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Sociální práce v kontextu obchodu se ženami 

Klíčová slova: sociální práce, obchod se ţenami, obchod s lidmi, sociální sluţby, lidská 

důstojnost, lidská práva, lidsko-právní dokumenty 

Anotace:  

Bakalářská práce s názvem Sociální práce v kontextu obchodu se ţenami, pojednává o tomto 

širokém a celosvětovém problému. Má za cíl poskytnout sociálním pracovníkům, kteří se 

touto problematikou chystají zabývat, základní, důleţité informace, které z hlediska 

sociální práce s obchodovanými ţenami budou potřebovat a jistě je i uplatní. Snaţí se o 

multidisciplinární přístup. Začíná popisem důleţitých dokumentů, které je pro praxi potřeba 

znát, následně přechází v popis problematiky obchodu se ţenami jako takové. Rozbírá znaky, 

druhy, příčiny a následky obchodu. Následně se dostává k sociální práci jako takové. Nejprve 

ji definuje a poté popisuje jednotlivé sluţby a formy pomoci pro obchodované ţeny. Popisuje 

i prevenci a některé příklady dobré praxe. Pak uţ je prostor pro stručné eticko – teologické 

posouzení problematiky. To zejména z pohledu lidské důstojnosti a lidských práv.  

 

Social work in the context of trafficking in women 

Keywords: social work, human trafficking, human trafficking, social services, human dignity, 

human rights, human rights documents 

 

Annotation:  

 

Bachelor thesis entitled Social Work in the context of trafficking in women, covers the broad 

and global issues. It aims to provide social workers who intend to address this problem, basic, 

important information for social work with trafficked women will need and certainly is 

applicable. It seeks a multidisciplinary approach. Starts with a description of important 

documents that need to know to practice, then turns into a description of the problem of 

trafficking in women as such. It analyzes the characteristics, types, causes and consequences 

of trade. Subsequently passed on to social work as such. First, he defines and then describes 

various forms of assistance and services for trafficked women. It also describes prevention 

and some examples of good practice. Then it is time for a brief ethical - a theological issue 

assessments. This particular view of human dignity and human rights. 
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Úvod 

  

Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazvala „Sociální práce v kontextu obchodu se 

ţenami“ se budu snaţit vysvětlit, oč v této velmi rozsáhlé problematice jde. Tuto sféru 

organizovaného zločinu a část obchodu s lidmi, jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, ţe se sama 

pohybuji v prostředí, kde se setkávám se ţenami, které byly nějakým způsobem obchodované. 

Pracuji totiţ v azylovém domě pro matky s dětmi. Některé ţeny-matky, se kterými se zde 

setkávám, si prošly nějakým druhem obchodu, ať uţ je jejich manţel nabízel svým přátelům 

za jakýkoliv druh úplaty, či sami „dobrovolně“ stávaly na ulici, nebo jsou to příslušnice 

jiného etnika nebo národnosti a při snaze najít si zde práci, narazily na podvodnou pracovní 

agenturu, která jim dávala jen minimum z toho, co si skutečně vydělaly. Obchod s lidmi – se 

ţenami, je velmi závaţný druh kriminality a představuje závaţné porušení lidských práv 

oběti. Proto je nutné ho řešit komplexně a v součinnosti. V práci se pokusím představit vrstvy, 

od Ministerstva vnitra po nevládní neziskové organizace, které se v tomto jevu angaţují a 

nabízí svoji pomoc.  

 Ráda bych, aby tato práce mohla poslouţit jako snadno čitelný a přehledný manuál pro 

sociální pracovnice a sociální pracovníky, kteří se touto problematikou teprve začínají 

zaobírat, či pro studenty těchto oborů. Pro všechny, kteří přichází do styku se ţenami, které se 

snaţí odejít z prostředí obchodu nebo z něj jiţ odešli a potřebují pomoci s návratem 

k běţnému ţivotu. Mým cílem je představení této problematiky a jejich důsledků na ţivot 

ţeny, která se stala obětí obchodu. Sociální práce, v součinnosti s jinými obory, je pro 

obchodované ţeny vhodným nástrojem k „znovuzaběhnutí“ v běţném ţivotě. Sociální 

pracovník či pracovnice by jí měl být průvodcem, rádcem, pomocníkem a profesionální 

oporou. Vzhledem k rozsahu této práce se ale nebude jednat o rozsáhlý spis. Tohoto cíle se 

budu snaţit dosáhnout nejen za pomoci odborné literatury, článků, které se tohoto tématu 

dotýkají, ale i pomocí mnoha internetových publikací Ministerstva vnitra ČR, Mezinárodní 

organizace práce ILO (International Labour Organization) a v neposlední řadě pouţiji 

publikace organizace La Strada Česká republika. Tato práce nejprve popíše druhy obchodu se 

ţenami a následně bude zaměřena převáţně na prodej ţeny do prostituce.  

 V této práci se tedy dočtete, co je obchod se ţenami, jaké jsou jeho nejrůznější formy, 

jak se právně postupuje v České republice a z čeho naši zákonodárci čerpají při připravování 

zákonů, které se týkají obchodu s lidmi. Dále se pak zaměřím na sociální práci jako takovou. 

Definuji pojem sociální práce, nevynechám ani pojmy, jako jsou lidská důstojnost, lidská 
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práva a sexualita. Ty jsou pro téma velmi důleţité a nezanedbatelné. K porušení těchto práv 

dochází v obchodu se ţenami vţdy a my si ukáţeme, proč je toto porušení tak závaţné.  

Následně se zaměřím na kontext obchodu se ţenami na moţné postupy, jak takové ţeny 

zachytit a formy účinné pomoci. Jako vodítko a zdroj informací poslouţí zákon 108/2006 o 

sociálních sluţbách. Popíši moţnosti, které tento zákon dává sociálním pracovníkům a jaké 

sociální sluţby nabízí obchodovaným ţenám.  Abych mohla autenticky ilustrovat zrůdnost 

činu, kterým je obchod se ţenami, pouţiji knihu Panenka, která řekla ne! Pojedná o mladé 

ţeně, které se díky nepřízni osudu a jedné noční zábavě ze dne na den stala obětí bulharského 

romského rodinného klanu, který obchodoval se ţenami. Prodával je a zacházel s nimi jako se 

zboţím.  
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1. Obchod s lidmi  

 

V první části této práce vysvětlím, oč se vlastně v této problematice jedná. Jde mi 

především o vysvětlení pojmu obchod se ženami. Zaměřím se i na mezinárodně platné 

konvence a úmluvy, které se tímto fenoménem zabývají. Nezůstanu ale jen úrovni 

mezinárodní a popíši i dokumenty, které vycházejí v České republice, jsou to především 

dokumenty, které vydává Ministerstvo vnitra. Dále se pak seznámíme s druhy obchodu, které 

se dají rozlišit, ty se samozřejmě velmi často prolínají. Pachatel totiţ svoji oběť velmi často 

např. nutí k prostituci (i na území jiného státu), následně jí odebere velkou část vydělaných 

peněz, případně nutí její dítě k ţebrotě, vydírá jí… O tom ale konkrétněji aţ v dalších částech 

práce.  

Obchod se ţenami můţeme nazvat jako novodobé otroctví. Jakkoli se nám v dnešní 

době můţe zdát nepravděpodobné, ţe by se na našem území mohla vyskytovat ţena, která je 

nucena k práci – prostituci, k ţebrotě, k sňatku násilným způsobem či jinak činěným 

nátlakem, tak opak je pravdou. Tento fenomén se nevyskytuje jen v zemích třetího světa, 

v Africe apod. Je i v Evropě, v České republice. Jedná se o jednu z nejvýnosnějších forem 

organizovaného zločinu, můţe se řadit vedle prodeje drog a zbraní. Počet obchodovaných 

lidí/ţen samozřejmě nelze přesně určit. Tato činnost se odehrává skrytě, je nezákonná, a proto 

o ní nejsou ţádné statisticky přesné údaje.  

 

1.1 Definice pojmů a důležité listiny pro témata práce 

V České republice se obchod s lidmi trestá podle paragrafu 168 trestního zákona. 

Tento paragraf vychází z definice Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému 

zločinu, která byla přijata v Itálii v Palermu v roce 2000. Spolu s touto konvencí byl přijat i 

Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ţenami a dětmi.  

Definice zní:„Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, doprava, transfery, ukrývání nebo 

přijímání osob pod hrozbou nebo za pouţití síly nebo jiných forem nátlaku, únosem, 

lstí, podvodem, zneuţitím pravomoci nebo situace bezbrannosti nebo za pouţití 

poskytnutí nebo získání peněz nebo prospěchu k získání souhlasu pro ovládání osoby 

jinou osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje minimálně 

vykořisťování prostitucí jiných nebo jinými formami sexuálního vykořisťování, 

nucenou prací nebo sluţbami, otroctvím nebo praktikami podobnými otroctví, 
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nevolnictví nebo odstraňování orgánů“
1
. Česká republika ratifikovala tento dokument v roce 

2002.  

 Jak jsem jiţ řekla v úvodu této práce, obchod se ţenami bývá součástí organizovaného 

zločinu, proto povaţuji za vhodné přiloţit i definici tohoto jevu. I tato definice pochází z jiţ 

zmiňované konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu.„Skupina 

organizovaného zločinu znamená strukturovanou skupinu tří či více osob 

existující po určité časové období a jednající ve vzájemné dohodě za účelem spáchání jednoho 

či více závaţných trestných činů či trestných činů stanovených v souladu s touto Konvencí za 

účelem získání přímého či nepřímého finančního či jiného hmotného prospěchu.“
2
 S touto 

definicí se setkáme ve druhém článku konvence pod písmenem a). Strukturovaná skupina 

v tomto případě znamená, ţe nejde o náhodně zformovanou skupinu, která by se setkala jen za 

účelem spáchání jednoho trestného činu a pak se zase rozešla. Jejich činnost má trvalejší 

charakter. 

 Anthony Giddens popisuje, čím organizovaný zločin není: „Získávání přesných 

informací o povaze organizovaného zločinu je pochopitelně obtíţné. V romanticky 

pojímaných gangsterkách se setkáváme s obrazem organizovaného zločinu řízeného Mafií 

(…). Tato Mafie s velkým M je podobně jako kovboj do jisté míry produktem amerického 

folklóru.“ 
3
 

 Sexuální vykořisťování je častým motivem pro obchod se ţenami, ze sexbyznysu totiţ 

plyne velké mnoţství peněz. Ţeny se prodávají do prostitučního prostředí (nevěstince, night 

cluby, erotické bary, ulice…) nebo jsou k prostituci nuceny v prostředí bytů, točí 

pornografické filmy nebo je to často kombinace všech těchto činností. Pojem nucená práce, 

který se často dává do souvislosti s naším tématem, můţeme definovat dvěma způsoby. První 

způsob definovala mezinárodní organizace práce ILO takto "kaţdá práce nebo sluţba, která se 

na nějaké osobě vymáhá pod pohrůţkou jakéhokoli trestu a ke které se tato osoba nenabídla 

dobrovolně"
4
 Podle tohoto výkladu ale nemůţeme chápat například práce, které osobám ve 

výkonu trestu ukládá zákon, nebo vojenskou či civilní vojenskou sluţbu. To podle Listiny 

základních práv a svobod není nucená práci. Podle mezinárodní organizace práce, je většina 

obchodovaných lidí na nucenou práci obchodována za účelem sexuálního zneuţívání (43%). 

                                                           
1
 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/konvence_osn.pdf 

2
 tamtéž 

3
 Sociologie, Anthony Giddens str. 219 

4 Obchodování s lidmi za účelem nucené práce, způsoby monitorování náboru migrujících pracovníků: Výukový 

manuál 2005 
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Většinu z tohoto čísla budou tvořit ţeny a děti. Ta samá organizace uvádí, ţe nejniţším 

celosvětovým odhadem počtu obchodovaných osob za účelem nucené práce je 2 450 000. 

 Po definování nejdůleţitějších pojmů, představím dokumenty, které se problematikou 

obchodu se ţenami zabývají. Tato kapitola bude poměrně stručná, protoţe není pro mojí práci 

stěţení, ale povaţuji za nutné se o právním zakotvení této problematiky zmínit. Začneme 

mezinárodními dokumenty, které jsou pro Českou republiku právně závazné a ze kterých 

čerpá ve svém zákonodárství. Nezůstanu jen u dokumentů mezinárodních, ale přiblíţím i 

dokumenty české, například Manuál pro Policii ČR – obchodování s lidmi nebo Národní 

strategii boje proti obchodování s lidmi pro období 2008 – 2011, ta je dokumentem 

nejaktuálnějším. 

V první radě je na místě podrobněji představit Protokol o prevenci, potlačování a 

trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Konvenci 

Spojených národů proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. Tento Protokol je pro 

sociální práci s oběťmi obchodu se ţenami velmi důleţitý. Klade si za cíl prevenci, ochranu a 

pomoc obětem. Toho chce dosáhnout díky spolupráci národů, které konvenci podepíší. 

Samozřejmě také poukazuje na nutnost úpravy zákonů tak, aby byl tento čin trestný jiţ ve 

stádiu pokusu, dále aby byl trestán kaţdý, kdo se spoluúčastní na obchodu s lidmi a také ten, 

kdo ho bude organizovat. Článek 6 upravuje pomoc a ochranu obětem, konkrétně se v něm 

píše, co by měl kaţdý stát poskytnout obchodované osobě. V první řadě je to tedy lékařská a 

psychologická pomoc, poskytnutí bydlení, materiální zabezpečení, dále zaměstnání či 

vzdělání. Zdůrazňuje i to, aby kaţdý stát bral ohled na to, co kaţdá osoba potřebuje – tedy je 

zde důleţitý individuální přístup.  

 Dalším důleţitým článkem tohoto protokolu je článek 9, který upravuje prevenci. 

Členské státy se zavazují k tomu ţe: „stanoví komplexní postupy, programy a jiná opatření    

a)k prevenci a potírání obchodování s lidmi; a  

b)k ochraně obětí obchodování s lidmi, zvláště ţen a dětí před tím, aby se tyto osoby znovu 

staly oběťmi.“ 
5
 Tento protokol byl přijat v Palermu, jak zmiňuji výše, vţilo se pro něj 

označení palermský protokol.  

 Úmluva, která z tohoto protokolu také vychází, se nazývá Úmluva Rady Evropy o 

opatřeních proti obchodování s lidmi. Na rozdíl od palermského protokolu má platnost pouze 

na území Evropy. Výbor ministrů Rady Evropy tuto úmluvu přijal v roce 2005. Česká 

republika tento dokument doposud nepodepsala. Odborníci se v diskusích shodují na tom, ţe 

                                                           
5 Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující 

Konvenci Spojených národů proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, článek 9 
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tento fakt nahrává obchodu s lidmi, potaţmo se ţenami. Tato úmluva totiţ přináší zlepšení 

v oblasti obchodu s lidmi v několika ohledech. Je zde popsáno období na zotavení oběti. To je 

30 dnů „během kterých má moţnost získat dočasné povolení k pobytu, které není podmíněno 

dobrovolnou spoluprací a kompetentními činiteli“
6
 pokud se samozřejmě jedná o obchod 

v nadnárodním měřítku. Další zásadní posun je popsán ve čtvrté kapitole, článek 12 kde se 

dočteme, ţe trestně postihován můţe být i ten, kdo vědomě vyuţije sluţeb obchodované 

osoby
7
, to znamená kupříkladu sluţeb obchodované ţeny. S ohledem na to, ţe nejčastěji jsou 

obchodované ţeny do sexuálního průmyslu, poukazuje na nutnost obsadit oddělení, která se 

touto problematikou zabývají, ve větší míře ţenami (v současnosti je to u nás spíše naopak). 

Také se, stejně jako předchozí dokument, zaměřuje na prevenci a na hlavní cíle boje proti 

obchodu s lidmi a zohledňuje pohlaví obchodované osoby a její věk. 
8
 

 

1.1.1 Dokumenty pro činnosti policie a sociálních pracovníků s důrazem na potírání a 

zabraňování obchodu s lidmi 

 

 V této části budu mluvit o dokumentech, které jsou oficiální a právně závazné. Také 

ale přidám spisy a různé školící materiály, kterými se prezentuje například Policie ČR a jiné 

organizace, které jsou kompetentní k podílení se na řešení situace. Prvním důleţitým 

materiálem je Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2008 – 2011), 

jejím vydavatelem je Ministerstvo vnitra. Tento dokument mapuje a hodnotí předchozí 

národní strategie na toto téma a úspěšnost jejich plnění. Například Policie ČR ve smyslu 

předchozí strategie zřídila nové oddělení a pro jeho pracovníky vypracovala příručku, kterou 

představím níţe. Samozřejmě hodnocení není jediný úkol. Hlavně v něm najdeme úkoly a 

doporučení pro jednotlivá ministerstva a ostatní subjekty, které by měli v následujícím období 

splnit, snaţí se o koordinaci jejich aktivit, aby počty obchodovaných osob klesaly, od toho se 

také odvíjí jednotlivá nařízení. Konstatuje, ţe se Policii samotné, nedaří účinně vyhledat 

případy, které tu ale bezpochyby jsou. Většinu objasněných případů, které najdeme ve 

statistikách, ohlásily samotné obchodované ţeny. Je to ale jen zlomek skutečnosti.  

