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Záv�r 

           Teprve p�i tvorb� této rigorozní práce jsem si 

uv�domil obtížnou definici, uchopitelnost a 

institucionalizovatelnost pojmu prostituce. Dlouhé období 

sankcí, pop�ípad� trp�ní existence tohoto jevu, spolu ve 

vztahu s jeho vnímanou amorálností, jej u�inilo tak�ka ideální 

sou�ástí tzv. šedé ekonomiky, pop�ípad� jev� na, pop�ípad�

za hranicí zákona. Jak patrno z vytvo�ené práce, není 

prostituce ani podnikáním, ani jinou výd�le�nou �inností ve 

smyslu zákona. Je velice obtížn� postihnutelná, protože 

pokud nebudeme akceptovat presumpci viny, tak jedinou 

možností zjistit, zda žena nenabízí úplatný pohlavní �i jiný 

styk je institut agenta provokatéra. To je ovšem v daném 

p�ípad� op�t výrazn� za hranicí morálky. 

          Asi hlavním problémem prostituce je 

provázanost drobn� kriminálního chování prostitutek se 

skute�n� závažnými jevy v oblasti zlo�innosti, které lze 

srovnat s novodobým otroká�stvím. Existence 

organizovaných skupin se pak samoz�ejm� neomezuje 

pouze na obchod s lidmi, ale i prodej narkotik, d�tskou 

pornografii, pop�ípad� vysloven� násilnou trestnou �innost.  

          Hlavní t�žišt� mé rigorózní práce spat�uji 

v komparaci p�ístup� k regulaci prostituce. Pokusil jsem se 

vystihnout modifikace úpravy prostituce vzhledem k �asu, 

nebo� jsem za�adil, alespo� co se �eského právního �ádu 

týká, historický exkurz. Dále jsem provedl �áste�nou 

komparaci geografickou, kdy z mého pohledu považuji za 

nejv�tší p�ínos exkurz týkající se právní úpravy prostituce 

mimo k�es�anskožidovský právní systém, a sice krátkou 

vsuvku týkající se prostituce ve dvou nejexponovan�jších 
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zemích, Japonsku a Thajsku. 

           Podrobn�ji je pak rozvedena úprava 

doprovodných jev�, majících zásadní význam z hlediska 

zlo�inu obecn�, organizovaného zvlášt�. 

           V n�kterých �ástech lze pak možná konstatovat 

p�ílišné zabíhání do detail�, nicmén� jsem toho názoru, že 

s ohledem na obtížn� uchopitelnou podstatu pojmu 

prostituce, mohly tyto jednotlivosti lépe p�iblížit charakter 

tohoto jevu ve vztahu k právnímu �ádu.  

            Záv�rem pak konstatuji, že vzhledem k tomu, 

že jev prostituce není omezen toliko na oblast trestního 

práva, bylo t�eba se alespo� obecn� dotknout jejího 

významu z hlediska sociologického, psychologického, jakož i 

medicinálního. 

     


