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Abstrakt 

Disertační práce nabízí komplexní vhled do fungování opatření politiky v oblasti boje 

proti obchodování s lidmi se zaměřením na nástroje, které mají zajistit přístup ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi v ČR. Za pomoci analýzy událostí 

pokrývající léta 1993-2013 a s využitím teoretických východisek Institucionalizmu 

zaměřeného na aktéry a Sociální konstrukce cílových skupin v práci ukazuji, že většina 

institucí i aktérů, kteří působí ve sledované oblasti politiky, je zaměřena primárně na 

potřeby trestní represe spíše než na práva a potřeby obětí obchodování s lidmi. Samotné 

postavení obětí je ve sledovaném segmentu politiky oproti deklaratorním stanoviskům 

spíše slabé. Ve vztahu k aktérům i institucím postavení obětí posiluje Zákon o sociálních 

službách, oslabují ho pak mimo jiné i různá institucionalizovaná využívání konceptu 

obchodování s lidmi. Tyto v praxi skupinu, která dosáhne na pomoc a práva, zužují a 

zároveň působí jako faktor nejistoty při práci OČTŘ i dalších aktérů. Součástí disertační 

práce jsou doporučení jak posílit postavení obětí obchodování s lidmi, která vycházejí jak 

z teoretické báze veřejné politiky, tak i z extenzivní kritické rešerše zahraniční literatury, 

která je součástí textu.    

 

Abstract 

The dissertation offers a complex insight into the workings of provisions regarding the 

policy in the area of combating human trafficking with a focus on the tools which should 

guarantee access to justice for victims of human trafficking in the Czech Republic. By 

means of an event analysis covering the years 1993-2013 and using the theoretical 

premises of Actor-Centred Institutionalism and Social Construction of Target Groups, the 

paper shows that most institutions and actors active in the observed area of the policy are 

primarily focused on criminal repression rather than the rights and needs of human 

trafficking victims. Even the position of the victim is rather weak in the observed segment 
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of the policy in comparison to the declaratory stances. In relation to actors and 

institutions, the position of the victims is strengthened by the Act on Social Services and 

weakened, besides other things, by several institutionalized uses of the human trafficking 

concept. In practice, the group which reaches help and rights is narrowed by them, and, 

at the same time, they act as an uncertainty factor in the work of Law Enforcement 

Authorities and other actors. A part of the dissertation is comprised of recommendations, 

which proceed from a theoretical base of public policy as well as an extensive critical 

research of foreign literature, which is a part of the text. 
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Úvod 

Ženy nucené k prostituci, muži vykořisťovaní při práci na polích či v lesích, ženy 

i muži pracující za vykořisťujících a v některých případech až nelidských podmínek 

v pomocných profesích na stavbách, v úklidových firmách, v domácnostech diplomatů, 

v masážních salonech, lidé donucení k podvodům v rámci systémů sociálního 

zabezpečení či „zahradníci“ zazdění ve sklepích s marihuanou a mnozí další.  O životních 

zkušenostech těchto lidí je možné za určitých podmínek mluvit jako o „obchodování 

s lidmi“ 1. Lidé, kteří zažili obdobné zkušenosti, mohou vyprávět velmi různé příběhy o 

průběhu vykořisťování. Mohou ale také mluvit o tom, zda a jaké se jim dostalo pomoci a 

podpory poté, když z prostředí vykořisťování unikli či byli zachráněni.   

Jako sociální pracovnice organizace La Strada jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří 

popisovali své zkušenosti s „obchodováním“. Některým z nich bylo později umožněno 

využít opatření a přístup k právům, které Česká republika nabízí „obětem obchodování 

s lidmi“. Jiní k těmto nástrojům politiky přístup neměli nebo jim byl přímo odepřen. 

V některých případech se dokonce setkali se sankcemi, které na ně dopadly v souvislosti 

s tím, co zažili. Zjednodušeně lze říct, že hranici mezi pomocí, odmítnutím pomoci či 

dokonce trestem tvořil úsudek některého z relevantních aktérů, zda se jednalo o „oběť 

obchodování s lidmi“ či nikoli. Za příklad mohou sloužit případy vietnamských občanů, 

jejichž situace se diskutovala jak v České republice, ale i v mezinárodním kontextu 

(Antislavery International, 2014). Při policejní razii v létě 2012 byl např. zachráněn starší 

muž, který byl zazděný v pěstírně marihuany ve sklepě hotelu. Po několik měsíců, kdy se 

staral o rostliny, nemohl vycházet ven. Jídlo mu posílali výtahovou šachtou. Z policejní 

razie měl dle vyjádření policie radost (Hrbek, 2012; Třeček, 2012). Obdobně na tom byl 

i mladší Vietnamec, který pobýval v otřesných podmínkách zazděný též ve sklepě, 

tentokráte v prostorách bývalé továrny u Chebu. Staral se o rostliny, které měly na černém 

trhu hodnotu více než milion korun (Šlauf, 2012). Jednalo se o oběti organizovaných 

gangů, které k výrobě drog byly donuceny či o spolupachatele drogových deliktů? 

Zkušenosti těchto mužů jsou předmětem analýz mezinárodních organizací, které se 

zabývají bojem proti obchodování s lidmi (Antislavery International, 2014 s. 47 a násl.) 

a nevládní organizace v jejich případě žádají o umožnění přístupu k informacím a 

                                                 

1  Uvozovky jsou použity s cílem naznačit nesamozřejmost používaných kategorií, s nimiž však s ohledem na jejich užití v legislativě, 

veřejně politických dokumentech i promluvách aktérů ve své disertační práci pracuji.  
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programům pro oběti obchodování s lidmi2. V obou zmiňovaných případech však tito 

muži dle citovaných médií skončili ve vazbě jako podezřelí a je pravděpodobné, že budou 

souzeni jako další, kteří byli v podobné situaci (např. Poláček, 2014).   

To, zda je člověk označen jako „oběť obchodování s lidmi“, markantně mění jeho 

výchozí situaci. Identifikace člověka jako „oběti obchodování“ je totiž jakousi branou 

k možnosti využívat práv a služeb, které obchodovaným osobám jako lidským bytostem, 

ale i vzhledem k jejich postavení, náleží. Jedná se např. o možnost využívat 

specializované sociální služby včetně utajeného ubytování, finance na životní potřeby, 

právní, sociální a psychoterapeutické služby. V případě, že je člověk ve stávající situaci 

bez platných dokumentů, je možná legalizace pobytu včetně práva na zdravotní pojištění, 

možnost dobrovolného návratu do země původu a další služby. Situace člověka, který je 

označen jako „oběť obchodování s lidmi“ je výrazně jiná, než možnosti, které mají lidé 

zařazení do kategorie „nelegální migrant“ či „spolupachatel trestné činnosti“ nebo ti, kdo 

se v očích aktérů sice ničím neprovinili, ale jako oběti nahlíženi nejsou.  

Ani pokud je člověk některým z aktérů označen jako „oběť obchodování s lidmi“, 

nemusí se mu dostat bezproblémového přístupu ke spravedlnosti. Situací, kdy jsme spolu 

s klientkou či klientem, kteří spolupracovali s organizací La Strada, i dalšími aktéry 

vyčerpali k obhajobě práv všechna dostupná běžná i neběžná řešení a stejně jsme se 

nedopracovali plně uspokojivého výsledku, jsem zažila v desetileté praxi bezpočet. Zažila 

jsem ale také mnohé situace, kdy se spolupráce dle představ klienta či klientky vydařila 

a přístupu k právům nic nebránilo či se dokonce na základě problémů z praxe změnila 

problematická praktika. Zajímalo mě proto, proč různí lidé, kteří zažili mnohdy velmi 

obdobnou situaci, následkem které měli velmi podobné potřeby, mají tak odlišný přístup 

k právům, která by jim měla přiznána a z jakého důvodu někteří nerážejí bariéry.   

Teorie sociální práce doporučuje různé cesty, jak se postavit k situacím, které 

nahlíží sociální pracovnice či pracovník jako problematické či ve kterých se spolupráce 

na společně vytýčeném cíli či při obhajobě klientských práv nedaří. Na úrovni 

individuální spolupráce s klientelou může být takovým nástrojem supervize, jenž pomáhá 

sociální pracovnici či pracovníkovi zjednodušeně řečeno pracovat s lidmi v situacích, 

které „nemají uspokojivá řešení“ a orientovat se na podporu klienta či klientky ke 

                                                 

2 Dopis ředitelky organizace La Strada ministrovi vnitra Janu Kubicemu ze dne 12.6. 2012 
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zvládání obtížné situace. Jinou možností např. z pohledu reformních směrů v sociální 

práci může být úsilí o změnu systému, který nepracuje ve prospěch těch, kteří byli 

vystaveni opresi (Payne, 2005, s. 9) či snaha o rozšíření možností systému tak, aby se 

přizpůsobil aktuálním potřebám těch, kterým má sloužit (Janebová, a další, 2013, s. 22). 

Dle Strausse a Corbinové (1999, s. 22-23) lidé z praxe mohou uplatnit své reformní 

ambice také v postgraduálním studiu.  

Výše zmíněné možnosti i mnohé další znám ze své vlastní zkušenosti. Ke 

zpracování disertační práce mě však také vedla potřeba pochopit a hlouběji porozumět 

systému, ve kterém jsem léta působila jako aktérka. Studium veřejné politiky se zdálo, a 

později i ukázalo, jako vhodná cesta.    

1. Vymezení problému a prostoru pro zkoumání  

Podle závazných směrnic i dalších dokumentů mají mít všechny předpokládané 

„oběti obchodování s lidmi“ přístup k základní pomoci a podpoře i přiměřené ochraně a 

zajištění přístupu ke spravedlnosti a odškodnění. Tato podpora je vymezena mandatorně 

mezinárodní legislativou i doporučeními mezinárodních organizací a zahrnuje minimálně 

rychlou identifikaci samotné oběti, zajištění základní bezpečnosti a přiměřené ochrany, 

ubytování, psychologickou a sociální pomoc, opětovnou legalizaci pobytu a případně 

bezpečný návrat do země původu a právní pomoc zajišťující přístup ke spravedlnosti a 

odškodnění3 (GAATW, 2011; ICMPD, 2006; IOM, 2007; Surtees, 2007; FRA, 2011 a 

další.). Pro každou zemi je ve vztahu k mezinárodnímu společenství nezajištění 

dostatečného přístupu ke spravedlnosti a pomoci pro „oběti obchodování“ závažným 

problémem, a to nejen z hlediska mezinárodních závazků. 

Také v případě České republiky mezinárodní aktéři upozorňují ve svých zprávách 

na to, že ne všechny oběti obchodování s lidmi mohou odbornou pomoc a ochranu 

využívat a není jim tedy dostatečně zajištěn přístup ke spravedlnosti (srov. Commitee on 

the CEDAW, 2010; US Department of State, 2010; US Department of State, 2012 a další).  

Jako problém je nahlíženo např. to, že počty identifikovaných „obětí obchodování 

s lidmi“, které využijí institucí, které jsou určeny k tomu, aby jim pomohly překonat 

následky obchodování a dosáhnout spravedlnosti, jsou v České republice, podobně jako 

v mnoha dalších zemích Evropy, považovány v porovníní s odhadovaným rozsahem 

                                                 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o 

ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 
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problému za nízké4 či zjištění, že využití některých služeb je podmíněno spoluprací 

s OČTŘ.  

Na problémy při naplňování svých práv narážejí v České republice ale také lidé, 

kteří již jako „oběti obchodování s lidmi“ identifikováni byli. Upozorňují na to různé 

studie a analýzy jak nevládních organizací, tak i dalších subjektů. Např. Burčíková (2008) 

se věnuje rozdílům v právech, která vycházejí z mezinárodních dokumentů a stávající 

podobě legislativy či rozdílům v možnosti bránit svá práva, která vycházejí z toho, zda je 

člověk občanem či občankou ČR či země EU či osobou z tzv. třetí země, Kalibová (2008) 

ve své studii zase analyzuje napříč systémem českého práva legislativní nedostatky a 

problémy, které vystoupily v porovnání s právy, jenž mají být zaručena, na které 

poukázala praxe organizace La Strada při podpoře obchodovaných osob. Legislativní 

systém v oblasti možností odškodnění zase detailně analyzují Šachová a Lomozová 

(2009) a kromě podrobné deskripce teoretických možností, jak dosáhnout na odškodnění, 

ukazují, jaké se vyskytují v praxi problémy. Ve studiích Šťastné, Hůleho a Kasalové 

Daňkové (Šťastná a další 2006) a Trávníčkové a Blatníkové (2006) zase nalezneme 

vymezené situace, ve kterých mohou v Programu podpory a ochrany obětí lidé z hlediska 

dosahování práv narazit na problémy. V nedávné době jsem spolu s dalšími autorkami 

zase popsala překážky při dosahování spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ 

v trestním řízení (Kutálková a další, 2013).   

 

Výše zmíněné publikace ukazují z různých úhlů pohledu na problémy, kterými 

trpí politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi a zejména v oblasti přístupu ke 

spravedlnosti pro oběti. Každá ze studií se však zabývá pouze parciálním segmentem. Ve 

většině případů se také nejedná o práce s teoretickými východisky, historicko-politickým 

kontextem či transparentně deklarovanou metodologií, tedy absentují ty aspekty, které 

jsou ke kontextualizovanému pochopení popisovaných jevů nezbytné. Kromě studie, 

která postihovala situaci ve více státech a zabývala se pohledem „obětí“ na poskytování 

službeb (Surtees, 2007), také absentují poznatky, jenž by zachycovaly to, jaké postavení 

                                                 

4 I přes deklarované úsilí, které mezinárodní společenství i jednotlivé státy věnují aktivitám v boji proti obchodování s lidmi a 

specificky na ochranu obětí, jsou počty lidí, kteří byli jako oběti identifikováni, v porovnání s odhadovaným rozsahem problému, 

považovány za stále nízké (Antislavery International, 2005; ICMPD, 2010; IOM, 2005a; OSN, 2008, podobně také v případe Směrnice 

Report from the Commission to the European Parliament and the Council  on the application of Directive 2004/81 on the residence 

permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to 

facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities. Brussels, 15.10.2010. 
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a možnosti mají samotné „oběti obchodování s lidmi“ v rámci celého systému přístupu 

ke spravedlnosti.  

Absentující komplexnější pohled na fungování politiky v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi se zaměřením na postavení obětí, který bude ukotven v teoretické i 

metodologické podobě, bych ráda zaplnila svojí prací. 

2. Cíle a otázky disertační práce 

Předmětem mého zkoumání je oblast přístupu ke spravedlnosti u „obětí 

obchodování s lidmi“. Ve své disertační práci se věnuji popisu a vysvětlení fungování 

opatření politik v oblasti boje proti obchodování s lidmi v segmentu, který se zabývá 

přístupem ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ v České republice. Hlouběji 

se zabývám tím, jak vznikaly instituce, které jsou součástí politik v oblasti boje proti 

„obchodování s lidmi“. Zajímá mě také, jak probíhají interakce mezi aktéry v rámci 

institucionálního zázemí, jejichž výsledkem jsou možnosti konkrétního člověka využít 

pomoc určenou pro „oběti obchodování s lidmi“. 

Hlavním cílem práce je analyzovat, popsat a porozumět fungování opatření 

politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi, která mají sloužit k zajištění přístupu ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi. Dílčím cílem práce je analyzovat postavení 

„obětí obchodování s lidmi“ vůči klíčovým aktérům a v rámci zkoumaných institucí. 

Druhým dílčím cílem je navrhnout opatřené vedoucí k rozšíření přístupu ke spravedlnosti 

pro „oběti obchodování s lidmi“.  

Cíle práce byly formulovány s využitím typologie, kterou pro cíle zkoumání ve 

veřejné politice nabízí Veselý (2011 s. 28 a násl.). Jedná se tedy především o cíle 

explorační a deskriptivní a též cíle směřující k porozumění a navržení řešení. Z hlediska 

klasifikace cílů, kterou přináší Ochrana (2009 s. 13) si pak v práci kladu jak funkční 

(hlavní cíl, prvně zmíněný dílčí cíl), tak i objektové cíle (druhý dílčí cíl).  

 

Jak bylo nastíněno v úvodu, mnohé kritiky situace jak v České republice, tak i 

v dalších zemích ukazují na to, že problémy při uplatňování přístupu ke spravedlnosti leží 

v nastavení systému institucí a jednání aktérů, kteří v tomto systému působí. Ve své práci 

proto vycházím z teoretických východisek Institucionalismu zaměřeného na aktéry (dále 

ACI), který nabízí konceptuální rámce pro analýzu role institucionálního prostředí a 

jednání aktérů na výsledky politiky (Scharpf, 1997). Pro porozumění postavení „obětí 
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obchodování s lidmi“ v rámci institucionálního rámce a v perspektivě aktérů vycházím 

z teorie Sociální konstrukce cílových skupin autorek Schneider a Ingram (Schneider a 

další, 1993; Schneider, a další, 2005). Tento teoretický rámec umožňuje iluminaci moci 

a agency cílové skupiny a vhodně doplňuje právě ACI ( Montpetit, a další, 2005).  

Již výše bylo naznačeno, že v České republice nebyla dosud provedena komplexní 

studie, která by se zaměřovala na možnosti pomoci a přístupu ke spravedlnosti u „obětí 

obchodování s lidmi“ ani perspektivou veřejné politiky, ani perspektivou jinou (např. 

sociální práce či viktimologie), proto v disertační práci věnuji významný prostor rešerši 

zahraničních zdrojů zaměřené na zkoumání vztahů institucionálního rámce obchodování 

s lidmi a možností obětí. V rešerši zahraniční literatury se věnuji rozboru 

institucionálního zajištění pomoci obětem a zájmům, jimiž řídí své jednání jednotliví 

relevantní aktéři. Poznatky zjištěné prostřednictvím rešerše zahraničních prací využívám 

při definování rámců některých v České republice dosud hlouběji nepopsaných institucí, 

a též při pro formulaci některých dílčích otázek.       

 

S ohledem na cíle disertační práce jsem stanovila tyto otázky:  

 Co je charakteristické pro opatření politiky v oblasti boje proti obchodování 

s lidmi, která mají sloužit k zajištění přístupu ke spravedlnosti pro oběti 

obchodování s lidmi? 

 Jaké je postavení obětí obchodování s lidmi v rámci sledované oblasti politiky?   

 Jak zlepšit přístup ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi v rámci ČR?  

Zmíněné otázky jsem rozpracovala do několika podotázek:     

1) Jak probíhal vznik a vývoj institucí  pro oblast přístupu ke spravedlnosti pro oběti 

obchodování s lidmi?  

a. Které události formovaly možnosti obětí v přístupu ke spravedlnosti?  

 

2) Co je charakteristické pro opatření sledované politiky v rámci jednotlivých 

institucionálních rámců v současnosti?  

a. Které zájmy v interakcích aktérů dominují v jednotlivých institucionálních 

rámcích? 
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3) Jaké je postavení obětí obchodování s lidmi v rámci sledované oblasti politiky?  

a. Jaké mají postavení oběti obchodování s lidmi z pohledu dominantních 

aktérů? 

b. Jaké mají postavení oběti obchodování s lidmi v jednotlivých institucích?  

c. Jaké dopady mají konstrukce „obchodování s lidmi“ na možnost obětí 

v přístupu ke spravedlnosti?  

Třetí hlavní otázku, která se táže po možných zlepšeních, ponechávám 

v nerozpracované podobě.  

 

3. Teoretická východiska práce 

Při hlubší snaze o porozumění přístupu k pomoci pro „oběti obchodování s lidmi“ 

musíme nahlédnout několik klíčových institucí, jenž jsou prezentovány napříč 

politickými dokumenty jako ty, které mají sloužit této cílové skupině osob – Program 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, specializované služby, dlouhodobý pobyt 

za účelem ochrany na území, identifikace obětí obchodování s lidmi a nově také práva 

vycházející ze zákona o obětech trestných činů. V rámci institucionalizovaného systému 

se pak setkávají aktéři, kteří se na pomoci obětem mají různou měrou a způsobem podílet 

– pracovnice a pracovníci MVČR, policie či specializovaných nevládních organizací a 

další. Jak vypovídá již vymezení politiky, jednání aktérů má směřovat ke skupině osob, 

pro které je charakteristické, že se staly „oběťmi obchodování s lidmi“. Podoba 

institucionalizace „obchodování s lidmi“, a tedy i kategorie „oběti obchodování“ jsou 

však předmětem kontroverzí. Skupinu „obětí obchodování s lidmi“ konstruují v rámci 

různých institucionálních rámců různí aktéři odlišně. Odlišné jsou též možnosti „obětí 

obchodování s lidmi“ v přístupu ke svým právům.   

Pro porozumění komplikovaným vazbám mezi aktéry navzájem a působením 

institucionálního prostředí, jsem využila možností, které nabízí Scharpfův (1997) 

institucionalizmus zaměřený na aktéry. K postihnutí postavení cílové skupiny zkoumané 

oblasti politiky – „obětí obchodování s lidmi“, ale i k precizaci vymezení dalších 

konceptů jsem využila teoretická východiska sociální konstrukce cílových skupin Helen 

Ingram a Anne Schneider (Schneider, a další., 1993; Schneider, a další, 2005). Tento 

teoretický rámec umožňuje iluminaci moci a agency cílové skupiny a vhodně doplňuje 

právě ACI ( Montpetit, a další, 2005). S ohledem na to, že aktéři, jejichž jednání jsem 
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sledovala a analyzovala, jsou převážně těmi, kdo ve své praxi působí v tzv. první linii, 

využila jsem též teoretické rámce Lipskeho (Lipsky, 2010), které rozpracovávají 

fungování tzv. street-level bureaucratů. 

V následující části se podrobněji budu věnovat nastínění teoretických východisek, 

které jsem využila v analytické části práce.   

3.1. Institucionalismus zaměřený na aktéry  

Institucionalismus zaměřený na aktéry (dále ACI) vychází ze základního 

předpokladu, že sociální fenomény jsou vysvětlitelné jako výsledky interakcí mezi 

intencionálními aktéry. Tyto interakce jsou strukturovány a jejich výstupy jsou 

modifikovány charakteristikami institucionálního uspořádání, v rámci kterého se objevují 

(Scharpf, 1997 s. 1).  

ACI byl pojmenován a rozpracován Mayntzem a Scharpfem  (1995), kteří ACI 

navrhli jako rámec pro kombinaci metodologického individualismu a institucionalismu 

(Lieshout, 2008). Jak poznamenává jeden z autorů, spíše než komplexní teorií je ACI 

rámcem, jak postupovat při empirickém výzkumu (Scharpf, 1997 s. 37).  ACI je totiž 

možností, jak se vyrovnat s klasickou otázkou, co je důležitější, zda aktivita (agency) 

nebo struktura s ohledem na politický vývoj (Pancaldi, 2012). Pro analýzu nabízí 

deskriptivní jazyk, který umožňuje identifikaci faktorů ovlivňujících výsledky politiky a 

k vysvětlení rozdílů ve výsledcích v konkrétních případech.  ACI tak nabízí rámec pro 

popis systému uspořádávání, který zahrnuje umístění a možné vztahy mezi omezenými 

kauzálními mechanismy, na kterých můžeme teoreticky rekonstruovat případy ve své 

jedinečnosti (Scharpf, 1997 s, 30, 37; Boessen, 2008 s. 131)  

ACI pracuje se třemi základními koncepty – aktéři, instituce a konstelace aktérů. 

V dalším textu se krátce zastavím u každého z nich.  Jejich vzájemné vztahy naznačuje 

následující obrázek (schéma 1) 
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Schéma č. 1. Komponenty ACI. zdroj: SCHARPF, Fritz W. 1997. Games Real Actors Play: 

Actor-Centred Institucionalism in Policy research. West Press. s. 44 

3.1.1.  Aktéři  

Aktéři jsou jedním z klíčových konceptů teoretického rámce ACI.  Ten pracuje 

s předpokladem, že aktéři jsou nadáni schopností volního rozhodování, jak směřovat svoji 

aktivitu. (Scharpf, 1997 s. 43). Jak upozorňuje Potůček (2014, s 43), změna, jenž 

předpokládá právě aktivitu aktérů, se však neuskutečňuje ve vzduchoprázdnu. Naráží na 

omezení, která jsou dána snažením ostatních aktérů – jedinců i kolektivních subjektů.  

Aktéry charakterizují jejich schopnosti (cappabilities) a orientace (orientation).  

Samotné orientace lze v praxi nahlížet jako politické pozice aktérů. Schopnosti aktérů pak 

determinují možnosti svoji politickou pozici v praxi prosadit (Boessen, 2008 s. 18). 

Specifické schopnosti, případně zdroje, umožňují aktérům uplatňovat různou míru vlivu 

na výsledky politiky. Mezi schopnosti a zdroje aktérů můžeme zahrnout např. inteligenci, 

lidský a sociální kapitál, finance, vojenskou sílu, technologie, přístup k informacím a 

další. S ohledem na výzkum politiky je z tohoto pohledu klíčové studovat tzv. akční 

zdroje, tedy ty, které jsou vytvářeny institucionálními pravidly a zajišťují či omezují 

právo na participaci v rámci procesů, možnost vetovat či se autonomně rozhodnout 

v rámci některého aspektu politického procesu apod. (Scharpf, 1997 s. 43). 

Orientace aktéra vychází z jeho specifických představ (perceptions) a preferencí 

(preferences). Tyto mohou být relativně stabilní či se měnit v průběhu učení se či procesu 

přesvědčování. Projevují se zejména jako reakce na konkrétní politický problém. 

Orientace aktérů odkazují k představám o žádoucích resp. nežádoucích podobách statutu 
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quo, účinnost a užitečnosti možného postupu a k požadovaným výsledkům (Scharpf, 

1997 s. 43).  

Pro analýzu je důležité chápat, že preference aktérů vycházejí z individuálních a 

organizačních zájmů, normativních představ a vztahových orientací. 