                                                           
6
 http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2126661 

 
7
 Volně citováno a přeloženo z Committee on Action Against Trafficking in Human Beings, Dokument rady 

Evropy 
8
  Další celosvětové lidsko-právní deklarace a úmluvy, které přímo nesouvisí s obchodem se ženami, ale upravují 

lidská práva a lidskou důstojnost, jsou například Všeobecná deklarace lidských práv, Charta lidských práv, 
Úmluva o právech dítěte apod.  

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2126661
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V následující tabulce, které zpracovala Policie ČR, můţeme vidět, kolik bylo registrovaných 

obětí obchodu s lidmi. Z této tabulky můţeme vidět, ţe obchod s lidmi u nás opravdu více 

směřuje na ţeny, neţ na muţe. Důvodů můţe být několik – muţ takovýto trestný čin spáchaný 

na sobě neohlásí. Motivy se mohou různit. Například pokud je nucen k prostituci, tak můţe 

pociťovat stud a ostych. Muţ se snáze ubrání případnému útoku.  

Rok     2003  2004  2005  2006  2007 
9

 

oběti – ţeny    2  3  10  7  5 

oběti – muţi    1  0  0  2  1 

 

Následující tabulka ukáţe, kolik pachatelů bylo pravomocně odsouzeno za trestný čin obchod s lidmi.  

Rok    1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

2007
10

 

Počet odsouzených osob  5  25  16  15  20  5  12  20  2  4 

K nepodmíněnému trestu  3  17  6  7  5  1  3  8  0  3 

K podmíněnému trestu  2  8  10  8  15  4  9  12  2  1 

 

Dokument se zabývá i prevencí obchodu s lidmi. Kampaň, kterou organizovala IOM – 

mezinárodní organizace pro migraci, pod názvem „Neboj se to říct za ní“ se setkala 

s pozitivním ohlasem veřejnosti. Na této kampani spolupracují Charita ČR – Projekt Magdala 

a organizace La Strada. O této kampani i organizacích budu podrobněji hovořit v kapitole jim 

určené. V rámci prevence je v Národní strategii zpracována příloha č. 1 nesoucí název 

Rámcová koncepce prevence obchodování s lidmi. Ta si klade za cíl preventivní působení na 

ţáky, psychology, sociální pracovníky, učitele, vychovatele, orgány činné v trestním řízení ale 

i na zákazníky prostituce (ti mnohdy neví, ţe ţena prostituuje nedobrovolně) tak, aby byli 

schopni rozeznat případnou hrozbu a řešit jí tak, jak je jim z jejich statusu umoţněno. Mimo 

jiné říká, ţe: 

„Prioritou pro nadcházející období by měla být prevence zaměřená na: 

1. vzdělávání dětí, mládeţe a školu jakoţto nejbliţší okolí jedince, 

2. vzdělávání relevantních profesních skupin, 

3. spolupráce a preventivní působení zaměřené na zdrojové země, 

4. zaměřování pozornosti obecních úřadů na vyuţívání volného času dětí vyţadujících 

zvýšenou pozornost.“
11

 

                                                           
9
 http://www.mvcr.cz/mvcren/article/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 

 
10

 tamtéž 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
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Dále pak popisuje jednotlivé způsoby prevence a u kaţdé z těchto skupin si také klade 

cíle. U odborníků poukazuje na důleţitost multidisciplinární spolupráce při prevenci i řešení 

obchodu s lidmi. Další, tedy druhou, přílohou tohoto dokumentu jsou Základní principy 

fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Tento dokument pak 

pojmenovává jednotlivé sluţby, které mají být nabízeny obchodovaným osobám. Nezapomíná 

ani na osoby, které pobývají na území ČR nelegálně. Najdeme zde moţnosti, které 

obchodovaným osobám Česká Republika nabízí. Domnívám se, ţe je důleţité zde zmínit 

alespoň rámcově to, jak se postupuje v případě oběti, která je na našem území nelegálně – jak 

se řeší její pobyt.  

V první fázi oběť zaţádá o výjezdní příkaz, který je na dobu šedesáti dnů. Během této 

doby se oběť rozhodne, zdali chce spolupracovat a orgány činnými v trestním řízení. Pokud 

ne, je jí nabídnut dobrovolný návrat do země původu (s ním je spojena i finanční hotovost a to 

nejen pro oběti obchodu s lidmi) a jestliţe nevyuţije této moţnosti, tak je vyhoštěna. 

K dobrovolnému návratu do země původu se dá přistoupit kdykoliv. Zde je velmi důleţitá 

informovanost oběti. Má nárok, aby jí veškeré informace byly překládány do jejího 

mateřského jazyka. V případě, ţe se rozhodne spolupracovat, je jí uděleno vízum za účelem 

strpění pobytu – stává se takzvaným strpitelem. Toto vízum se uděluje na dobu nad 90 dnů. 

„Oběť, kterou jako první kontaktovala nevládní organizace a která se rozhodne pro spolupráci 

s OČTŘ nebo alespoň pro kontakt s nimi, je zprostředkováno povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem ochrany na území“
12

 Ve výjimečných případech je oběti uděleno povolení 

k trvalému pobytu.  

 Trestný čin obchod s lidmi je zakotven v trestním zákoníku č 40/2009 Sb.. Dostal se 

sem po novelizaci tohoto zákona. Jedná se o paragraf 168, který definuje obchod s lidmi a 

popisuje, co se pod tímto pojmem dá označit. Samozřejmě stanovuje i dobu, na kterou bude 

případný pachatel tohoto činu odsouzen. Jako související trestné činy můţeme označit, ty 

které jsou uvedeny pod paragrafy 170 – 172. Jedná se o zbavení osobní svobody, omezování 

osobní svobody a zavlečení.  

 Další dokument, o kterém chci mluvit, jiţ není spisem zákonným, ale ve své podstatě 

byl vytvořen v souvislosti s Národním plánem boje proti obchodování s lidmi v minulém 

období. Národní plán dával Policii za úkol, aby vytvořila novou pracovní skupinu, která se 

                                                                                                                                                                                     
11

 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (období 2008 – 2011), Příloha č. 1 Rámcová koncepce 
prevence obchodování s lidmi, str. 1 
12

 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (období 2008 – 2011), Příloha č. 2 Základní principy 
fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi str. 4 



15 
 

bude zabývat pouze obchodem s lidmi. V rámci tohoto nařízení se pracovníci museli i 

proškolit. Jejich zaškolování probíhá v podstatě do současnosti. Tento manuál slouţil 

k uvedení do problematiky, k definici pojmů a k seznámení s moţnými riziky, se kterými se 

policisté mohou setkat. Název této příručky je Obchodování s lidmi - Manuál pro Policii ČR. 

Jedná se o patnáct stran dlouhý manuál, který podává stručné a nejzákladnější informace o 

dané problematice. Velkou měrou se autor tohoto manuálu věnuje Programu podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi (viz. výše).  

 V podobném duchu se nese i další dokument, který je ale bliţší sociálním 

pracovníkům. Byl totiţ vytvořen přímo pro ně. Jmenuje se Instruktážní manuál pro sociální 

a terénní pracovníky – Obchod s lidmi v ČR. Co mi ale v tomto manuálu chybí, je alespoň 

zmínka o zákonu 108/2006 Sb. Ten je pro sociální práci – potaţmo pro sociální sluţby, které 

se obětem obchodu s lidmi poskytují, stěţejní. Ještě dodám, ţe tento dokument je z roku 2007, 

tudíţ zákon jiţ v době jeho vzniku k dispozici byl.  

 Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České Republiky, se 

v některých svých článcích nepřímo dotýká obchodu s lidmi. Hlava první, čl. 1 Lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Čl. 7 nikdo nesmí být mučen ani podroben 

krutému, nelidskému nebo poniţujícímu trestu. Čl. 8 osobní svoboda zaručena. Čl. 9 nikdo 

nesmí být podroben nuceným pracím a sluţbám. Čl. 10 Kaţdý má právo, aby byla zachována 

jeho lidská důstojnost.
13

 

 

1.2. Druhy obchodování se ženami 

 

Nyní si v krátkosti uvedeme, s jakými druhy obchodu s lidmi se můţeme v praxi 

setkat. Nejčastěji se jmenují tyto druhy – nucené práce, sexuální vykořisťování, obchod 

s dětmi, nucené sňatky a obchod s lidskými orgány. O všech se zmíním a popíši aktuální 

situaci podle zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice.  

 

A) Nucené práce – tento druh práce je vykořisťující a velmi často je zaloţen na závislosti 

pracujícího na svém zaměstnavateli, zvláště pokud je z jiné země a v místě stávajícího pobytu 

nemá kam jít. Mezinárodní organizace práce definuje nucenou práci jako: „kaţdou práci nebo 

sluţbu, která se na nějaké osobě vymáhá pod pohrůţkou jakéhokoli trestu a ke které se tato 

                                                           
13

 ÚZ, Listina základních práv a svobod podle stavu k 11. 9. 2009 str. 16 - 18 
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osoba nenabídla dobrovolně.“
14

 To také znamená, ţe lidé pracují v podmínkách, které 

naprosto neodpovídají normám, nepracují pouze osm a půl hodiny, jako běţný zaměstnanec, 

ale mnohem déle. Za odvedenou práci, dostanou buď ţádnou, nebo jen minimální mzdu. 

Jídlo, které dostávají, neodpovídá jejich pracovnímu vypětí. Tito lidé se často do cílové země 

dostanou prostřednictvím podvodných pracovních agentur. Za vidinu lepší ţivotní situace pro 

svoji rodinu, se neváhají zadluţit a pak svůj dluh těţce splácí v šicích dílnách, v zemědělství, 

v továrnách či na stavbách. „V oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního 

vykořisťování je Česká republika i nadále cílovou zemí pro osoby z bývalého Sovětského 

svazu, Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Indie, Číny, Mongolska a dalších asijských zemí.“
15

 

Ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009, kterou v této části 

práci pouţívám jako stěţejní a nejaktuálnější zdroj, se uvádí jedna velmi důleţitá změna, které 

si všimli odborníci v této oblasti. Zatímco v minulém desetiletí byly pro oběti, které byly 

vyuţívány k nuceným prácím, typické patrné následky pro bití a jiném fyzickém násilí, 

v současné době je to jiţ spíše výjimečný jev. Zprostředkovatelé pouţívají mnohem 

sofistikovanější metody, jakými jsou lţi, dluhy a sliby.  

Tato zpráva také nabádá k důkladnějšímu vymezení pojmu „nucené práce a jiné formy 

vykořisťování“ Je důleţité tento pojem lépe definovat, coţ by mělo přispět k snadnějšímu 

postihování a trestání osob, jeţ se tohoto činu dopustí.  

 

B) Obchod s dětmi – děti bývají nuceny k ţebrotě či kapesním krádeţím. Pokud jsou u 

krádeţí chyceny, nejsou trestně zodpovědné. Svůj výdělek pak samozřejmě odevzdávají. 

Další formou obchodu s dětmi je pak vykořisťování v prostituci. Je prokázáno, ţe i tento jev 

se vyskytuje také na našem území. Zvláště pak v pohraničních oblastech se Spolkovou 

republikou Německo. Jsou známy případy, kdy jsou rodiče buď přímo kuplíři dětí, nebo je 

prodají jiné osobě či skupině. Dětskou prostituci lze těţko prokazovat, je skryta a zákaznicí 

přesně vědí, kam za dítětem jít.  

 

C) Nucené sňatky – V České republice si občanky ČR berou cizince za účelem získání 

trvalého pobytu. Tento sňatek můţe být vynucený nebo dobrovolný – po zaplacení určitého 

finančního obnosu. V jiných oblastech například v Africe, si muţ koupí nevěstu a tu pak nutí 

pod pohrůţkou násilí k domácím prácím, nedobrovolnému pohlavnímu styku či k prostituci.  

                                                           
14

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci str. 15 
15

 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009 
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LaStrada uvádí „Obchodníci se mohou představit jako sňatkoví zprostředkovatelé a slíbit 

ţenám úspěšné a bohaté partnery. Pak přijede bohatý cizinec, uzavře se ţenou sňatek a ona 

s ním odjede do jiného státu.(…) Ţeny se pak stávají skutečnými otrokyněmi. Jsou často 

nuceny k prostituci. (…)“
16

 

 

D) Obchod s lidskými orgány – V tomto případě je patrné zneuţití lidské na obou stranách. 

Člověk, který si orgán „objedná“ je váţně nemocný a je ochoten za ní zaplatit vysokou částku. 

Na druhé straně je pak člověk v bídě, který povaţuje dárcovství orgánu za snadný zdroj 

příjmu. Samozřejmě dostane mnohem méně, neţ příjemce zaplatí. Nejčastěji kupovaným 

orgánem jsou ledviny. V zemích, kde je hlavním náboţenstvím islám, je zakázáno zohavení 

mrtvého těla, do toho spadá i odebrání orgánu z těla mrtvého dárce. Proto se zde potýkají s 

nedostatkem orgánů a vzkvétá zde dobrý byznys pro obchodníky s lidmi. „Mezinárodními 

centry pro získávání orgánů se staly Indie a Čína, protoţe tady neexistují tak striktní pravidla 

pro transplantace jako v jiných zemích a ţije tu obrovský počet zoufale chudobných obyvatel 

připravených podělit se za peníze o své orgány, zejména ledviny.“
17

 

 

E) Sexuální vykořisťování - nucená prostituce – Tímto druhem obchodu s lidmi bývají nejvíce 

zasaţeny ţeny a děti. Oběť bývá často izolována a to jak společensky, tak i jazykově. Je 

nucena k obslouţení velmi vysokého počtu zákazníků a to mnohdy bez ochrany, pod 

pohrůţkou násilí. Je často týrána, fyzicky i psychicky. Zdravotní péče je pro ni nedostupná. 

Kuplíř jí vnutí myšlení, které je pro něj výhodné – nikdo jí nepomůţe, musí splatit dluh, který 

u něj má. Vyhroţují i ublíţením její rodině, kterou má v zemi svého původu. Česká republika 

je zemí přijímající oběti z Ruské federace, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a zdrojovou zemí 

je pro Švýcarsko, Rakousko a Spolkovou republiku Německo
18

.  

Jako příklad zde uţiji knihu zmiňovanou v úvodu Panenka, která řekla ne! Galina 

přijala pozvání na diskotéku od své bývalé spolužačky. Necítila se v ohrožení, byla 

v prostředí, které znala, dala si skleničku, tančila a bavila se. „Pochvíli mi ztěžkla hlava a 

pocítila jsem zcela nezvyklou a strašlivou únavu.“
19

  Když se probudila, nevěděla, kde je. Stáli 

nad ní dva cizí muži, jeden jí řekl, že od této je z ní děvka a pracuje pro něj. Nemohla tomu 

uvěřit a přemlouvala je, ať jí pustí. Měla strach. Prosila je, ať se s ní vyspí a nechají jí odejít. 

                                                           
16

 Lidská práva v praxi, Manuál pro sociální práci s oběťmi obchodu se ženami a dětmi, La Strada, GAATW,  
str. 13 
17

 Organizovaný zločin, Zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím světa, Paul Lunde, str. 27 
18

 Nepřímá citace ze Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009 
19

 Panenka, která řekla ne! Novodobé otroctví ve světě prostituce, Galina Valkova, str. 62 
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Na to se rozesmáli. „Už se stalo, nečekali jsme na tvé laskavé svolení a nemyslím si, že se 

odtud v dohledné době dostaneš.“ 
20

 Odpověděli. Došlo jí, že je nahá. Cítila se ponížená a 

pošpiněná. Jedním z nejčastějších způsobů, jakým se ţeny dostanou do obchodu s lidmi, je 

právě únos.  

 Ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice se uvádí, ţe několik případů 

sexuálního vykořisťování na našem území spáchali příslušníci romského etnika 

v příhraničních oblastech. Ti se zaměřovali na dívky z dětských domovů nebo ze sociálně 

slabých rodin, kterým nabízeli práci v zahraničí. Pak je ale pod pohrůţkou násilí nutili 

k prostituci. Na území ČR pracovala i skupina Romů ze Slovenské republiky. Do Čech lákali 

převáţně romské dívky, kterým přislíbili pro ně atraktivní zaměstnání, ale pak je nutili 

k provozování pouliční prostituce. Následně je převezli do erotických klubů v zahraničí, podle 

této zprávy do Švýcarska a Rakouska.  

