 

kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 

léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 

a) jako člen organizované skupiny, 

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, nebo 

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“38 

 

§193 40/2009 Sb., trestního zákona 

„Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla 

nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody 

na jeden rok až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny, nebo 

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“39 
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