Z hlediska ACI je charakteristické, že aktéry lze rozdělit na individuální a tzv. 

kompositní.  Kategorie kompozitních aktérů pak zahrnuje korporátní aktéry, agregáty a 

organizační subjekty (Boessen, 2008 s. 17). Jednání individuálních aktérů je ovlivněno 

jejich „odborovou“ identitou (departmantal identity). Ta tvaruje jich „selektivní vnímání“ 

toho, na co zaměřují pozornost, ale také na to, co je jejich zájmem, jejich interpretaci 

fenoménů či výběr indikátorů, kterými posuzují úspěch (Scharpf, 1997 s. 40).  

Orientace aktérů je taktéž ovlivněna institucionálním upořádáním (Scharpf, 1997 

s. 43).  Možnosti aktivit (courses of actions) na individuální či kompozitní úrovni chápe 

ACI jako strategie. Strategie jsou zpravidla interdipendentní v rámci určitého pole. 

Výsledek akce jednoho aktéra záleží na dalších akcích dalších aktérů a opačně. Výsledky 

jsou chápány jako payoffs (odměna/přínos) pro aktéry (Boessen, 2008).  

S ohledem na zkoumané téma je též potřebné vyjasnit si, koho všeho můžeme 

chápat jako aktéra ve výše vymezeném smyslu. Potůček (2014) jako aktéry chápe 

politické vůdce, konzultanty, názorové vůdce, politické strany, zájmové skupiny, firmy, 

média a poradenská centra (tamtéž, s. 45). Z hlediska mé práce jsou relevantními subjekty 

Potůčkem také zmiňovaní jako aktéři stát a orgány veřejné správy a organizace 

občanského sektoru (tamtéž, s. 46).  

3.1.2. a) Konstelace aktérů a modus interakcí 

Na výsledek aktivit jednotlivých aktérů mají vliv jejich konstelace. Pro zachycení 

konstelace aktérů je potřebný popis těch, kteří jsou zahrnuti včetně jejich strategických 

možností či preferencí výsledků (Scharpf, 1997 s. 44). Konstelace aktérů je jakýmsi 

statickým zachycením vztahů mezi aktéry v konkrétní politické interakci (Boessen, 2008 

s. 19). Jak upozorňuje Lieshout, konkrétní interakce mohou mít velmi různé podoby.  

Kterákoli konstelace aktérů může být provázena různými módy interakce. Záleží např. na 

tom, jak ta která skupina bude jednat v rámci systému většinové volby či např. 

hierarchického uspořádání (Lieshout, 2008 s. 6). Z hlediska analytického využití mají 

konstelace dva přínosy. Umožňují na teoretické rovině abstrakce popsat a porovnat 

extrémně komplikované konstelace, které se vyskytují v reálném životě, a charakterizovat 

různé úrovně konfliktů, které se mezi aktéry vyskytují (Scharpf, 1997 s. 40).  
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3.1.3.  b) Práce v první linii – perspektiva Michaela Lipskeho 

Politiku v oblasti boje proti obchodování s lidmi a zejména oblast vztahující se 

k pomoci obětem obchodování s lidmi implementují aktéři, které je převážně možné 

zařadit do skupiny, o níž začal Michael Lipsky hovořit jako první jako o street-level 

bureaucratech (Lipsky, 2010) – policisté a policistky či sociální pracovnice a pracovníci 

a další.  

Uvažování o jednání individuálních aktérů, kteří se pohybují v prvních liniích a 

dostávají se do kontaktu s klientelou, jejíž potřeby má konkrétní oblast politiky řešit, 

ovlivnil významně Michael Lipsky (2010). Svojí teorií o chování street-level bureaucratů 

formoval pohled na výsledky implementace politik. Východiskovým argumentem této 

teorie je tvrzení, že implementace politických opatření nabývá podoby, kterou jí dávají 

lidé, kteří politiku aktuálně implementují (Lipsky, 2010). Street-level bureaucraty chápe 

Lipsky jako zaměstnance veřejné služby určitého charakteru, která je vykonávaná 

v určitých podmínkách. Street-level bureaucraty charakterizuje to, že jsou v kontaktu 

s občany v rámci svého zaměstnání, které jim dává pravomoc posuzovat konkrétní situace 

z pozice autority. Svoji práci nemohou vykonávat podle ideálních parametrů, které jsou 

součástí politických koncepcí, protože jsou limitováni pracovní strukturou. (Lipsky, 2010 

s. xvii). Je tedy třeba zdůraznit, že v tomto chápání se tedy nejedná o všechny 

zaměstnance, kteří se setkávají s klientelou v rámci své profese5. Typickou profesní 

skupinou, kterou lze zařadit mezi street-level bureaucraty jsou dle Lipského např. učitelé, 

policisté a další osoby činné v trestním řízení, sociální pracovníci, soudci, veřejní právníci 

a další zaměstnanci v rámci soudního systému, zdravotnický personál a dalších mnoho 

profesních skupin, které zajišťují přístup veřejnosti k vládním programům a poskytují 

v rámci nich služby (Lipsky, 2010 s. 3).  

Lipský tvrdí, že rozhodnutí street-level bureaucratů, rutina, kterou si vytvoří, a 

nástroje, kterými se vyrovnávají s nejistotami a tlaky v práci, se stává veřejnou politikou, 

v jejímž rámci pracují. I přestože uznává důležitost legislativy či „horních pater 

managmentu“ politiky na její podobu, upozorňuje, že tyto arény netvoří kompletní 

obrázek situace. Do toho patří „přeplněné kanceláře a každodenní rutina street-level 

                                                 

5 Lipsky upozorňuje, že lze konstruovat určitou představu kontinua skupiny street-level bureaucratů, kde na jenom pólu je možné 

vidět ty, kteří jsou hluboce stresování pracovními podmínkami, které činí klientkou práci zdrojově významně poddimenzovanou ke 

skupině, těch, kterým se v práci dostává přiměřené rovnováhy mezi ideálními požadavky profese a úspěšnou realistickou praxí 

(Lipsky, 2010 s. xviii). 
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bureaucratů“. Dodává také, že politické konflikty nemohou být chápány pouze jako 

soupeření zájmových skupin, ale také ve smyslu situací, které přináší klientská práce 

individuálního pracovníka či pracovnice a klienta/klientky, kteří se dostávají do konfliktů 

se zaběhanými procedurami (Lipsky, 2010 s. xiii). Lipskeho teorii tak lze chápat jako 

upozornění, že existuje rozdíl v „politice psané“ a v „politice prakticky implementované“, 

který lze vysvětlit právě působením „nejnižší“ složky systému.  

Jak ukážu ve své práci, většina rozhodování ohledně možností obětí obchodování 

s lidmi se děje právě na úrovni street-level bureaucratů. Kromě důrazu na zkoumání 

vlastní implementační praxe, ke které Lipsky nepřímo vyzývá, pak využiji teoretické 

poznatky při formulaci doporučení pro další praxi.    

3.1.4. Instituce  

Instituce je v rámci ACI chápaná v úzkém slova smyslu jako systém pravidel, 

které strukturují směr aktivit, které si může skupina aktérů vybrat (Scharpf, 1997 s. 38). 

ACI zdůrazňuje vliv institucí na vnímání, preference a možnosti individuálních a 

kompozitních aktérů a jejich vzájemných interakcí. Jak poznamenává Lieshout (2008), 

omezením definice institucí na jejich regulatorní aspekt je důležitým krokem, díky němuž 

se může naplňovat předpoklad, že institucionální kontext aktivuje a omezuje, ale nikoli 

plně determinuje jednání aktérů (Lieshout, 2008 s. 6).  

Ve vztahu k aktérům mají instituce následující postavení. Dle ACI mohou být 

instituce intencionálně vytvořené a (z)měněné prostřednictvím aktivit aktérů (nejsou ale 

chápané jako daný výsledek politického vývoje). Zároveň však instituce také konstituují 

kompozitní aktéry a ovlivňují hodnocení a vnímání možných výsledků politiky (tamtéž, 

s. 6).  

Podíváme-li se na třídění institucí dle ACI,  nalezneme zde kategorie formálních 

a neformálních institucích. Formální instituce jsou právně- verbální postupy reflektující 

aktuální „pravidla hry“. Neformální instituce jsou neverbalizované, neoficiální aktuální 

praktiky vytvořené hráči během hry, zahrnující také politické normy, konvence a 

očekávání (Boessen, 2008 s. 21). Kompletní systematizace „instituce“ by zahrnovala 

širokou sadu právních pravidel – veřejné mezinárodní právo, kolize právních norem, 

právo mezinárodních organizací, národní ústavní práva, volební práva, parlamentní 

postupy, správní právo a právní postupy, právo kolektivního vyjednávání, pracovní právo, 

obchodní právo atd., ale také celou řadu neformálních pravidel, norem, koncepcí, 

očekávání, která rozšiřují, doplňují a modifikují normativní očekávání, jež je jakýmsi 
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derivátem z „tvrdého jádra“ formálních legálních postupů (Scharpf, 1997 s. 38). 

Z hlediska empirického zkoumání je potřeba zdůraznit, že tato pravidla jsou vysoce 

individualizovaná a produkují kauzální efekty pouze ve své konkrétní podobě. Nejde je 

použít jako abstraktní klasifikaci. Je nutné je naplnit obsahem (tamtéž). Instituce ve své 

podobě jsou „všeobecně známé“ vzhledem k tomu, že strukturují jednání aktérů. 

S ohledem na tuto svoji povahu jsou tedy pro výzkumníky a výzkumnice relativně 

dosažitelné (Scharpf, 1997 s. 39). Jsou důležitým zdrojem informací o aktérech a 

interakcích (tamtéž).  

3.1.5. Politické prostředí  

ACI jako rámec nastiňuje fungování politiky jako výsledek jednání aktérů, které 

je, nikoli však v deterministickém slova smyslu, regulováno institucionálním prostředím. 

Jak upřesňují Mayntz a Scharf (1995), na aktéry nahlížejí jako na jako „bezprostředního 

hybatele“ (proximate cause) podoby politiky, zatímco institucionální prostředí chápou 

jako hybatele vzdálenějšího (remote cause)(Mayntz a Scharf, 1995 s. 46 cit dle Bossen, 

2008 s. 21). Druhý „vzdálenější“ vliv spatřují v politickém prostředí. To zahrnuje 

politické, ekonomické, kulturní, technologické a další faktory, které ovlivňují aktéry a 

jejich preference (Boessen, 2008 s. 21). 

3.2. Sociální konstrukce cílových skupin – Helene Ingram a 

Anne Schneider  

Otázce proč, resp. na jakém základě je s lidmi nakládáno např. institucemi či 

politikami rozdílně, se věnují ve své teorii cílových skupiny (target group) Helen Ingram 

a Anne Schneider. Jejich teorie nabízí vysvětlení, proč jsou některé skupiny opatřeními 

politiky zvýhodňované na rozdíl od jiných (Schneider a další., 1993; Ingram, a další, 

2005). Teorie sociální konstrukce cílových skupin pomáhá dle autorek odpovědět 

klasickou Lasswelovskou otázku: „Kdo dostane co, kdy a jak?“ (tamtéž). Vydáním 

monografie Deserving and Entitled (2005) též mají ambice poskytnout platformu pro 

kritiku sociální konstrukce zasloužilosti (deservenes) a oprávněnosti (entitlenes), které se 

ve výsledku projevují v tom, kdo, co a jak z dané politiky čerpá.   

Hlavní myšlenky této teorie byly formulovány v roce 1993 (Schneider, a další., 

1993) a později rozvinuty v publikaci Deserving and Entitled v roce 2005, jež autorky 

editovaly (Schneider, a další, 2005). Tyto byly dále zasazeny do rámců teorie policy 

designu (Schneider, a další, 1997; Schneider, a další, 2009).   
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3.2.1. Východiska teorie 

Teorie sociální konstrukce cílových skupin stojí na konstruktivistickém chápání 

světa.  Ve své práci Schneider a Ingram vycházejí z myšlenek Edelmana (1988) a Collinse 

(1989) o něž opírají své přesvědčení, že cílové skupiny mají hranice, které jsou empiricky 

verifikovatelné (respektive, že jsou to politiky, které vytvářejí tyto empirické hranice). 

Tyto hranice existují v rámci objektivních podmínek i přesto, že tyto podbmínky jsou 

podrobeny neustálému zhodnocování (Schneider, a další, 1993 s. 335). Ve svých textech 

se však vymezují proti radikálnímu konstruktivismu, jež tvrdí, že neexistuje objektivní 

realita, pouze konstrukce samy o sobě. Sociální konstrukce chápou autorky jako “různé 

cesty, jak rámovat realitu“ (Schneider, a další, 1997 s. 73). Jejich chápání sociálních 

konstrukcí je tedy postaveno především na interpretaci sociální reality.  

Podle Schneider a Ingram sociální konstrukce odkazují k:  

1) k rozeznávání sdílených charakteristik, které rozlišují cílovou populaci jako 

sociálně významnou 

2) přisuzování specifických, mocensky orientovaných hodnot, symbolů a významů 

určitým charakteristikám (Schneider, a další, 1993 s. 335) 

Dle Schneider a Ingram jsou charakteristiky skupin normativní a evaluativní – to 

znamená, že přinášejí obraz skupiny v pozitivním nebo negativním světle. Toto se děje 

skrze symbolický jazyk, metafory a příběhy (Schneider, a další, 1993 s. 334). „Skupiny a 

společnosti vytvářejí mýty a racionalizace, které obhajují dominanci jedné skupiny nad 

další“ (Ingram, a další, 2005 s. 3). Jinak řečeno, sociální konstrukce jsou tedy jakési 

stereotypy vztahující se ke konkrétním skupinám lidí. Jsou tvořeny politikami, kulturou, 

socializací, historií, médii, literaturou, náboženstvím apod (Schneider, a další., 1993 s. 

335). Neznamená to však, že by autorky nepřipouštěly, že mezi skupinami jsou 

rozdílnosti bez ohledu na jejich konstruovanost (tamtéž). Sociální konstrukce však mají 

podle Schneider a Ingram persistentní povahu. Jsou akceptovány jako přirozený řád věcí. 

Výzkumy ukázaly, že politická setrvačnost je častější než změna.  

3.2.2. Sociální konstrukce cílových skupin  

Sociální konstrukce dle autorek ovlivňují politickou agendu a výběr nástrojů 

politiky, stejně tak jako zdůvodnění, která legitimizují konkrétní podobu politiky 

(Schneider, a další., 1993 s. 335). A naopak – skrze proces vládnutí tyto konstrukce (bez 

ohledu na to, zda jsou součástí obecného povědomí) získávají legitimnost. Různosti 
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bývají posilovány, a institucionalizovány v permanentní sociální, ekonomické a politické 

rozdíly (Ingram, a další, 2005 s. 2).  

Sociální konstrukce odkazují k charakteristikám skupin, které jsou na základě nich 

nahlíženy jako pozitivní či negativní (a takové nahlížení dosahuje velké setrvačnosti a 

pevnosti v mysli lidí). Percepce cílových skupin se pak promítá do toho, co je vládou 

vnímáno jako žádoucí opatření vůči některé ze skupin a co nikoli, tedy kteří občané jsou 

zasloužilí a kteří ne.  (Ingram, a další, 2005 s. 29). Jinými slovy tedy to, kdo zasluhuje 

pomoc a kdo nikoli. Cílovou skupinou či cílovou populací mají pak autorky na mysli ty 

skupiny, „které jsou aktuálně vyvoleny k získávání benefitů či jsou zatíženy sankcemi 

skrze různorodé elementy policy designu“ (Ingram, a další, 2007 s. 95) 

Sociální konstrukce cílových skupin skrze veřejnou politiku kódují modely, které 

jsou dále neseny institucemi a komunikují mocný vzkaz společnosti o tom, na kom 

společnosti záleží, kdo je pro společnost důležitý a kdo nikoli. To v praxi znamená 

zejména to, o které lidi se vláda postará a kdo bude ignorován či trestán. (Schneider, a 

další, 2005 s. 19).  

Autorky pracující s různými cílovými skupinami, které rozdělily na čtyři 

kategorie,6 jimž přiřazují parametr politické moci (slabý x silný) a základ sociální 

konstrukce (pozitivní x negativní)   

- Zasloužilí7 (advantaged), které mají významnou politickou moc a zdroje a též jsou 

pozitivně konstruovány jako oprávněné k pomoci (podnikatelé, věda, armády, 

střední třída…) 

- Uzurpátoři (contenders) mající hojné zdroje politické moci, podobně jako 

zasloužilí, ale nejsou vnímaní jako k pomoci oprávnění (např. bankéři, bohatí, 

průmyslníci nebo zbrojařská lobby).Tato skupina je konstruována spíše negativně 

např. jako zkorumpovaná, ta co má více, než potřebuje apod.  

- Potřební (dependents) jsou skupiny s malou politickou mocí, které jsou 

konstruované jako pomoc zasluhující a k pomoci oprávnění především 

v morálním slova smyslu, ačkoli však „bezmocní“, potřebují disciplinovat.  

- Devianti (deviants) – jsou v nejhorší situaci, skupiny jako teroristé, kriminálníci 

apod. – mají malou, pokud nějakou politickou moc, jsou konstruováni jako 

                                                 

6 Jak poznamenává Hejzlarová (2012, s. 9), tyto reflektují reálie USA na počátku 90. Let, tedy v ČR by vypadalo pravděpodobně 

rozdělení jinak 

7 Překlad jednotlivých názvů kategorií dle Hejzlarová (2012).  
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pomoci nehodní, protože jsou nebezpečím či nemají žádnou hodnotu pro 

společnost (Schneider, a další, 1993 s. 336; Ingram, a další, 2005).   

Tuto typologii cílových skupin autorky nejprve chápaly jako rozdělení do čtyřech 

kategorií dle výše zmíněných dvou organizujících dimenzí. Později bylo přistoupeno 

k větší diverzifikaci jednotlivých skupin, jejichž postavení zachytily do níže citované 

matice (Schéma č. 2).  

Schneider a Ingram tvrdí, že typ politiky, která směřuje ke konkrétní cílové 

skupině, se dá předem predikovat dle toho, zda je konkrétní cílová skupina považována 

za tu s pozitivní charakteristikou nebo je konstruována s negativní konotací. (Schneider, 

a další, 2005 s. 141).  

 

Schéma č. 2. Matice cílových skupin. zdroj: Schneider a další, 2009 cit. dle HEJZLAROVÁ, Eva. 

2012. Samoživitelství jako veřejněpolitický problém: vymezení problému různými aktéry a návrhy 

politiky. Disertační práce. Praha: Universita Karlova, Fakulta sociálních věd. s. 28 

 

Vztah sociální konstrukce cílové skupiny a podoby konkrétní politiky vnímají 

jako obousměrně se ovlivňující. Změna v sociální konstrukci potřebnosti může vyvolat 

změnu politiky a naopak změna politiky může změnit sociální konstrukci (Ingram, a další, 

2005 s. 8). Dle autorek jsou sociální konstrukce obvykle konfliktní a předmětem sporů 

(Schneider, a další., 1993 s. 344).  

Sociální konstrukce jsou svojí povahou perzistentní. Tuto rezistenci vůči změně 

vysvětlují Ingram a Schneider teorií past dependency.  Upozorňují, že perzistence 

konstrukce skupiny je častější než jejich změna. Změně také často brání politická 

uskupení, a to i díky tomu, že základní přesvědčení většiny těchto uskupení je založeno 
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spíše na ideologickém základu než na vědecky podložených faktech, jež mohou být 

revidována dle aktuální úrovně poznání (Ingram, a další, 2005 s. 6-7).  

Změna sociální konstrukce skupiny může uspíšit změnu politiky a naopak veřejná 

politika může změnit sociální konstrukci skupiny. Ke změně mohou přispět kromě jiného 

i zájmové skupiny či sociální hnutí (tamtéž, s. 8).  Mezi zájmové skupiny či „sociální 

podnikatele“ lze zařadit také nevládní neziskové organizace (tamtéž).  

Sociální konstrukce dle autorek ovlivňují politickou agendu a výběr nástrojů 

politiky, stejně tak jako zdůvodnění, která legitimizují konkrétní podobu politiky 

(Schneider a další, 1993 s. 2). A naopak – skrze proces vládnutí tyto konstrukce (bez 

ohledu na to, zda jsou součástí obecného povědomí) získávají legitimnost. Různosti 

bývají posilovány a institucionalizovány v permanentní sociální, ekonomické a politické 

rozdíly (Ingram, a další, 2005 s. 2).  

V rámci studia cílových skupin autorky považují za důležitou intencionalitu 

politiky.  Tu spatřují ve směřování politiky k dosažení určitého cíle, kterým je změna 

lidského chování. A právě změnou chování určité skupiny osob je pak možné dosáhnout 

cíle, který byl politikou stanoven. „Změna chování je hledána skrze umožnění či donucení 

lidí dělat věci, které by jinak nedělali“ “ (Schneider, a další, 1993 s. 2). Děje se tak skrze 

specifikaci způsobilostních kritérií. Proto politiky vytvářejí hranice cílových skupin 

(tamtéž).  

4. Metodologické rámce, východiska a využité 

metody  

Hlavním metodologickým rámcem mé práce jsou interpretativní směry ve 

výzkumu (Schwartz- Shea, a další, 2012; Yanow, 2000; Ochrana, 2009). Interpretativní 

směry v metodologii výzkumu, které jsou též označovány jako postpozitivistické (Veselý, 

2009 s. 37), vycházejí z teze, že „všichni aktéři včetně analytika samotného, při pokusu 

pochopit určitý problém či politiku interpretují svým vlastním způsobem dostupná data a 

přikládají jim různé významy“ (tamtéž). Úkolem analytika či analytičky při zkoumání 

politiky je dle Veselého pak zaměřit se na tyto různé významy a pochopit je (tamtéž). 

Interpretativní směry přispívají k rekonstrukci intencionality samotných aktérů, k tomu, 

jak chápat lidské chování a jeho výsledky a to z perspektivy samotných konajících aktérů 

(Ochrana, 2009 s. 126). Interpretativní vědci a vědkyně vycházejí z předpokladu, že 

znalosti a představy o sociální realitě jsou intersubjektivně (nebo „sociálně“) 
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konstruovány, výzkum že lze realizovat pouze v interakci s aktéry situací a že 

„objektivitu“ vidět zvenčí je nemožné (Haverland, a další, 2012 s. 8). Tato metodologická 

východiska se pak promítají do samotného přístupu ke zkoumání, tedy toho, jak analytici 

či analytičky plánují a přistupují ke své práci, jakým způsobem přistupují k formulaci 

otázek a též, jak nahlížejí na svoji roli v celém procesu. V mém případě tato 

metodologická pozice ovlivnila zejména způsob, jak jsem přistupovala k formulaci 

otázek, jakým způsobem jsem pracovala s teoretickými východisky i empirickými daty, 

a též ke způsobům, jak přistupuji k zajištění vlastní validity výsledků svého zkoumání.    

Formulaci výzkumných otázek jsem v souladu s východisky interpretativního 

výzkumu volila na poměrně obecné rovině a postupně jsem je zpřesňovala. 

Nestanovovala jsem konkrétní hypotézy, ale pracovala jsem s otázkami, které vzešly z mé 

praxe a informací načerpaných z odborné literatury.  Jak upozorňuje Haverlad a další 

(2012), interpretativní výzkum s hypotézami ve formálním slova smyslu nepracuje. To 

však neznamená, že výzkum začíná z úplně prázdného místa. Otázky, které si pokládá, 

mohou být a často jsou ovlivněny právě teoretickými diskusemi v literatuře, ale též 

předchozími zkušenostmi z terénu (Haverland, a další, 2012 s. 12). V mém případě 

posouvalo formulaci výzkumných otázek studium teoretických prací zejména z oblasti 

veřejné politiky a akademických textů zabývajících se obchodováním s lidmi a více než 

desetiletá praxe v nevládní organizaci, která se zabývá prevencí obchodování s lidmi. 

Tyto zdroje spolu s později realizovanými rozhovory s aktéry politiky, informacemi 

získanými zúčastněným pozorováním a studiem dostupných dokumentů pak tvoří hlavní 

informační bázi, ze které vychází má práce.  Studium teoretických textů z oblasti 

metodologie vědy, konzultace se školitelem a dalšími odbornými autoritami, a nakonec 

též více než dvouletý odstup od práce v nevládní organizaci mi pak postupně umožnily 

postavit se s „náležitým pochybováním“ („attitute of doubt“) (Haverland, a další, 2012) 

k tezím práce, jež jsem formulovala na počátku svého studia. Rámce politiky prevence a 

boje proti obchodování s lidmi jako výchozí nástroj k přístupu ke spravedlnosti, který měl 

být jedním z teoretických rámců práce, se tak např. stal též předmětem zkoumání.    

Na následujících řádcích detailněji představím metodologické rámce, ze kterých 

jsem vycházela pro analýzu situace v České republice.  

V České republice nebyl dosud zpracován komplexnější text, který by se věnoval 

ať již z veřejně politického či jiného pohledu problematice možnosti obětí obchodování 

s lidmi a jejich přístupu ke spravedlnosti a pomoci.  Pro hlubší porozumění možným 
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problémům ve zkoumané oblasti jsem se proto nejprve zaměřila na důkladnou rešerši 

akademických a dalších relevantních pramenů s cílem popsat aktuální stav poznání ve 

zkoumané oblasti v mezinárodním odborném diskursu a utřídit kritiky, které se vztahují 

k oblasti pomoci obětem obchodování s lidmi.  Prameny pro tuto část jsem získávala 

z online akademických databází – především EBSCO, na obchodování s lidmi 

specializovaných online zdrojů – zejm. www.childtrafficking.com, 

www.lastradainternational.org a dalších, ze svého archivu a prostřednictvím sítě internet. 

V části věnované mezinárodní legislativě jsem též využila stránky relevantních 

mezinárodních institucí.  

S ohledem na fakt, že obchodování s lidmi jako takové, ale i oblast politiky boje 

proti tomuto jevu jsou fenomény, které přesahují hranice států, věnovala jsem část práce 

deskripci mezinárodního legislativního prostředí a vymezení samotné instituce 

obchodování s lidmi v mezinárodním kontextu.  