 Občanka České republiky se stala obětí obchodu s lidmi v Srbsku. Pracovníci tamního 

úřadu si jí všimli, kdyţ si přišla zaţádat o vydání náhradního cestovního dokladu v doprovodu 

srbského muţe. Po jeho zadrţení Češka vyuţila programu Dobrovolný návrat do země 

původu, který je k dispozici pro cizince i v ČR. Díky spolupráci místních poboček 

Mezinárodní organizace pro migraci se mohla bezpečně vrátit.  

 Podle jiţ zmiňované zprávy, provozují na území ČR trestnou činnost tohoto typu 

samozřejmě hlavně Češi. Ovšem nezanedbatelnou měrou k této trestné činnosti přispívají 

osoby se státní příslušností k Ruské federaci a zemím bývalého Sovětského svazu a také 

Slovenští občané.  

 V České republice se v souvislosti s prostitucí vyskytl nový trend. Sexuální sluţby se 

jiţ tak často neposkytují jen v nočních klubech a barech, ale postupně se začínají přesouvat 

spíše do privátních bytů. Důvodem je ekonomická krize, která zapříčinila menší zájem o 

sluţby poskytované v barech, které byly logicky draţší neţ v bytech. To je ale špatná zpráva 

pro sociální pracovníky, kteří se touto oblastí zabývají. Do nočních klubů, kam je volný 

přístup, se samozřejmě dostali snáze neţ do bytů. Ţenám v klubech poskytovali informace o 

tom, kam se mohou v případě nouze obrátit, dávali kontakty na organizace a nabízeli 

moţnosti preventivních prohlídek. Rozvoj bytové prostituce a rozšířené povědomí o ní, 

nahrává i obchodu s dětmi či dětské prostituci.  
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1.3 Obchod se ženami a ekonomická krize 

 

 Jiţ jsem se zmiňovala o tom, ţe ekonomická krize zasáhla klubovou prostituci, která 

se díky tomu začala stahovat do prostředí ne tak nákladných – do bytů. Bytová prostituce je 

výhodnější jak pro poskytovatele neboli kuplíře, tak i pro uţivatele sluţeb. Kuplíř nemusí 

drahý nájem klubu, provozní náklady a nečelí ţádným kontrolám. Pro uţivatele je ale 

sloţitější vyhledat sluţbu. Zároveň je tato privátní forma pro něj výhodnější z finančního 

hlediska – platí jen za ţenu, nikoliv za pronájem pokoje a další související sluţby. Bytová 

prostituce je ale mnohem více skryta, tudíţ jako taková velmi nahrává obchodu se ţenami.  

 Obětí obchodu se můţe stát i ţena, která dosud měla zaměstnání. V důsledku 

ekonomické krize o něj přišla. Tady se naskytuje výhodná půda pro personální agentury, které 

častěji cizinkám neţ Češkám, nabízí zaměstnání, za které ale nakonec nedostanou zaplaceno, 

jsou ubytovány ve špatných podmínkách a dostanou jen velmi málo potravin. Pro ţeny 

z jiných zemí je těţké domoci se svých práv, to plyne z neznalosti jazyka, ale i právního 

systému České republiky. Mnohdy ani neví, ţe jsou jejich práva porušována, pokus se 

nejedná o zvláště hrubý způsob. Ţeny nejsou verbovány jen do prostituce, ale i do továren, 

zemědělských pracovišť, šicích dílen, apod. Samozřejmě není moţné mluvit o všech 

personálních agenturách stejně, některé se chovají solidně, avšak mnohokrát se ukazuje právě 

na ně, jako na jednu z moţností, jak dostat ţenu do prostředí prostituce, pornografie a k jiným 

formám nucené práce. 

    V důsledku ekonomické krize mnoho cizinců přišlo o zaměstnání a tím i pracovní 

povolení, proto se ČR nyní vyskytuje mnoho lidí nelegálně. Programu dobrovolného návratu 

do země původu zatím vyuţilo pouze kolem jeden a půl tisíce osob.
21

 V této souvislosti se 

Ministerstvo vnitra obává moţnosti zvýšení kriminality u cizinců pobývajících na našem 

území.  
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1.4 Příčiny, znaky a následky obchodování se ženami 

 

Nejčastěji je ţena obchodovaná do sexbyznysu. Proto zde udělám malý exkurz do 

prostředí české prostituční scény. Po pádu komunismu a otevření hranic se západním světem, 

rostla poptávka po neokoukaných východních dívkách. V pohraničí proto byly vidět dívky, 

které nabízely své sluţby bohatým „zápaďákům“ u silnic. Na rozdíl od současnosti, dívky 

neměly své kuplíře. Vydělávaly si jen na sebe.  

 Ovšem postupem času se do lukrativního byznysu začali zapojovat i muţi. 

Zaměstnávali ţeny, které jim za vyhledání zákazníků a poskytnutí ochrany, odváděli část 

svého výdělku. Z ulice se prostituce stěhuje do klubů, barů a nevěstinců – institucionalizuje 

se. Nutno říci, ţe se sexuální sluţby poskytovaly hlavně v příhraničních oblastech. „Poptávka 

po sexuálních sluţbách byla v 90. letech poměrně značná a tak se podél hranic vytvořila téměř 

souvislá síť nočních klubů. Ty bylo nutné zásobit ţenami ve věku mezi 20. a 30. léty a tak se 

u nás v plné síle rozvinul obchod se ţenami.“
22

 Ţeny v jednom klubu nemohou zůstat příliš 

dlouho, stávají se okoukanými a tím pádem nepřitaţlivými pro klienty. Proto jsou převáţeny 

z jednoho klubu do druhého, a to mezistátně, často nedobrovolně.  

 Z pohledu státu bylo nutno vyřešit problém šíření pohlavně přenosných chorob, které 

tu za dob komunismu nebyly v tak hojné míře. Proto se sociální pracovníci začali soustředit 

na zajišťování prevence u osob poskytujících sexuální sluţby. Utvářely se preventivní 

programy, které měli za cíl informovat o moţnostech a způsobech přenosu pohlavních chorob 

a také jak se chránit. K dívkám ale nebylo, a ani v současné době není, snadné se dostat. 

Zvláště pokud sluţbu neprovozují dobrovolně. Ty jsou ohroţeny nejvíce, protoţe jim není 

umoţněna ani návštěva lékaře a mnohdy jsou nuceny k pohlavnímu styku bez ochrany – to 

platilo a bohuţel platí i doposud. V Metodické příručce pro výkon terénní sociální práce se 

píše, ţe pokud uţ se sociálním pracovníkům podařilo k dívkám dostat, bylo problémem v nich 

vzbudit zájem o vlastní zdraví. „Kromě bezplatného poskytování preventivního materiálu se 

od roku 1995 nabízela v rámci  streetworku  i moţnost testování HIV ze slin.“
23

 

 Se vstupem do EU a uvolněním hranic (následně pak Schengenský prostor) je přesun 

lidí, a to i ten ilegální, mnohem snazší. Nabídka ţen v klubech, barech i v bytové prostituci je 

mnohem pestřejší. Rozkoš bez rizika uvádí, ţe v jejich Praţské pobočce v roce 2005 vyšetřili 

ţeny 15 různých národností.(!) V této době se velmi rozmáhají eskortní sluţby. Řidič odveze 

dívku na místo, na které si její klient přeje. Ta ho můţe doprovázet na různé společenské 
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23

 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, str. 109 



21 
 

akce, dovolené i pracovní akce, kde sehraje roli jeho partnerky, následně poskytne i sexuální 

sluţbu. Samozřejmě i nástup internetu sehrává velmi důleţitou roli. Moţnost výběru ţeny 

přímo v pohodlí svého domova je pro některé muţe velmi lákavá.  

 

1.4.1 Příčiny obchodování se ženami 

 

Jak uţ jsem několikrát podotýkala, obchod se ţenami kuplířům usnadňuje globalizace, 

rozvoj komunikačních technologií a v neposlední řadě je to samozřejmě i masové vyuţívání 

internetu. Uvolnění hranic umoţňuje volnější pohyb osob. Globalizaci můţeme přičíst i 

zvyšující se ţivotní úroveň ve vyspělých státech, ovšem rozdíly mezi těmito státy a státy 

s niţší ţivotní úrovní jsou markantní. Podotýkám, ţe mnohdy i uvnitř jednotlivých států se 

můţeme setkat s pomyslnými rozevřenými nůţkami, na jejichţ méně rozevřené straně jsou ti 

velmi bohatí a na straně druhé – té větší, jsou lidé existenciálně ohroţeni důsledky chudoby. 

Proto není divu, ţe se za vidinou lepšího ţivota nezdráhají prodat svoji dceru do mnohem 

vyspělejšího státu. Doufají, ţe se zde dobře provdá a zajistí si tak lepší ţivot. Opak je bohuţel 

pravdou, velmi často končí jejich dítě ve sluţbách sexuálního průmyslu, či jako levná 

pracovní síla v domácnosti. Pracuje bez pracovního povolení a má strach, a je jí to také 

neustále připomínáno, ţe pokud se obrátí na moc výkonnou, půjde do vězení. 

Výukový manuál Mezinárodní organizace ILO s názvem obchodování s lidmi za 

účelem nucené práce uvádí několik moţných faktorů, které přispívají ke vzniku obchodování 

s lidmi. Dělí je na faktory, které patří ke straně nabídky a které jsou připisovány straně 

poptávky. Některé z nich vybírám.  

Ze strany nabídky: 

- nedostatečnost právního a soudní systému 

- nezaměstnanost a nedostatečné ohodnocení za vykonanou práci 

- chudoba a zadluţenost 

- genderově podmíněná diskriminace v zaměstnání  

- obchodování s lidmi nese vysoké výnosy a relativně nízká rizika 

Ze strany poptávky 

- růst sexuálního průmyslu nesoucí vyšší poptávku po sexuálních sluţbách 

- rostoucí poptávka po chůvách, pečovatelkách a uklízečkách 

- nedostatek úcty k člověku a jeho právům 

- neinformovanost  
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- korupce celních úředníků
24

 

 

Další příčinou je nedostatečný přístup ke vzdělání. Jakkoliv se to můţe zdát 

nepravděpodobné, právo na vzdělání v mnohých, zvláště pak východních zemích, je 

omezováno. Není to jen právo na vzdělávání o lidských právech jako takových ale vzdělávání 

obecně. Rodiny nemají peníze, aby dětem zabezpečili vzdělání, a posílají do školy sporadicky 

nebo vůbec. Mladé ţeny neví, jak se ţije v jiných zemích, často si obraz západních zemí 

idealizují. Pokud jim kuplíř nabídne zaměstnání v zahraničí, často neváhají. Nepodepíšou 

smlouvu, není jisté, v jaké profesi budou pracovat, jedou za iluzí lepší ţivota v luxusu.  

 Faktory, které jsou popisovány, jako základní pro obchod se ţenami se mnohdy 

propojují. Na příběhu Galiny, dívky, podle které je napsaná kniha Panenka, která řekla ne! Si 

můžeme uvědomit několik základních příčin. Pochází z velmi chudé bulharské rodiny. Její 

otec byl odsouzen na deset let vězení a ona se nikdy nedozvěděla za co. Matka jí ani její sestře 

nikdy neprojevovala mateřskou lásku, něhu a pochopení. Nesměla se realizovat v tom, v čem 

vynikala – ve sportu. Otec jí po návratu z vězení velmi surově fyzicky trestal, častoval jí 

urážkami a psychicky jí týral. Po pádu Berlínské zdi se do Bulharska přiváželo západní, 

luxusní zboží, po kterém toužila. Jejich finanční situace se ale nezlepšila ani po otcově 

návratu z vězení. Po maturitě nesměla studovat vysokou školu. Galina o svém dětství říká 

„Neměla jsem lásku a nebyla jsem šťastná“. Také se jen v krátkosti zmiňuje o tom, že v jejích 

necelých patnácti letech, se její otec v tichosti vplížil do místnosti, kde spala a osahával ji. 

Druhou ruku měl ve svých kalhotách. K pohlavnímu styku nikdy nedošlo. 
25

 

 Příčin je tedy celá řada, rodina má ale základní a zásadní postavení v ţivotě a 

v utváření osobnosti dítěte, mladé ţeny. Pokud rodina selhává, dostávají prostor sociálně 

patologické jevy, mezi nimi i kriminalita a potaţmo zneuţití dítěte třetí osobou ke kriminalitě.  

 

1.4.2 Základní znaky obchodu se ženami 

  

Obchod se ţenami má své určité znaky. Podle nich můţeme určit, ţe se jedná právě o 

tento druh trestné činnosti. Většina ţen, které staly obětí obchodu s lidmi, vycestovala ze 

země dobrovolně za vidinou lepšího uplatnění a většího výdělku. Po příjezdu do cílové země 

jsou ale postaveny tváří v tvář realitě. Některé ţeny zaţijí kruté zacházení jiţ během cesty. 
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Jako jeden ze základních znaků obchodu můţeme uvést to, ţe oběť někde pracuje nebo je 

drţena proti své vůli. Kuplíř nechce, aby bylo moţno oběť identifikovat, proto nemá ţádné 

osobní doklady a dokumenty. Tím, ţe jí odebere dokumenty, jí také zamezí v návratu do země 

původu. V tu chvíli si oběť uvědomuje ilegalitu vlastního pobytu, to ještě více prohlubuje její 

vykořenění ze společnosti. Má strach z odhalení. Oběti bývají převáţené z místa na místo, ze 

země do země. Jejich zkušenosti s policií nebývají dobré. Zvláště v některých zemích je 

podsvětí propojené s policejními orgány a oběti se po zkušenostech odtud bojí kontaktovat 

policii v té zemi, ve které se právě nachází.  

Oběti nedostávají tolik peněz, kolik jim bylo slíbeno, nebo kolik si odpracují. Většinu 

odvádějí kuplíři. Ten se vymlouvá na vysoké náklady spojené s jejich cestou do cílové země, 

často jejich dluh za cestu neúměrně narůstá a oběť nemá šanci vymanit se z tohoto koloběhu. 

Obchodník vyhroţuje fyzickými tresty nebo likvidací jejich rodiny a blízkých osob, které 

zůstali v zemi původu. To bývá často silnější neţ pocit vlastní bolesti. Pokud má oběť 

obchodu se ţenami děti, bývají právě ty zástavou poslušnosti. Tvoří dokonalý prostředek 

k nátlaku. Fyzické tresty jsou důmyslné a páchané tak, aby se ţena mohla co nejdříve vrátit do 

práce a nebyly na ní patrné známky násilí. Ne snad proto, ţe by se kuplíř bál, ţe se tím jeho 

činnost prozradí, ale zbitou ţenu klienti nechtějí anebo zaplatí jen zlomek běţné taxi. Galina 

jeden ze svých trestů popisuje takto. „Vyzval mě, abych se položila na záda a natáhla nohy. 

Bylo to, jako bych se na tom trestu sama podílela. Igov držel v ruce kovovou tyč. Vší silou mě 

udeřil do chodidel a pat. Nejradši bych utekla z vlastního těla, abych se té bolesti vyhnula.“
26

 

Ještě mnohokrát jí zbili, nedávali najíst, připoutávali ji. Jako nejhorší ale popisuje to, ţe kdyţ 

jí kuplíř zbil, musela se s ním souloţit. „To násilí bylo strašné, protože znamenalo, že vůbec 

neexistuju. Muset se milovat někým, kdo mě zasypal ranami, mě naplnilo nenávistí, která 

možná nezmizí už nikdy.“
27

 

Kupčená ţena mnohdy ani neví, ve které zemi se právě nachází, můţe být 

dezorientovaná v čase i prostoru, plná strachu, nervozity a neochoty komunikovat. Pokud má 

dovoleno opouštět objekt, ve kterém je drţena, tak jen za doprovodu někoho ze 

„zaměstnavatelů“. Ten jí doprovází, i pokud jde k lékaři, kde si vynutí vstup do ordinace. 

Vystupuje pod přízvisky „rodinný přítel“, „partner“, „známí či kamarád“. Charakteristickým 

znakem pro obchodované osoby je nedůvěra.  

Tyto všechny jmenované okolnost velmi výrazně sniţují moţnosti k vyhledání 

pomoci, souhrnně je můţeme nazvat jako viktimizace osob tj. proces, v němţ se z osoby stane 
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oběť trestného činu. „Významným momentem v procesu viktimizace obchodovaných osob je 

takzvané „iniciální trauma“.“
28

 To je stav, kdy oběť zjistí, ţe se ze stavu relativního bezpečí, 

dostala do stavu akutního ohroţení ţivota. Toto trauma „můţe být jednou z příčin pozdější 

neschopnosti vybavit si podrobnosti přepravy, osoby, které byly přítomny či detaily 

související se zneuţitím, nátlakem apod.“
29

 S tímto jevem se setkáváme hlavně u osob 

obchodovaných do jiné země, ale není vyloučeno, ţe tímto traumatem mohou trpět i osoby, 

jeţ byly obchodovány v rámci jednoho státu.  

Vaníčková dále popisuje další významné mechanizmy pro viktimizaci osob, které jsou jiţ 

v cílové zemi. Je to například: 

- kruté týrání, to má za cíl zlomit odpor oběti 

- fyzické vyčerpání, oběti není ponechán prostor k odpočinku 

-absolutní kontrola, ta se týká jiţ výše zmiňovaného zákazu vycházení. Dále se můţe jednat o 

zamezení v přístupu k hygieně a u prostituujících ţen je vyţadován sex bez ochrany.  

- psychické metody kontroly, sem spadá krom jiného i zneuţívání drog, to prohlubuje 

viktimizaci a usnadňuje manipulaci s obětí.
30

 

 

1.4.3 Následky obchodu se ženami 

 

Pokud se oběti podaří nějakým způsobem vymanit z područí obchodu s lidmi, tím její 

útrapy ještě nekončí. Velmi důleţité je, aby oběť nebyla brána jako pachatel. Tedy aby nebyla 

trestána za pobyt na území bez dokladů, za práci bez pracovního povolení, aby na ní neulpělo 

stigma prostitutky apod. Je nutné, aby oběť nesla status oběti. Pak se nemůţe stát, ţe bude 

vyhoštěna do země původu bez jakýchkoliv informací a pomoci. Další úskalí sebou nese 

azylová procedura. Vaníčková odkazuje na studii Gotteltové, ve které se dělí ţadatelky o azyl 

na tři skupiny. „První skupinu tvoří ţeny, jejichţ „majitel“ byl zatčen a které vyuţily 

moţnosti poţádat o azyl. Druhá skupina se skládá z ţen, které unikly z prostředí obchodování 

a ţádostí o azyl se snaţí zajistit si bezpečnost. Třetí skupinu tvoří ţeny, které jsou v područí 

obchodníků. Ti azylovou proceduru zneuţívají jako způsob legalizace pobytu 

vykořisťovaných ţen.“
31

 Během této procedury můţe být oběť sekundárně viktimizovaná, 

pokud se k ní nepřistupuje profesionálně a s dostatečnou mírou empatie.  
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Sekundární viktimizace, které bohuţel můţe být součástí právě azylové procedury je 

„viktimizace, ke které nedochází přímo následkem trestného činu ale je výsledkem reakce 

institucí a jednotlivců na oběť. Tato viktimizace zahrnuje nedostatek porozumění k utrpení 

oběti a zanechává oběť v pocitu izolace, nejistoty a ztráty víry v pomoc společnosti. Tyto 

pocity zintenzivňují důsledky trestného činu tím, ţe prodluţují trauma, coţ také způsobuje 

vyvolání pocitu odcizení k celé společnosti“
32

 

Sekundární viktimizace u obchodovaných ţen se podle Vaníčkové skládá z trojice 

pocitů – nespravedlnost, nedůstojnost, izolace.  

- nespravedlnost – oběť nedůvěřuje okolí a dává část viny za to, co proţila společnosti.  

- nedůstojnost – Tento pocit můţe pramenit z případné medializace případu. Snaha novinářů 

učinit z případu senzaci sebou můţe přinášet jak další traumatizaci oběti, tak i zkreslené 

vnímání sebe sama. To můţe mít velmi váţné následky. Necitlivě vedený výslech můţe tyto 

pocity zapříčinit taktéţ. 

- izolace – oběť můţe být izolovaná několika způsoby. Stigmatem prostitutky, velkou 

vzdáleností od svých blízkých a známých, nedůvěrou okolí.  

 Co oběť obchodu se ţenami jistě velmi zasáhne, je stres. Definicí stresu existuje 

bezpočet, například je to „Stav napětí, kterým lidský organismus reaguje na podněty 

(stresory)“
33

 Ke stresorům Vaníčková uvádí, ţe je velmi důleţité, jak je stresor chápán kaţdou 

jednotlivou osobou. Jsou pro člověka tím těţší, čím více ohroţují jeho vlastní já, podstatu 

osobnosti.
34

   

 

Příznaky stresu jsou: 

- Fyziologické – bolesti hlavy, bušení srdce, zrychlené fyziologické procesy, nucení na 

močení, zrakové obtíţe, pokles aţ ztráta sexuální aktivity, přerušení menstruačního cyklu, 

spontánní potraty  

- Emocionální – obtíţe se soustředěním, nevyzpytatelné nálady a kolísání nálady, úzkost, 

plačtivost, sociální izolace, podráţděnost 

- Behaviorální – zvýšená nemocnost, přejídání nebo naopak ztráta chuti k jídlu, zneuţívání 

omamných a návykových látek apod.
35

 

                                                           
32

 http://www.llp.cz/_files/file/Analyza1_viktimizace_soukromi_Liga_lidskych_prav.pdf 
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 Sebepoznání, sebeřízení a stres, Praktický atlas sebeovládání, druhé aktualizované a doplněné vydání, Jiří 
Plamínek, str. 124 
34

 Srov. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, Manuál pro lékaře, Eva Vaníčková str.37, 38 
35

 Srov. s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, Manuál pro lékaře, Eva Vaníčková str. 39  
Dětská prostituce, 2. Doplněné a aktualizované vydání, Eva Vaníčková, str. 86 

http://www.llp.cz/_files/file/Analyza1_viktimizace_soukromi_Liga_lidskych_prav.pdf
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Jako odezva na proţitou stresovou událost vzniká posttraumatická stresová porucha 

(posttraumatic stress disorder.) „PTSP je opoţděnou a prodlouţenou odpovědí na 

traumatizující podnět. Zpravidla se diagnostikuje do šesti měsíců od proţité stresové 

události.“
36

 

 

Pro PTSP jsou charakteristické tři jevy: 

- Znovuproţívání – oběti můţe být zle, kdyţ jí něco připomene proţitou událost (sny, 

náhodná událost)  

- Vyhýbání – čemukoliv, co událost připomíná (komunikace, pocity, rodina) 

- Zvýšená dráţdivost – návaly hněvu, podráţděnost, problémy se spánkem
37

 

Ţeny, které byly obchodovány do prostituce, jsou ohroţeny pohlavně přenosnými 

chorobami. Oběti bývají nuceny k sexuálním praktikám bez ochrany, tudíţ je riziko takového 

choroby ještě mnohem vyšší. 

 

Pro ilustraci opět uvádím citaci z knihy napsané podle skutečné události. „Nejenom, že 

mě mlátil, znásilňoval a připravoval o důstojnost tím, že mě celá léta nutil k prostituci. Taky 

mě zbavil všeho lidského, co ve mně bylo. Jediné, co tam mělo nějakou váhu, bylo násilí. 

Připravil mě o všechny city. Mé přání, má přání, má osoba nic neznamenaly. Bylo zbytečné 

odmítat. Myslím, že se z toho nikdy nedokážu zcela vzpamatovat.“
38

 

 

V předchozí kapitole jsem si popsala, co je obchod se ţenami jako takový, psala jsem 

o právním zakotvení a dokumentech, broţurách a pomůckách, které pomáhajícím 

pracovníkům poskytnou potřebné informace a právní oporu pro vykonávání jejich povolání. 

Další kapitola nabídne popis sociální práce a její definici. Pojmy, jako jsou lidská důstojnost a 

lidská práva nám pomohou nahlédnout do podstaty sociální práce a jako vodítko nám pomůţe 

Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků.  

 

 

 

 

                                                           
36

 Srov. Terénní krizová práce:psychosociální intervenční týmy, Bohumila Baštecká, str. 48 
37

 Srov. Terénní krizová práce:psychosociální intervenční týmy, Bohumila Baštecká, str. 49 
    Srov. Dětská prostituce, 2. Doplněné a aktualizované vydání, Eva Vaníčková, str. 87 
38

Srov. Panenka, která řekla ne! Novodobé otrokyně ve světě prostituce, Galina Valkova, str.  69 - 100 
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2. Sociální práce  

 

Základ pro další práci nám poskytne definice sociální práce. „Profese sociální práce 

podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských vztazích a také zmocnění a osvobození 

lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a 

jejich prostředí, a vyuţívá k tomu teorie lidského chování a sociálních systémů. Základem 

sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti.“
39

 Toto je definice 

z mezinárodního etického kodexu sociální práce. Mnoho odborníků v sociální práci se snaţilo 

a snaţí předkládat stále nové definice. Docent Matoušek, jeden z předních českých odborníků, 

na tuto oblast, předloţil ve svých publikacích takovéto definování: „Sociální práce je 

společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímţ cílem je odhalování, 

vysvětlování, zmírňování a řešení sociální problémů. Sociální práce se opírá jednak o rámec 

společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální 

pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti 

k sociálnímu uplatnění nebo jí získat zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění 

příznivé společenské podmínky.“
40

 

Pokud tyto dvě definice srovnáme, zjistíme, ţe i přesto, ţe je druhá definice více 

obsáhlá, chybí v důleţité věci, které v té kratší jsou obsaţené. Nejsou v ní totiţ právě ty dva 

základní principy, které v sobě sociální práce musí nést – lidských práv a sociální 

spravedlnosti. Také v ní chybí, ţe sociální pracovníci vyuţívají metody a znalosti z jiných 

vědních oborů, domnívám se, ţe právě to spoluzajišťuje multidisciplinaritu i 

interdisciplinaritu v sociální práci. 

Podívejme se nyní na kodexy, které jsou pro sociální práci stěţejní a ze kterých 

můţeme čerpat. Kodex sociálních pracovníků České republiky a samozřejmě i Mezinárodní 

etický kodex sociální práce. Jsou morálně závazné pro nás všechny, kdo se sociální práci 

věnujeme. Jiţ v definici sociální práce můţeme číst větu, která říká, ţe „základem sociální 

práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti“
41

. Je zřejmé, ţe právě obchod se 

ţenami (lidmi), tuto zásadu porušuje hrubým a zásadním způsobem. Proto je důleţité 

respektovat apely, které kodex zmiňuje, jako jsou například respekt lidské důstojnosti a 

vyzdvihování silných stránek osobnosti klienta.  

                                                           
39

 Mezinárodní etický kodex sociální práce 
40

 Metody a řízení sociální práce, Oldřich Matoušek a kol. str. 11 
41

 Mezinárodní etický kodex sociální práce, IFSW 2004 
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Klientky, které se staly obětí obchodu, budou mít mínění o své osobě a svých 

schopnostech, pravděpodobně nízko. Je na nás, abychom je správným vedením dokázali 

motivovat a pomoci jim tak, aby byly schopny samostatného fungování ve společnosti. Kodex 

tedy sociální pracovníky vede jak ve směru ke klientům, tak i k jejich zaměstnavatelům a i ke 

společnosti. Navádí k průběţnému vzdělávání a podílení se na vzdělávání jiných. Jedná se o 

stručný návod ke správnému chování a jednání, které se očekává od sociálních pracovníků 

vzhledem ke zvyšování prestiţe našeho povolání. Poukazují na určitá omezení, kterými je 

sociální pracovník limitován. Zdůrazňuje to, ţe ne vţdy musí sociální pracovník umět pomoci 

a není známkou slabosti, kdyţ případ předá jinému kolegovi. Kodex sociálních pracovníků 

České republiku přímo nečerpá z mezinárodního kodexu. Ovšem je zde zřejmá jejich 

podobnost. Ve svých zdrojích se odvolává na relevantní lidsko-právní dokumenty a deklarace.  

 

2.1 Sociální práce jako lidsko-právní profese 

 

Základním fundamentem lidských práv, profesní morálky a nejvyšším morálním 

principem je lidská důstojnost. Lidská důstojnost je cíl i základ všech dimenzí lidských práv a 

pro sociální pracovníky je základní veličinou pro poskytování účinné pomoci. Lidská práva 

konkretizují lidskou důstojnost. Základní hodnoty, jako jsou spravedlnost, solidarita a 

svoboda se odvozují z lidské důstojnosti. Etické kodexy sociálních pracovníků nám ukazují, 

ţe základy sociální práce a práva zavedena v demokratických státech jsou propojené. Sociální 

pracovník tedy pracuje vţdy tak, aby lidskou důstojnost respektoval. Snaţí se ve spolupráci 

s klientem naplňovat jeho základní sociální potřeby a nároky, díky kterým získává jeho ţivot 

lepší úroveň. Obchod se ţenami lidskou důstojnost poniţuje. Sociální pracovník, který 

pracuje s oběťmi obchodu se ţenami, musí v první řadě respektovat klientku jako lidsky 

důstojnou bytost. Svoji systematickou a šetrnou prací jí přivádí k plnění jejích cílů. Je pro ni 

oporou, naslouchá jí a respektuje její potřeby, které se mohou lišit od běţných potřeb. O 

důstojnosti člověka a o lidských právech pojednává hlouběji třetí kapitola.  

V obou kodexech i v textu nad nimi často zmiňuji důleţitost sociální spravedlnosti. 

Tento termín je potřeba přiblíţit. Sociální spravedlnost je dalším fundamentem lidských práv. 

Kaţdý z nás tento pojem jistě nějak cítí, ale co doopravdy znamená? Představíme – li si 

strukturu dnešního světa, který je multikulturní, kde mají všichni své vlastní zájmy, postoje, 
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názory, potřeby a přání a kde se vyţaduje jejich respektování (ne bezmezné plnění), pak 

mluvíme o spravedlnosti. 
42

 

„Za sociálně spravedlivé se povaţuje to, co: 

- zakládá stejná práva a povinnosti 

- zajišťuje přiměřené vyrovnání vzájemných sluţeb 

- odstraňuje nerovné strukturální moţnosti v účasti na společenském rozvoji“
43

 

Sociální spravedlností se tedy myslí odstraňování nerovností, zabezpečování 

hmotných a nehmotných statků, které člověk potřebuje k tomu, aby se jeho ţivot dal nazývat 

důstojným. Je na společnosti, aby zajistila plnění sociální spravedlnosti různě majetným 

vrstvám obyvatelstva.  Obětem obchodu se ţenami je sociální spravedlnost zcela jistě a 

bezpochyby upírána. Není spravedlivé, kdyţ je jednomu hrubým způsobem porušování jeho 

integrita a důstojnost a druhý z toho těţí finanční prostředky. Není sociálně spravedlivě, ţe 

oběť obchodu se ţenami jsou omezována základní lidská práva, ţe nemá uspokojovány 

základní lidské potřeby. Sociální pracovník má ze své pozice povinnost na porušování 

sociální spravedlnosti upozorňovat. Pokud má sociální pracovník podezření, ţe pracuje s obětí 

obchod, je jeho povinností postupovat ve smyslu výše uvedeným dokumentů k praxi.  

Sociální práce je boj za spravedlivé poměry.  

Abychom mohli účinně pomáhat obětem tohoto trestného činu, musíme znát nejen 

pojmy, které se v celé této práci vyskytují – lidská důstojnost, lidská práva. To, ţe je známe, 

ještě neznamená, ţe jim rozumíme. Pojem lidská důstojnost je základ i cíl lidských práv a 

tvoří základní rámec zákonů demokratických zemí. Je naprosto nezbytné, aby sociální 

pracovníci znali a hlavně, aby těmto pojmům rozuměli, respektovali je a dokázali je aplikovat 

i na oblasti pomoci obětem obchodu se ţenami.  

Na všech předchozích stranách této práce, jsem se věnovala spíše praktickým otázkám 

a informacím, které jsou nutné pro sociální pracovníky, jeţ se setkávají, mohou setkat 

s obchodovanými osobami. Vzhledem k tomu, ţe jsem v práci mnohokrát pouţila pojem 

lidská důstojnost, domnívám se, ţe je důleţité říci si k němu něco bliţšího. V této části se tedy 

pokusím o zamyšlení nad tím, co je a jak je narušena lidská důstojnost v obchodu se ţenami. 

Avšak abychom mohli přistoupit k lidské důstojnosti, je podstatné si říci, co to vlastně jsou 

lidská práva, proč se na ně odvoláváme právě v kontextu s lidskou důstojností, odkud se 

lidská práva berou a proč je můţeme nárokovat. Ovšem o lidsko-právních dokumentech jsme 
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 Srov. Etika a lidská práva v sociální oblasti, René Milfait, str. 70 - 71 
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jiţ pojednávali, tudíţ zde se bude jednat o jejich podstatu. Ráda bych ještě pojednala alespoň 

o některých etických aspektech této problematiky, abych práci drţela jako mezioborovou a 

mohla přispět k interdisciplinární spoluprácí při potírání a řešení. 