Statí, které vyšly česky a které se věnují fenoménu obchodování s lidmi 

v mezinárodní perspektivě, je pouze několik. Jedná se zejména o text Bellak (2013), která 

rozpracovává otázku fenoménu obchodování s lidmi především za účelem pracovního 

vykořisťování, Šmída (2013), který se věnuje komparaci rozsudků v oblasti pracovního 

vykořisťování či Trávníčkové (2004), která se věnuje právní stránce úpravy obchodování 

se ženami. Abych nedublovala již zpracovaná témata a především s ohledem na předmět 

výzkumu jsem se ve své práci zaměřila při rešerši zahraniční literatury především na ty 

aspekty problematiky, které mají přímou vazbu na oblast přístupu ke spravedlnosti a 

pomoci obětem obchodování s lidmi.  Zejména zjištění, která přinesla posledně 

jmenovaná část, ve které se věnuji především specializovaným institucím zkoumané 

oblasti politiky, jež se vymezují jako nástroje pomoci obětem obchodování s lidmi, pak 

ovlivnila zaměření výzkumu, který se věnuje situaci v České republice.    

Oblast zkoumání situace v České republice, které je těžištěm celé práce, je 

rozdělena do dvou hlavních částí, kterým předchází deskripce institucionálního zajištění 

sledované oblasti politiky zasazená kontextu institucionálních rámců celé politiky boje 

proti obchodování s lidmi. První část se věnuje pohledu na vývoj politiky prevence a boje 

proti obchodování s lidmi s důrazem na oblast přístupu ke spravedlnosti a pomoci obětem. 

Část druhá se věnuje analýze institucionálního zajištění přístupu ke spravedlnosti, jenž je 

pozadím pro interakce aktérů, kteří se na této oblasti politiky implementačně podílejí.   

http://www.childtrafficking.com/
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S ohledem na stanovené výzkumné otázky v první části byla použita zjednodušená 

analýza událostí (Purkrábek, 1994; Veselý, 2009).  

Analýza událostí byla poprvé jako metoda zkoumání veřejné politiky použita 

v rozsáhlém projektu, která se týkal zkoumání procesu formování realizace veřejné 

politiky v České republice po roce 1989 na kterém se podíleli zejména Martin Potůček, 

Miroslav Purkrábek a Josef Vavroušek, a později také Petr Háva a další, jejichž ambicí 

při koncipování rozvoje a využití analýzy událostí bylo „postižení reálných politických 

procesů a realizace veřejných zájmů na daném úseku…a srovnání vývoje veřejných 

politik v různých oblastech a kontextech a …možnost zobecňovat to, co je jim společné- 

a zamýšlet se nad odlišností“ (Potůček, 1994 s. 5-6).  

Dle Purkrábka (1994) je analýza událostí „kvalitativní metodou expertního 

rozboru koncipování a realizace veřejně politických programů …a vybírá ty segmenty, 

které v určité době charakterizují její kvalitativní znaky (zvlášť úroveň koncepce, 

kooperaci aktérů, využívání adekvátních nástrojů a zdrojů, organizace a výkon správních 

činností atd.)“ (tamtéž, s. 10). Jak již bylo naznačeno, analýza událostí, která je 

kvalitativní metodou veřejně politického výzkumu, umožňuje postihnout politické 

procesy formování a realizace veřejných zájmů na daném úseku (Potůček, 1994 s. 5), 

v tomto případě politiky v oblasti přístupu ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi. 

S ohledem na skutečnost, že se zaměřuje na již proběhlý proces, je analýzou ex post a 

zaměřuje se na tvorbu politiky. Hlavním cílem je „získat obraz o formování a realizaci 

veřejné politiky a jejích jednotlivých částí“ (Veselý, 2009 s. 181).  

Mé ambice jsou nesrovnatelně menší, než ambice původního projektu, analýza 

událostí se i přesto s drobnými úpravami jeví jako vhodná metoda pro naplnění cílů 

disertační práce a to zejména s ohledem na kladení důrazu na kvalitativní podobu politik 

v určitých obdobích a prostor pro zohlednění perspektiv různých aktérů. Analýza událostí 

je pro moji práci vhodná též z důvodů obdobných výchozích metodologických a 

teoretických pozic.  

Rešerše zahraničních zdrojů upozornila na to, že v oblasti politik boje proti 

obchodování s lidmi vstupují do rozhodování různé zájmy a koncepty nesené aktéry 

z různých sfér politiky, které mají vliv na způsoby, jakými jsou konstruována opatření 

v oblasti přístupu ke spravedlnosti a pomoci obětem obchodování s lidmi. Konceptuální 

chápání veřejné politiky, z něhož vychází analýza událostí, tak jak ho prezentuje 

Purkrábek, rezonuje se zjištěními, které přinesla rešerše zahraniční literatury, a akcentuje 
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obdobné momenty při konceptuálním rámování veřejné politiky. „Veřejná politika je 

výslednicí soutěže alternativních konceptů, je i dílem četné interakce mnoha aktérů a je 

také průsečíkem působení mnoha zřetězených faktorů rozložených na širokém sociálním 

prostoru“ (Purkrábek, 1994 s. 7).    

V reflexi zasazení analýzy událostí do širšího kontextu vývoje metod poznání 

veřejné politiky a obecněji pak také o krizi sociologického poznání Purkrábek odkazuje 

na Petruska, který v této souvislosti kromě konvergence kvantitativní a kvalitativní 

metodologie zdůrazňuje také interpretativní paradigma kvalitativních metod (Petrusek 

1993, s. 123 cit. dle Purkrábek, 1994 s. 8). Byť, jak je patrné z rozboru a zejména 

z originálního použití metody, není chápána primárně metoda výhradně interpretativního 

směru zkoumání veřejných politik, tak jak o něm hovoří např. Yanow (2000), k některým 

východiskům intepretativních směrů se v podstatě hlásí. Purkrábek např. stručně zmiňuje 

roli analytika v procesu zkoumání a vliv jeho předchozích zkušeností, resp. možnost 

jejich konfrontace při posuzování události (Purkrábek, 1994 s. 11 a násl.). Oproti mému 

pojetí, které klade důraz na narativní popis, při kterém podle Ochrany (2009) dochází ke 

zpětným přiřazováním minulých událostí, které jsou spojovány s událostmi pozdějšími, 

tak, že tvoří součást vyprávěného celku (Ochrana, 2009 s. 105), nepředstavuje „vyprávění 

příběhu události“ dle Purkrábka tak významnou složku. Purkrábek naopak zdůrazňuje, že 

analýza události je cíleným rozborem kritických etap dimenzí události (Purkrábek, 1994 

s. 11). 

Jak je již naznačeno, ve své disertační práci jsem se zaměřila na události 

v segmentu politiky boje proti obchodování s lidmi, které souvisejí s vývojem klíčových 

institucí vztahujících se k přístupu ke spravedlnosti a pomoci obětem obchodování 

s lidmi. Výběr institucí, na něž jsem se zaměřovala, vycházel jednak z výsledků rešerše 

zahraniční odborné literatury a též z vlastního vymezení těchto institucí, tak jak jsou 

popsány v klíčových veřejně-politických dokumentech tohoto segmentu politiky. Jednalo 

se konkrétně o specializované služby nevládních organizací, Program podpory a ochrany 

obětí obchodování s lidmi, Dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území (dále DPO), 

Zákon o obětech trestných činů a identifikaci obchodování s lidmi. Zmiňované instituce 

byly předtím rámcově vymezeny prostřednictvím teoretických východisek práce – ACI a 

sociální konstrukce cílových skupin (Scharpf, 1997, Schneider a další, 1993 a další) a 

deskripce v klíčových veřejně politických dokumentech (zejm. MVČR, 2012). Precizace 
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vymezení obsahu konkrétních institucí, resp. jejich změn v čase byla též předmětem 

zkoumání, což je patrné zejména v narativním popisu událostí.   

Analýza se věnovala období od roku 1993, kdy bylo možné identifikovat první 

dohledatelné snahy o formování politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi do 

roku 2013, kdy končí období, na něž se zaměřuje disertační práce. Jednalo se tedy o dobu 

dvaceti let. Základními zdroji dat byla analýza veřejně politických dokumentů (Veselý, a 

další, 2007), zápisy z jednání aktérů z let 2003 - 2013, které jsou součástí mého archivu, 

dostupné výzkumy a odborné statě.  Doplňkově byly použity také texty z médií, 

vzpomínky pamětníků a pamětnic, s nimiž jsem hovořila osobně či prostřednictvím e-

mailové korespondence, a znění některých rozsudků, které se vztahují ke zkoumané 

oblasti, zúčastněné pozorování a některé z rozhovorů s aktéry (k vybraným zdrojům viz 

dále) a další.  

Jak upozorňuje Veselý (2009), Purkrábek přesný návod k realizaci analýzy 

událostí neuvádí (tamtéž, s. 182). Postupovala jsem proto dle Veselého doporučení 

s ohledem na cíle své práce. Stanovila jsem si oblast analýzy, kterou přístup ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi na pozadí politik v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi a dimenze, které budu sledovat.  Purkrábek tvrdí, že pro analýzu 

událostí je důležité její organizování do rozboru pěti dimenzí: - iniciální fáze, tedy 

hodnocení impulsu události, povaze rozhodování, vliv zájmu aktérů na vývoj události, 

průběžné a konečné efekty veřejně-politické události (Purkrábek, 1994 s. 10-11). 

S ohledem na cíle a zaměření práce jsem se věnovala pouze několika z Purkrábkem 

(1994) doporučovaných kritických etap a dimenzí událostí. Zaměřila jsem se na iniciální 

fázi vzniku politik v oblasti boje proti obchodování s lidmi a jednotlivých sledovaných 

institucí a na vliv zájmu aktérů na vývoj událostí a průběžné efekty politiky (tamtéž, s. 

11-12). Konečným efektům politiky, které je též doporučováno sledovat, jsem se 

věnovala v druhé části disertační práce zaměřené na vlastní fungování aktérů a institucí 

v posledních pěti letech.  

Pro analýzu událostí jsem kromě narativního popisu (Ochrana, 2009 s. 105), 

vytvořila matici, ve které jsou klíčové události pro přehlednost zaznamenány 

chronologicky (viz příloha č. 1). 

S ohledem na cíle práce jsem se také zaměřila pouze na vybrané interakce z těch, 

které při koncipování analýzy událostí jako metody prezentuje Purkrábek (1994). Pro 

svoji práci jsem se rozhodla sledovat interakce aktérů veřejné politiky ve vybraném 
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segmentu, kterými jsou v tomto případě především stát a jeho instituce, neziskové 

organizace a další profesionálové veřejné politiky např. zahraniční experti a expertky a 

instituce, interakce potenciálů (zdrojů) veřejné politiky, jako je např. legislativa, zdrojové 

ekonomické možnosti a lidský potenciál a analytická báze přijímaní a realizace 

rozhodnutí. Zajímalo mě zejména, jak se ve vztahu k porozumění obchodování s lidmi 

mění instituce zaměřené na potřeby obětem a legislativa. Nevyužila jsem navrhované 

interakce v oblasti průřezových dimenzí veřejné politiky (srov. Purkrábek, 1994 s. 13-14).  

Ve druhé části věnované situaci v České republice jsem se zaměřila na konkrétní 

podobu politiky ve vztahu k obětem.  Východiskem pro strukturaci této části byla 

teoretická základna ACI (Scharpf 1997) a teoretická východiska teorie sociální 

konstrukce cílových skupin dle autorek Ingram a Schneider (Schneider a další, 1993; 

Schneider, a další, 2005).  

Dle Scharpfa (1997) jsou konkrétní podoby politiky výsledkem interakcí mezi 

aktéry v rámci institucionálního uspořádání. ACI je díky své komplexnosti, která pokrývá 

jak jednání aktérů, tak i roli institucí a politického prostředí, velmi cenným analytickým 

rámcem, který může pomoci zejména při studiu konkrétních projevů jednotlivých politik 

( Scharpf, 1997; Pancaldi, 2012). Jak poznamenává Bossen, ve výzkumné praxi je časté, 

že se výzkumník či výzkumnice zaměří jen na určitou část v rámci konceptu (Boessen, 

2008). Podobně jsem též učinila já. Zatímco v analýze událostí jsem se zaměřila 

především na formování institucí v oblasti politiky prevence a boje proti obchodování 

s lidmi, v této části se zaměřuji především na interakce aktérů v rámci jednotlivých 

institucí, které dle ACI konstruují výsledek politiky. S ohledem na výsledky rešerše 

zahraniční literatury a předběžnou analýzu situace jsem se rozhodla soustředit se 

především na konstelace aktérů v rámci jednotlivých institucí a jejich orientace.  

Jak již bylo řečeno, konstelace aktérů je jakýmsi statickým zachycením vztahů 

mezi aktéry v konkrétní politické interakci (Boessen, 2008 s. 19).  Z hlediska analytického 

využití mají konstelace aktérů dva přínosy. Umožňují na teoretické rovině abstrakce 

popsat a porovnat extrémně komplikované konstelace, které se vyskytují v reálném 

životě, a charakterizovat různé úrovně konfliktů, které se mezi aktéry vyskytují (Scharpf, 

1997 s. 40). K rovině konfliktů různých konstrukcí cílové skupiny a cílů politiky samotné 

jako možných překážek v přístupu k pomoci odkazuje také rešerše zahraniční literatury 

(např. (ICMPD, 2006; IOM, 2007; ICMPD, 2010; OSN, 2008) a další. Instituce, jejichž 
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vývoj byl předmětem zkoumání v analýze událostí, zde byly použity jako pozadí pro 

zachycení interakcí klíčových aktérů. 

Teoretická východiska sociální konstrukce cílových skupin autorek Schneider a 

Ingram (1993, 2005 a další) pak ve výše představeném analytickém rámci posloužila 

k zachycení postavení oběti obchodování s lidmi jako cílové skupiny politiky. Zaměřila 

jsem se na dimenze dvou hlavních kritérií, podle kterých zmiňované autorky posuzují 

postavení konkrétní cílové skupiny, jež ve výsledku určuje její možnosti v rámci 

konkrétní oblasti politiky. Jedná se o dimenze politické moci – slabá x silná a základ 

sociální konstrukce – pozitivní x negativní. Výsledky zkoumání jsem shrnula v přehledné 

tabulce (viz tabulka č. 8). S ohledem na to, že na konstruování cílové skupiny „oběť 

obchodování s lidmi“ má vliv samotná konstrukce obsahu „obchodování s lidmi“, 

soustředím se též na zachycení dominantních zdrojů, které chápání konceptu 

„obchodování s lidmi“ institucionalizují.   

S ohledem na fakt, že v průběhu zkoumání vystupovala jako klíčová instituce 

zákona o sociálních službách, věnovala jsem též pozornost vzájemným vztahům toho 

zákona a instituce specializovaných služeb. Zde byla využita s ohledem na povahu 

poležených otázek analýza souladu legislativy (volně zejména dle Manssouri, a další, 

2011) s vymezením cílové skupiny pomoci – „obětí obchodování s lidmi“ a nastavením 

specializovaných služeb.    

V této části jsem pracovala s primárními, sekundárními daty i terciárními zdroji 

dat. Základními zdroji dat byly i v tomto případě veřejně politické dokumenty, zápisy 

z různých typů jednání, dostupné výzkumy a analýzy. V této části jsou klíčovým zdroji 

též polostrukturované rozhovory s aktéry8. Vycházela jsem také z informací, které jsem 

získala zúčastněným pozorováním zaznamenaným do podoby terénních poznámek. Na 

následujících řádcích se stručně zastavím u vybraných aspektů zvolených metod.     

S ohledem na skutečnost, že jsem dlouhodobě působila ve sledované oblasti, 

disponuji poměrně rozsáhlým archivem dokumentů, který zahrnuje jak interní materiály 

nevládních organizací, zápisy z jednání na různých úrovních, tak i publikované práce 

z různých oborů, které se týkají předmětu zkoumání. Jako sociální pracovnice jsem měla 

přístup také ke spisům mnoha klientek a klientů, ty jsem však citovat s ohledem na povahu 

                                                 

8 Rozhovory byly realizovány primárně pro účely disertační práce, několik rozhovorů jsem rozšířila a jako zdroj využila pro jednu ze 

svých publikací.  
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dat a povinnost mlčenlivosti, a především etiku sociální práce, nemohla9. Tento zdroj 

informací však výrazně ovlivnil způsob, jakým o problematice uvažuji, proto ho zde 

zmiňuji.  Pokud cituji z rozsudků a dalších odborných zdrojů, jedná se vždy o veřejně 

přístupné zdroje, v případě zmínky o klientských kauzách se jedná o informace, které 

byly publikovány jinými autory a autorkami a nemusely se nutně týkat klientely 

organizace, kde jsem pracovala. Výjimku tvoří údaje, které mi sdělili samotní klienti a 

klientky v rámci polostrukturovaných rozhovorů.  

V průběhu zkoumání jsem realizovala 28 polostrukturovaných rozhovorů s 29 

aktéry, kteří se buď jako profesionální zaměstnanci státní správy či specializovaných 

NNO podílejí na implementaci opatření politik v oblasti prevence a boje proti 

obchodování s lidmi, nebo byli mezi klientelou specializovaných služeb. Rozhovory byly 

provedeny se zástupci všech klíčových aktérů zkoumané oblasti politiky.  Klienti a 

klienty programů pro „oběti obchodování s lidmi“ patří podobně jako mnohé další 

skupiny aktérů, k nimž směřují opatření realizovaná politikou, mezi v policy analysis 

marginalizované aktéry, a to i přesto, že mohou obohatit pohled na zkoumanou oblast 

politiky (Hejzlarová, 2014), proto jsem mezi rozhovory s tradičně rozeznanými aktéry 

zařadila i rozhovory s lidmi, kteří mají osobní zkušenosti s dostupností práv v rámci 

zkoumané oblasti politiky.  Převážná většina rozhovorů byla realizována v období březen 

2009 až prosinec 2010. Několik rozhovorů bylo realizováno později a aktéři odpovídali 

retrospektivně (seznam rozhovorů spolu s kódy je v uveden v tabulce v příloze č. 2). 

V rámci rozhovorů jsem se zajímala o roli a zkušenosti konkrétního aktéra či aktérky a 

jejich názory na problémy v procesu implementace sledované oblasti politiky. U 

profesionálních aktérů jsem se zaměřila více na jejich expertní názory, v případě 

pracovnic a pracovníků v první linii též na jejich každodenní praxi, u klientů a klientek 

mě zajímal jejich příběh a proces čerpání specializovaných služeb. Při vedení rozhovorů 

a následném nakládání s nahrávkami a přepisy byly důsledně dodrženy etická normy, 

které jsou běžné pro tento typ získávání dat (Hopf, 2000). V případech rozhovorů 

s klientelou byla navíc uplatňována doporučení pro vedení rozhovorů s lidmi, kteří prožili 

traumatickou zkušenost (srov. Kutálková, 2011).  Většina rozhovorů byla nahrávána na 

diktafon a byl pořízen přepis, dva rozhovory byly na přání diskusních partnerů 

zaznamenávány pouze v podobě poznámek, jeden rozhovor byl veden přes e-mail. Kromě 

                                                 

9 K problematice práce s informacemi a údaji, které zahrnují citlivé a osobní údaje ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů více také (Cejp, 2011 s. 10) 
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jednoho z rozhovorů jsem realizovala všechna interview osobně. Část rozhovorů 

s klientelou specializovaných služeb byla tlumočena vyškolenou tlumočnicí. Ke každému 

rozhovoru jsem obdržela písemný či ústní informovaný souhlas. I pokud byl dán 

informovaný souhlas písemně předem, aplikovala jsem po celou dobu rozhovoru 

procesuální koncept souhlasu (Harrison, 2006). S ohledem na povahu získávaných dat a 

přání diskusních partnerů jsou uváděny pouze instituce, na kterých tito působí či v době 

rozhovoru působili např. MVČR, UOOZ, NNO apod.  

S ohledem na skutečnost, že od roku 2002 pracuji v organizaci, která působí 

v oblasti prevence obchodování s lidmi, bylo přirozené, že jsem při zpracování práce 

zvolila jako jeden ze zdrojů informací zúčastněné pozorování. Skutečnost, že jsem 

pracovala v době před a v průběhu větší části zpracování disertační práce v oblasti, ve 

které jsem rovněž realizovala výzkum, však jako takovou nelze považovat za zúčastněné 

pozorování ve smyslu metody výzkumu ve veřejné politice ( např. Veselý, a další, 2007) 

či příbuzných oborech jako je např. kriminologie (např. Cejp, 2011).  

Metodu zúčastněného pozorování jsem začala aplikovat v březnu roku 2009, kdy 

jsem zahájila pořizování rozhovorů s aktéry a to až do konce roku 2013. V této souvislosti 

jsem se rozhodla do pracovních poznámek a deníků zakomponovat též informace, které 

se týkaly předmětu výzkumu – přístupu ke spravedlnosti obchodovaných osob. 

Zaznamenávala jsem si příklady, které byly pro praxi typické a situace, které byly 

výjimečné, případně situace, které byly z hlediska teorií, které jsem studovala zajímavé. 

Z hlediska metodologického se tedy můj přístup blíží nejvíce pozorování zaměřenému 

(Angrodinu dle Nekola, a další, 2007 s. 170). Nelze však hovořit o plně systematickém 

sběru dat, jak jej popisují publikace, které se věnují metodologii sběru dat např. (Cejp, 

2011; Silverman, 2005; Nekola, a další, 2007 a další). Pokud však nebylo možné získat 

jinou evidenci a získaná data měla pro interpretaci nosný charakter, v textu jsem jich 

využila.  

Závěrem metodologické části bych ráda zmínila hodnotová východiska své práce, 

jejíž jsou také navrhovaná doporučení. Jejich podoba, ale i způsob, jakým jsem si např. 

kladla otázky, či které cíle jsem pro svoji práci zvolila, jsou ovlivněny nejen kontextem 

zpracování práce, který jsem nastínila v úvodu, ale také hodnotovými rámci, se kterými 

pracuji. Jedná se především o lidská práva, které v oblasti podpory a přístupu ke 

spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“ nabývají podob konstruovaných za pomoci 

mezinárodních dokumentů a doporučení lidskoprávních orgánů mezinárodních 
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organizací. Druhým hodnotovým rámcem, na němž stavím, je empowerment. Ten chápu 

jako cestu k posilování a rozšiřování možností lidí tak, aby se mohli podílet na praktické 

podobě politiky, která má za cíl nějakým způsobem ovlivnit jejich životy. Jak upozorňuje 

Veselý (2011), zveřejnění kontextu práce a hodnotových východisek, která zachycují 

„obecnou představu o tom, co je v určité oblasti či kontextu správné a špatné“ (Veselý, 

2011 s. 41) není mnohdy součástí vědeckých prací. Jedná se však o poznámku nadmíru 

významnou pro samotné čtení práce či využívání nabízených doporučení, neboť obojí 

umožnuje reflektovat, z jakých pozic byla práce psána a doporučení vytvářena a tím činí 

celý proces i výsledek transparentním (tamtéž).     

 

5. Vymezení klíčových pojmů  

V práci se zabývám procesem a problémy, které souvisí s přístupem ke 

spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“. V souladu s původním předpokladem   

jsem se v průběhu práce musela vyrovnat s tím, že klíčové koncepty politiky, jejímž 

fungováním se zabývám, nabývají v různých institucionálních kontextech a v chápání 

jednotlivých různých obsahů (srov. Schwartz- Shea, a další, 2012; Yanow, 2000). 

Zachycení těchto změn a jejich dopadů do implementačních praxí, je součástí výsledků 

mé práce. V této se stručně zastavím u klíčových konceptů, ze kterých jsem vycházela, a 

jejich vzájemným vazbám včetně použité terminologie. Dále se budu věnovat termínům 

„obchodování s lidmi“, „přístup ke spravedlnosti“, „oběť obchodování s lidmi“, 

„obchodovaná osoba“ a „postavení obětí obchodování“.  

„Obchodování s lidmi“ verbálně i obsahově vymezuje zaměření zkoumané oblasti 

politiky  - politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Z historické geneze je 

„obchodování s lidmi“ konceptem trestněprávním (Ditmore, a další, 2003), který je na 

území států vymezen v trestních legislativách. V České republice prošla definice skutkové 

podstaty obchodování s lidmi několika proměnami, poslední novela je účinná od 1.8. 

2014. Vývoj trestněprávního vymezení obchodování s lidmi je též předmětem zkoumání 

(viz kap. 9.3. Analýza událostí). 

Trestní zákoník vymezuje skutkovou podstatu obchodování s lidmi 

prostřednictvím popisu jednání, které zahrnuje přimětí, zjednání, najmutí, zlákání, 

svedení, dopravení, ukrytí, zadržování, přijmutí nebo vydání osoby, aby jí bylo užito 

jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování 



40 

 

anebo k výrobě pornografického díla, k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla, k 

službě v ozbrojených silách, k otroctví nebo nevolnictví, nebo k nuceným pracím nebo k 

jiným formám vykořisťování. Trestné je rovněž kořistění z takového jednání. Člověk, 

který se dopustí výše jmenovaného jednání na dítěti, bude potrestán odnětím svobody na 

dvě léta až deset. Pokud se jedná o dospělou osobu, je nutné kromě uvedeného jednání 

naplnit také vůči oběti použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo 

zneužít jejího omylu, tísně nebo závislosti. Trestní sazba od dvou do deseti let je pak u 

dospělých obětí stejná. Pěti až dvanácti léty nebo propadnutím majetku bude potrestán 

pachatel, spáchá-li uvedené jako člen organizované skupiny, vydá-li takovým činem 

jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, spáchá-li takový čin v úmyslu získat 

pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného 

bylo užito k prostituci. Trestní sazba od osmi do patnácti let nebo propadnutí majetku je 

vyhrazena situacím, kdy pachatel způsobí svým jednáním těžkou újmu na zdraví, spáchá-

li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným výše smrt. Také příprava obchodování s lidmi je 

trestná10. 