 

2.1.1 Lidská důstojnost 

  

V předchozí kapitole jsme hovořili o Mezinárodním kodexu, který si bere, stejně jako 

všechny ostatní lidsko-právní dokumenty, za základní cíl lidskou důstojnost. Ta musí být 

naplňována a respektována za všech okolností a při kaţdé činnosti sociální práce. V obchodu 

se ţenami je lidská důstojnost porušována. Proto v této části hlouběji probereme důstojnost 

člověka. Z pojednání o lidské důstojnosti vyplývá i účinná pomoc obětem v různých 

oblastech, v tomto případě hlavně v sociální práci. Ke sférám pomoci, které zaštiťuje sociální 

práce, řekne více další kapitola.  

Lidská důstojnost je základním argumentem lidsko-právních dokumentů. Lidská 

důstojnost náleţí kaţdému člověku a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání. Představuje 

nejvyšší morální princip a často se formuluje tím, ţe je třeba konat to, co jsme poznali jako 

dobré a vyvarovat se tomu, co jsme poznali jako zlé v souvislosti s člověkem. Totéţ můţeme 

říci jinými slovy, co nechceš, aby druzí činili tobě, to ty nečiň jim.
44

 Lidská důstojnost se 

neodvíjí od statusu osoby, nefunguje tak, ţe čím výše je člověk postavený, tím vyšší má 

důstojnost. Ta se odvíjí od základního postavení člověka jako rovnoprávné lidské bytosti. 

 Řekněme si nyní, proč je v tomto druhu trestné činnosti porušení lidské důstojnosti tak 

markantní. Velmi závaţným porušením lidské důstojnosti je stanovení ceny, kterou si kuplíř 

říká za osobu. Jak se stanoví ceny lidského těla, ţivota a následků, které si sebou 

obchodovaná ţena nese celý zbytek ţivota. Člověk je v prostředí obchodu s lidmi brán pouze 

jako prodejní artikl. Je tudíţ instrumentalizován, ovšem s ţádným člověkem se nesmí 

zacházet pouze jako se zboţím. Tím, ţe oběť nekoná ze své vůle, stává se z ní objekt cizí 

vůle, a tak opět ztrácí svoji autonomii a poniţuje svoji důstojnost. Člověk jako osoba, a tudíţ 

drţitel důstojnosti, je vyvýšen nad kaţdou jinou cenu, hodnota lidského bytí je nevyčíslitelná 

a proto kaţdá cena, kterou kuplíř poţaduje za kupčeného, je neadekvátní. Klient a ani kuplíř si 

neuvědomují, ţe neprodávají jen lidské tělo, prodávají i duši člověka, která tímto kupčením 

velmi trpí a je silně poníţena. Lidskou důstojnost nelze směnit za nic jiného a její hodnotu 

nelze vyváţit penězi a ani za ţádnou jinou protihodnotou. Poníţení, které zde oběti zaţívají, 
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má celoţivotní důsledky. Za porušení důstojnosti člověka povaţujeme to, ţe je absolutně 

podřízen vůli druhého. V obchodu se ţenami je to především tak, ţe jsou ţenám zadrţovány 

veškeré finanční prostředky. Pokud oběť něco potřebuje, musí o to ţebrat u svého kuplíře. 

Galina to popisu takto: „Vedl si o našich číslech (vykonaných sexuálních aktech) účetnictví, 

vybíral peníze a staral se o všechny výdaje. Jestliže jsme si po hodinách strávených venku 

chtěli dát kávu pro zahřátí, museli jsme žádat o svolení. Když jsme měli měsíčky, to on nám 

chodil kupovat tampony do nákupního centra. I zde zavedl Igov systém absolutní závislosti.“
45

 

 Problematika obchodu se ţenami je bezpochyby velmi sloţitá a zapojuje se v ní 

mnoho disciplin a oborů. Všechny tyto obory respektují a vyzdvihují lidskou důstojnost jako 

nezcizitelnou, nadčasovou a nesměnitelnou hodnotu, kterou si kaţdý z nás nárokuje.  

Důstojnost je přirozeným právem člověka a ze stran sociálních pracovníků musí být brána 

jako základní princip, kterého je nutné se drţet, respektovat ho a pracovat v souladu s ním, 

nikoliv jako něco, co je neviditelné, tudíţ nepostihnutelné a porušení neprokazatelné. Princip 

lidské důstojnosti, jako východisko lidských práv, vystihuje přirozenost člověka, jeho bytí 

jako autonomní bytosti a individualitu osobnosti. Křesťané lidskou důstojnost nárokují 

prostřednictvím Bible, v následující kapitole si ukáţeme, odkud a jak čerpají lidsko-právní 

dokumenty.  

 Mezinárodní kodex sociální práce říká, ţe je sociální práce zaloţena na respektu 

k lidské důstojnosti a na respektování práv. K tomu vymezuje čtyři okruhy a to, co znamenají 

pro sociální pracovníky. Jako první uvádí respektování práva na sebeurčení. Znamená to, ţe 

sociální pracovník respektuje výběr a rozhodnutí klienta. Sociální pracovník nabízí vhodné 

moţnosti řešení a výběr nechá na klientovi. K dosaţení cílů mu pomáhá. Cíle klienta nesmí 

narušovat práva a legitimní zájmy druhých. Oběť obchodu s lidmi má právo na respekt 

vlastního rozhodnutí ze strany pomáhajícího pracovníka. S právem na sebeurčení souvisí 

právo na participaci. Říká, ţe klient má právo na podílení se při řešení situace. Sociální 

pracovníci podporují plné zapojení a účast.  

 Zájem o člověka, jako o celostní bytost je další apel mezinárodního kodexu sociálních 

pracovníků. Práce s člověkem by měla být na úrovni rodinné i společenského prostředí. 

Klienta přijímáme ve všech jeho sloţkách – na biopsychosociální a spirituální úrovni. 

Poskytujeme útěchu i pomoc v kontextu s tímto právem. Nalezení silné stránky klienta a 

podpory činnosti, která je pro něj důleţitá a ve které se cítí být uţitečný, je podstatnou 

součástí sociální práce. Ţeny – oběti ochodu, které jsou ubytovány v azylovém domě, 
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rozvíjíme pomocí aktivizačních činností a hledáme schopnosti, ve kterých vynikají a které je 

zabaví.  

 

2.1.2 Imago Dei – Člověk jako obraz a podoba Boží  

 

Otázka po tom, co a kdo je člověk, odkud se vzal a po podstatě člověka provází lidstvo věky. 

Křesťané pro výklad pouţívají Bibli. Pojďme si nyní ukázat, jak to vidí křesťanská 

antropologie.  

 Lidská důstojnost se odvozuje jiţ od počátku – od stvoření člověka Bohem. Ukaţme si 

Boţí záměr na citátu ze Starého zákona, První knihy Mojţíšovy: „I řekl Bůh: Učiňme 

člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a 

nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad kaţdým plazem plazícím se po 

zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Boţím, jako 

muţe a ţenu je stvořil“
46

 Výrazy „naším obrazem“ a „obrazem Boţím“, jsou výrazy, které 

určují blízkost člověka s Bohem, příbuznost i rozdílnost a vzájemný důvěrný přátelský vztah, 

který mezi nimi panuje je to vztah „já – Ty“. To ale pro člověka znamená i velkou 

zodpovědnost. Vědomí Boţské důstojnosti v sobě musí určovat vztah člověka i k sobě 

samému. Citovaný úryvek nám také déle říká, ţe člověk se na zemi nevyskytl z vlastní vůle, 

je povolaný do své existence a do svého bytí Bohem.  

 Další úryvek z knihy o stvoření říká: „Kdo prolije krev člověka, toho krev bude 

člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Boţím“
47

 Z toho můţeme 

chápat, ţe lidé jsou si před Bohem rovni. Dejme si nyní tento úryvek do kontextu obchodu se 

ţenami. Za porušení práva musí přijít trest. Kuplíř nemá moc nad obětí, všichni lidé jsou 

obrazem Boţím. Tím, ţe upírá práva druhé osobě, de facto porušuje smysl, za kterým byl 

člověk Bohem stvořen. Tento vztah Boha k člověku označuje postavení, v němţ je člověk 

člověkem. Kuplíř tedy v důsledku svého jednání odpírá oběti  práva k bytí a k bytí člověkem, 

vláda člověka nad člověkem falšuje obraz Boţí. 

  Tato část se tedy snaţí říci, ţe i kdyţ člověk původní koncept stvoření pokřivil a 

zdeformoval, je tu pro oběť útěcha, ţe Bůh zamýšlel pokojnější řád běhu věcí. Oběť si tak 

můţe v těţkých chvílích uvědomit vlastní důstojnost a i kdyţ je to bezpochyby velmi těţké, 

čerpat ze svého uvědomění novou sílu například k útěku nebo k jinému řešení situace. Znovu 

si řekněme, ţe nikdo před Bohem neztrácí svou důstojnost a ţe nikdo jí nemůţe být zbaven.  
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Tím, ţe Bůh sestoupil na zemi v osobě Jeţíše Krista, nám dokazuje, ţe všichni mají boţské 

povolání a určení. Na jeho ţivotě, smrti a zmrtvýchvstání vidíme způsob a vzor pravého 

lidského bytí a také v něm lze spatřovat skutečné lidství.  

 Pachatel trestného činu je také člověk, který byl stvořen k boţímu obrazu a jako 

k takovému křesťany váţe přikázání lásky. Jeţíš ve své horské řeči říká, „Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i 

druhou.“ Tímto se Jeţíš snaţí o potírání násilí. Nenásilné jednání je pro něj důkazem lásky, 

pochopení a nadějí pro ţivot v míru. Láska je cestou k naplnění Jeţíšova proroctví o Boţím 

království, kterého se křesťané snaţí dosáhnout. Jeţíšovi jde o neoplácení stejného stejným, 

síla podle něj spočívá v tom, ţe ublíţený vede násilného cestou míru, vydrţí bezpráví a svou 

láskou a vytrvalostí mu dokáţe, ţe cestu lásky a porozumění můţe nastoupit i on. Pak jsou 

oba šťastni.  

 

2.2 Lidská práva 

 

 O lidských právech se velmi často mluví, proto je důleţité si říci jejich definici. 

Mnoho z nás dokáţe některá lidská práva pojmenovat, resp. vyjmenovat. Zde si ale nyní 

řekneme, co lidská práva jsou. Tento pojem označuje fundamentální práce, která náleţí 

kaţdému člověku bez rozdílu a to jen proto, ţe je člověkem. Nepřidělují se na základě 

atributů, jako je například příslušnost k určité vrstvě společnosti, barva kůţe, náboţenské 

vyznání, politické přesvědčení, věk, sexuální orientace, zdraví či nemoc. Náleţí kaţdému 

člověku jako člověku a jsou vázána pouze na lidské bytí, jsou tedy ostatním právům 

nadřazená. Lidská práva existují i tam, kde jsou odpírána například kvůli politickému reţimu 

nebo vykořisťovateli. 

 K definici a k dodrţování lidských práv musela společnost dojít díky běhu času a 

společenským a sociálním událostem. Hlavní vliv na lidská práva měli události jako revoluce 

v USA a ve Francii. Důsledkem těchto revolucí bylo zakotvení lidských práv v ústavě těchto 

států. Pravděpodobně nejdůleţitější historickou událostí, která vedla k velké debatě a 

k následnému přijímání lidských práv všemi vyspělými státy, byla druhá světová válka a 

sociální nacionalismus. Po skončení druhé světové války přijímá OSN Chartu OSN, jejíţ jsou 

součástí. Od té doby vznikají katalogy lidských práv v mnoha odvětvích.  

Nejčastěji se setkáváme se takovýmto dělením lidských práv: 
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- občanská a politická práva, sem můţeme zařadit právo na soukromí, na majetek, na 

náboţenskou a politickou svobodu, volební a hlasovací právo, svoboda shromaţďování nebo 

právo sepisovat a podepisovat petice 

- sociální, hospodářská a kulturní práva. Tyto práva zavazují stát, „aby zajistil všem občanům 

lidsky důstojné podmínky, které by nebylo moţno dosáhnout bez státních aktivit“
48

 Dále jsou 

to pak práva na přiměřený ţivotní standard, právo na bydlení, právo na vzdělání 

- solidární práva – „právo na rozvoj, na ţivotní prostředí a na mír, jejich uskutečňování 

vyţaduje spolupráci společenství národů.“
49

 

Lidská práva se snaţí být právy bezpodmínečnými, nepodléhají časovému vymezení a před 

kaţdým schvalováním nového zákona, před vymezením sankcí se na ně musí brát zřetel. 

Kaţdý, nově schválený zákon, musí být v souladu s lidskými právy. Základem pro lidská 

práva je lidská důstojnost.  

Hlavní cestou, která vede k neporušování lidských práv, je vzdělávání v této oblasti. 

Často se hovoří o tom, ţe v nevědomost, která tuto sféru provází, je hlavní příčinou toho, ţe 

jsou lidská práva porušována. Je zřejmé, ţe právě v oblasti obchodu se ţenami, jsou lidská 

práva obětí porušována a jsou jim odpírána.  Řekněme si, ţe jsou to hlavně tato: právo na 

svobodu pohybu, právo svobodně se rozhodnout, právo na ţivot, právo na rodinu, 

porušovaných práv v tomto odvětví trestné činnosti je bezpočet. Základem i cílem lidských 

práv lidská důstojnost, která je při obchodu se ţenami porušována vţdy.   

Právo na svobodu pohybu – oběť obchodu je drţena proti své vůli. Kuplíř jí nedovolí, aby 

se sama a bez jeho vědomí pohybovala. V lékaři ve své praxi často pojmou podezření díky 

tomu, ţe je ţena doprovázena druhým člověkem (doprovod můţe být ţena i muţ). Ten za ní 

jedná. Dobrou výmluvou mu můţe být i to, ţe ţena nerozumí jazyku, který si pouţívá 

v hostitelské zemi. Oběť se mnohdy nemůţe svobodně pohybovat ani po objektu, ve kterém je 

drţena. Pod pohrůţkou násilí a jiných trestů se podřídí vůli utiskovatele. Pokud se pokusí o 

útěk, je přivazována a bita.  

Právo na život – obchod se ţenami můţe vyústit aţ v zabití oběti pachatelem nebo 

v sebevraţdě oběti. Jestliţe toto právo rozšíříme ještě o slovo důstojný, je porušováno v tomto 

druhu trestné činnosti porušováno vţdy.  

Právo na vlastní vůli/právo svobodně se rozhodnout – v obchodu se ţenami je toto právo 

samozřejmě porušováno. Důleţité je, aby bylo zachováno poté, co se oběti podaří vymanit 
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z jeho područí. Jeho respekt ze strany sociálních pracovníků a dalších subjektů pomoci dává 

oběti pocítit, ţe je svobodnou bytostí a ţe je s ní tak jednáno.  

Lidská práva jsou v obchodu se ţenami porušována ve svém základu. Tím, ţe je za 

člověka poţadována finanční hotovost nebo jiná forma úplaty. Zachází se s ním bez ohledu na 

důstojnost, jeho city a potřeby. Dále jsou porušována v tom smyslu, ţe jsou upírána a to tím, 

ţe je drţen proti své vůli pod pohrůţkou násilí nebo fyzické likvidace jeho nebo rodinných 

příslušníků. Obchodovaná osoba musí jednat proti své vlastní vůli, přesvědčení a rozhodnutí. 

Často jsou jí odebrány doklady a tím je zamezeno prokazatelnosti identity oběti. 

Cílem sociálního pracovníka je v takové situaci navázání kontaktu s obětí obchodu 

s lidmi a navázat s ní vztah, ve kterém musí být hlavními atributy porozumění, důvěra pocit 

bezpečí. Sociální pracovník nesmí dělat nic, co si oběť nepřeje. Konzultuje s ní důsledky 

jejího jednání a chování, poskytuje jí informace a seznamuje jí s fungováním místní 

společnosti, radí jí jak jednat, konzultuje s ní její rozhodnutí, avšak konečné rozhodnutí je 

vţdy na ní. Sociální pracovník musí brát v úvahu trauma, kterým si oběť prošla a dávat jí 

najevo respekt, úctu a zplnomocňovat jí k samostatným rozhodnutím.  Pracovník pomáhá 

oběti v uplatňování jejích práv, je s ní při jednání s úřady i policií. Vyjadřuje jí podporu. 

Všechny tyto zmíněné činnosti vyţadují spolupráci klientky. Sociální pracovník nikdy nesmí 

jednat proti vůli klientky, byť je to jejím zájmu. Tím okamţitě ztratí pracně nabitou důvěru.   

 

2.3 Lidská sexualita 

 

I kdyţ máme velké mnoţství lidsko-právních dokumentů, ve kterých se apeluje na 

dodrţování lidské důstojnosti, tak se i přesto stále porušuje. Světový étos vidí řešení například 

v netoleranci vykořisťování dětí v prostituci a i jiných forem komerčního sexuálního 

zneuţívání a celkově obchodu s lidmi. Dále pak v rovnosti muţů a ţen. „Neexistuje skutečná 

lidskost bez partnerského souţití.“
50

  Tady má na mysli skutečné lidské partnerství bez 

vykořisťování a poniţování mezi partnery. V prohlášení ke Světovému étosu se hovoří o 

partnerství mezi muţem a ţenou. Hovoří o snaze mezi partnery o zodpovědné jednání 

v oblasti lásky, sexuality a sexu a zakládání rodiny. Podotýká, ţe i přes tuto snahu se na světě 

vyskytují různé formy nadvlády jednoho pohlaví nad druhým, patriarchalismu a v neposlední 

řadě o vykořisťování ţen a dětí v prostituci a nucení k prostituci. Zdůrazňuje, ţe se mnoho 

ţen a dětí, a to zvláště z méně rozvinutých zemí světe, cítí být nuceno k prostituci a prostituci 
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vyţívá jako prostředek k přeţití. Světový étos k tématu partnerství uvádí několik apelů, které 

nyní popíšeme. Jedno z přikázání Desatera direktivně říká „Nesesmilníš“, můţeme říci i 

pozitivně dnešním jazykem „respektujte a milujte se navzájem“. Je to výzva k tomu, abychom 

nepouţívali a nezneuţívali nikoho jako pouhý objekt svého chtíče a sexuálního uspokojení. 

Nikdo nesmí drţet druhého do sexuální závislosti nebo ho v ní drţet.  

Dále se zde dočteme o nutnosti vzdělávání mladých lidí ve školách o tom, co je 

sexualita, ţe má za úkol vytvářet společenství. Zodpovědná sexuální výchova je preventivní 

cestou boje proti obchodování s lidmi. Mladí lidé by se měli učit, co je sexualita. To je ve 

školství často opomíjeno. Ve škole se dozvídáme o formách a metodách antikoncepce, o 

pohlavních nemocech a o moţnostech, jak se dají provádět různé sexuální praktiky. Ţádný 

z učitelů ale nemluví o tom, co je zdravá sexualita. Ţáci by se měli učit, ţe je to síla, která 

utváří lidské společenství, podporuje ţivot a rozvíjí se tehdy, kdyţ chci v partnerství štěstí 

nejen své, ale i partnerovo. Toto naplnění vztahu není identické se sexuálním uspokojením. 

Podle étosu má být partnerství utvářeno láskou, partnerstvím, spolehlivostí a samozřejmě bez 

jakéhokoliv náznaku vykořisťování.  

V prostředí obchodu se ţenami je s lidskou sexualitou nakládáno jako se zboţím. Její 

význam není respektován. Klient si vezme, co chce, zaplatí za to cenu, kterou si prodejce určí 

a dál uţ se tím nezabývá.  

V étosu je důleţitý téţ význam manţelství. Apeluje se na to, aby státy a kultury ve světě, 

pracovali na utváření prostředí vhodném pro manţelství. Aby pro ně byly tvořeny vhodné 

ekonomické i společenské podmínky a garantována jejich práva – děti mají právo na vzdělání. 

Manţelství se má vyznačovat trvalostí, láskou a věrností a vztah k dětem je vztahem 

vzájemné péče a úcty. „Být skutečně člověkem znamená v duchu našich velkých 

náboţenských a etických tradic toto:  

-Místo patriarchálního ovládání nebo poniţování, jeţ je výrazem násilí a často plodí 

protinásilí, vzájemnou úctu, porozumění, partnerství; 

-Místo kaţdé formy sexuální vlastnické ţádostivosti nebo sexuálního zneuţívání vzájemný 

ohled, toleranci, ochotu ke smíření, lásku.“
51

 

Mezi partnery je důleţitá vzájemná úcta, respekt a láska, namísto vykořisťování, 

poniţování a jiných způsobů týrání. A o to víc, pokud jsou ve vztahu jiţ přítomny děti. Ty 

mají právo na lásku a péči, a jak známo, učí se, mimo jiné, nápodobou. Jak budou vychovány, 

tak se s velkou pravděpodobností budou chovat i ve svém dalším vztahu. Proto je nutné 
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vychovávat děti v harmonickém prostředí bez známek poniţování druhého partnera i dítěte. 

Tak si pak budou váţit důstojnosti svoji i druhých lidí. V prostředí obchodu se sexualita 

funkcionalizuje. Její hlavní hodnotou zde není láska a partnerský kontakt, ale spíše pocit 

uspokojení klienta a dostatek financí pro kuplíře.  

Sexuální práva byla dlouhou dobu opomíjena. Například stěţejní dokument, jakým je 

Deklarace lidských práv charty OSN sexuální práva neupravuje vůbec. V tomto katalogu 

čteme o právech zakládat rodinu po dosaţení plnoletosti. OSN je za toto opomíjení 

kritizována. Světová asociace pro sexuologii (WAS – World Association for Sexuology) 

popisuje jedenáct základních sexuálních práv, některá si popíšeme. Jedním z nejzákladnějších 

a také prvním jmenovaným je právo na sexuální svobody
52

. Toto právo vylučuje jakýkoliv 

sexuální nátlak a vykořisťování. Zneuţití osoby v těţké ţivotní situaci pro svůj sexuální 

proţitek nebo výdělek je téţ zásadním porušením práv.  

Právo na sexuální rovnost je mnohdy porušováno nejen v prostředí obchodu se 

ţenami, ale i v běţném ţivotě. Zahrnuje genderově motivovanou diskriminaci a v machistické 

společnosti není diskriminace ţeny nic neobvyklého. Podívejme se platové rozdíly mezi 

muţem a ţenou, na uspořádání společnosti, ve vedoucích funkcích jsou ţeny zřídka kdy. 

Tento postoj společnosti působí v konečném důsledku i na kuplíře, který má zakořeněný 

diskriminační postoj k ţeně. Není pro něj nic víc, neţ jen prostředek k získávání peněz. Jak 

říká Galina „mašina na prachy“. Sociální pracovníci se musí tento rigidní postoj snaţit 

změnit. Vţdyť sociální práce podporuje změnu, tak nám to říká kodex.  

Právo dělat svobodná a zodpovědná reprodukční rozhodnutí, nikdo nemá právo 

nutit ţenu k tomu, aby šla umělé ukončení těhotenství. (Záměrně pouţívám slovo ukončení, 

běţně slýcháme přerušení, ale pokud je něco přerušené, lze se k tomu vrátit). Nikdo nemá 

právo k tomu, aby nutil ţenu, která vykonává prostituci, k pohlavnímu styku bez ochrany. 

Galina ve své knize píše „Několikrát jsem šla na potrat. Po zákroku mě pokaždé umístili na 

pokoj se šesti až sedmi lůžky, kde jsem si mohla několik hodin odpočinout. Pak si pro mě 

přišla Anka (sestra vůdce gangu). Přímo z nemocnice mě odvedla do tržnice. Lékaři 

doporučovali zdržet se pohlavního styku jeden až dva týdny po zákroku. Ale já jsem musela 

ještě týž den do práce, i když jsem krvácela. Nesměla se propást jediná příležitost výdělku.“
53

 

Tento úryvek ilustruje i další porušení práva v této oblasti a tím je právo na sexuální 

zdravotní péči. 
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Světová zdravotnická organizace (WHO World Hospital Organization) má také 

definována sexuální práva. V zásadě se příliš neliší od výše jmenovaných a ve své postatě se 

shodují. Právo na vzdělávání v oblasti sexu a sexuality jsem jiţ zmiňovala, avšak ještě 

povaţuji za důleţité podotknout, ţe se jedná o celoţivotní proces. Lidská sexualita se s věkem 

mění a její poznání také. U WHO kladu důraz na bod právo zvolit si svého partnera. 

V obchodu se ţenami do prostitučního prostředí je porušení a nerespektování tohoto 

základního práva opravdu markantní. Ţena, nucena k výkonu prostituce, si nemůţe vybrat. 

Vybírá za ní kuplíř a ten nerespektuje ţádná její práva. Galina popisuje, jak probíhal její ţivot 

po návratu z místa, kde musela vykonávat prostituci, do bytu, ve kterém byla nucena ţít. 

„Tam i v noci přicházeli zákazníci, kteří se ohlásili telefonem, a Anka nás šla vzbudit. Museli 

jsme vstát, obléct se a počkat v jednom z luxusně zařízených pokojů na muže, kterého jsme 

nikdy před tím neviděly. A pak ho nechat, aby se zmocnil našeho těla. A když jsme obsloužili 

zákazníky, ještě jsme občas musely snášet vpád mužů z klanu.“
54

 

V této kapitole jsme ukázali, co je sociální práce, jaké jsou její cíle a z čeho čerpá. 

Kapitola ukázala, jaká práva jsou porušování při obchodu se ţenami, v čem spočívá porušení 

lidské důstojnosti právě v této problematice a předloţila apely, kterými by se měli sociální 

pracovníci při své práci zabývat. Nyní se ale zaměříme na praktickou sociální práci. 

Ukáţeme, jak máme moţnosti v pomoci obchodovaným ţenám a jak můţeme být nápomocni 

v oblasti prevence tohoto jevu.  
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3. Sociální práce v kontextu obchodu se ženami  

 

Tato část se zaměří na sociální práci, na zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

a na to, co jako takový obchodovaným ţenám nabízí. Popíši tedy sociální sluţby, které 

můţeme v současné době obětem tohoto trestného činu poskytnout. Kvalita těchto sluţeb je 

zajišťována pomocí takzvaných Standardů kvality, které musí mít kaţdá registrovaná sluţba 

vyhotovené a musí se podle nich řídit. Povinností kaţdého pracovníka organizace je znát 

obsah standardů a pracovat v souladu s nimi. To by mělo klientům sociálních sluţeb zajistit 

kvalitu sluţby, která jim je poskytována. To se samozřejmě týká i sluţeb, které nabízí pomoc 

obchodovaným ţenám. Tento zákon v kombinaci se Standardy by měl obětem zaručit, ţe se 

jim bude věnovat pracovník, který má minimální poţadované vzdělání, který se řídí vnitřním 

řádem chodu organizace, který je srozuměn se situací, ve které si klientka ocitla a je schopen 

se v ni odborně orientovat a poskytovat informace.  

 Obsahy dokumentů, které jsou v první části práce, nám nyní poslouţí proto, abychom 

si na nich ukázali základy sociální práce. Ukáţeme si na nich, fundamenty sociální práce. 

Základem sociální práce jsou principy lidských práv, sociální spravedlnosti a vhodné pomoci. 

Ve všech dokumentech, které se zabývají obchodem s lidmi – se ţenami, můţeme sledovat 

apel k dodrţování, zachovávání a respektování lidské důstojnosti a to nejen ze strany 

sociálních pracovníků ale i jiných odborníků, kteří se na případu podílí. Jiţ v první části 

Listiny základní práv a svobod čteme o tom, ţe lidská práva jsou nezcizitelná. Pokud toto 

rozvedeme do důsledku právě v kontextu obchodu se ţenami, musí nám být jasné, ţe právě 

toto právo je porušeno vţdy. Kuplíř svoji oběť prodá, prodá lidskou bytost, důstojnost a vše 

co k ní náleţí ovšem bez práva na respektování právě jmenovaných atributů. To znamená, ţe 

obchodník směnil hodnotu jiného člověka za finanční profit. Z morálního hlediska jsou tyto 

dvě věci neslučitelné. 

 Deklarace, úmluvy, dokumenty a kodexy, které jsou v této práci zmiňované, 

samozřejmě řeší i prevenci obchodu se ţenami. Zde se upozorňuje především na to, aby 

společnost nebyla lhostejné a sobecká. Všímala si jevů kolem sebe a nebála se na ně 

upozornit. Uţ u dětí je důleţité tvořit respekt ke kaţdému lidskému ţivotu, k jeho důstojnosti, 

právu na ţivot a právu na svobodu. Na státní úrovni se to snaţí zajišťovat Národní strategie 

boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Na všechny sféry 

prevence se zaměříme v této kapitole. Pokud se na oběť chceme zaměřit skutečně ze všech 

stran a snaţit se jí multidisciplinárně pomoci, musíme spolupracovat s dalšími odborníky, 
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kteří se případem zabývají, případně je přizvat. Jedná se o spolupráci s psychologem, policií, 

lékaři z vícera oborů, se speciálním pedagogem. Pokud je oběť zavlečena z jiného státu, je na 

místě spolupráce s překladatelem/rodilým mluvčím, aby nedocházelo k desinterpretacím 

řečeného.  

  

3.1. Cíle sociální práce 

 

„1. Podpořit schopnost klienta řešit problém, adaptovat se na nároky a vyvíjet se. 

2. Zprostředkovat klientovi kontakt s agenturami, které mohou poskytnout zdroje, sluţby a 

potřebné příleţitosti 

3. Napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně a efektivně 

(profesionální sociální pracovník můţe mít roli poskytovatele, organizátora sluţeb, 

supervizora, konzultanta a také roli obhájce klientových zájmů). 

4. Rozvíjet a zlepšovat sociální politiku“
55

 

 

Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta v situaci, kdy je taková 

potřeba skupinově nebo individuálně vnímána a vyjádřena.  

Pokud si tyto cíle vztáhneme na oblast obchodu se ţenami, cíl číslo jedna bychom chápali 

jako primární moc. Poskytnout informace o tom, jaké má moţnosti, zajistit lékařskou péči a 

pokud se rozhodne svoji situaci řešit (např. ţena nucena k prostituci), kontaktovat policii a 

podpořit jí během vyšetřování. 

Následně nabídneme kontakty na další organizace, které se zabývají problematikou obchodu 

s lidmi. 

Třetí cíl je velmi důleţitý v prevenci výše jmenované sekundární viktimizace. 

Všechny sloţky pomoci musí pracovat nanejvýš ohleduplně a efektivně. Je v zájmu klientky, 

aby nemusela výpověď poskytovat několikrát a aby vyšetřování běţelo co moţná nejrychleji. 

Některé z klientek chtějí být informované o průběhu vyšetřování, nevadí jim přímá 

konfrontace s pachatelem, jiné si přejí jen to, aby to vše nemuseli podstupovat znovu a znovu. 

Proto se sociální pracovník musí zasadit za to, aby bylo oběti vycházeno vstříc a jednáno vţdy 

podle individuálních zájmů kaţdé jedné klientky.  

 Rozvoj a zlepšování sociální politiky můţeme chápat jako lobby sociálních 

pracovníků za respektování práv, svobod a lidské důstojnosti obětí. Zasazování se o 
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zjednodušení azylové politiky pro obchodované ţeny, protoţe pobyt v uprchlických 

zařízeních není zrovna to, co by psychice oběti pomohlo. Aktivní účast sociálních pracovníků 

na besedách, jednáních a kulatých stolech, týkajících se této probatiky, můţe znamenat větší 

veřejnou diskusi a tím pádem i změnu postoje většinové společnosti, který je takový, ţe 

obchod se ţenami u nás neexistuje a ţe je to problém států zemí třetího světa. 

 

3.2 Poskytované sociální služby 

 

Sociální sluţby jsou poskytované podle zákona 108/2006, který je znám jako zákon o 

sociálních sluţbách. Ruku v ruce s tímto zákonem jde i prováděcí vyhláška 505, kterou se 

provádějí některé ustanovení zákona o sociálních sluţbách.   

 

Kaţdá sociální sluţba v sobě zahrnuje tyto tři prvky – sociální poradenství 

       -    sluţby sociální péče 

       -    sluţby sociální prevence 

Poskytují se jako pobytové, ambulantní nebo terénní. 

Sociální sluţby, které fungují v oblasti obchodu s lidmi, pokrývají všechny tři 

poskytovatelné sféry. „Ke dni 14. ledna 2010 bylo v registru evidováno celkem 111 sociálních 

sluţeb (v roce 2008 se jednalo o 110 sociálních sluţeb), které uvádějí, ţe jednou z cílových 

skupin jejich uţivatelů jsou oběti obchodu s lidmi. Těchto 111 sociálních sluţeb je 

poskytováno celkem 70 poskytovateli sociálních sluţeb.“
56 

V pobytových sluţbách, které spadají do oblasti sociální prevence, jsou to azylové 

domy, kam se klientky dostávají. Mnohdy je sem přiveze policie, nebo vyhledají pomoc samy. 