Pro oblast, na kterou se zaměřuje moje práce, tedy oblast přístupu ke spravedlnosti 

pro „oběti obchodování s lidmi“, je tento termín, respektive různé varianty a způsoby jeho 

konstrukcí, užíván jako klíčový demarkační a kategorizační princip (Yanow, a další, 

2009), který rozděluje populaci na k pomoci oprávněnou a ostatní. Ve své práci zabývám 

otázkou přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ v těch případech, kdy 

se již „oběť obchodování s lidmi“ do kontaktu s některým z aktérů implementujícím tuto 

oblast politiky dostala. Nezabývám se tedy např. otázkou, jak doručit informace k obětem, 

které o možnostech pomoci např. nevědí.  

Ve své práci převážně odkazuji ke způsobům užívání termínů různými aktéry; 

sama pracuji s chápáním obchodování s lidmi jako s fenoménem, jehož obsahová podoba 

vychází z trestněprávního vymezení (srov. Anderson, a další, 2008; Centre for Human 

Righs and Humanitarian Law, 2010; GAATW, 2010c).  

                                                 

10 Ust. § 168 Obchodování s lidmi, zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, účinné 1. 1. 2010 do 1.8. 2014, v poslední části zkoumaného 

období.  
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Koncept přístupu ke spravedlnosti není v mezinárodním právu jasně vymezen a 

je používám v mnoha kontextech s rozličným obsahem (GAATW, nedatováno; FRA, 

2011). Podstatou konceptu přístupu ke spravedlnosti je proměňování psaného práva do 

praxe (FRA, 2011, s. 14-16). To může být chápáno jako takové tradičně např. ve smyslu 

otevření formálního systému a struktur práva pro znevýhodněné skupiny, což může 

zahrnovat např. právní a finanční překážky, ale také sociální bariéry typu jazyk, 

nedostatek znalostí právního systému či zastrašování ze strany právních institucí 

(GAATW, nedatováno).  

Ve své práci vycházím z rámců, které pro přístup ke spravedlnosti vytýčila 

Globální aliance proti obchodování se ženami (GAATW).  Dle GAATW má tento 

koncept dvě dimenze – procedurální přístup (spravedlivé slyšení před soudem) a také 

substantivní spravedlnost, která zahrnuje získání spravedlivého odškodnění za porušení 

práv člověka. Podobná vymezení používají také např. ve FRA (IACHR, 2011). Dle 

GAATW se však koncept přístupu ke spravedlnosti zahrnuje nejen realizaci práv a 

spravedlnosti související se soustavou soudů, ale také oblast občanského a správního 

řízení včetně uplatnění imigračních práv či využití státních kompenzačních fondů. 

Důležitým principem, který je součástí tohoto konceptu, je ochrana práv prostupující 

celým procesem od jeho nahlášení policii až do procesu nápravy soudem (GAATW, 

nedatováno).  

Jak je patrné z vymezení, se kterým pracuje GAATW, problematika obchodování 

s lidmi je v oblasti přístupu ke spravedlnosti oproti např. diskriminační problematice a 

dalším poměrně specifická. Do konceptuálního vymezení přístupu ke spravedlnosti se 

musí vejít nejen tradičně vnímaná oblast nápravy prostřednictvím soustavy soudů, ale 

také další oblasti, které vyplývají z legislativy, jež svůj obsah argumentuje často 

potřebami obětí. Práva „obětí obchodování s lidmi“ tak nabývají různorodých podob 

v oblastech ochrany, psychologické, zdravotní, materiální, sociální a právní pomoci, tak 

jak je to popsáno v mezinárodních dokumentech  (UNHCR, 2010; Wijers, a další, 2010) 

.  

Pro obecné označení cílové skupiny zkoumané oblasti politiky, tedy skupiny lidí, 

jimž mají být práva přiznána, jsem po dlouhém váhání nakonec zvolila termín „oběti 

obchodování s lidmi“. Tento termín je označením, které je v anglicky psané literatuře 

pravděpodobně nejčastěji používaným termínem a též se objevuje v mezinárodní 

legislativě. Je rovněž součástí terminologického aparátu veřejně-politických dokumentů 
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psaných v českém jazyce.  Jako sociální pracovnice však dávám ve své praxi přednost 

termínům „obchodovaná osoba“ či „člověk, který čelil obchodování s lidmi“. První ze 

dvou termínů je zaužívaným konceptem v diskursu nevládních organizací zejména 

neabolicionistického lidsko-právního zaměření v ČR, ale i v zahraničí v anglickém tvaru 

„trafficked person“ (GAATW, 2011; Wijers, a další, 2010), druhý, který v praxi používán 

příliš není, odpovídá současnému odbornému kánonu, jak přistupovat k vymezení skupin, 

kterým jsou poskytovány sociální služby. Tento přístup spočívá v tom, že se v jazyce 

„problém“ oddělí od člověka ( např. MPSV, 2002; MPSV, 2008).    

V práci rovněž pracuji s konceptem postavení obětí obchodování s lidmi v rámci 

zkoumané oblasti politiky. Pro zachycení postavení obětí obchodování s lidmi využívám 

teoretická východiska sociální konstrukce cílových skupin autorek Schneider a Ingram 

(Schneider a další, 1993; Schneider, a další, 2005), jenž ovlivňují konkrétní podobu 

politiky. Autorky pro zachycení sociální konstrukce cílových skupin pracují s dimenzí 

obsahu sociální konstrukce, které se ke konkrétní skupině váží, a zdrojů, které má 

konkrétní skupina pro ovlivnění konkrétní podoby politiky. S odkazem na tato teoretická 

východiska pak postavení obětí chápu jako výsledek konkrétní podoby sociální 

konstrukce skupiny a zdrojů, kterými skupina disponuje ve vztahu ke konkrétnímu 

aktérovi resp. v rámci konkrétního institucionálního rámce.   

6. Obchodování s lidmi v mezinárodním prostoru  

Na následujících stránkách se budu věnovat tomu, jak je obchodování s lidmi 

vymezeno a chápáno na mezinárodním poli.  Mezinárodně uznávaná definice 

obchodování s lidmi a odborná diskuse, která se k chápání obchodování s lidmi vede, má 

významný vliv na legislativy a celé politiky v jednotlivých státech (United Nations, 

2008). Do vymezování a interpretací obchodování s lidmi se zapojuje široká škála aktérů.  

Jedná se jak o významné mezinárodní, evropské a mezivládní aktéry – Organizaci 

spojených národů, Evropskou unii, Radu Evropy či Mezinárodní organizaci práce a další, 

tak i o akademickou obec a organizace občanské společnosti. V první části tohoto oddílu 

stručně nastíním, které mezinárodní dokumenty problematiku obchodování s lidmi přímo 

upravují a jak se k obchodování s lidmi staví. Ve druhé části se pozastavím u toho, jak 

jsou vymezovány definice tohoto jevu v mezinárodní legislativě. Stručně se též 

pozastavím u rolí některých aktérů, kteří vstupovali do vyjednávání obsahů dokumentů a 

jejich postojů. V třetí části této kapitoly ukážu prostřednictvím shrnutí mezinárodních 
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kritik, že koncept obchodování s lidmi není konceptem hodnotově neutrálním. Jak 

zdůrazňují akademické studie i práce organizací občanské společnosti, i přes 

deklarovanou lidsko-právní a za práva obětí bojující orientaci, vítězí při koncepci a 

implementaci politiky, jiné, zejména represivní, anti-imigrační či moralistické zájmy.   

6.1. Vybrané mezinárodní dokumenty  

Mezinárodní společenství i jednotlivé státy deklarují svůj zájem potírat 

obchodování s lidmi, přičemž jeho nedílnou součástí je také ochrana práv osob, které byly 

obchodovány. Organizace spojených národů, Evropská unie, Rada Evropy či 

Mezinárodní organizace práce i řada dalších institucí vytvářejí vlastní politiky, které mají 

směřovat k prevenci a potlačení tohoto jevu. Ve všech klíčových dokumentech je také 

zdůrazňována pomoc lidem, kteří byli obchodováni. Většina klíčových mezinárodních 

doporučení a dokumentů, které se vztahují k povinnostem států v oblasti prevence 

obchodování s lidmi, potírání této trestné činnosti a opatření ve vztahu k obchodovaným 

osobám však nejsou primárně lidsko–právními dokumenty (Wijers, a další, 2010 Fact 

sheet 6). To neznamená, že by lidská práva nebyla zohledněna; primární motivací pro 

vznik těchto instrumentů však byla např. snaha států zamezit prostřednictvím boje proti 

obchodování s lidmi ohrožení suverenity států organizovaným zločinem a zajistit svou 

bezpečnost (Burčíková, 2009). 

Klíčovými aktéry v oblasti politik prevence a boje proti obchodování s lidmi jsou 

Evropská unie, Rada Evropy, Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace 

práce.  

Politika11 Evropské unie proti obchodování s lidmi staví na komplexním přístupu, 

který se zaměřuje na „prevenci, ochranu obětí, trestání pachatelů a rozvoj partnerství“. 

Nejdůležitější témata politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi jsou vtělena do 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.12  V této směrnici Evropská unie deklaruje lidsko-právní 

přístup a klade důraz na práva a nároky obchodovaných osob, včetně jejich včasné 

                                                 

11 Část kapitoly byla v upravené podobě publikována jako informační materiál organizace Diakonie ČCE. Dostupné z 

http://scps.diakonie.cz/res/data/000207.pdf?seek=1399458985   

12 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in 

human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629 

http://scps.diakonie.cz/res/data/000207.pdf?seek=1399458985
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identifikace a možnosti poskytnutí alespoň minimální asistence těm lidem, u kterých je 

důvodné podezření, že mohli být obchodováni. Jejich podpora by ale dle této směrnice 

neměla být podmíněna spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Směrnice usiluje o 

potírání všech forem obchodování s lidmi (sexuální vykořisťování, pracovní 

vykořisťování, nucené žebrání apod.). Zdůrazňuje také genderové rozdíly, tedy 

skutečnost, že zkušenost žen a mužů s obchodováním může být různá. Směrnice ukládá 

členským státům EU, aby zajistily „beztrestnost“ těm osobám, které spáchaly trestný čin 

v důsledku obchodování s lidmi, např. na základě nátlaku pachatelů. Směrnice se také 

vyjadřuje k trestání pachatelů a vyšetřování, k odpovědnosti právnických osob, prevenci 

obchodování s lidmi či k odškodnění obchodovaných osob. Členským státům unie mimo 

jiné také ukládá povinnost založit institut Národního zpravodaje, který by prováděl 

hodnocení politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi na území daného státu.  

Směrnice byla nařízena ke zpracování členskými státy zapracována do vnitrostátní 

legislativy do 6. 4. 2013. Finální podobu směrnice usilovaly ovlivnit mezinárodní 

organizace13  i občanský sektor14, které se zapojily do vyjednávání o její podobě. Jejich 

cílem především bylo, aby v této směrnici byla ukotvena ustanovení směřující k podpoře 

a ochraně obchodovaných osob. V souladu s lidsko-právními standardy např. lobovaly za 

to, aby byla základní pomoc a podpora poskytována všem obchodovaným osobám bez 

ohledu na to, zda vystupují jako svědci či svědkyně v trestním řízení, dále pak za 

umožnění přístupu k bezplatné právní pomoci či zavedení speciálních opatření pro 

kategorii tzv. zvláště zranitelných obětí (např. lidí, kteří byli mučeni, znásilněni či se stali 

obětí závažných forem psychického, fyzického či sexuálního násilí).    

Dalším opatřením EU v boji proti obchodování je Směrnice Rady č. 2004/81/ES 

z 29. dubna 2004 týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se 

stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují 

s příslušnými orgány15. Tato směrnice mimo jiné přinesla nutnost ukotvit v české 

legislativě dlouhodobý pobyt za účelem ochrany a další opatření pro obchodované osoby, 

které pocházejí z tzv. třetích zemí.  

                                                 

13 Srov. společný dopis zástupců a zástupkyň UNICEF, UNIFEM, UNHCR, UNHR, UNODC a ILO pro poslance Evropského 

parlamentu k obsahu Směrnice ze dne 9.6.2010.  

14 LSI, Save the Children, Ecpat, Terres de Homes, Amnesty International, 2010 

15 Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of 

trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the 

competent authorities  
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Důležitým nástrojem politiky EU v boji proti obchodování s lidmi je také Strategie 

EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–201616. Mezi priority patří podpora podporovat 

zřizování vnitrostátních složek zaměřujících se na vymáhání právních předpisů v oblasti 

obchodování s lidmi a vytváření společných vyšetřovacích týmů a zapojení Europol a 

Eurojust do všech případů obchodu s lidmi přesahujících hranice jednoho státu. Jako 

priorita EU je také vnímání zajištění srozumitelného způsobu informování oběti o jejich 

právech v rámci unijních a vnitrostátních právních předpisů, zejména pokud jde o jejich 

právo na pomoc a zdravotní péči, na povolení k pobytu a pracovní práva. EU se také bude 

snažit vytvořit mechanismus, který by umožnil oběti obchodu s lidmi lépe identifikovat, 

a chránit, a který by jim pomáhal nebo je odkázal na příslušné služby. Kromě toho se 

pokusí v rámci svých priorit také založit evropskou koalici podniků proti obchodu s lidmi 

s cílem zlepšit spolupráci mezi podniky a dalšími zúčastněnými stranami. Poslední dvě 

jmenované priority se týkají nevládních organizací a dalších nerepresivních subjektů. 

Patří mezi ně snaha EU založit platformu organizací občanské společnosti a 

poskytovatelů služeb, kteří v členských státech a třetích zemích pracují v oblasti ochrany 

a podpory obětí. EU se bude také snažit podpořit výzkumné projekty na prověřování 

internetu a sociálních sítí, které obchodníci s lidmi používají stále častěji jako prostředky 

vyhledávání obětí.  

Rada Evropy je další významnou, tentokrát mezivládní organizací na poli ochrany 

lidských práv. V oblasti prevence obchodování s lidmi a podpory práv obchodovaných 

osob je klíčová Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi17. Vznikla 

na půdě Rady v roce 2005 a byla prvním mezinárodním právně závazným dokumentem, 

v jehož centru stojí ochrana práv obchodovaných osob. Úmluva se však zabývá také 

trestáním pachatelů a koordinací národní politiky v této oblasti. Významný je specifický 

mechanismus umožňující monitoring plnění závazků států, které z této Úmluvy vyplývají. 

Jedná se o skupinu expertů a expertek tzv. GRETA (Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings ), která publikuje pravidelné zprávy hodnotící plnění 

povinností daných Úmluvou. Na tomto místě se hodí připomenout, že Česká republika je 

dlouhodobě kritizována za skutečnost, že je spolu s Monakem, Lichtenštejnskem a 

Ruskem jedním z posledních států Rady Evropy, které Úmluvu neratifikovaly ani 

nepodepsaly ( MVČR, 2013).  

                                                 

16 An EU Strategy towards the eradication of trafficking in Human beings.  

17 Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings  2002/629/JHA 
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Kromě úmluvy, která se věnuje problematice obchodování s lidmi a mnoha 

dalších, dala Rada Evropy vzniknout Úmluvě o ochraně lidských práv (1950), která je 

základním dokumentem pro činnost Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 

Pro oblast obchodování s lidmi se tento soud již několikrát přinesl důležitá rozhodnutí. 

Nejčastěji zmiňovanou kauzou je rozsudek v případě Rantsev vs. Kypr a Rusko. 

Rozsudkem bylo jasně stanoveno, že obchodování s lidmi je zakázáno článkem 4 Úmluvy 

o ochraně lidských práv. S ohledem na oblast vyšetřování a ochrany obětí pak rozsudek 

upřesnil fakt, že státy mají pozitivně definovanou povinnost vyšetřovat obchodování 

s lidmi a jsou povinny přijmout odpovídající a účinná opatření k předcházení a trestání 

obchodování s lidmi a také opatření pro ochranu obětí v situacích, kdy k obchodování s 

lidmi již došlo. Pod ochranu státu též spadají oběti, u nichž jejich status není 

bezprostředně jasný. Dle rozsudku jsou státy také povinny přijmout opaření k ochraně 

obětí či potenciálních oběti obchodování s lidmi už v situaci, kdy okolnosti naznačují 

podezření, že by se mohlo o obchodování jednat (Prasad, 2010; Group of Experts on THB 

of EC, 2010)  

Poslední zmíněnou, nikoli však méně důležitou mezinárodní organizací je 

Organizace spojených národů. Ta se prostřednictvím publikace mezinárodních úmluv 

vyjadřuje k obchodování s lidmi prakticky od svého vzniku. Zpočátku se úmluvy 

věnovaly pouze obchodu se ženami, případně dětmi, za účelem sexuálního vykořisťování 

(viz dále). Klíčovým milníkem pak byla Úmluva o nadnárodním organizovaném 

zločinu18, kterou doplňuje Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s 

lidmi, zvláště se ženami a dětmi19 (tzv. Palermský protokol z roku 2000), který přinesl 

první všeobecně uznávanou definici obchodování s lidmi (viz dále).   

V souvislosti s obchodováním s lidmi je také často odkazováno na dokumenty 

Mezinárodní organizace práce, zejména pak na Úmluvu č. 29 o nucené nebo povinné 

práci, 1930 či na další lidsko-právní dokumenty obecnější povahy, jako jsou např. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 či 4; 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. (Burčíková, 2006). Tyto a další 

dokumenty, které ve své práci rozebírá více např. Burčíková (2006) či Šmíd (2011), se 

však nezabývají specificky obchodováním s lidmi.   

                                                 

18United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

19 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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6.2. Mezinárodní pojetí definice obchodování s lidmi   

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která měla mimo jiné 

ambice sjednotit chápání obchodování s lidmi, se na půdě OSN začala připravovat před 

koncem druhého milénia. Součástí práce na podobě úmluvy bylo vytvoření dvou 

protokolů20.   V roce 2000 byl tak v italském Palermu představen protokol (tzv. 

Palermský), který se vztahuje k obchodování s lidmi. Obsahuje první mezinárodně 

uznávanou definici obchodování s lidmi, ke které se až do současnosti vztahují téměř 

všechny odborné publikace, výzkumné studie, akční plány mezinárodních organizací i 

další zdroje:   

„Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, 

přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných forem 

nátlaku, pomocí únosu, lži, zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování 

či přijímaní finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v 

moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné rozumí 

využívání jiných osob k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená práce 

či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů“21. 

Mezinárodně uznávaná definice obchodování s lidmi spolu s finanční podporou 

OSN umožnila rozvoj politik v oblasti boje proti obchodování s lidmi v následujících 

letech. Úmluva spolu s protokolem byla současně vzorem pro tvorbu národních legislativ, 

a tedy i pro možnost zkvalitnění mezinárodní spolupráce (Burčíková, 2009).   

Dokumenty dalších organizací se pak k této definici víceméně vztahují a čerpají 

z ní. Např. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi22 při definování 

obchodování s lidmi převzala definici z Protokolu. Z hlediska definování problematiky je 

však v této úmluvě nová ta skutečnost, že jako první podobný dokument přináší definici 

termínu „oběť“, ke kterému se často vztahuje (obdobně jako jiné dokumenty, které však 

                                                 

20 Protokol proti pašování migrantů po souši, mořem a vzduchem, doplňující Úmluvu Spojených národů proti mezinárodnímu 

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

Úmluvu Spojených národů proti mezinárodnímu organizovanému zločinu 

21 Citováno dle www.mvcr.cz, znění anglického originálu, čl. 3. písm a)   

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat 

or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability 

or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the 

purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs“   

22 Anglický text dostupný na http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage 

http://www.mvcr.cz/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage
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termín nedefinují). Obětí je „každá fyzická osoba, jež byla předmětem obchodování“, jak 

je definováno v článku 4e úmluvy. Podobně také v Evropské unii klíčové dokumenty 

pracují s definicí v podstatě odpovídající obsahem definice v Palermském protokolu. Liší 

se víceméně svojí strukturou, nejvýznamnějším rozdílem je, že definice podle rozhodnutí 

neobsahuje „odnímání orgánů“ jako jeden z účelů obchodování. Evropská komise však 

pravděpodobně předpokládá problémy při používání této definice. I přestože pro 

vymezení politik používá samotnou definici obchodování s lidmi, pro přístup k právům 

obchodovaných osob pracuje spíše s formulací „ trestných činů souvisejících 

s obchodováním s lidmi“ (např. Směrnice k povolení pobytu). 

Výzkumné a akademické statě poukazují také na existenci dalších definic 

obchodování s lidmi. Ty nejen používají při definování problému, ale také na nich 

demonstrují kladení důrazu na různé aspekty problematiky. Např. Davies (2009) ilustruje 

různé akcenty definic na definici Ministerstva zahraničí Spojených států amerických a 

definici, kterou použila Speciální reportérka OSN pro násilí na ženách. Ukazuje, jak se 

akcent může pohybovat od zaměření na nelegální migraci či jiný pohyb na území, který 

zahrnuje prostituci, či zdůrazňovat např. různé způsoby donucení k otrockým podmínkám 

a nucené práci (Davies, 2009).  

Pro stíhání a trestání obchodování s lidmi a poskytování asistence a ochrany však 

bývají klíčové definice v národních trestních legislativách. Ty vycházejí většinou 

z definice palermské. Z tohoto důvodu je potřeba je také v souvislosti s ní vykládat (Šmíd, 

2013).  

6.3. Změny v chápání „obchodování se lidmi“ v novodobé 

historii  - qui bono?  

V předchozí kapitole jsem se zabývala stručným nastíněním mezinárodního 

legislativního prostředí. V následující kapitole se pokusím prostřednictvím přehledu 

vědecké kritiky ukázat, že koncept „obchodování s lidmi“ není neutrálním pojmem. 

Naopak. Jak ukazují citované statě, v novodobé historii byl mnohokráte užíván 

k dosahování cílů různými zájmovými skupinami.  

Opatření vztahující se k „obchodování s lidmi“ respektive „obchodování se 

ženami“ byla tradičně spojena se snahami směřujícími k řešení prostituce. V době, kdy 

agenda obchodování se ženami začala být zviditelňována různými skupinami, tedy v 

první polovině 20. století, někdy i v dřívější době, však v literatuře nalezneme častěji 
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termín „white slavery“ – tedy doslova „bílé otroctví “.  Tento termín začal být masivněji 

používán na konci devatenáctého století feministkami v čele s Josephine Butler, která se 

snažila upozorňovat na nedobrovolnou prostituci dívek a žen (Derks, 2000).   

Z historických dokumentů lze dovozovat tehdejší alespoň přibližnou představu rámců 

tohoto konceptu. Ta zahrnuje situace, při kterých dochází za použití podvodu, síly, nebo 

drog k dodání bílé ženy či dívky proti její vůli k prostituci“ (Doezema, 2000 s. 25)23.   

Badatelky, které kriticky zkoumaly historické prameny, upozorňují, že 

zviditelňování „bílého otroctví“ sebou neslo u různých skupin různé politické cíle, které 

se týkaly zejména omezení prostituce či migrace žen (Derks, 2000; Doezema, 2000; 

Doezema, 2002; Kempadoo, 2005). Zdůrazňovaly např., že kampaň proti „bílému 

otroctví“ je potřeba chápat v souvislostech tehdejšího dialogu mezi regulacionistickými 

snahami a abolicionistickým hnutím (Doezema, 2000 s. 26).  Tyto názorové směry se pak 

lišily dle toho, jak se stavěly k možným opatřením vztahujícím se k vykonávání 

prostituce, resp. jak chápaly vztah „bílého otroctví“ a prostituce.  Z jedné strany byla 

prostituce nahlížena a představována jako společenské zlo, na jehož existenci mají hlavní 

podíl sexuálně deviantní či padlé ženy, které šíří mezi společností pohlavní choroby. Ze 

strany druhé, z pohledu abolicionistického hnutí, byla tato teze odmítána a při 

vysvětlování povahy prostituce byl důraz kladen na roli mužského chtíče a nerovné 

postavení žen (Doezema, 2000)24.  

                                                 

23 Kořeny tohoto označení leží ve francouzštině, kdy označení „Traite des Blanches“ bylo odvozeno od „Traites des Noir“ tedy 

obchodu s černými otroky (Derks, 2000 str. 2) 

24 Regulační snahy, které v tehdejší době vycházely z chápání prostituce jako nutného společenského zla, usilovaly o licencování 

erotických podniků; prostitutky podle jejich představ být podrobovány povinným zdravotním prohlídkám či jim byl omezován 

společností pohyb. Jak dodává Doezma (2000), tehdejší konstrukce prostitutek byla sexuálně deviantní spojená s představou šíření 

pohlavních nemocí.  Regulační snahy především usilovaly o boj proti pohlavním chorobám. Tyto snahy vyvrcholily ve Velké Británii 

v roce 1864 přijetím zákona proti nakažlivým nemocem (Contagious Diseases Act ) (Derks, 2000; Doezema, 2000; Doezema, 2002). 

Abolicionistické hnutí, formované proti britskému regulačnímu zákonu proti nakažlivým nemocem, v čele s feministickou aktivistkou 

Buttler, usilovalo o jeho zrušení.  Abolicionistky se stavěli proti konceptualizaci prostitutek jako „padlých žen“ či sexuálních 

deviantek. Existenci prostituce samotné kladli za vinu „bezudným choutkám mužského chtíče“ (Doezema, 2000 s. 27).  Poukazovaly 

také např. na dvojí standard státu při posuzování sexuality žen a mužů. Kritizovali schválení zákona proti nakažlivým nemocem, které 

dle nich dává do rukou policie nástroj určený ke kontrole život žen a to žen zejména ze střední třídy.  Tvrdili však, že žádná žena 

nemůže dobrovolně souhlasit s prostitucí; pokud na první pohled souhlasí, je to jen důsledek mocenského postavení, které mají muži 

ve společnosti nad ženami. Abolicionistitcké feministické hnutí se později v kampaních proti „bílému otroctví“ spojilo s převážně 

mužským hnutím Sociálních puristů, usilujících o morální očistu společnosti. (Doezema, 2000; Doezema, 2002; Kempadoo, 2005). 