Azylové domy poskytují pomoc osobám v nouzi na přechodnou dobu. Nejčastěji je to na 3 

měsíce, postupně se tato můţe a nemusí prodlouţit. Záleţí na spolupráci klientky. Azylové 

domy poskytují podle zákona tyto sluţby: stravu a pomoc při jejím zajišťování, ubytování a 

pomoc při uplatňování práv. To jsou základní činnosti. Azylové domy se specializací na 

matky s dětmi, obchodované ţeny, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší apod. 

Samozřejmě poskytují i sluţby psychologa, sociálního pracovníka a jiných terapeutů, 

pomáhají najít zaměstnání, domov a zprostředkovávají kontakty s jinými potřebnými 

odborníky. Primární chod zajišťují pracovníci v sociálních sluţbách, kteří bývají na recepci 
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AD a mají přehled o všem, co se zde děje. V azylových domech bývá zajištěn nepřetrţitý 

čtyřiadvacetihodinový provoz.   

Pro klientku, která se dostala ze spárů obchodu s lidmi a rozhodla, ţe zůstane na území 

České republiky, je vhodné zvolit utajené ubytování. To ale předpokládá, ţe se na určitou 

vzdá jakýchkoliv kontaktů se svými dřívějšími známými, s rodinou i přáteli. V azylovém 

domě je ubytována pod jiným jménem, pod kterým také v neformálním prostředí vystupuje.  

Pošta takto ubytované ţeně chodí na centrální středisko organizace, která utajené ubytování 

poskytuje. S tím, ţe je v azylovém domě ubytována takováto klientka, musí být srozuměni 

všichni zaměstnanci a i ostatní klienti. Klientům se samozřejmě nesdělují podrobnosti pobytu, 

ale jsou vyzvání k tomu, aby nesdělovali ţádné informace o ubytovaných. Pokud se někdo 

zeptá na klientku v reţimu utajeného pobytu, musí říci, ţe nikoho takového jména ani vzhledu 

neznají. Klientům není sděleno pravé jméno oběti, pouze pseudonym, pod kterým vystupuje. 

Klientka se musí zaručit, ţe nebude sdělovat své pravé jméno ani místo pobytu, tím by totiţ 

ohrozila nejen sebe, ale i ostatní klienty a pracovníky azylového domu. Pokud tuto dohodu 

poruší většinou s ní je rozvázána spolupráce. Prozrazením totiţ zaniká smysl utajeného 

pobytu. 

Pro pracovníky azylového domu, který takovou sluţbu poskytuje, je dobré, aby si 

domluvili spolupráci s místním oddělením policie. Není totiţ vyloučeno, ţe i přeš veškeré 

snaţení, bude klientka prozrazena. Pak je na místě aby policie v místě věděla, ţe se taková 

situace můţe přihodit a v případě potřeby, rovnou bez zbytečných průtahů vyjela na místo.  

Jednání sociálního pracovníka s klientkou musí probíhat velmi obezřetně. Nechtějme 

po klientce hned při první schůzce kazuistiku jejího případu. Dejme jí prostor pro aklimatizaci 

na nové prostředí, nové lidi a snad i nový začátek ţivota. Pracovník azylového domu by měl 

klientce vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se bude cítit klidně a nerušeně. Získat její 

důvěru nebude snadné a u ţen, které si prošly peklem obchodu s lidmi, bude mnohem snazší 

jejich důvěru ztratit i jediným chybným krokem. Trpělivost je v těchto případech nezbytná.  

Sociální pracovník můţe být klientce oporou i v jednání s policií. Není nutné, aby 

oběť docházela na policejní stanici, kde se necítí v bezpečí. Policie můţe přijet do prostor 

azylového domu, kde proběhne doplnění informací. Vše záleţí na spolupráci policie – 

azylový dům. Galina, dívka, s jejímţ osudem jsme se seznámili na předchozích stranách 

práce, se dostala od svých kuplířů. Převezli jí z Bulharska do Francie a to se jim stalo 

osudným. Po policejní razii se proti nim Galina rozhodla svědčit. Poté, co byli kuplíři za 

mříţemi vězení jí ale nikdo z orgánů, které měli v tu chvíli konat, nepomohl. „Konečně jsem 

se dočkala svobody, po níž jsem tolik toužila. A přitom mi nikdy život nepřipadal tak těžký. 
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Neměla jsem žádné příjmy a ani právo pracovat. A tak jsem pokračovala v jediné věci, kterou 

jsem mohla dělat, abych si vydělala na živobytí. Šlapala jsem toulouské chodníky na vlastní 

pěst. V podstatě nebylo možné vymanit se z role, kterou mi Igov určil. Jako by tím ze mě 

udělal kurvu jednou provždy. Vůči sobě samé jsem teď pociťovala znechucení, nenávist a 

bezmocnou zlost, která se drala na povrch.“
57

 Hlavní chybou bylo, ţe policie nepředala 

Galině kontakty na organizace, které by jí mohly pomoci, nebo je sama nekontaktovala. 

Nechala jí na pospas svému osudu. Nemohla pracovat, protoţe neměla pracovní povolení, 

měla status ţadatelky o azyl, který neopravňuje k vykonávání výdělečné činnosti. Legální 

výdělečné činnosti. Nezbylo jí nic jiného, neţ provozovat prostituci a přespávat v hotelech 

nebo u známých. Začala pít.  

Další sluţbou, kterou je moţné registrovat v rámci zákona a aplikovat ji na obchod se 

ţenami, je telefonická krizová pomoc, která je stejně jako azylové domy, sluţbou sociální 

prevence. Jak je jiţ řečeno v názvu této sluţby, je poskytována telefonicky. V rámci zaměření 

této práce slouţí ţenám, které se ocitly v krizové situaci, kterou nejsou schopny samy 

vlastními silami řešit. Telefon, určený pro krizovou linku, by měl přijímat člověk, který je pro 

tyto účely řádně proškolen a je schopen adekvátně zareagovat a doporučit ţeně vhodný postup 

a prvotní krizovou intervenci.  

Krizová pomoc ale nemusí být jen telefonická. Můţe se provádět v přímém kontaktu. 

Je poskytovatelná jako terénní, ambulantní i pobytová sluţba osobám, které po přechodnou 

dobu nemohou řešit svoji situaci vlastními silami. Jedná li se oběť obchodu se ţenami, je 

samozřejmostí zajištění ubytování v azylovém domě, ty mívají pro takovéto situace krizová 

lůţka, kde můţe ţena zůstat, dokud se pro ni nenajde bezpečné ubytování trvalejšího 

charakteru – v jiném azylovém domě, nejlépe daleko od místa, kde byla drţena.
58

 Dále je jí 

zajištěna strava, terapeutická pomoc apod. 

 Obchodované matky s dětmi mohou vyuţít sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. Zákon je definuje takto „Terénní, popřípadě ambulantní sluţby poskytované rodině 

s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohroţen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace (…)“
59

 Sociální pracovníci zde dopomáhají ke kontaktu klientky se sociálním 

prostředím, pomáhají v kontaktu s úřady, při vyřizování běţných pochůzek, poskytují sociálně 
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terapeutické činnosti. U obchodovaných ţen se jedná spíše o následnou pomoc, která je ale 

velmi důleţitá. Pomůţe klientce ve startu k novému ţivotu. Sociální pracovník je jí, i jejímu 

dítěti průvodcem v novém světě i ţivotě. Obrací se na něj, pokud neví jak komunikovat 

s úřady co je potřeba k vyřízení jednotlivých ţádostí a společně nastalou situaci řeší.  

 

3.2.1 Terénní programy  

 

Terénním programům jsem se rozhodla věnovat samostatnou podkapitolu, tyto sluţby 

jsou pro zachycení obchodovaných ţen velmi důleţité, často zprostředkovávají první kontakt 

a mohou ţenu nasměrovat k vyuţívání jejích práv a k útěku z tohoto prostředí.  Jak známo, 

sociální pracovníci neposkytují sluţby jen v teple a bezpečí své kanceláře. Osobám, které 

uţívají návykové látky, jsou bez domova nebo ţijí v sociálně vyloučených lokalitách, se 

poskytují terénní služby (programy). Poskytování této sluţby je moţné anonymně. Cílem je 

znovu začlenění vyloučené osoby či komunity do společnosti. V souvislosti s obchodováním 

se ţenami, je hlavním cílem takovou ţenu vyhledat a poskytnout jí pomoc, o kterou ale sama 

musí stát. Nejčastěji je ţena obchodovaná do sexbyznysu.  

V následující části této práce popíšeme, jak probíhá terénní práce. Práce v terénu, která 

se specifikuje na oběti obchodu se ţenami, je nebezpečná. V první řadě je tedy důleţité myslet 

na zdraví pracovníka. Terénní pracovník by neměl chodit sám. Zikmundová uvádí, ţe pokud 

je terénní pracovník kontaktován pasákem, měl by odpovídat slušně, krátce a pomalu se 

vytrácet
60

 K tomu bych doplnila, ţe pokud s ním kuplíř hovoří bez agrese, evidentně ţádným 

útokem nehrozí a pouze se informovuje na prováděnou práci, tak bych s vytrácením počkala. 

Pracovník by s sebou v terénu měl mít i důleţité věci pro výkon práce, jsou to například 

informativní tiskoviny, ve kterých se ţena dočte o moţnostech, které jsou jí nabízeny. 

Tiskoviny by měly být v několika jazycích, krom angličtiny to jsou například ruština a 

vietnamština. Mimo jiné se od pracovníka očekává, ţe u sebe bude mít a nabízet kondomy, 

lubrikanty, slinné testy na HIV a jiný zdravotnický materiál. Pro vlastní bezpečnost se 

doporučuje kapesní alarm, pepřový sprej či píšťalka.  

Do klubu či privátního bytu je proniknutí sloţitější. Uvádí se, ţe ţeny jako terénní 

pracovnice, jsou lépe akceptovatelné jak pro poskytovatelky, tak i pro kuplíře. Velmi častým 

argumentem pro odmítnutí sociálních sluţeb přímo v klubu, je přítomnost klientů a tedy 

zdrţování ţen od práce. Vyplatí se vytrvat a klub navštěvovat tak často, dokud není poskytnut 
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alespoň malý časový prostor.  Pokud se v prostoru nacházejí oběti obchodu se ţenami, 

pravděpodobně kuplíř nedovolí ţádný kontakt s nimi. Proto je dobré například poţádat jinou 

ţenu poskytující sexuální sluţby, jestli by mohla dát informace (letáky a jiné tiskoviny) i 

ostatním ţenám, které z nějakého důvodu nejsou přítomny (nemají směnu, jsou s klientem). 

Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce v bodech vymezuje to, jak 

poznat, ţe je osoba obětí obchodu s lidmi a nucena k prostituci. Některé zde uvedu. 

- nemůţe se volně pohybovat, vzdálit se od svého pracoviště 

- je pod neustálou, zjevnou či skrytou kontrolou
61

 

- nemůţe hovořit se sociálním/terénním pracovníkem a uţívat jejich sluţby 

- je nedůvěřivá, neudrţí oční kontakt 

- nemá u sebe doklady nebo má falešné doklady 

- vykazuje znaky násilí  

- lze pozorovat emoční závislost na pasákovi 

- neumí česky 

- nezná adresu podniku, kde pracuje
62

 

V knize Kontaktní sociální práce, kterou vydala Česká asociace streetwork, je 

zařazena kapitola Terénní sociální práce s osobami poskytujícími placené sexuální sluţby. 

Autorka se přímo nezaměřuje na obchod se ţenami, ale popisuje praktickou přípravu před tím, 

neţ terénní sociální pracovník vyrazí poskytovat sluţby.  

Autorka prostituci rozděluje podle místa poskytování sluţeb na outdoor sluţby, do nichţ se 

řadí, jak jiţ název napovídá, venkovní sluţby  - ulice, silnice, odpočívadla, nádraţí a jiná 

veřejná místa. 

Indoor sluţby se poskytují v klubech, barech, erotických salonech, bytech. Sem spadají i 

eskortní sluţby, kdy si klient zavolá a prostředník mu dívku přiveze aţ domů. Takto skrytá 

sluţba je pro obchod se ţenami ideální. 

Tato kniha nabízí mnoho praktických rad a připomínek, které terénní sociální pracovník 

ocení. Velmi se mi líbí tabulky, ve kterých se přehledně píše o tom, co dělat, neţ se vyrazí do 

terénu a následující tabulka popisuje, jak by mělo vypadat vybavení tašky, se kterou se 

vychází poskytovat pomoc ţenám, poskytují placené sexuální sluţby.
63
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Galině mohla právě terénní sociální pracovnice, která se svou pojízdnou ambulancí 

parkovala na parkovišti, kde stávaly ženy provozující prostituci. Nabídla jí kávu a povídala si 

s ní o jejích možnostech. V průběhu doby se spolu scházely a nakonec jí právě tato organizace 

pomohla získat povolení k pobytu, které se muselo co půl roku obnovovat. Díky tomu ale 

mohla začít pracovat a pronajmout si byt. Jako velkou nespravedlnost vnímala Galina to, že 

člen klanu, který se rozhodl svědčit proti Igovovi, získal azyl a ona ne. Igov byl nakonec 

odsouzen na 13 let, z čehož si 2 roky odseděl ve vazbě. Po uplynutí poloviny trestu si může 

požádat o prominutí zbytku trestu.  Galina stále žije ve Francii, v Toulouse ve stálém strachu 

z toho, že Igov nebo někdo z jeho klanu si jí najde a pomstí se.  

 

3.3 Prevence 

 

Obchod se ţenami spadá do resortu Ministerstva vnitra. Stejně jako většina 

neţádoucích sociálních jevů má i obchod se ţenami svá preventivní opatření. Prevenci dělíme 

jak známo, do tří skupin a to primární, sekundární a terciární. Existuje ještě primární prevence 

nespecifická, kterou Vaníčková popisuje jako jev, na kterém se podílí všichni občané. Je 

vytvářeno klima, kde lidé nejsou lhostejní k osudům druhých, jsou vnímaví vůči svému okolí, 

nejsou lhostejní k tomu, co se děje v jejich sousedství.  

 

3.3.1Primární prevence 

 

Ministerstvo vnitra v rámci primární prevence vytvořilo Národní strategii boje proti 

obchodování s lidmi. Během minulého období (2003 – 2008) této strategie byly učiněny 

důleţité kroky v potírání obchodu s lidmi. Šlo hlavně o informační kampaně. Jedna z nich se 

zaměřovala na fotbalové fanoušky, kteří se chystali do Německa na MS ve fotbale. Byl zde 

předpoklad, ţe budou vyhledávat sexuální sluţby v česko/německém pohraničí. Fanoušci 

dostávali letáky se stručným popisem toho, jak poznat obchodovanou ţenu. Další druh letáků 

se zaměřoval na studenty českých středních a vysokých škol. Ten upozorňoval na rizika 

v souvislosti s rychlým a snadným výdělkem v zahraničí. Byl mnohojazyčný, tudíţ vţdy 

připraven k pouţití.  

Velmi známá a rozšířená je kampaň zaměřená na uţivatele sexuálních sluţeb „Neboj 

se to říct za ní“. V průběhu této akce vysely plakáty s tímto textem prakticky na kaţdém rohu. 

Podle Ministerstva vnitra a spolupodílejících se organizací (IOM, LaStrada a Arcidiecézní 
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charita Praha – Projekt Magdala), byla tato kampaň úspěšná. Přispěla k informovanosti 

uţivatelů.  

Součástí primární prevence v rámci obchodu se ţenami je vzdělávání odborníků, kteří 

se touto problematikou zabývají. Jsou to hlavně policisté, sociální pracovníci, lékaři, právníci, 

psychologové apod.) Kurzy a tréninky směřované ke správnému rozpoznání obchodované 

osoby, vedení rozvoru takovým způsobem, aby oběť ještě více netraumatizoval a navedl tak 

k sekundární viktimizaci. Vzdělávací programy, kurzy a tréninky, které se zaměřují na 

problematiku lidských práv, by měli zahrnovat otázku lidských práv a lidské důstojnosti. Děti 

by se o lidských právech měli učit od základní aţ po střední a vysokou školu. Jako velmi 

účinné se jeví demonstrovat porušení lidských práv na konkrétním příběhu, například na tom, 

jaké porušování práv a důstojnosti museli snášet lidé v koncentračních táborech a jiné 

podobně silné osudy. Děti si je pak snáze zapamatují a porušení práva budou schopni 

rozpoznat na konkrétním základě. Je to pro ně snazší neţ strnulá teorie.  

Obchod se ţenami je rozvinutý především v regionech s vysokou nezaměstnaností 

nebo vyšším počtem moţných obětí. „Je vhodné vybudovat či podporovat dostatečnou 

kapacitu pracovního poradenství, rekvalifikační programy a také zlepšování podmínek pro 

zaměstnanost ţen s dětmi (zkrácená, pohyblivá pracovní doba, podnikové školky atd.)“
64

 

Velmi palčivou otázkou v souvislosti s touto problematikou je Genderová rovnost. Zde je na 

namístě odbourávání stereotypů s tím spojených.  

 Dne 23. 2. 2011 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových 

stranách článek s názvem „Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí!“V tomto článku se 

MPSV zaměřuje hlavně na podvodné personální agentury, které na území České republiky 

působí a zároveň přidalo i seznam pracovních agentur, které jsou povoleny. Nemluví zde 

přímo o obchodu s lidmi, ale uveřejňování takto informativně varovných článků jistě přispívá 

ke vzdělanosti společnosti a k prevenci v rámci obchodu.
65

¨ 

Role sociálního pracovníka v primární prevenci můţe být několikerá. Můţe a musí se 

vzdělávat, aby byl kompetentní pro poskytování sociální sluţby. Avšak můţe být i 

vzdělavatelem. V rámci vzdělávání mládeţe sociální pracovníci pořádají besedy se ţáky a 

spolupracují formou tvořivých workshopů. Na besedy si mohou zvát další hosty, například 

policisty zabývající se obchodem s lidmi. Formy besed a workshopů mohou mít různé formy, 
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měl by ale po nich zůstat výstup. Například nějaký vlastní výrobek dítěte nebo leták 

s potřebnými informacemi.  

 

3.3.2 Sekundární prevence 

 

Sekundární prevenci můţeme definovat jako vyhledání neţádoucího jevu, který uţ 

sice vznikl, ale včasným zásahem můţeme jeho dopady zmírnit. V obchodu se ţenami se tedy 

jedná především o to, abychom byli schopni vytipovat, najít a zaměřit se na oběti. Sekundární 

prevence čerpá z informací terénních sociálních pracovníků v konkrétní lokalitě a následně 

pak přináší poţadavky pro komunitní plánování. Významnou úlohy na poli sekundární 

prevence sehrávají nízkoprahová centra. Kam si klientky mohou dojít (pokud mají moţnost 

pohybu) pro radu, čisté prádlo a hygienické potřeby. Zvláště v chudších regionech jsou 

preventivní akce potřeba. Jako jeden z nejrizikovějších regionů se jeví oblast 

česko/německého pohraničí. Sem by se preventivní akce měly směřovat velkou měrou. „Na 

základě našich i evropských zkušeností a monitoringu obchodování s lidmi jsou známé země, 

které patří především mezi zdrojové a v těchto zemích by české zastupitelské úřady měly 

potenciálním obětem zprostředkovat informace a nevládní organizace působící v této oblasti 

by měli úzce spolupracovat.“
66

 V národní strategii boje proti obchodu s lidmi, v části, která 

shrnuje uplynulé období, se uvádí, ţe se spoluprácí se zdrojovými zeměmi bylo počítáno, 

avšak státní rozpočet nestačil na pokrytí těchto nákladů. Nutno podotknout, ţe Česká 

republika není jen zemí příjmovou, ale i tranzitní a zdrojovou. Proto se v rámci sekundární 

prevence musí zaměřovat na všechny tři oblasti.  

 Nestátní neziskové organice, které se tímto jevem zabývají, samozřejmě sekundární 

prevenci poskytují. Jedná se především o výjezdy mobilní lékařské ordinace, kde klientku 

bezplatně gynekologicky vyšetří, má zde moţnost udělat si rychlotest na HIV a jiné pohlavně 

přenosné nemoci a získat potřebné informace a kontakty. Dále se jedná o návštěvy terénních 

sociálních pracovníků přímo v místech, kde se prostituce provozuje. Pokud „pasák“ nedovolí 

ţeně poskytující prostituci, aby se sociální pracovnicí hovořila o samotě, je to signál, ţe se 

můţe jednat o oběť obchodu. Pokud ţena neumí česky, jsou vhodné cizojazyčné letáky, ve 

kterých jsou uvedena místa pomoci. Sociální pracovníci oběti informují o moţnostech 

pomoci, nabízejí jim moţné alternativy řešení jejich situace.  
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3.3.3 Terciární prevence 

 

Terciární prevenci můţeme definovat jako zamezení a prohlubování bolesti. 

Zahrnujeme se resocializaci a reintegraci, pokud o ni oběť stojí. Je moţné, ţe o sluţby 

poskytované na území České republiky nebude mít zájem a raději se bude chtít co nejrychleji 

vrátit do země původu. Moţné jsou obě dvě varianty a musíme respektovat rozhodnutí 

klientky. Vaníčková vyzdvihuje nutnost výzkumů, které budou mít za cíl zmapování forem 

obchodu na našem území, na identifikaci obchodovaných osob a samozřejmě i v oblasti 

navazující páchané trestné činnosti.  

„Základním úkolem prevence je vzdělávání. Dokud všechny děti – a slovo všechny je velmi 

důleţité, protoţe znamená rovný přístup k novým informacím – neporozumí riziku 

obchodování, dotud bude existovat.“
67

 

 Sociální pracovníci se v této oblasti prevence mohou angaţovat jako iniciátoři různých 

výzkumů, které přispějí k řešení problému. Jejich úkol spočívá i v zajištění vůle klientky, zde 

mám na mysli pomoci oběti v návratu do země původu. Po konzultaci s klientkou je moţné 

zajistit pomoc i v zemi původu. Mezinárodní spolupráce organizací zabývajících se pomocí 

obětem obchodu s lidmi je velmi podstatnou sloţkou prevence.  

 

3. 4 Příklady dobré praxe 

 

Zajištění účinných zdrojů pomoci je základní dovedností, kterou by měl sociální 

pracovník disponovat. I kdyţ se nepohybuje právě v oblasti obchodu se ţenami, je důleţité, 

aby dokázal oběť nasměrovat k organizacím, které se právě tímto druhem trestné činnosti 

zabývají. Práce organizací v tomto směru není jednouchá. Uţ jen najít obchodovanou osobu je 

velmi sloţité, vlastně je to asi to nejsloţitější. Proto je důleţitá spolupráce mezi jednotlivými 

organizacemi, to jak na území České republiky, tak i celosvětově. Tento druh kriminality 

nezná hranice. Proto by i sociální práce v této oblasti měla být celosvětová a koordinovaná. 

Organizace by si měli předávat informace o tom, jaké druhy činností spojených s obchodem 

se ţenami se u nich vyskytují, co o nich ví, jestli existují nějaké předpoklady negativního 

rozvoje. Jak pracují s oběťmi, ale i s pachateli, protoţe i práce s pachateli je podstatná a má 

preventivní charakter.  
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3.4.1 Arcidiecézní charita Praha – Projekt Magdala 

 

Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi, tedy dospělým i dětem, kteří jsou nuceni 

prostituovat nebo byli obchodování do jiného odvětví. Dále pak pomáhá obětem domácího 

násilí. Cílem toho projektu je „podpořit lidskou bytost, aby našla samu sebe, byla sama sebou, 

aby si věřila, aby o sobě rozhodovala, aby si sama řídila svůj vlastní ţivot a tak mohla aktivně 

vytvářet uspokojivou budoucnost pro sebe a své děti“.
68

 Tento projekt se snaţí o prevenci, 

tedy informují ve školách, hovoří s pachateli i klienty, podporují zvyšování vzdělaností v této 

oblasti.  

 V předchozím roce jsem absolvovala měsíční praxi v azylovém domě Gloria pro 

matky s dětmi, kde byla i poradna Magdala. Tento azylový zprostředkovává ubytování ţenám, 

které unikly z prostředí sexbyznysu. Ubytování je samozřejmě utajené, ţenám je změněna 

identita do doby, dokud nebudou naprosto v bezpečí, je tedy moţné, ţe je identita změna 

napořád. V azylovém domě je i nepřetrţitá linka pomoci Magdala, kam mohou volat ţeny i 

pomáhající pracovníci. Těm jsou podány informace o moţnostech pomoci.  

 Pokud ţena vyhledá pomoc právě tohoto zařízení, můţe očekávat pomoc v mnoha 

různých oblastech, ale vyţaduje se od ní aktivní spolupráce a účast. První pomoc v této oblasti 

obsahuje tekutiny, jídlo, ošacení a střechu nad hlavou. Dále je to zdravotní pomoc, 

zprostředkování lékařů, sociální pomoc, poradenství, krizová intervence, pomoc s vyřízením 

povolení k pobytu nebo k návratu do domovské země, pokud je ţena cizinka. Zařízení nabízí i 

duchovní pomoc. Neméně důleţitou sluţbou, kterou tato organizace provozuje, je 

navštěvování klientek v jejich novém prostředí. Poté, co se ţeny dostanou z ulice a začnou ţít 

nový ţivot, pracovnice se je snaţí dále navštěvovat a být s nimi v kontaktu. Samozřejmě ne 

vţdy je to moţné.  

Koordinátorkou projektu Magdala je Jindřiška Krpálková. Ta se od roku 2002 aktivně 

angaţuje v pomoci ţenám, které se ocitli v prostituci, a staly se oběťmi obchodu s lidmi nebo 

na nich bylo pácháno domácí násilí.   

 

3.4.2 La Strada 

 

Je nestátní nezisková organizace, která se zabývá problematikou obchodu s lidmi a 

aktivně se podílí na jejím řešení. „La Strada ČR je jedinou specializovanou organizací, která 
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se v rámci ČR výhradně věnuje poskytování pomoci obchodovaným a vykořisťovaným 

osobám. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a 

poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a 

obchodováním ohroţeným osobám.“
69

 

La Strada se výrazně věnuje prevenci obchodu s lidmi tím, ţe vydává mnoho 

publikací, které mají za cíl informovat veřejnost o stavu obchodu v České republice o jeho 

vývoji a o vykořisťující práci. Vydává také letáky, které rozdává při práci v terénu, na těch 

jsou uvedeny informace o nucené práci a kontakty, kam se lidé mohou obrátit v případě 

potřeby. Tato veřejně prospěšná organizace poskytuje tři registrované sociální sluţby, jsou 

jimi azylové domy, krizová pomoc a odborné sociální poradenství. Ty jsou poskytovány 

bezplatně. Cílovou skupinou jsou osoby, které byli nuceny vykonávat vykořisťující práci a to 

buď v oblasti prostituce, nebo v jiných odvětvích.  

 

3.4.3 Projekt KARO v Německu a MARITA P. v Česku 

Jak jsem jiţ poznamenala, tento projekt působí zároveň v České republice a 

v Německu. V českém Chebu je poradna, která se nazývá Marita P. a to podle zesnulé 

příbuzné vedoucí projektu Cathrin Schauer, která zemřela na jeden z následků prostituce, 

pohlavně přenosnou chorobu, AIDS. V Německém Plauen (Plavně) je kontaktní centrum, 

kam dochází prostitutky, dětští prostituti a prostitutky, oběti domácího násilí a obchodu se 

ţenami a dětmi. Pracovníci tohoto projektu se zaměřují na prevenci pohlavně přenosných 

chorob a to tím, ţe formou streetworku rozdávají ţenám v prostituci prezervativy, čisté 

injekční stříkačky a jehly, a samozřejmě i jiné hygienické potřeby. Klientkám nabízejí i 

bezplatné gynekologické vyšetření v poradně Marita P., ovšem je velmi těţké sehnat sem 

gynekologa. Málokterý chce pracovat v takovémto prostředí za plat, který je jim nabízen.  

 V rámci streetworku provádí KARO i jiné sluţby. Většinou jsou poskytovány formou 

rozhovoru a to buď na ulici, nebo při návštěvě v jednom z kontaktních center. Pracovníci 

informují prostituující mládeţ o moţnostech antikoncepce a riziku nechráněného sexu, ze 

kterého můţe vzejít pohlavní nemoc, v případě dívek na moţnost těhotenství. Informují o 

moţnostech, které děti a dospělé oběti ochodu s lidmi na ulici mají. Jak se vymanit z prostředí 

sexbyznysu a z obchodu s lidmi. Nabízejí jim reklamní předměty s adresou KARO, letáky, 

které se zaměřují na prevenci z různých směrů a osobní alarmy, které mohou v krajní situaci 
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zachránit ţivot. Při streetworku s Cathrin Schauer jsem zaregistrovala, ţe se prostitutek ptá na 

jejich kolegyně, které jiţ delší dobu neviděla, tím zjišťuje, jestli nejsou pohřešované, jak 

dlouho je nikdo neviděl a jestli se někdo stará o jejich děti. Pokud o nich nikdo nic neví, 

kontaktuje policii, která můţe začít s pátráním.  

KARO také poskytuje krizovou intervenci lidem, které staly oběťmi komerčního 

sexuálního zneuţívání a jiných forem obchodu s lidmi. Ta spočívá v rozhovorech, které mají 

za cíl ulehčit dětem i dospělým v jejich tíţivé situaci. Snaţí se je motivovat, aby čin, který na 

nich byl spáchán, oznámily na policii. Vysvětlují jim, ţe pokud vše oznámí, mohou jim 

pomoci například tím, ţe zprostředkují náhradní bydlení, ochranu před kuplíři i před klienty. 

Změní jim jméno a ukryjí je. Nabízí doprovod a spoluúčast při oznamování činu policii.  

Cathrin Schauer obdrţela v Německu v roce 2002 cenu Ţena Evropy.
70
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Závěr 

 

 Bakalářská práce s názvem Sociální práce v kontextu se ţenami měla za cíl poskytnout 

ucelenou a přehlednou příručku pro sociální pracovníky, kteří se zabývají obchodem se 

ţenami, snaţí se do této problematiky proniknout, nebo je zajímá. Chtěla ukázat, ţe 

obchodované ţeny jsou zcela specifickou skupinou pro sociální práci. Jejich ţivot je uţ 

navţdy poznamenán tím, co proţily. Pokud se jim podaří utéct, ţijí v neustálém strachu 

z toho, ţe někde potkají svého kuplíře nebo někoho z jeho okolí, ţe je najde a bude se jim 

mstít. Ony vědí, co dovedou. Právě proto povaţuji za nutné, aby sociální pracovníci dokázali 

takové ţeně pomoci. Vţdyť naší povinností je poskytnout poradenství, alespoň to základní. 

Musíme být orientování ve všech směrech sociální práce a tím základním je, poskytnout ţeně 

alespoň minimum informací, předat jí dál. Nenechat jí napospas osudu, právě tak, jako se to 

stalo Galině Valkové, mladé ţeně, jejíţ příběh nás provázel touto prací a na kterém jsem 

ukázala zrůdnosti obchodu se ţenami.  

 Tato práce ve své první části představila soubor dokumentů, které tuto probatiku 

upravují a které poskytují oporu pro pomáhající pracovníky – policii, sociální pracovníky, 

psychology a další kompetentní členy týmu pro pomoc obchodovaným osobám. Představila 

obchod s lidmi jako takový, jeho příčiny, formy i následky. Následně se pak věnovala sociální 

práci. Definovala jí a stanovila východiska pro poskytování pomoci. Středobodem této části 

byl základ i cíl pro lidská práva, tedy důstojnost člověka a její zásadní porušení v oblasti 

obchodu s lidmi a vysvětlení, v čem toto porušení spočívá. Pak přikročila ke kapitole 

s názvem Lidská sexualita, jejíţ smysl je nucenou prostitucí poníţen na pouhý prostředek 

k získávání finančních prostředků. Ţena, její tělo a její sexualita, je vyuţita k poskytnutí 

sluţby a inkasovaní nemalé finanční hotovosti, ze které pak oběť většinou nedostane ani 

malou část.  

 Po definování sociální práce nastal prostor k jejímu vyuţití pro pomoc obětem 

obchodu se ţenami. Přišla kapitola Obchod se ţenami v kontextu sociální práce. Název 

kapitoly je totoţný s názvem celé práce, to napovídá, ţe se jedná o stěţejní část. Tady je 

vyuţit zákon o sociálních sluţbách a vše co poskytuje k pomoci obětem této trestné činnosti. 

Hovoří se zde o sluţbách, které se mohou poskytovat ţenám, které se vymanily z prostředí 

obchodu a následná opatření k tomu, aby se cítily bezpečně a relativně klidně. Následuje část 

o prevenci a příklady dobré praxe – tedy organizace, které svoji činnost zaměřili na 

poskytování pomoci obchodovaným ţenám. Bakalářská práce svůj cíl splnila.  
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