Kampaň proti „bílému otroctví“ získávala postupně sympatie pro „nevinné“ oběti prostituce. Používala k tomu obrazy žen, které 

nenesou žádnou vinu na své stávající situaci a jako oběti je tedy nelze pokládat za deviantní. Těmito nástroji získávali abolicionistky 

podporu pro své snahy v boji proti regulačním tendencím. Jako řešení viděli legislativní opatření, která trestají ty, kteří na prostituci 

a „bílém otroctví“ vydělávají (Doezema, 2000).   
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Další agendou, která se nesla v podtextu kampaní proti „bílému otroctví“ byla 

snaha regulovat narůstající mezinárodní migraci a obecněji i rozšiřující se mobilitu žen 

(Kempadoo, 2005; Doezema, 2000).  Kampaň proti „bílému otroctví“ vrcholila na konci 

devatenáctého století, tedy v době, kdy ženy začaly naplno migrovat za prací a „příběhy 

o sexuálních (bílých) otrokyních“ začaly plnit společenskou debatu (Doezema, 2000).  

Spolu s narůstáním migrace se kampaním proti „bílému otroctví“ dostávalo 

mezinárodní pozornosti. V roce 1904 vyvrcholilo úsilí věnované boji proti „white 

slavery“ setkáním třinácti států v Paříži a následným přijetím Mezinárodní smlouvy o 

potlačení obchodu s děvčaty (International agreement for the Suppression of White Slave 

Trade)25.  S ohledem na vliv regulacionistických snah ze strany Francie a dalších států 

tato úmluva však neklade rovnítko mezi prostituci a „bílé otroctví“. Úmluva postihuje 

pouze podvodný nábor dívek pro prostituci v jiné zemi, později v roce 191026 byl obsah 

úmluvy rozšířen o „obchodování se ženami“ i uvnitř států.  Zásada trestnosti obchodu se 

ženami ve všech případech postihuje jen obchod s nezletilými, u žen dospělých se 

vyžaduje, aby byly použity nějaké prostředky nátlaku, lest, podvod hrozba násilím, násilí 

(Nečada, 2004; Wijers, a další, 1999; Doezema, 2002).   

Po roce 1914 migraci z Evropy zastavila První světová válka.  Kampaně proti 

„bílému otroctví“ tak ztratily na potřebnosti i na síle (Doezema, 2000).  Silnější diskuse 

k tématu byly zaznamenány na mezinárodním poli až po roce 1920. V té době (1921) byla 

během konference Společnost národů, předchůdkyně OSN, otevřena k podpisu 

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s ženami a dětmi2728 (Derks, 2000).   

Do roku 1933, kdy byla podepsána další úmluva OSN (viz dále), lze vysledovat 

markantní vliv abolicionistického hnutí na legislativy jednotlivých evropských států a ve 

Spojených státech amerických. Abolicionistické hnutí slavilo úspěchy se svojí kampaní 

proti „bílému otroctví“ a zejména za potrestání těch, kdo z prostituce jiných mají 

prospěch.  Nové legislativy však, i přes deklarovanou snahu ochránit prostitutky, 

nepřinesly eliminaci prostituce ani zlepšení pracovních podmínek žen, které poskytují 

placený sex. V mnoha případech byly tyto zákony dokonce používány proti ženám.  Např. 

                                                 

25 Úmluva byla vyhlášena v rakouském říšském zákoníku pod č. 26/1913 říš.zák. (Nečada, 2004) 

26 Přístup Československé republiky k úmluvám ze dne 18. 5. 1904 a ze dne 4. 5. 1910 byl proveden a byly publikovány ve Sbírce 

pod č. 160/1922 Sb. (Nečada, 2004) 

27  International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children (30 září 1921), v ČR pod č. 123/1924 Sb. 

(Nečada, 2004) 

28 Touto úmluvou bylo chápání obchodu s lidmi rozšířeno o obchod s nezletilými chlapci. 
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v Řecku v roce 1912 bylo zakazováno ženám pod 21 let cestovat bez speciálního povolení 

a to s odkazem na rizika „bílého otroctví“ (Doezema, 2002).  

Kromě agend vztahujících se k úpravě vykonávání prostituce a regulace migrace 

žen lze vysledovat také rasisticky orientovanou dimenzi konceptu „bílého otroctví“, kdy 

byly pouze bílé ženy chápány jako „oběti“ (Doezema, 2000).  Většina kampaní proti 

„bílému otroctví“ se také věnovala pouze ženám, které byly obchodovány z anglosaských 

zemí, nevěnovala se jiným národnostem či místním prostitutkám, pokud byla realizována 

např. v Argentině. Doezma tvrdí, že termín je rasistický, protože: „implikuje, že otroctví 

bílých žen bylo jiné a horší než to, které se týkalo osob černé pleti“ (Doezema, 2000 s. 

30).  

Neustávající spory o chápání prostituce se odrážely i při vyjednávání dalších 

mezinárodních úmluv. V roce 1933 byla v Ženevě podepsána Mezinárodní úmluva o 

potírání obchodu zletilými ženami29. Kromě závazku stran, že budou činit opatření k boji 

proti obchodování, tato úmluva definuje činnost, která má být trestná v čl. 1. „kdo, aby 

ukojil chlípnost druhého, najme, zavleče nebo dodá zletilou ženu nebo dívku, třeba s jejím 

souhlasem, za nemravným účelem v jiném státě, bude trestán i tehdy, byly-li jednotlivé 

činnosti, které tvoří skutkovou podstatu trestného činu, spáchány v různých státech“ (cit 

dle Nečada, 2004, str. 42).  Stále není trestné samo vykořisťování, ale pouze přeprava žen 

za jeho účelem.  

Vrcholem abolicionistických snah o ustavení opatření vedoucích k eliminaci 

prostituce je ze série úmluv OSN publikovaných do poloviny dvacátého století historicky 

nejvýznamnější Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce 

druhých30 z roku 1949 (Burčíková, 2009). Nabytím platnosti této úmluvy mezi stranami 

přestaly platit předchozí úmluvy.  Tato úmluva chápe prostituci jako neslučitelnou 

s lidskou důstojností, když deklaruje: „Uznávajíce, že prostituce a zlo, které jí doprovází 

a které spočívá v obchodování s lidmi za účelem prostituce, jsou neslučitelné s důstojností 

a ctí lidské bytosti a ohrožují blaho jednotlivce, rodiny a pospolitosti “. Burčíková 

upozorňuje na, to, že tento dokument v podstatě nerozlišuje mezi prostitucí a 

obchodováním s lidmi. (Burčíková, 2009 s. 14). I přestože tato úmluva byla ratifikována 

                                                 

29 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age (11 října, 1933) v ČR pod č. 32/1936 Sb (tamtéž) 

30 The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the exploitationof the Prostitution of Others (New York, 2 

December 1949) Úmluva nebyla publikována ve Sbírce zákonů - vládou ČSR schválena 11. 9. 1957 a dne 14. 3. 1958 k ní ČSR 

přistoupila Česká republika je touto úmluvou vázána jako nástupnický stát 
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minimem států, sloužila do roku 2000 státům jako jakýsi modelový vzor, jak přistupovat 

k řešení prostituce (Doezema, 2002).   

Na začátku druhé poloviny dvacátého století pomalu zájem o problematiku 

prostituce a obchodování se ženami upadal. Nově se pak političtí aktéři a aktérky začali 

o téma zajímat až v sedmdesátých, dle některých zdrojů až v osmdesátých letech (Wijers, 

a další, 1999; Coontz, a další, 2004)). Lze se pouze domnívat, co bylo impulsem pro 

znovuobjevení agendy obchodování se ženami. Zmiňováno je posilování ženského hnutí, 

jeho zájem o dopady vykořisťování žen v různých odvětvích průmyslu, dopady 

vietnamské války a rozvoj jihovýchodní Asie, i globální zájem o problematiku šířícího se 

AIDS či strach tzv. západních zemí z migrace ze zemí tzv. rozvojových či rozpad 

Sovětského svazu. Do popředí se dostávají témata týkající se sexuální turistiky, „nevěst 

na objednávku“ či prostituce ve vojenských zónách. Radikální feministky v těchto 

souvislostech hovořily o „sexuální otroctví“ jako projevu mužské dominance a útlaku 

vůči ženám. Podobně se také radikální feministky stavěly k manželství a rodině.  

(Kempadoo, 2005; Outshoorn, 2005; Wijers, a další, 1999; Huges, 2008). Sílící ženské 

hnutí přineslo také na mezinárodní úroveň témata vztahující se k ženským právům a 

postavení žen obecně. (Wijers, a další, 1999). Výsledkem byla publikace Úmluvy o 

odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) v roce 1979. Spory o povahu 

prostituce pokračovaly v rámci vyjednávání znění článku 6, který se týká obchodování se 

ženami. Při přípravě této úmluvy byl odmítnut návrh Maroka zahrnout do úmluvy boj 

proti všem formám prostituce; to znamená, jak mnohé autorky dovozují, že záměrem 

článku 6 nebyl boj s prostitucí jako takovou, ale spíše s vykořisťováním v prostituci 

(Wijers, a další, 1999 s. 29).  Úmluva však podobně jako předchozí dokumenty nedefinuje 

termíny „obchodování se ženami“ a „prostituce“.  

Jak již bylo řečeno, významným krokem k legislativnímu ukotvení obchodování 

s lidmi bylo v roce 2000 přijetí tzv. Palermského protokolu31. Podobně jako do té doby, i 

při vyjednávání podoby definice a dalších opatření s ohledem na obchodování s lidmi, se 

opět prosazovaly různé politické zájmy, které měly vliv na výslednou podobu protokolu. 

I zde se jako u přechozích dokumentů poslední doby střetly různé představy vztahující se 

                                                 

31 Toto označení se vžilo s ohledem na to, že protokol i samotná úmluva byly předloženy ke slavnostnímu podpisu právě v italském 

Palermu.  Součástí úmluvy jsou také další dva protokoly doplňující její text. Ty se týkají pašování migrantů a  nedovolené výroby a 

obchodování se střelnými zbraněmi. 
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k povaze prostituce. V té době, ale i v současnosti spolu otevřeně soutěží v podstatě dvě 

pojetí prostituce. První, jenž chápe prostituci jako práci (pozice pro sexwork) proti pozici, 

která prostituci samotnou chápe jako porušování lidských práv (abolicionistické skupiny).  

Úmluva a protokol vznikaly v průběhu jedenácti setkání speciálního mezivládního 

Ad hoc  výboru pod záštitou Komise pro trestnou činnost OSN ve Vídni od ledna do října 

1999.   Vyjednávání se účastnilo více než sto států.  Nejkontroverznějším tématem bylo 

právě vyjednávání samotné definice „obchodování s lidmi“, resp. vztah obchodování 

s lidmi k prostituci a extenze a povaha vlastního termínu.  Do vyjednávání se vší silou 

vkládaly zájmové skupiny zejména proto, že zjednodušeně řečeno záleželo na tom, zda 

bude úmluva s protokolem směřovat k eliminaci prostituce samé či situaci, kdy jsou lidé 

v prostituci nedobrovolně vykořisťováni. Dalším klíčovým momentem vyjednávání byla 

míra práv a ochrany, která bude přiznána obchodovaným osobám a obecněji poselství o 

tom, jakým způsobem má být orientována politika, která stojí na tezích této úmluvy a 

protokolu (Ditmore, a další, 2003; Doezema, 2002; Huges, 2008; Jordan, 2002; 

Kempadoo, 2005 a další).  

Proces vyjednávání popisují detailně Ditmore a Wijers (Ditmore, a další, 2003), 

z jejichž stati shrnuji: V počátku negociačního procesu byly nevládání organizace 

zastoupeny jedním blokem, který pracoval pod jménem Human  Rights Caucus. Tato 

skupina byla složená z organizací, které se zabývají prevencí obchodování, ale také ze 

sexworkerských iniciativ, a lobovala za definici obchodování s lidmi, která by pokrývala 

všechny formy obchodování za účelem nucené práce, otroctví a nevolnictví bez ohledu 

na to, v jakém sektoru je činnost vykonávána. V tomto chápání by měla být jasně 

vyloučena z obchodování s lidmi dobrovolná, nevykořisťující prostituce a další formy 

sexuální práce.  Dle této perspektivy se jedná o dva odlišné fenomény. Práce v 

sexbyznsysu by dle této perspektivy měla být chápána jako práce.  Human Rights Caucus 

také loboval za zahrnutí lidsko-právní ochrany pro obchodované osoby bez ohledu na 

jejich ochotu poskytnout svědectví v trestním řízení. Ochrana měla zahrnovat minimálně 

bezpečné ubytování, sociální, zdravotní a právní pomoc, možnost dožadovat se náhrady 

mzdy a odškodnění a možnost získat pobyt včetně pracovního povolení během trestního 

řízení. Druhá skupina, která byla vedena ve Spojených státech sídlící Koalicí proti 

obchodování s lidmi (CATW) se do jednání zapojila po první schůzce Komise pro 

trestnou činnost.  Základním východiskem CATW bylo chápání prostituce jako 

porušování lidských práv srovnatelným s otroctvím. Dle CATW  je prostituci potřeba 
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jako takovou eliminovat, případně trestat. Trestány by ale neměly být ženy, které služby 

poskytují (a jsou tedy oběti prostituce).  CATW věří, že „žádný člověk, ani ten, který je 

dospělý, nemůže dobrovolně souhlasit s poskytováním sexuálních služeb“ (Ditmore & 

Wijers, 2003, s. 81). Není tedy předmětné rozlišovat mezi „nucenou (forced)“ a 

„svobodnou (free)“ prostitucí, neboť prostituce je podle této úvahy inherentně vždy 

nucenou aktivitou. Jak postupoval proces vyjednávání, obě skupiny se zvětšovaly a 

usilovaly o získávání další příznivců a příznivkyní, aby posílily své postavení. U definice, 

která byla na pořadu jednání na všech jedenácti setkáních, se zdálo, že důsledkem výše 

zmíněných rozporů bude dosažení konsenzu téměř nemožné.  Hlavním problémem bylo, 

zda obchodování s lidmi bude definováno skrze podstatu činnosti, při které k němu 

dochází či skrze použití podvodu a donucení32 (Ditmore & Wijers, 2003, s. 82)    

Sporné bylo též označení cílové skupiny protokolu. Skupina vedená CATW, 

lobovala za označení „oběti obchodování s lidmi“, zatímco Caucus byl pro označení 

„obchodované osoby“.  Hlavním argumentem bylo, že důsledné používání termínu  

„oběť“  vede k politikám, které jsou „ochraňující“ spíše něž „posilující (empowerment)“ 

(Ditmore & Wijers, 2003, s. 83). Další z oblastí, kde bylo obtížné dosáhnout konsenzu, 

byla otázka „souhlasu“. Skupina vedená CATW usilovala o to, aby součástí definice byl 

dodatek typu „bez ohledu na její souhlas“. Hlavním argumentem bylo, že téma souhlasu 

oběti může být využíváno pachateli (a pachatelkami) při vlastní obhajobě. Caucus oproti 

tomu tvrdil, že lidé mohou souhlasit s migrací, prací v prostituci, nemohou však z podstaty 

souhlasit s nucenou prací, otroctvím a nevolnictvím33“ (Ditmore & Wijers, 2003, s. 83).  

Kromě chápání definice obchodování skrze použití prostředků donucení, nikoli skrze 

podstatu vykonávané práce (prostituce), bylo druhým cílem Caucusu zahrnutí lidsko-

právní perspektivy do textu Protokolu. Jednalo se zejména o garanci ochrany 

obchodovaným osobám bez ohledu na to, zda mají jako svědci/svědkyně přínos pro 

trestní řízení. Nicméně v tomto případě Caucus neuspěl. Delegáti a delegátky zastupující 

vlády států nebyli otevření garantovat ochranu obchodovaný osobám, které nebyly 

                                                 

32 Úmluva má dva dodatkové protokoly – jeden se týká převaděčství, druhý obchodování s lidmi; tedy oba se dotýkají pohybu osob, 

vůle a aktivita osob, kterých se protokol týká, se však liší.  Obchodovaná osoba je v podstatě obětí trestné činnosti, na rozdíl od osoby 

převedené, která je de facto osobou páchající nezákonnou činnost. Ne genderovou optiku upozorňují Ditmor a Wijers, když citují z 

jednoho z prvních konceptů, kdy obětí obchodování mohou být pouze ženy a děti, osobami převedenými však mohou být i muži. Tedy 

jinými slovy u převáděných osob se předpokládá, že se bude jednat o muže, kteří hledají práci v zahraničí, u obětí obchodování se 

předpokládá, že se jedná o podvedené ženy (2003, str. 82).  

33 Tyto spory se týkaly souhlasu dospělých osob, u dětí není nutné, aby k vykořisťování bylo použito donucení. 
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občany/občankami státu. Podařilo se jim vyhnout se závazné deklaraci, která by státům 

ukládala povinnost takové ochrany. Na tomto výsledku se také pravděpodobně podepsal 

fakt, že mnoho delegátek a delegátů, kteří zastupovali státy, nebyli osobami, které mají 

lidsko-právní background, jednalo se převážně o lidi pocházející z řad orgánů činných v 

trestním řízení. Zejména na začátku tak nechápali souvislosti mezi aktivitami boje proti 

obchodování s lidmi a podporou osob, které byly obchodovány (Ditmore & Wijers, 2003, 

s. 85).  Při lobování za lidsko-právní rovinou Protokolu se ukázal také jako problém 

nedostatek spolupráce mezi oběma výše zmíněnými bloky nevládních organizací. Např. 

část skupiny okolo CATW odmítla lobovat jiná témata, než obsah vlastní definice. I 

přestože v této oblasti poskytly oporu Úřad vysokého komisaře pro lidská práva, 

UNICEF,  IOM i další, výsledkem lobbystického úsilí ohledně ochrany a pomoci 

obchodovaným osobám jsou formulace typu: „ v případě potřeby“, „v rozsahu, který 

umožňuje národní legislativa“, „stát by měl zvážit“, „ stát by měl brát v úvahu“ apod. 

(Ditmore & Wijers, 2003; Coontz & Griebel, 2004).  

Protokol přehnaně zdůrazňuje trestněprávní (ve smyslu trestající) aspekty 

obchodování s lidmi, zaměřuje se na kriminalizaci, deportace, kontroly hranic a přehlíží 

práva a potřeby obchodovaných osob. Zaměření úmluvy a protokolů vychází jak ze 

zaměření instituce, na jejíž půdě vznikly (UN Crime Commision je institucí zaměřenou 

na trestněprávní problematiku nikoli na lidská práva), tak i lokací, ve které je tento úřad 

umístěn. Jak upozorňuje Jordan, sídlí ve Vídni, kde nejsou, tak jako např. v Ženevě či 

v New Yorku lidsko-právní odbory a instituce (Jordan, 2002; Coontz, a další, 2004).  

6.4.  Současné diskuse k užívání konceptu „obchodování 

s lidmi“ 

Publikaci Palermského protokolu lze považovat na mezinárodní úrovni za 

významný mezník ve vymezení obsahu obchodování s lidmi a rámců politiky, které proti 

obchodování s lidmi bojují. Z analýz akademiků a akademiček je však zřejmé, že faktické 

chápání problematiky a potřebných opatření je stále názorově mnohem bohatší a navazuje 

na starší diskuse. V současné době na úrovni veřejných politik i odborných statí dominuje 

v podstatě pět základních rámců, skrze které je diskutováno obchodování s lidmi, resp. 

tvorba opatření k jeho eliminaci: prostituce a její podstata, neregulérní migrace, 

organizovaný zločin,  nucená práce/ pracovní vykořisťování a  lidská práva. (Hančilová, 

a další, 2011; GAATW, 2010c; Evropská komise, 2005a). Podobně jako v minulosti 
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v každém z rámců dominují určité zájmy prosazované určitými skupiny aktérů, které jsou 

jejich nositeli.  Podívejme se na každý z nich podrobněji.  

6.4.1. Prostituce a její podstata 

Nejstarším a do současných dnů stále aktuálním rámcem je obchodování s lidmi 

a jeho vztah k prostituci. Tento opanovaly neshody mezi dvěma dominujícími tábory, 

které se snaží prosadit svůj pohled na povahu prostituce, resp. na to, jak mají opatření 

politiky vzhledem k prostituci vypadat34. Východiska dvou hlavních myšlenkových táborů 

jsou podrobně popsána v oddíle věnovanému vyjednávání o Palermském protokolu.  

Na následujících řádcích se stručně zastavím u situace v Evropě.  Dva hlavní 

přístupy k tomu, jak formálně prostituci upravit (a tedy i přispět k eliminaci obchodování 

s lidmi) jsou nazývány dle států, kde jsou v Evropě uplatňovány – „holandský a švédský 

model“. Zmíním se také o situaci v USA a u politiky Spojených států amerických, které 

jsou významným hráčem na tomto poli.  

Nizozemí je známé svým otevřeně pragmatickým postojem k poskytování 

sexuálních služeb. V roce 2000 bylo v Holandsku uzákoněno legální zakládání erotických 

podniků a provozování sexuálních služeb za úplatu, které je známé jako tzv. holandský 

model. V rámci tohoto přístupu jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné v oblasti 

poskytování sexuálních služeb podnikat. Způsob, jak bude prostituce v jednotlivých 

regionech upravena, je na rozhodnutí samospráv. Cílem tohoto opatření bylo snížit 

trestnou činnost vykonávanou v souvislosti s prostitucí. Proto spolu s legalizací prostituce 

zavedlo Nizozemí opatření a postihy za obchodování s lidmi či sexuální zneužívání 

nezletilých. Nizozemí též usiluje o ochranu bezpečnosti a zdraví a v neposlední řadě i 

lidských práv osob, které sexuální služby poskytují. Situace v Holandsku po přijetí 

zákona byla opakovaně předmětem hodnocení. Dle výzkumů došlo ke snížení nebezpečí 

pro prostituující se ženy, a to hlavně díky lepšímu kontaktu s policií a celkovému 

zprůhlednění prostituční sféry. Zákon však neřeší situaci žen a mužů, kteří nepocházejí 

ze zemí EU. Ti tuto činnost nemohou legálně vykonávat, a proto ji provozují skrytě. 

Předmětem kritiky je také fakt, že se míra prostituce obecně zvýšila. To však může být 

způsobeno tím, že mnoho lidí již nemá důvod svoji činnost skrývat, a tak jsou počty ve 

statistikách vyšší, což by na druhou stranu znamenalo, že opatření, jehož cílem bylo 

                                                 

34 V směrech dále existují další různorodé hnutí či uskupení, která prosazují své představy k povaze prostituce a její úpravě. Podrobně 

je toto rozepsáno v publikaci (Havelková, a další, 2014) 

http://www.wodc.nl/images/ob249a_fulltext_tcm44-83466.pdf
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zpřehlednit prostituční sféru, bylo účinné. Je však potřeba dodat, že i v Holandsku stále 

existují nelegální erotické podniky a lidé, kteří poskytují sexuální služby bez oprávnění. 

Holandsko však nadále usiluje o odstranění stigmatu a posílení postavení osob pracujících 

v sexbyznysu a jeho přístup je považován za modelový. Na podobných východiscích staví 

své právní úpravy také Rakousko i Německo, vlastní legislativní ukotvení se však liší 

(Daalder, 2007; Havelková, a další, 2014).  

Odlišný přístup k úpravě prostituce zvolilo Švédsko. Tzv. švédský model vychází 

z předpokladu, že jakékoli vykonávání prostituce je formou genderově podmíněného 

násilí a je pro společnost škodlivé. Mezi hlavní cíle švédské sociální politiky obecně patří 

vytváření podmínek příznivých pro rovnost pohlaví. Ze švédského pohledu však 

prostituce tyto vztahy poškozuje, a proto je nutné s ní bojovat. Každá žena, která nabízí 

sexuální služby, je dle tohoto pohledu chápána jako oběť mužského chtíče a nadřazenosti, 

a to bez ohledu na to, jak sama svoji situaci posuzuje. V roce 1999 byl proto ve Švédsku 

schválen nový zákon, který kriminalizoval nákup (nikoli prodej) sexuálních služeb. Vláda 

doufala, že strach z potrestání a veřejné ostudy donutí muže změnit jejich sexuální 

chování. Cílem bylo též snížení počtu žen, které sexuální služby ve Švédsku nabízejí, a 

eliminace obchodování s lidmi za účelem prostituce. Jak vyplývá z nezávislých analýz 

výsledků švédské politiky, tyto cíle se po třinácti letech naplnit nepodařilo. V souladu 

s tím, co již dříve tvrdily některé ženské a zdravotní organizace, se naopak situace pro 

ženy, které placené sexuální služby nabízejí, po schválení zákona ještě zhoršila. Podobná 

úprava prostituce je také v např. některých státech USA, Finsku či Norsku (Jordan, 2012; 

Working Group on the legal regulation of the purchase of sexual services, 2004; 

Havelková, a další, 2014). 

Oba modely do současnosti ovlivňují podoby politik, které vůči prostituci 

uplatňují další státy (Havelková, a další, 2014).  

Silným hráčem, jenž má ambice ovlivňovat politiky států i nevládních organizací 

na mezinárodním poli, jsou Spojené státy americké. Dalo by se říci, že se jedná o příklad 

par excelanc, jak politické zájmy, které usilují o abolici prostituce, ovlivňují mezinárodní 

politiku. Ve Spojených státech totiž dlouhodobě narůstal na federální úrovni vliv 

abolicionistického hnutí. Teprve však zvolením George W. Bushe v roce 2000 získala 

abolicionistická agenda velkou podporu. V roce 2002 vydal Bush Národní bezpečnostní 

směrnici (National Security Policy Directive), jejímž hlavním cílem byla koordinace  boje 

proti obchodování s lidmi. Tímto dokumentem deklaroval novou politiku USA.  Její 

http://rightswork.org/wp-content/uploads/2012/04/Issue-Paper-4.pdf
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součástí byla postojová deklarace vymezující se proti jakémukoli chápání prostituce jako 

legitimní práce – „prostituce je inherentně škodlivá a dehumanizující“ - a vyjádření 

podpory všem aktivitám k ochraně a podpoře obětí (resp. pouze těm, které nechápou 

prostituci jako práci poz. aut.) (Huges, 2008). Tato politika, která z ideologických důvodů 

směšuje prostituci s obchodováním s lidmi, měla později zhoubný vliv na mnoho tzv. 

grass root aktivit  ve světě i v USA, které směřovaly k prevenci HIV/AIDS, nabízely 

podporu sexworkerkám a sexworkerům či dětem ulice, zabývaly se plánováním 

rodičovství či příbuznými tématy (Chang, a další, 2007).  Omezení známé jako „gag rule“ 

nebo „anti-prostitution pledge“, zakazovalo totiž čerpat finance ze zdrojů americké vlády 

(např. známé fondy US AID) na práci, při které dochází k propagaci, podpoře či obhajobě 

aktivit k legalizaci či provozování prostituce. V praxi tedy tyto organizace, které např. 

poskytovaly zdravotní či sociální služby sexworkerkám, nemohly čerpat finance, pokud 

nepodepsaly, že bojují proti „prostituci a obchodování s lidmi35“.  (Chang & Kim, 2007, 

Burčíková, 2007).  Dalším nástrojem, jak intervenovat tentokráte do politiky států, který 

využívají USA, je tzv. TIP report. Ten vydává od roku 2001 každoročně zhruba 

v polovině roku Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických. Jedná se 

v podstatě o zprávu o stavu obchodování s lidmi v jednotlivých státech vnímanou 

perspektivou USA. Zpráva popisuje situaci v daných zemích a na základě zjištěných 

údajů je rozděluje do čtyř kategorií dle toho, zda státy plní minimální standardy opatření 

v boji proti obchodování s lidmi, které USA stanovily. Sleduje tedy zejména to, zda 

trestají obchodování s lidmi, poskytují pomoc lidem, kteří byli obchodováni, realizují 

opatření prevence a zajímají je též politiky vůči prostituci. Nejasný způsob sběru a 

interpretace dat způsobuje, že výsledky nejsou spolehlivé. TIP report je také kritizován 

pro svoji protiprostituční orientaci, která se mimo jiné promítá i do výsledků hodnocení 

jednotlivých států (Burčíková, 2007; Desyllas, 2007). 

6.4.2. Neregulérní migrace a organizovaný zločin 

Dalšími rámci, se kterými je s obchodování s lidmi spojováno, jsou (neregulérní) 

migrace a organizovaný zločin. Tyto se vytvářejí až zhruba posledních patnáct let.  Od 

doby, kdy byl schválen tzv. Parmský protokol, však prvek migrace a zapojení skupin 

                                                 

35 Odstavce vztahující se k politikám Nizozemí, Švédska a USA byly publikovány jako součást jednoho z factsheetů organizací 

Diakonie ČCE pod názvem Prostituce, práce v sexbyznysu a obchodování s lidmi (2013). Dostupné online z: 

http://scps.diakonie.cz/res/data/000206.pdf?seek=1399458883 
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organizovaného zločinu, tak, jak ho známe dneska, získal formální zakotvení 

v mezinárodní legislativě.  

Zdůrazňování migračního prvku a tématu organizovaného zločinu je však 

předmětem kritiky zejména z akademické obce, ale také mezi NNO. Kritizováno je 

zejména to, že boj proti obchodování s lidmi, mnohdy prezentován tak, aby téma 

vyvolávalo strach až paniku (např. užíváním termínů „novodobé otroctví“, „sexuální 

otroctví“, využíváním číselných údajů, jejichž původ byl minimálně sporný, či 

zdůrazňováním mezinárodního prvku organizovaného zločinu apod.) je užíváno jako 

zástěrka k zostření bezpečnostních opatření a především uplatňováním restriktivních 

migračních politik. (Anderson, a další, 2008; GAATW, 2010c; Hančilová, a další, 2011; 

Chapkis, 2003; Berman, 2003; Buckland, 2008; Agustín, 2005), obdobně jako tomu je 

při argumentaci podporující kriminalizaci práce v sexbyznysu (Weitzer, 2012).  Opatření 

politiky tvořená na základě zavádějících údajů a podpory kampaní vyvolávající morální 

paniku mají dle kritiků a kritiček zhoubný vliv na situaci v oblasti pracovní migrace.  

Důsledkem jsou opatření formálně deklarovaná proti obchodování s lidmi, které však s 

sebou nesou zostřování protimigračních a bezpečnostních opatření, utvářejí mezi 

migranty skupiny osob, které jsou důsledkem jejich působení postaveny do zranitelné 

situace vůči vykořisťování, případně je s ohledem na situaci nutí využít nelegálních 

způsobů migrace, které mají vysoký potenciál pro působení obchodníků s lidmi (Chang, 

a další, 2007; Anderson, a další, 2008; GAATW, 2010c; Evropská komise, 2005). 

S ohledem na situaci v oblasti ochrany zranitelných skupin vč. „obchodovaných osob“ je 

též problematické, že diskurz organizovaného zločinu a bezpečnostních hrozeb posiluje 

roli „represivních aktérů“ jako jsou ministerstva vnitra, která oslabují lidsko-právní 

rovinu řešení obchodování s lidmi a to včetně kapacit pro ochranu obchodovaných osob 

(Hančilová, a další, 2011; Nieuwenhuys, a další, 2007; GAATW, 2010c). 

Dílčí kritiky zejména z nevládního sektoru poukazují na další problematické 

důsledky akcentace bezpečnostního a antimigračního rámce.  Zdůrazňováním prvku 

organizovaného zločinu jsou např. zastírány rozmanité podoby obchodování s lidmi, což 

dále neumožňuje tvorbu efektivních opatření. Přehlíží se pak třeba ty formy obchodování, 

které páchají jednotlivci nebo malé skupiny na ad hoc bázi (GAATW, 2010c). Jak 

poznamenávají Hančilová s Burčíkovou na základě studia výzkumných zpráva, 

obchodování s lidmi je spíše „kriminalita, která je organizovaná“, než „organizovaný 

zločin“ (Hančilová, a další, 2011 s. 229). V neposlední řadě „válka proti teroru a 
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obchodování s lidmi“, spojování obchodování s metaforami typu „bílá nevinná oběť“ či 

„zlý obchodník – cizinec“ vytváří xenofobní nálady proti ostatním/jiným (others), tedy 

lidem, kteří nemají občanství, případně jsou migranti či migrantky bez platných 

dokumentů apod. (GAATW, 2010c s. 22-24). 

6.4.3. Nucená práce a pracovní vykořisťování  

Téma obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování mimo oblast 

sexbyznysu přinášejí do odborného diskurzu především nevládní organizace a některé 

agentury OSN jako např. Mezinárodní organizace práce. Postupně se obchodování s lidmi 

začínají věnovat také další aktéři (cca od roku 2006), jako jsou migrantské a lidsko-právní 

organizace, akademická sféra, odbory, či vlády jednotlivých států (GAATW, 2011 s. 14). 

Zdůrazňování aspektu pracovního vykořisťování v různých sektorech včetně sexbyznysu 

však není příliš populární mezi organizacemi, které se zaměřují na boj proti prostituci 

(Hančilová, a další, 2011). Je zřejmé, že s vyšším zaměřením se na obchodování s lidmi 

za účelem pracovního vykořisťování mimo oblast sexbyznysu je identifikováno stále více 

mužů, kteří jsou obětmi této trestné činnosti. To se stává výzvou jak pro poskytovatele 

služeb, tak i pro další aktéry (GAATW, 2010a; Hančilová, a další, 2011).  

Další, neméně naléhavou výzvou dneška je interpretace a nalezení praktického 

obsahu pojmů, které jsou součástí oficiální definice obchodování s lidmi jako je 

„nedobrovolnost“, „donucení“, „nucení“ „vykořisťování“, „souhlas“, „hrozba trestu“, 

„zranitelná pozice“ (GAATW, 2011; ILO, 2009a; UNODC, 2013; Bellak, 2013)   

Problémy vykořisťování mimo oblast sexbyznysu přinášejí další témata do diskusí 

a též zaměření na úpravu situace na trhu práce. Jak však upozorňuje Hančilova a 

Burčíková, i to má svá rizika, a zmiňuje „právo na vykořisťování“, tedy situaci, kdy 

migranti a migrantky volí substandardní podmínky práce a mzdy pro přechodnou dobu 

jako strategii pro přežití. (Hančilová, a další, 2011 s. 239).  

V této oblasti též ukazuje odlišná agenda různých aktérů, zejména orgánů činných 

v trestním řízení, resp. státu obecně a organizací poskytujících podporu obchodovaným 

osobám, které s ohledem na své zaměření interpretují obsah definice obchodování s lidmi, 

resp. toho, kdo za „obchodovanou osobu“ může být považován. Stojí zde proti sobě práva 

obchodovaných osob na to být identifikovány jako takové a získat tak přístup k právům, 

které jim náleží vůči riziku nepřiměřeně široké intepretace definice obchodování s lidmi, 

ve kterém se pak ztratí skutečnost, že se jedná o závažnou trestnou činnost a porušení 

lidských práv (GAATW, 2011; UNODC, 2013; Kutálková, 2010).   
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6.4.4. Lidská práva  

S lehkou nadsázkou lze říci, že lidsko-právní rámec přístupu k problematice 

obchodování s lidmi je nejčastěji zmiňovaným, ale nejméně v praxi uplatňovaným 

principem (srov. GAATW, 2007; Follmar - Otto, a další, 2009). O obchodování s lidmi 

se hovoří jako o porušování lidských práv. Dle Follmar-Otto (2009) však i takovému 

stanovisku může být rozuměno různě. V obecné rovině to může znamenat, že 

obchodování s lidmi je závažná a nelidská forma kriminality. Povinnost států řešit tento 

typ trestné činnosti je pak dovozována z této teze. Nicméně, tezi o porušování lidských 

práv obchodováním s lidmi lze rozumět také z jiného úhlu pohledu. S ohledem na 

skutečnost, že k obchodování systematicky dochází na celém světě, lze dovodit povinnost 

států, jež jsou zodpovědné za dodržování lidských práv, činit opatření k eliminaci 

obchodování a ochraně obchodovaných osob. Tento pohled je též kodifikován 

mezinárodní legislativou (Follmar - Otto, a další, 2009 s. 29).  

Obchodování s lidmi jako porušování lidských práv tematizuje řada aktérů. Tito 

povahou a cíli mnohdy různí aktéři se snaží ve jménu boje proti obchodování s lidmi a 

pomoci obětem prosazovat různá opatření. Jak ale ukazují odborné studie, ani v této 

oblasti se tato snaha neobejde bez problémů. Kritiky ukazují, že i v této oblasti má na 

opatření vliv jiných než pouze lidsko-právních zájmů, případně, že tyto jsou vykládány 

velmi odlišně. Některá primárně lidsko-právní opatření ve prospěch obětí obchodování 

s lidmi mohou mít též nezamýšlené negativní konsekvence pro jiné skupiny osob či pro 

obchodované osoby samotné. Pro tento jev se dokonce vžil ustálený termín „collateral 

demage“, což by mohlo být volně překládáno jako „sekundární škoda“.  

Oblast „sekundárních škod“ se jako první pokoušela zmapovat nadnárodní 

organizace GAATW, která vydala publikaci s názvem Collateral demage. Jak ukazuje 

tato, ale i další studie, negativní dopady opatření v oblasti obchodování s lidmi nejčastěji 

dopadají na migrantky a migranty či osoby pracující v sexbyznysu zejména v podobě 

restriktivních opatření. Existují však také případy, kdy se oblast sekundárních škod týkala 

obchodovaných osob samotných. (GAATW, 2007).   

Mezi již klasiky zmiňovaná opatření, o nichž se hovoří jako o „collateral demage“  

a  jsou předmětem kritiky, jsou opatření deklarovaná k ochraně obětí obchodování s lidmi 

v azylových bytech. Podoba azylového a krizového ubytování pro obchodované osoby 

může být totiž velmi různorodá. Variuje od uzavřených zařízení, kde je omezen pohyb i 
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užívání mobilních telefonů přes zařízení, která mají volná pravidla pobytu36 (Gallagher, a 

další, 2008; Brunovskis, a další, 2008; Zimmerman, 2006). Obdobné diskuse se též vedou 

ohledně užívání policejních razií jako nástroje pro vysvobozování obchodovaných osob, 

zejména že z prostituce. Skupiny, které považují prostituci za násilí na ženách, se 

domnívají, že takto ženám mohou pomoci změnit způsob života a zachránit ty, které byly 

do prostředí sexbyznysu obchodovány. Sexworkerské, migrantské a další lidsko-právní 

organizace však upozorňují na neefektivnost takového počínání s ohledem na identifikaci 

obchodovaných osob, fakt, že tyto razie nejsou jako nástroj pro identifikaci 

obchodovaných osob efektivní a též na porušování práva žen na sebeurčení (Ditmore, a 

další, 2012; RATS-W Team, 2012).  

Kromě opatření, na jejichž podobě je patrné chápání obchodování s lidmi jako 

trestněprávního problému a tedy je preference zájmů akcentující represivní rozměr řešení 

problematiky (takových v současné době stále převaha (Follmar - Otto, a další, 2009 str. 

7) , se však může stát, že se do konfliktu dostanou též různé pohledy na to, co je možné 

považovat za lidsko-právní hledisko věci, jak je patrné např. u podoby azylových bytů či 

jak již bylo také naznačeno v části, která se týkala vyjednávání podoby definice tzv. 

Palermského protokolu. (Ditmore, a další, 2003). Ani lidsko-právnímu rámci se tedy 

nevyhýbá skrytá agenda různých politických zájmů. (Hančilová, a další, 2011; GAATW, 

2007).  

Lidsko-právní rámce, resp. plnění závazků a doporučení, která by měly státy v této 

oblasti uplatňovat, je často též předmětem evaluací. V této souvislosti vzniká velké 

množství nalytických nástrojů, které jsou koncipované tak, aby je mohly ve své práci 

používat také organizace občanské společnosti, které mnohdy nemají expertní výzkumné 

pracovnice a pracovníky, případně státy samotné, např. Human Rights Assesment Tool 

(Wijers, a další, 2010), matice k měření dopadů politik prevence a boje proti obchodování 

s lidmi (Dottridge, 2007) či průvodce k uplatňování doporučených principů k lidsko-

právním standardům (UNHCR, 2010). Některé lidsko-právní dokumenty mají své 

                                                 

36 V tzv. uzavřených azylových domech, kde jsou obchodované osoby ubytovány, je omezen pohyb mimo zařízení, v některých 

případech není možné mít u sebe mobilní telefon a hovory jsou vyřizovány za přítomnosti pracovnice či pracovníka zařízení. Taková 

opatření jsou zdůvodňována bezpečností ubytovaných, je zdůrazňován souhlas, který předcházel ubytování či skutečnost, že 

ubytované nemají platné dokumenty a mohly by utéci. Jak již však bylo naznačeno v části, která se týkala vyjednávání podoby definice 

tzv. Palermského protokolu, mohou se do přímého konfliktu dostat skupiny, které obě zaštitují lidsko-právními zájmy  (Ditmore, a 

další, 2003). Uplatňování „lidsko-právního přístupu“ je podobě jako další opatření realizovaná v oblasti prevence a boje proti 

obchodování s lidmi zatíženo politickými zájmy (Hančilová, a další, 2011; GAATW, 2007). 
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nástroje k evaluaci opatření a plnění závazků včleněny dokonce do své konstituce. Jedná 

se např. o Úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidmi disponující skupinou expertů 

expertek, kteří opatření evaluují - tzv. GRETA.  

Jak historický exkurz do vzniku a vývoje politik prevence a boje proti 

obchodování s lidmi připravený na základě přehledu akademické kritiky, tak i nastínění 

současné situace tuto oblast politiky silně formují různé, zpravidla represivní zájmy států 

a normativní představy o morálních imperativech zejména v oblasti nákupu a prodeje 

sexuálních služeb.  Kritiky také ukazují, že nástroje, které jsou deklarované k pomoci a 

ochraně obětí mohou být ať již záměrně či nikoli v rozporu se základními právy člověka 

či omezovat další skupiny, zpravidla též vůči kriminalitě zranitelných osob.  

 

7. Instituce k ochraně a pomoci obětem obchodování 

s lidmi perspektivou mezinárodní kritiky 

Dosud jsem se zabývala různými vymezeními konceptu „obchodování s lidmi“, 

jeho vývojem a mezinárodními kritikami politiky prevence a boje proti obchodování 

s lidmi.  V práci se zabývám možnostmi pomoci obětem obchodování s lidmi a opatřeními 

politiky. Touto kapitolou bych chtěla navázat na předchozí kapitoly a ponořit se hlouběji 

do kritik konkrétnějších opatření, která se týkají pomoci obětem obchodování s lidmi. 

Budu se věnovat shrnutí kritické diskuse, která se váže právě ke dvěma klíčovým 

institucím určeným k ochraně a pomoci obětí obchodování s lidmi. Jedná se o identifikaci 

a o služby pomoci obětem.   

7.1.  Identifikace obětí obchodování s lidmi  

Poskytování pomoci a ochrany obchodovaným osobám spolu s dalšími právy, jež 

ke statutu „oběti obchodování s lidmi“ náleží, lze považovat za integrální součást politik 

prevence a boje proti obchodování s lidmi. Jak však upozorňují mnohé autorky a autoři, 

identifikace oběti obchodování s lidmi příp. identifikace obchodované osoby jako klíčový 

nástroj lidsko-právního rozměru politik, je jak teoreticky, tak i prakticky problematická 

(Antislavery International, 2005; Brunovskis, 2012; Brunovskis, a další, 2008; 

Burčíková, 2006; Davies, 2009; GAATW, 2011; Hoyle, a další, 2011; Scalan, 2007; The 

Anti Trafficking Monitoring Group, 2010 a další).  
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7.1.1. „Identifikace“ – klíčový koncept bez konceptualizace  

 „Identifikace obětí obchodování s lidmi“, případně „identifikace obchodovaných 

osob“ (dále v textu též jako „identifikace“) je zmiňována ve většině publikací, které se 

váží k politikám v oblasti a boje proti obchodování s lidmi.  

Zpravidla jsou tyto termíny používány jako označení jednoho z klíčových 

nástrojů politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi. V mnoha textech či 

dokumentech však nejsou dále definovány. Shoda panuje na tom, že identifikaci oběti 

obchodování s lidmi jako takovou lze chápat jako základní podmínku pro poskytnutí 

ochrany a asistence spolu s možností využít práva, která k tomuto statutu náleží (Scalan, 

2007; Evropská komise, 2005; Fomina, 2006 a další).  

Pokud je „identifikace obětí obchodování s lidmi“ či „identifikace obchodovaných 

osob“ jako nástroj podrobena zkoumání, jedná se zpravidla o popis překážek, které 

„identifikaci“ ztěžují37 či popis nástrojů, které „identifikaci“ mají zefektivnit či usnadnit38.  

Pouze některé publikace politického charakteru a některé akademické práce se zaobírají 

teoretickým pozadím či kritickým rozborem konceptu jako takového např. (Fomina, 

2006; Scalan, 2007; GAATW, 2011). Ve většině případů je termín „identifikace 

obchodovaných osob“ či termín „identifikace obětí obchodování s lidmi“ či v pouze 

„identifikace“ používán jako jakási samozřejmá kategorie bez dalšího vymezování.   

Kritický rozbor či konkrétní definování by si však zasloužily všechny termín, 

které jsou v tomto sousloví využity - „identifikace“, „oběť“, „obchodování s lidmi“, 

„obchodovaná osoba“ a též vymezení možného obsahového posunu i termínů 

„identifikace obětí obchodování s lidmi“ a „identifikace obchodovaných osob“.  Kromě 

„obchodování s lidmi“, jehož definicím resp. obsahu jednotlivých komponentů definici 

či konstrukci definice jako takové jsou již věnovány některé statě (např. (Burčíková, 

2009; Centre for Human Righs and Humanitarian Law, 2010), je však ostatním pozornost 

věnována spíše výjimečně. Ve svém textu se dotknu některých aspektů 39.   

                                                 

37 Např. dle ASI existuje několik typů možných bariér, které je potřeba při identifikaci obchodovaných osob brát na vědomí: gender, 

pobytový status, strach z trestu/ pomsty, vztah s obchodníkem, kulturní specifika, individuální situace/ osobnost, postoje pomáhajícího 

pracovníka/pracovnice (Antislavery International, 2005 str. 23) 

38 Např. indikátory pro identifikaci obětí obchodování s lidmi, které byly vytvořeny Mezinárodní organizací práce (ILO, 2009) 

39 Termínům „obchodování s lidmi“, „obchodovaná osoba“ a „oběť obchodování s lidmi“ jsem se věnovala v úvodu práce.   
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7.1.2. Nejednotná intencionalita „identifikace obětí obchodování 

s lidmi“ 

„Identifikací obětí obchodování s lidmi“ se v současné době zabývá stále více 

aktérů. Kromě těch tzv. tradičních, mezi které jsou zařazovány OČTŘ, cizinecká policie 

a specializované NNO, případně zákazníci sexuálních služeb, je snahou vlád i organizací 

občanského sektoru, aby se do identifikace zapojily i další subjekty- inspektoráty práce, 

privátní firmy, odbory či konzumenti koncových služeb apod. Jak však upozorňují někteří 

autoři a autorky, v praxi může být rozdíl mezi cíli takového snažení, které jsou politikami 

deklarované, a motivy, které zůstávají nevyřčeny. Zatímco na deklarativních cílech 

panuje většinou shoda (zejména „zajištění lidských práv obětí“), motivy mohou být, jak 

dokládají následující příklady, různé. Záleží totiž na zaměření aktérů i na jejich potřebách.   

Otázkou „proč identifikujeme oběti?“ se zabývala ve své úvaze reflektující praxi 

OBSE/ODIHR Scalan (2007). Uvádí následující motivy – 1) ochrana a asistence obětí 

nebo „záchrana“ člověka ze škodlivého prostředí z důvodů povinnosti konat s cílem 

přecházet dalším negativním následkům. Pro některé aktéry záchrana člověka či 

poskytování asistenci nejsou téměř důležité. Namísto identifikování obětí, pokud se 

vůbec děje, je pro ně důležité 2) vyšetřování a hledání důkazů pro podporu úspěšného 

odsouzení pachatelů.  Pro jiné aktéry může být klíčovým motivem 3) generování statistik 

či dat k počtům obětí obchodování s lidmi, s cílem naplnit požadavky mezinárodního 

sběru dat či z důvodů lepšího pochopení rozsahu obchodování s lidmi v konkrétním státě. 

Identifikování obětí obchodování s lidmi může též být motivováno 4) zajištěním 

finančních prostředků pro organizace, které jsou cele závislé na zdrojích financí určených 

na asistenci obětem obchodování s lidmi.  V některých případech je pak motivem pro 

identifikaci oběti obchodování 5) předejít deportaci člověka, který se nachází v situaci 

bez platných dokumentů a je deportací ohrožen (Scalan, 2007 s. 2).   

Odlišnému zaměření aktivity „identifikace“ jsem se věnovala také já v jednom ze 

svých textů. Zaměřila jsem se na různé podoby identifikace (Kutálková, 2010). Dle mise 

jednotlivých aktérů a na základě praxe lze dovodit, že u orgánů činných v trestním řízení 

se jedná spíše o detekci trestného činu obchodování s lidmi v terénu než primárně o 

identifikaci obchodovaných osob. Naproti tomu u nevládních organizací, které se 

specializují na asistenci obchodovaným osobám, lze hovořit o „identifikaci 

obchodovaných osob“. U této činnosti nutně nemusí být naplněna shoda s policejní 

klasifikací zjištěných důkazů jako trestného činu obchodování s lidmi dle trestního 
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zákoníku.  Na rozdíl od policie, která se musí ve vztahu k podezřelým stavět z pozice 

presumpce nevinny, s  ohledem na lidsko-právní orientaci při identifikování 

obchodovaných osob platí princip, který lze nazvat „presumpcí obchodování40“ (ICMPD, 

2006). Odkazuje na lidsko-právní standardy, kde- pokud existuje sebemenší podezření, 

že se jedná o obchodovanou osobu - měla by jí být zaručena alespoň základní asistence a 

poskytnuta doba na rozmyšlenou, zda bude spolupracovat s relevantními orgány 

(Dottridge, 2007, Evropská komise, 2005 a další).   

7.1.3. „Opravdová oběť“ a identifikace obchodovaných osob  

Na to, kdo je označen jako oběť obchodování s lidmi, má významný vliv představa 

pracovnic a pracovníků, kteří jsou za „identifikaci“ zodpovědní, o tom, jak vypadá 

„skutečná a opravdová oběť obchodování s lidmi“. Takové jednání, jak upozorňují Hoyle 

a další (2011) je v souladu se zjištěním známým z  kriminologických studií. Z nich 

vyplývá, že být obětí není objektivní fenomén. Ve většině případů je status oběti 

determinován nikoli pouze vlastní zkušeností osoby, která byla trestným činem postižena, 

ale také percepcí situace těmi, kteří s ní přišli do kontaktu a mají moc potvrdit či 

odmítnout její formální nazírání jako oběti (Hoyle, a další, 2011 s. 319). Někteří autoři a 

autorky dokonce poukazují na praxi tvorby určité hierarchie obětí41 (Hoyle, a další, 2011; 

GAATW, 2011), která se vztahuje k souhlasu resp. nesouhlasu s prací v prostituci, 

k sektoru vykořisťování či ke gender obětí.  U obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování lze nalézt hierarchizaci obětí od „ideálních obětí,“ kterými jsou mladé 

dívky unesené ze sirotčince a donucené k prostituci až k ženám, které již pracovaly 

v prostituci, které někdo přesvědčil, že vydělají větší obnos peněz, pokud budou migrovat 

do jiné země, které se později ocitly v situaci neakceptovatelných pracovních podmínek 

či zadlužení, ze které nebylo východisko (Hoyle, a další, 2011 s. 12).  

Ukazuje se také, že ti/ty, kteří jsou zodpovědní za formální identifikaci, obvykle 

vnímají vykořisťování mimo sexbyznys jako méně závažné a pracují s ním spíše v 

intencích „jen špatné pracovní podmínky“. (GAATW, 2011 s. 20). Identifikace obětí 

                                                 

40 OČTŘ by ve svém přístupu měly ctít princip presumpce neviny osoby možného pachatele/ky. To však není v rozporu s faktem, že 

při identifikaci obchodovaných osob by mělo být východiskem presumování zkušenosti obchodování.  

41 Autorky se také pozastavily nad tím, že zatímco oproti jejich předpokladu, že při identifikaci obchodovaných osob lidmi, kteří jsou 

za ni zodpovědní, je zpravidla uplatňována o mnoho užší chápání toho, co obchodování s lidmi zahrnuje. V případech služeb pro oběti 

obchodování se spíše zdá, že pouze „ideální typ oběti“ je spatřován jako legitimní klient/ka pro pomáhající organizaci (Hoyle, a další, 

2011 s. 317). 
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obchodování s lidmi je rovněž vysoce genderovaná.  Svou roli zde hrají stereotypy, že 

ženy jsou více zranitelné, potřebují více pomoci apod. Genderovanost identifikace obětí 

obchodování s lidmi má za následek, že ženy jsou identifikované jako obchodované 

častěji než muži. Ti pak bývají považováni za „migranty bez platných dokumentů“ 

„vykořisťované pracovníky“ než za potenciální oběti (GAATW, 2011 s. 22).  

Na podobu toho, jaké představy jsou vázané k obrazu „opravdové oběti“, mají vliv 

též dominující diskursy. Mnoho z nich asociuje „obchodování s lidmi“ s „moderní formou 

otroctví“, „obchodované ženy“ se „sexuálními otrokyněmi“, které jsou podrobeny totální 

kontrole (Hoyle, a další, 2011; O´Connell Davidson, 2006). Svůj vliv na představu 

„opravdové oběti obchodování s lidmi“, kde je zdůrazněno násilí, zotročení, extrémní 

podoby obchodování s lidmi v oblasti prostituce mají též drastické prevenční kampaně či 

filmy typu Lilia4ever (Brunovskis, a další, 2007 s. 137).  Jak poznamenávají autorky 

citované studie, tyto kampaně pak působí především na lidi, kterým jsou určeny služby 

pro obchodované osoby. Může se však stát, že mají zcela opačný efekt – drastický příběh 

vyvolává v lidech, kteří zvažují např. pracovní migraci, představu, že „něco takové se jim 

stát nemůže“. U lidí, kteří mají za sebou zkušenost, jež by se dala označit za obchodování 

s lidmi, pak v některých případech tyto kampaně vyvolaly představu, že nebyli např. 

nuceni dostatečně či jejich utrpení nebylo dost velké, aby na služby měli právo (tamtéž).  

Vytváření kategorie „opravdové oběti“, která je napojena spíše na černobílé 

konstrukce typu otroctví, než na skutečnost, jež je mnohem rozmanitější a má rozličné 

podoby zkušeností lidí, kteří reálně byli oběťmi trestné činnosti, může vést až k odmítání 

asistence lidem, kteří jí potřebují. „Tato falešná dichotomie může mít nakonec za následek 

odmítnutí přístupu ke spravedlnosti těm, o kterých se zdá, že jsou spoluvinné na svém 

zobchodování, jinak řečeno těm, které nejsou považovány těmi, kdo mají tu moc přidělit 

označení „správné oběti““ (Hoyle, a další, 2011 s. 326). 

7.2. Služby pomoc obětem obchodování s lidmi  

Druhou oblastí opatření, na které se zaměřím, jsou služby pomoci obětem 

obchodování s lidmi a to jakým způsobem jsou tyto konstruované a ve prospěch koho.  

7.2.1. Pomoc „obětem obchodování s lidmi“  - potřeby vs. 

představy o potřebách  

Představy o tom, co má zahrnovat a jak má vypadat asistence pro „oběti 

obchodování s lidmi“ se již více ne než desetiletí příliš nemění (Wijers, a další, 1999; 
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IOM, 2007; ICMPD, 2010). Jedná se o služby, které jsou pobytové, poskytované jako 

jeden „balíček“ služeb. Zahrnují zpravidla ubytování, psychologickou, zdravotní, 

sociální, finanční asistenci a podporu při vstup na trh práce.  Tento balíček bývá nabízen 

obvykle všem klientům a klientkám obecně bez toho, aby se poskytovatelé služeb 

zabývali specifickými a individuálními potřebami (GAATW, 2011 s. 36) .  

Podobně jako je tomu u „identifikace obětí obchodování s lidmi“, také asistence 

obchodovaným osobám je ovlivněna představou „opravdové oběti“, resp. představami o 

tom, jaké má potřeby. Jak píše Anderson a další (2008), pouze ti, kdo se nemohou bránit 

a hájit svá práva, jsou kvalifikováni jako „oběti obchodování s lidmi“ a jsou tedy 

oprávněni k využívání státem poskytované pomoci a ochrany. Projít úspěšně „testem“ 

obchodování znamená být „opravdovou“ obětí: zraněnou, trpící a zotročenou. Protože 

jsou oběti definovány jako ty, kdo potřebují pomoc (státem, NNO, policií či klienty), 

nejsou viděny jako aktéři politiky, ale spíše jako objekt intervence (Anderson, a další, 

2008 s. 143). Tendence vnímat klientelu asistenčních programů pro oběti obchodování 

s lidmi jako pasivní objekt si všímají také další výzkumnice.  Předmětem jejich kritiky 

jsou programy služeb pro obchodované osoby poskytované nevládními a mezivládními 

organizacemi. „ Dobré úmysly těch, kteří poskytují služby obchodovaným ženám a 

dívkám, jsou nad pochybnost. Nicméně, zaznamenali jsme určité tendence ze strany 

některých poskytovatelů služeb, že jejich programy a způsob poskytování služeb stojí na 

představě, že obchodovanou ženu je třeba vnímat jako zranitelnou a pasivní, tedy jako 

objekt v nouzi, který potřebuje „zachránit“ a „rehabilitovat““ (Brunovskis, a další, 2008 

s. 54).  

Pozornost výzkumníků a výzkumnic též upoutal možný vliv „identity oběti 

obchodování s lidmi“ na příjemce a příjemkyně asistenčních služeb. Lidé nakládají s 

připisovanou identitou oběti různě – někteří ji odmítají, mohou ji ale také přijmout, 

osvojit si ji42.  

Akceptovat služby pro obchodované osoby tak zpravidla znamená akceptovat roli 

a identitu „oběti obchodování s lidmi“. Brunovskis a další (2007) se zabývali tím, jak se 

vyrovnávání s rolí oběti odráží v přijímání resp. odmítání asistence. Role oběti je dle nich 

mnohotvárná a obsahuje zdánlivě rozporuplné segmenty. Na jedné straně jsou oběti 

                                                 

42 Internalizace identity oběti ale též může vést k odmítání asistence. Jak poukázala Brunovskis, může se tak státv v případě, pokud 

má osoba příliš veliká očekávání na asistenci. (Brunovskis, a další, 2007 s. 145) 
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obchodování s lidmi stigmatizované, na straně druhé rétorika, která obklopuje toto téma, 

zahrnuje téměř až glorifikaci obětí. Z jejich pohledu tedy není snadné pro člověka, který 

čerpá asistenci, vyrovnat se s touto situací. Tým Brunovskis navíc upozornil, že 

akceptovat asistenci pro oběti obchodování také na určité úrovni znamená přijmout 

závažnost situace toho, co se stalo. To může být samo o sobě složitá překážka 

k překročení při zvažování, zda pomoc přijmout či nikoli. Svoji roli totiž hrají přirozené 

obranné mechanismy pro nakládání s traumatickou zkušeností. Těmi jsou mj. potlačení 

či odmítnutí (Brunovskis, a další, 2007 s. 135). 

Existence narativů vztahující se k roli oběti obchodování s lidmi, které jsou neseny 

poskytovateli pomoci ve vztahu k nabízeným službám, jsou předmětem kritiky též ze 

strany feministických akademiček. Ty upozorňují na to, že takové narativy na ženy 

vytvářejí nátlak, aby asimilovaly své životní zkušenosti do ideálního „image zcela 

ohrožené oběti“. Podrobení se typickému narativu může být cenou za poskytnutí pomoci 

(Abrahams, cit. Dle Hoyle, a další, 2011 s. 322) Taková praxe vede dle autorek k tomu, 

že ženám, které potřebují služby pro obchodované osoby, může být zatěžko sdělit, že 

věděly, že budou pracovat v prostituci ze strachu, že jim bude pomoc odmítnuta, neboť 

nenaplňují představu „nebohé oběti“ či ze strachu ze stigmatizace, která je vázána na práci 

v sexbyznysu (tamtéž).   

Početní rozložení, resp. představy o tom, kdo je obchodován a jaké má potřeby, 

mají též vliv na rozložení služeb mezi muže a ženy. Služeb pro mužskou klientelu, resp. 

klientelu obchodovanou mimo oblast sexbyznysu je tradičně méně, a to i přesto, že rovný 

přístup k asistenci je garantován mezinárodní legislativou (GAATW, 2011 s. 35). Aktéři 

a aktérky působící v oblasti poskytování asistence obětem obchodování s lidmi, se 

kterými mluvil GAATW, též upozorňují na potřebu demystifikace myšlenky, že všechny 

obchodované osoby mají stejné potřeby.  Volají proto po detailnější analýze potřeb obětí 

rozdělené dle sektorů a typů vykořisťování, personálního kontextu a gender. Většina 

služeb je totiž poskytovaná na základě zkušenosti a praxe se ženami, které byly 

obchodované do sexbyznysu. (GAATW, 2011 s. 35).  

7.2.2. Co určuje podobu asistence „obětem obchodování s lidmi“  

Dalším problematickým momentem při poskytování asistence obětem 

obchodování s lidmi je konstruování vlastní nabídky pomoci, která však spíše vypovídá 

o představách politik, jak řešit situaci žen a mužů, kteří byli vykořisťováni, než o 

potřebách těchto lidí samotných. V některých případech jdou dokonce asistenční 
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programy proti vůli klientů a klientek samotných. Existují též výzkumy, které poukazují 

na to, že opatření, která jsou deklarována k ochraně obětí obchodování s lidmi, mají jiné 

skryté cíle.    

V předchozí části byly v souvislosti s opatřeními, která nejsou citlivá či 

nereflektují potřeby obětí obchodování s lidmi, zmíněny například policejní razie do 

prostředí sexbyznysu, které mají za úkol ženy zachraňovat (Ditmore, a další, 2012; 

RATS-W Team, 2012). I pokud se nejedná o „záchranu“ prostřednictvím razie, asistenční 

služby zpravidla odstraní klienta či klientku z pracovního prostředí, ať je již jakkoli 

vykořisťující. I práce v takovém kontextu však může být vnímána člověkem jako nejlepší 

řešení s ohledem na jeho situaci. (Brunovskis, a další, 2007 s. 139). Problematické je též 

umisťování žen do tzv. uzavřených shelterů (azylových domů), které nemohou opustit, 

ale ani z nich např. bez dozoru kontaktovat své blízké (Gallagher, a další, 2008), nucené 

zdravotní prohlídky v pobytových zařízeních (tamtéž) apod.  

Poplatné politikám je též opatření tzv. dobrovolných návratů do země původu. Jak 

upozorňují Hoyle a další (2011), z výzkumů vyplývá, že jedním z dominujících motivů 

pro migraci byla u většiny obchodovaných žen potřeba zlepšit svoji či rodinnou 

ekonomickou situaci, např. uniknout chudobě či dluhům. I přes tento fakt v systému 

pomoci obchodovaným osobám hrají důležitou roli tzv. návratové programy. Ženy jsou 

pak prostřednictvím těchto programů navraceny do země původu zpravidla do stejných 

ekonomických podmínek a situace, které byly motivem pro jejich odchod. V mnoha 

případech také v určité fázi nemají na výběr jinou alternativu pomoci (Hoyle, a další, 

2011 s. 321).  

Obdobně jako je tomu u politiky prevence a boje proti obchodování obecně (viz 

předchozí kapitoly), je předmětem akademické kritiky některých nástrojů pomoci a 

podpory obětí obchodování s lidmi, že tyto jsou ve skutečnosti nástrojem určeným 

k podpoře práce justice či k tvorbě restriktivních migračních opatření, nikoli jako nástroj, 

který má pomoci „obchodovaným osobám“ řešit důsledky prožité zkušenosti a 

poskytnout ochranu.  Na příkladu amerických opatření, tzv. T víz43, které umožňují 

„obětem závažných forem obchodování s lidmi“, pokud spolupracují s orgány činnými 

                                                 

43 Tzv. Traficking of Victim Protection Act z roku 2000 (kromě povolení k pobytu mohou držitelé a držitelky T-viz využívat pracovní 

povolení, nástroje sociální ochrany a sociální služby a v některých případech i získat trvalý pobyt v USA  pro sebe a své rodiny). 

Dočasné povolení k pobytu pro oběti obchodování s lidmi je zpravidla vždy součástí „balíčku služeb pro oběti“, v Evropě je dáno 

legislativou (pozn. aut.)    
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v trestním řízení, zůstat v USA, ukazuje Desyllas (2007) či Chapkins (2003), jaké jsou 

primární cíle těchto opatření. Legislativa sice ve svém názvu deklaruje, že je určena 

primárně k „ochraně obětí“.  Na základě analýzy však Desyllas zjistila, že přestože je 

legislativa umožňující přiznání T-víza zaměřena na „ochranu“ a „trestní stíhání“, je de 

facto na migrantech a migrantkách, kteří o tato víza žádají, aby prokázali svoji 

„nevinnost“ a „nátlak“. Stejně tak je požadováno, aby měli informace o kriminálních 

sítích, o kterých se předpokládá, že jsou zodpovědné za jejich obchodování. Desyllas 

dodává, že toto se jeví poněkud rozporuplně (Desyllas, 2007). Chapkins ve své analýze 

opatření proti obchodování dochází k závěru, že T-viza nebyla uzákoněna primárně 

k ochraně migrantů a migrantek, kteří byli obchodováni, ale jako nástroj trestní justice 

k potírání kriminálních skupin (Chapkis, 2003).  Chapkis  jde ve své analýze opatření k 

„ochraně obětí obchodování s lidmi“ realizovaných Spojenými státy ještě hlouběji. Tvrdí, 

že tento zákon, který byl prezentován jako důležitý nástroj k boji proti vykořisťování a 

zneužívání pracovníků a pracovnic bez platných dokumentů (undocumented workers), 

zejména těch, kteří byli nuceni k prostituci, však strategicky využívá strachu 

obklopujícího sexualitu, gender a imigraci k dalšímu omezování migrace. Deklarovaná 

pomoc je pak spíše výjimečným aktem, který je poskytnut pouze několika pečlivě 

vybraným „nevinným obětem“. V praxi jsou tak konstruovány dichotomické 

genderované kategorie „nevinných obětí“ (innocent victims) a „vinných migrantů“ 

(guilty migrants). Oběti obchodování s lidmi jsou popisované jako zranitelné ženy a děti 

nucené odejít z bezpečí svého domova, aby byly následně sexuálně vykořisťované sítěmi 

obchodníků s lidmi. Takto vytvářená konstrukce skupiny je jasně oddělována od skupiny 

ekonomických migrantů, kteří jsou viděni především jako muži, kteří svévolně narušují 

státní hranice, hnáni vidinou vlastního zisku. Zákon dle Chapkins ospravedlňuje nabízení 

ochrany první skupině – tedy „zranitelným a nevinným obětem“ a umožňuje potrestání 

skupiny druhé, tedy těch, kdo se proti státu provinili – ekonomičtí migranti.44  

                                                 

44 K vytváření rozdílu mezi nevinnými a provinilci využívá následující podpůrné konstrukce. První je postavená na morální panice 

vážící se k „sexuálnímu otroctví“ a ohebných statistických datech.  Chapkins ukazuje, jak jsou desinterpretovány statistiky a jak jsou 

ohýbány definice různých kategorií osob, tak aby byl vytvořen dojem, že se v případě obchodování se jedná o masivní problém „žen 

v sexuálním otroctví“. Druhá staví na představě, že každá prostituce je sexuálním otroctvím. To však nebrání tomu, aby zákon pečlivě 

rozlišoval „nevinné“ oběti od „vinných“ prostitutek a zpřístupňoval podporu jen nevinným. Hranici mezi vinnými a nevinný kreslí 

téma souhlasu se vstupem do sexbyznysu. Feministická diskuse té doby se dle Chapkins ptala:  Lze považovat ženy, které do prostituce 

vstoupily se souhlasem a později byly vykořisťovány, za ty, které si zasluhují pomoc? Dle zákona nikoli; je totiž třeba oddělit „nevinné 

oběti“ od „vinných sexworkerek“.   A za třetí konstrukcí napomáhající rozlišení nevinní od vinných, je nabízení podpory pouze těm, 

které ji zasluhují a na oplátku chtějí státu pomoci. V praxi jsou to ty osoby, které spolupracují orgány činnými v trestním řízení na 
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I další autoři a autorky docházejí k závěrům, že právní kategorie „oběť 

obchodování s lidmi“, případně systémy pomoci pro „oběti“ nejsou vytvořena pro 

ochranu obětí, ale jako nástroj k umožnění potrestání pachatelů (Anderson, a další, 2008 

s. 143; Štastná, a další, 2006; The Anti Trafficking Monitoring Group, 2010) .  

 

Závěrem oddílu věnovaného mezinárodní kritice služeb pro oběti „obchodování 

s lidmi“ lze vypíchnout několik závěrů: 1) mnohé kritizované aspekty poskytování služeb 

a identifiakce obětí přímo souvisejí s výkladem resp. porozuměním konceptu 

„obchodování s lidmi“ samotnému.  2) Instituce „identifikace obětí obchodování s lidmi“, 

tedy jeden z klíčových nástrojů, který je zmiňován opakovaně jako základní vstupní brána 

k pomoci, je v podstatě „konceptem bez konceptualizace“. Ve většině dokumentů a 

materiálů, které se zabývají touto institucí, absentují definice či hlubší popis cílů a rámců 

instituce. Při hlubší analýze opatření se též vynořují odlišné intence aktérů, kteří se 

v rámci identifikace obětí v praxi setkávají. Ne všichni aktéři usilují o identifikaci 

samotné oběti s cílem narovnat její práva a poskytnout jí pomoc a ochranu. To by samo 

o sobě nebylo problematické, pokud by však narovnání práv a pomoc nebyly dvěma 

dominantními tématy, prostřednictvím kterých je identifikace jako instituce 

prezentována. 3) Jako bariéra v přístupu k pomoci se v souvislosti se zkoumáním praxe 

identifikace ukazuje jako významný tzv. stereotyp „opravdové oběti“. Ten formuje 

jednání aktérů tak, že k pomoci mají prioritně přístup osoby, které odpovídají 

zjednodušeně řečeno představě oběti „zotročené“, která čelila fyzickému násilí a jejíž 

„nevina“ na skutku, který se stal, je na první pohled zřejmá.   4) Zájem obětí nemusí být 

vždy dominantním motivem při tvorbě podoby služeb, které jsou deklarované k jejich 

pomoci. Služby jsou poskytovány spíše na základě představ expertek a expertů o tom, 

jaké mají samotné obchodované osoby potřeby. Tyto představy pak nezřídka vycházejí 

z konstrukce „opravdové oběti“ a dalších stereotypních narativů, které se váží buď 

k obětem trestné činnosti, povaze potřeb dle genderu či představám o podobě 

obchodování s lidmi. 5) Podobu služeb také určují zájmy státu, nikoli obětí. Jak se 

ukazuje, mnohá opatření (např. zachraňování domnělých obětí z prostředí sexbyznysu 

proti jejich vůli, uzavřené azylové domy či tzv. „dobrovolné“ návraty) jsou opatřeními, 

která sledují spíše zájmy státu než vlastní představu obětí o pomoci. 6) Lze bezpochyby 

                                                 

stíhání a trestání obchodníků s lidmi. Stát tedy dle Chapkins v podstatě požaduje „protislužbu“ v podobě pomoci rozkrývat sítě 

převaděčské sítě, které využívají jiní migranti a migrantky (Chapkis, 2003). 
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tvrdit, že mnohá opatření deklarovaná jako ta, co mají být k užitku obětem, mají skryté 

cíle, které jsou podřízeny zájmům trestní justice či represivní migrační politiky. 

 

8. Přístup ke spravedlnosti u obětí obchodování v ČR 

8.1. Stručné nastínění současného institucionálního 

rámce v oblasti boje proti obchodování s lidmi45  

Na následujících řádcích stručně nastíním institucionální rámce a významné 

aktéry působící v rámci politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi. 

Oblast politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi je, obdobně jako 

v jiných státech, v gesci Ministerstva vnitra České republiky (MVČR). Za koordinaci, 

koncepci a vyhodnocování v této oblasti je zodpovědný Odbor bezpečnostní politiky 

(OBP) a to od roku 2003. V tomto roce byla publikována Národní strategie boje proti 

obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (2003-2005), kde byla oficiálně 

deklarováno pověření OBP výkonem funkce tzv. národního zpravodaje. Tento institut se 

zabývá především analyticko-koncepční činností, jež zahrnuje též publikaci periodických 

zpráv o stavu obchodování s lidmi46. Ředitel OBP je zároveň tajemníkem Mezirezortní 

koordinační skupiny (MKS) pro oblast boje proti obchodování s lidmi. MKS se začala 

scházet od poloviny roku 2008, kdy byl usnesením vlády č. 1006 ustanoven a schválen 

statut. MKS slouží jako platforma pro výměnu informací a koordinaci aktivit v oblasti 

boje proti obchodu s lidmi a jejími členy jsou jak zástupci a zástupkyně jednotlivých 

ministerstev, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, justice, Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci, vybraných nevládních organizací a mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM) a další. Ředitel OBP také zodpovídá za koordinaci aktivit 

v oblasti prevence a boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni, za mezinárodní 

spolupráci a zavádění tzv. dobré praxe v této oblasti47. OBP je také zpracovatelem 

národních strategií boje proti obchodování s lidmi, které jsou publikovány ve dvou až 

tříletých cyklech od roku 2003. Národní strategie, které jsou základními koncepčními 

                                                 

45 Část této kapitoly bude publikována jako součást studie WP7 Government Approaches to Demand in Trafficking Czech Republic 

odevzdané k prosinci 2014 v rámci projektu ICMPD Demand AT, jíž jsem hlavní autorkou (připraveno za přispění Markéty Hronkové) 

46 První z nich byla publikována za rok 2008, OBP bylo pověřeno ke každoročnímu zpracování zpráv přílohou usnesení vlády ČR ze 

dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi (pro období let 2008-2011) (MVČR, 2010 s. 3) 

47 Statut Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi, příloha k usnesení vlády ze dne 20. srpna 

2008 c. 1006. 
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dokumenty, schvaluje Vláda ČR. Jejich součástí jsou akční plány, jejichž plnění je vždy 

hodnoceno v následující strategii a od roku 2008 též ve zprávách o stavu obchodování 

s lidmi v ČR. (MVČR, 2003; MVČR, 2010; MVČR, 2011). Obchodování s lidmi je dle 

institucionálního zařazení tedy primárně chápáno jako předmět bezpečnostní politiky a 

jako jedna z forem kriminality (MVČR, 2011; MVČR, 2010).  

Opatřeními pro podporu a ochranu obětí je na MVČR pověřen Odbor prevence 

kriminality (OPK). Tento odbor zodpovídá za koordinaci a zajištění jedné z klíčových 

institucí, mezi jeden z jejich cílů spadá i pomoc obětem obchodování s lidmi - Programu 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. OPK též zodpovídá za koordinaci 

preventivních aktivit v oblasti obchodování s lidmi. Do roku 2011 vyhlašovalo OPK 

zvláštní dotační řízení určené pro nevládní neziskové organizace, prostřednictvím něhož 

byl Program a další aktivity financovány. Od roku 2012 jsou aktivity v rámci Programu 

financovány na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené nevládní organizací na 

základě výběrového řízení zadaného z bezpečnostních důvodů formou veřejné zakázky 

bez uveřejnění (MVČR, 2013 str. 44).  

Třetím odborem, který se na MVČR podílí na realizaci politiky prevence a boje 

proti obchodování s lidmi, je Odbor azylové a migrační politiky (OAMP). V jeho 

působnosti je mj. udělování dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území dle ust. § 

42e zákona 326/1999 o pobytu cizinců na území ČR (tzv. DPO), které je rovněž jednou 

z významných institucí, určených pro určitou část obětí obchodování s lidmi.  Koncepce 

DPO je výsledkem implementace Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, 

týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi 

obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými 

orgány, a je určen mimo jiné i pravděpodobným obětem obchodování s lidmi (MVČR, 

2013).    

Klíčové strategické dokumenty MVČR dále uvádějí jako součást systému pomoci 

obětem obchodování s lidmi služby, které poskytují některé nevládní organizace. 

Konkrétně se jedná o organizace La Strada ČR, projekt Magdala SČKCH a Diakonii ČCE 

(MVČR, 2012).  Tyto organizace též každoročně vytváří zprávu o počtech svých klientek 

a klientů spolu s popisem charakteristických znaků obchodování s lidmi, kterému byli tito 

lidé vystaveni. Své služby poskytují v rámci registrovaných sociálních služeb – odborné 

sociální poradenství, azylové domy, krizová pomoc, terénní programy a telefonická 

krizová pomoc (MVČR, 2014). Do roku 2011 byla organizace La Strada a projekt 
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Magdala součástí Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, v současné 

době se již organizace, které se na implementaci Programu podílejí, veřejně neuvádějí 

(viz výše). Ve své práci v souladu s ACI nahlížím na specializované NNO jako na aktéry 

politiky. Institucionálním rámcem, ve kterém se odehrávají zkoumané interakce, pak 

chápu specializované služby, které vymezuji dále v textu.  

Hovoříme-li o oblasti pomoci obětem obchodování s lidmi, je nutné též zmínit 

MPSV, které je gestorem poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. Poskytovatelé registrovaní dle tohoto zákona mohou jako jednu ze 

svých cílových skupin zvolit též oběti obchodování s lidmi. V roce 2013 bylo např. 

registrováno 121 poskytovatelů, kteří uvedli jako jednu ze skupin právě oběti 

obchodování s lidmi (MVČR, 2014 s. 32). Jak však opakovaně uvádí zprávy o stavu 

obchodování s lidmi v ČR, toto číslo nic nevypovídá o tom, jaká je skutečná situace. 

MPSV údaje o počty klientů z jednotlivých skupin nesleduje a lze předpokládat, že počet 

obětí je v těchto službách marginální (tamtéž). Na služby obětem obchodování s lidmi se 

specializují některé nevládní organizace (viz dále).   

Mezi instituce, jejichž podobu určuje legislativa či interní akty řízení některého 

z ministerstev, patří též od roku 2013 zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů48. 

Zákon v ust. § 60 uvádí mezi kategorií tzv. zvláště zranitelných obětí též oběti trestného 

činu dle ust. §168 zákona 40/2009 Sb. Trestní zákoník.     

Pro možnosti obětí obchodování s lidmi dosáhnout na pomoc jsou významné také 

poslední zmiňovaná instituce – identifikace obětí obchodování s lidmi. K významu 

institucionální podoby této instituce, jejích podrobnější konceptualizace a rozbor je též 

předmětem výzkumu, odkazuje zejména zahraniční odborná literatura. Jak ukázala 

rešerše akademické kritiky, identifikace obětí obchodování s lidmi je institucionálním 

rámcem, prostřednictvím něhož aktéři rozdělují skupiny osob na ty, které mají přístup 

k pomoci, a na ty „ostatní“. Tuto instituci s ohledem na její charakter a absenci 

formalizovaných norem a širší teoretické ukotvení proto chápu jako sady sociálních praxí, 

tak jak k nim odkazují ve své práci Ingram a Schneider (Ingram, a další, 2005; Schneider, 

a další, 2005; Schneider a další, 1993).  

                                                 

48 Zákon o obětem trestných činů jako instituce není s ohledem na jeho krátkou účinnost předmětem analýzy. Do analytické části je 

zařazena jen jeho stručná deskripce.  
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Jak se ukáže, tato instituce v praxi nabývá různých podob dle toho, kteří aktéři se 

podílejí na konstrukci jejího obsahu. Jako součást policy designu je kategorií empirickou, 

tedy může být zkoumána přímo či nepřímo (Schneider, a další, 2009 s. 105).   

8.2. Dostupná data k obchodování s lidmi 

Dostupné statistické údaje k situaci v oblasti obchodování lidmi shrnuje 

každoročně Zpráva o situaci obchodování s lidmi v ČR, kterou publikuje MVČR.  

Data, která jsou zde prezentována, pocházejí z různých zdrojů a od různých 

aktérů. Z perspektivy těchto aktérů pak mají popisovat konkrétní jevy, které se váží 

k řešení obchodování s lidmi. Jedná se o data, která se vztahují k postihu pachatelů, která 

sbírá policie, státní zastupitelství a soudy a data, která sbírají specializované NNO či 

MVČR.  Na následujících řádcích se zastavím stručně u každé skupiny dat.    

Policie eviduje jak počty zjištěných, tak i počty objasněných případů obchodování 

s lidmi. Zjištěné případy jsou ty, které byly otevřeny na základě zjištěných skutečností, 

které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin (MVČR, 2013 s. 16). Za objasněné jsou 

považovány ty, ve kterých bylo zahájeno trestní stíhání či bylo sděleno obvinění ve 

zkráceném přípravném řízení nebo byla věc odložena (MVČR, 2009 s. 15).  Policie též 

eviduje data k počtu vyšetřovaných a stíhaných osob.  

Jak vyplývá ze zprávy MVČR (2014b) vývoje počtů zjištěných a objasněných 

trestných činů obchodování s lidmi mezi lety 1998-2013, počty se pohybují v řádu 

desítek-  viz Graf č. 1 a Tabulka 1. Lehký nárůst po roce 2010 připisuje MV novému 

trestnímu zákoníku a zhoršení ekonomické situace v průběhu ekonomické krize (MVČR, 

2014b s. 16). V roce 2013 bylo zjištěno 18 případů obchodování s lidmi. Objasněno bylo 

pak celkem 16 případů (MVČR, 2014b s. 16).   

 

Graf č. 1. Vývoj počtů zjištěných a objasněných trestných činů obchodování s lidmi mezi lety 1998 -2013.  Zdroj: 

MVČR. 2014b. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 21. 7 2014.] 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 16 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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Tabulka č. 1. Počty zjištěných a objasněných trestných činů obchodování s lidmi. Zdroj MVČR. 2014b. Zpráva 

o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 21. 7 2014.] 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 17 

 

S ohledem na formy obchodování s lidmi, statistiky dle MV zachytily pouze dvě 

formy tohoto trestného činu – obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, 

které je statisticky nejvýznamnější formou, a obchodování s lidmi za účelem pracovního 

vykořisťování (MVČR, 2014 s. 12). Proporční rozložení těchto dvou forem ukazuje Graf 

č. 2. MV ve své zprávě upozorňuje na to, že i přestože se ve statistikách ukazuje pokles 

této formy obchodování s lidmi, lze usuzovat dle informací z jiných zdrojů (např. MKS, 

zastupitelské úřady), že tato forma je stále aktuální.  

 

Graf č. 2. Formy vykořisťování v rámci zjištěných trestných činů obchodování s lidmi – procentuální podíl 2005-

2013. Zdroj: MVČR. 2014b. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 

21. 7 2014.] http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 18 

 

Další skupinou dat, které se váží ke kategorii obchodování s lidmi, jsou data, jež 

sbírá Nejvyšší státní zastupitelství (dále NSZ). NSZ poskytuje data o počtech stíhaných 

a obžalovaných osob. Nejedná se tedy o počet případů jako ve statistikách policie, ale o 

počty jednotlivých lidí, kteří se však mohou podílet na páchání jedné „společné“ kauzy. 

NSZ v souvislosti s počty stíhaných a obžalovaných osob upozorňuje na nárůst, 

který s jednou výjimkou pokračuje kontinuálně od roku 2005. V roce 2012 dle 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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předběžných údajů, které dostalo MVČR k dispozici, bylo 33 osob stíhaných a 31 

obžalovaných. Jak vyplývá z citovaných zpráv NSZ, státní zastupitelství nižších stupňů 

ve svých pokladech zmiňují poznatky především o jiných než sexuálních formách 

vykořisťování, což NSZ interpretuje jako důsledek „ne zcela ujasněného výkladu pojmu 

jiné formy vykořisťování“ a upozorňuje na příklady zneužití slabého postavení cizinců 

usilujících o vstup na trh práce (MVČR, 2013 s. 21) .  

NSZ v souvislosti s počty stíhaných a obžalovaných osob upozorňuje nárůst, který 

se dvěma výjimkami pokračuje kontinuálně od roku 2005 viz Tabulka č. 2.  

 

Tabulka č. 2. Počty obžalovaných osob pro trestný čin obchodování s lidmi. Zdroj: MVČR. 2014b. Zpráva o 

stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 21. 7 2014.] 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 23  

 

Další skupinou údajů, které jsou pravidelně k dispozici, jsou údaje Ministerstva 

spravedlnosti ČR (MS). To eviduje počty osob, které byly pravomocně odsouzeny za 

konkrétní skutek. I v těchto statistikách lze vysledovat od roku 2006 stagnaci a později 

zejména v posledních letech nárůst, který se zlomil až v roce 2012, kdy došlo k poklesu 

počtů pravomocně odsouzených osob, ale v roce 2013 je zase na vzestupu. V roce 2013 

bylo z 19 odsouzených osob 6 odsouzeno za obchodování s lidmi za účelem pracovního 

vykořisťování (MVČR, 2014b s. 23).   

 

Tabulka č. 3. Počty pravomocně odsouzených osob a uložených trestů za obchodování s lidmi. Zdroj: MVČR. 

2014b. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 21. 7 2014.] 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 24 

 

Ministerstvo vnitra ve zprávě také uvádí informace vztahující se ke kontrolní 

činnosti a dalších aktivitách orgánů veřejné správy. Souvislost s problematikou 

obchodování s lidmi však neuvádí. Jedná se zejména o kontrolní činnost na úseku 

zaměstnanosti, která je v gesci MPSV.  Tu od 1.1. 2012 vykonává Státní úřad inspekce 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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práce (SUIP). Jedná se konkrétně o dodržování zákoníku práce, dalších právních předpisů 

upravujících pracovní a mzdové podmínky a dodržování BOZP. SUIP vykonává také 

kontroly vztahující se na podmínky výkonu práce zahraničních občanů na území ČR. 

Také v roce 2013 se zaměřil také na potírání nelegálního zaměstnávání. Do této oblasti 

spadá též řešení podnětů od zaměstnanců týkajících se pracovně právních pochybení a 

porušení zákona o zaměstnanosti, které řeší Oblastní inspektoráty práce. Konkrétní data 

pak ve zprávě uvádí ke kontrolám nelegální práce v souvislosti s nelegálním 

zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí.  Celkem bylo uloženo 214 nepravomocných 

pokut v celkové výši 71 577 500, - Kč  za umožnění výkonu nelegální práce, která byla 

odhalena v 1368 kontrolách. Z celkového počtu 3125 zjištěných nelegálně zaměstnaných 

osob se dle SUIP jedná o 1396 občanů ČR, zbytek byli cizinci (MVČR, 2014 s. 29).   

Další údaje jsou uvedeny ke kontrolní činnosti v agenturách práce. V roce 2013 

proběhlo celkem 567 kontrol agentur práce.  Za zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty 

v celkové výši 2 655 000,- Kč. Dle zprávy MVČR SÚIP podrobný rozbor nedostatků ze 

všech kontrol neprovádí (MVČR, 2014b s. 30). 

Další skupinou údajů, které jsou užívány k popisu situace obchodování s lidmi, 

jsou údaje vztahující se k počtu obětí této trestné činnosti. Údaje o počtech obětí 

nalezneme na několika místech. V policejních statistikách, statistikách specializovaných 

NNO a případně ve statistikách nevládních organizací, které poskytují sociální služby. 

V posledním jmenovaném zdroji však tyto tvoří marginální část (MVČR, 2013 s. 30).  

 

Policie eviduje v rámci Evidenčního statistického systému kriminality také počty 

obětí některých trestných činů49. Jak upozorňuje Zpráva MV, v této evidenci může policie 

vybrat buď pohlaví oběti, nebo zaškrtnout fakt, že se jedná o skupinu osob; v takovém 

případě již detailnější údaje nejsou k dispozici (MVČR, 2013 s. 28). V roce 2013 bylo 

identifikováno dle policejních statistik celkem 57 obětí obchodování s lidmi, z tohoto 

počtu bylo 6 obětí identifikováno individuálně a 51 ve skupinách (MVČR, 2014b s. 31). 

Není však jasné, zda se jednalo o oběti pracovního vykořisťování či obchodování s lidmi 

za účelem nucené práce.  

MVČR v letech 2008  - 2010 usilovalo o zavedení systematického sběru 

srovnatelných dat týkajích se obětí obchodování s lidmi jak ze strany policie, tak ze strany 

                                                 

49 Jedná se o násilné, mravnostní a vybrané majetkové typy kriminality. Oběť však není kategorie totožná s poškozeným ve smyslu 

TŘ  (MVČR, 2013 s. 28). 
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NNO. Toto úsilí však narazilo na praktické limity ochrany identity obchodovaných osob 

zejména ze strany NNO. Ty mimo jiné tvrdily, že by s ohledem na poměrně detailní 

požadavek na údaje o konkrétních obětech byly s ohledem na malý počet osob, které jsou 

jako obchodované označeny, identifikovatelné. Takové předávání dat by pak porušilo 

právo na zachování diskrétnosti a povinnost mlčenlivosti danou zákonem o sociálních 

službách. Jako prakticky nepoužitelná se též jevila typologie dat50. 

Další skupinu statistických údajů, které se vztahují ke zkoumanému tématu, jsou 

statistiky MVČR. To na základě úkolu 1. náměstka ministra51 koordinuje specifický 

program pro oběti obchodování s lidmi (Program podpory a ochrany obětí obchodování 

s lidmi – dále jen Program).  

Program je určen pro definovanou skupinu tzv. pravděpodobných obětí 

obchodování s lidmi, tedy cizinců a cizinek, kteří odůvodněně prohlásí, že se na území 

ČR stali obětí obchodování s lidmi a českých občanů a občanek, kteří taktéž prohlásí, že 

se stali obětí obchodování s lidmi v ČR či v zahraniční (MVČR, 2010). V roce 2013 

vstoupilo do Programu 23 osob, v roce 2012 pouze 1 (MVČR, 2014b s. 31). Další počty 

a národnosti zařazených osob ukazuje  Tabulka č. 4.  

 

Tabulka č. 4. Počty osob zařazených do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Zdroj: MVČR. 

2014b. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2013. [Online]. [Citace: 21. 7 2014.] 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx. s. 32 

 

                                                 

50 Terénní poznámky 14.1.2009, schůzka k projektu ICMPD realizovaná OBP v Praze. (zápis dostupný u autorky) 

51 Pokyn ministra vnitra ze dne 15. února 2010, kterým se upravuje fungování národního referenčního mechanismu pro podporu a 

ochranu obětí obchodování s lidmi 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
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Dalším institutem, který je kromě jiných určen též obětem obchodování s lidmi, a 

je zajišťován MV, je udělování povolení k dlouhodobému pobytu osob za účelem ochrany 

na území. Jak však zdůrazňuje OAMP MV, statistika počtu osob, kterým bylo uděleno 

DPO, nerozlišuje, zda se jednalo o oběti obchodování s lidmi, osoby kterým bylo 

napomoženo k nedovolenému přistěhovalectví či osoby, jejichž spolupráce je významná 

pro OČTŘ pro předejití, odhalení, prověřování či vyšetřování zločinu či jiného trestného 

činu, k jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Celkem byly v roce 2013 uděleny 

nově dvě DPO a prodlouženo 18 povolení, jedno prodloužení bylo zamítnuto. Ve věci 

zrušení pobytu byla zastavena dvě řízení (MVČR, 2014 s. 50). 

Informace, které jsou publikovány ve Zprávě MV v kategorii Pomoc obětem 

obchodování s lidmi, též dodávají specializované nevládní organizace. V roce 2012 údaje 

o své práci poskytla La Strada ČR, Diakonie ČCE a Arcidiecézní charita Praha, projekt 

Magdala.  

Organizace La Strada uvádí, že v roce 2013 poskytla své služby 89 klientkám a 

klientům (MVČR, 2013 str. 33). Jak však organizace upozorňuje, část osob, které jsou 

zahrnuty v tomto počtu (konkrétně 54 osob) jsou zpravidla lidé, kteří se převážně setkali 

se situací vykořisťování v práci a či situací blízkou obchodování či vykořisťování. 

Nemusí se tedy jednat, jak zdůrazňuje La Strada, o osoby „obchodované“ (uvozovky 

v původním zdroji, pozn. aut). Tato skupina čerpala tzv. kontaktní poradenství (MVČR, 

2013 s. 34).  Tzv. komplex služeb (tedy služby zpravidla zahrnující i azylové ubytování) 

čerpalo celkem 59 osob. Převažovaly ženy (39 osob), oproti mužům a lidé, kteří pocházeli 

ze zahraničí oproti občanům a občankám z ČR (19 z nově přijatých a 15 z nově přijatých 

osob). Spolupráci s organizací zahájilo z těchto 59 osob nově 34 lidí. Z hlediska sektoru, 

kde docházelo k vykořisťování, se jednalo u nových klientek a klientů v 20 případech o 

prostituci, ve zbylých případech se jednalo o jiné sektory práce, např. práce v domácnosti, 

stavebnictví apod. (MVČR, 2014 s. 36). Ani tato čísla však dle organizace La Strada 

nevypovídají pouze o obchodovaných osobách. Jak La Strada uvádí, sociální služby jsou 

poskytovány širšímu okruhu osob (např. azylové bydlení je poskytováno i lidem 

vykořisťovaným, nemusí se jednat o osoby obchodované) ( La Strada ČR, 2013).  

Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala (dále Magdala) poskytl v roce 2012 

služby pro oběti obchodování s lidmi celkem 12 lidem (11 ženám a jednomu muži). 

Magdala uvádí, že se jedná o oběti obchodování s lidmi (MVČR, 2013 s. 37). Za rok 2013 
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počty klientů či klientek, kteří by byli označeni jako oběti obchodování s lidmi či obdobně 

neuvádí (MVČR, 2014 s. 40). 

Třetím poskytovatelem služeb pro obchodované osoby, kterého cituje Zpráva 

MV, je Diakonie ČCE. Jak Diakonie uvádí, své služby nabízí lidem obchodovaným anebo 

vykořisťovaným a osobám obchodováním a vykořisťováním ohroženým (MVČR, 2013 

s. 40).  V roce 2013 poskytla Diakonie služby celkem 72 klientům a klientkám (50 klientů 

identifikovaných jako pravděpodobné oběti obchodování s lidmi a jiných forem 

vykořisťování a 22 klientů, kteří byli identifikováni jako osoby obchodováním s lidmi 

bezprostředně ohrožené) (MVČR, 2014 s. 42). 

Jak vyplývá z charakteristiky prezentovaných dat, nelze provést jejich srovnání. 

Neexistuje jednotná metodika, která by ukazovala na způsob, jakým organizace data 

generují. Jak upozorňují odborné zdroje, data zachycují jen malý segment „rozsahu 

obchodování s lidmi“. To, jak je opakovaně zmiňováno, patří k velmi latentní trestné 

činnosti (např. MVČR, 2012; United Nations, 2008; Trávníčková, 2004), u níž je obtížné 

stanovit rozsah. V ČR také dosud neproběhl žádný výzkum, který by se pokoušel počet 

obětí obchodování s lidmi kvantifikovat52.  Naopak dostupné zdroje se zpravidla 

nezmiňují o možných dopadech různých konstrukcí obchodování s lidmi na prezentovaná 

data.   

8.3. Analýza událostí zaměřená na vývoj institucí 

určených pro zajištění přístupu ke spravedlnosti a 

pomoc obětem obchodování s lidmi 1993-2013 

8.3.1. Poznámky k metodologii a organizaci kapitoly  

Analýza událostí se věnuje období od roku 1993, kdy byly zaznamenány první 

koncepční zmínky o politice v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Metoda analýzy 

událostí je detailněji rozepsána v kapitole 4. Metodologická rozvaha. Na tomto místě bych 

připomněla, že s ohledem na cíle a rozsah práce, jsem metodu oproti komplexní podobě 

analýzy událostí, o které hovoří Purkrábek (Purkrábek, 1994) poněkud redukovala a to 

zejména v dimenzích, na které jsem se zaměřila při svém zkoumání. Důraz jsem položila 

na iniciální fázi, kde se zaobírám impulsy pro vznik politiky, povahu rozhodování a vliv 

                                                 

52 O kvantifikaci obchodování se celosvětově např. pokusilo již podruhé ILO (2012) anebo Eurostat za Evropskou unii a několik 

dalších evropských států (Eurostat, 2013) 
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zájmů aktérů na vývoj událostí. Průběžné výsledky politiky jsou též předmětem rozboru.  

Redukovala jsem zejména o rozbor konečných efektů – ta je součástí analýzy institucí a 

aktérů v kapitole 9. Nevyužila jsem také Purkrábkem navrhované interakce v oblasti 

průřezových dimenzí veřejné politiky. Oproti původní Purkrábkem popsané metodologii, 

jsem výrazněji vycházela z metody narativního popis událostí (Ochrana, 2009) ve 

vymezené oblasti zkoumání. Tou je oblast pomoci obětem obchodování s lidmi vymezená 

dostupnými institucemi.  Narativní popis využívám zejména v první části kapitoly. I zde 

jsem se však zaměřovala na interakce aktérů, které byly významné pro další vývoj 

politiky. První část je strukturovaná do podkapitol, které jsou ohraničeny obdobími 

platnosti jednotlivých národních strategií, jakožto nejvýznamnějších koncepčních 

dokumentů.  

Ve druhé části kapitoly jsem se zaměřila na shrnutí a reflexi vývoje v jednotlivých 

obdobích, kde jsem též zohlednila vybraná Purkrábkem navržená kritéria – jednalo se o 

interakce potenciálů (zdrojů) veřejné politiky, pokud byly významné pro oblast pomoci 

obětem. Dále se jednalo o bázi na základě, které jsou přijímána rozhodnutí zejména 

s ohledem na využití analytických materiálů. S ohledem na zaměření práce jsem se 

věnovala detailněji také rozboru událostí, které mají vliv na konstrukci a aplikaci definice 

„obchodování s lidmi“, jakožto významného prvku majícího vliv na pomoc obětem. 

V závěru shrnuji a komentuji zjištění s ohledem na současnou situaci obětí.   

Hlavními zdroji pro zpracování této části textu53 byly veřejně dostupné dokumenty 

relevantních institucí a organizací, rozhovory s aktéry a aktérkami, terénní poznámky a 

můj archiv. Detailní chronologie událostí a jejich vazeb je zpracována v přehledné tabulce 

v Příloze č. 1 této práce. Shrnutí poznatků za jednotlivá období v jednotlivých segmentech 

zkoumání je zaneseno v tabulce na konci textu (Tabulka č. 5).   

8.3.2. Historické zasazení řešení problematiky pomoci obětem v ČR 

Než se budu detailněji věnovat období od roku 1993, dovolím si však krátký 

historický úvod.  

Nelze totiž nezmínit, že určitá politická opatření a aktivity zaměřené na boj proti 

obchodování s lidmi v byly realizovány i před rokem 1989. Jednalo se však spíše o 

politické aktivity, nikoli o systémová opatření v rámci podpory obětí obchodování s lidmi. 

                                                 

53 Text vychází z mých dříve publikovaných statí (Kutálková, 2006; Kutálková, 2008), kde je též možné nalézt informace k dalším 

událostem, jež se však neváží na pomoc obětem.  
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Např. na počátku 20. století byla významná aktivita senátorky a ženské aktivistky 

Františky Plamínkové, která se tématu věnovala např. jako předsedkyně československé 

pobočky Mezinárodní rady žen (La Strada ČR, 1999).  V padesátých letech přistoupila 

ČSSR ke Konvenci o potlačení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiných (OSN 

1949), která je platná do současnosti. Přestože v tzv. sovětském bloku, tedy i 

v socialistickém Československu, nebyl reflektován obchod s lidmi jako problém, zůstává 

otázkou, zda vůbec neexistoval (tamtéž). Iveta Bartůňková, bývalá ředitelka La Strady, 

upozorňuje na pravděpodobnou existenci celé řady uprchlíků a uprchlic z ČSSR, kteří 

mohli být podrobeni degradujícím podmínkám a/nebo mohli být obchodováni za 

hranicemi našeho státu54. Podle Bartůňkové také osoby, které se pohybovaly v prostředí 

prostituce, byly kromě represivních opatření ze strany státu (trestání tzv. příživnictví) 

vystaveny i tlakům kriminálního prostředí, ve kterém se pohybovaly. Je pravděpodobné, 

že zde také docházelo k praktikám, které by mohly být v současnosti nazývány 

obchodováním. 

Neexistoval však žádný podpůrný program, který by nabízel služby obětem 

takového jednání. 

8.3.2.1. Období let 1993-2003 

První, kdo začal na počátku devadesátých let na skutečnost obchodování 

s východoevropskými a středoevropskými ženami do prostředí sexuálního průmyslu 

poukazovat, byly pomáhající organizace v zemích Západní Evropy. Ke klientkám 

-  ženám z Afriky a Latinské Ameriky- přibyly ženy z našeho regionu (Bütterweck, 1996).  

Na scéně ženských mezinárodních organizací se v této době začaly také rozvíjet aktivity 

a hledat cesty, jak zastavit systematické zneužívání žen v neformálních pracovních 

oblastech, které bylo spojeno se zvýšenou mobilitou osoba a feminizací migrace.55 

V kontextu ČR to znamenalo, že tyto organizace napomohly a později iniciovaly vznik 

pomáhajících organizací. Mezi tyto organizace patřil také Program La Strada, který 

zahájil svoji činnosti v roce 1995 jako projekt Prevence obchodu se ženami v zemích 

střední a východní Evropy vedený organizací proFem. Cílem projektu, který byl 

realizován také v Polsku, bylo zejména vybudovat síť žen ze státního a nestátního sektoru 

v celé republice, které by aktivně působily v oblasti prevence obchodu se ženami a 

                                                 

54  osobní sdělení, srpen 2004, zaznamenané pro studii Obchodování se ženami (Kutálková, 2006) 

55 e-mailové  komunikace,s  Iveta Barůňková, srpen 2004 realizovaná pro studii Obchodování se ženami (Kutálková, 2006) 
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podpory obětí. Projekt La Strada se v roce 1998 transformoval na samostatnou obecně 

prospěšnou organizaci, která se zaměřovala na prevenci obchodování se ženami, aktivní 

politickou práci a později začala i s poskytováním informací prostřednictvím SOS linky 

(1998) a přímou asistencí obchodovaným ženám (Bütterweck, 1996; La Strada ČR, 

1999).  

Z pohledu státu však byla problematika obchodování se ženami chápána jako 

kriminální aspekt organizované prostituce (MVČR, 1993).  Není výjimkou, že oběti 

obchodování s lidmi jsou pak nahlíženy především jako důležitý nástroj k usvědčení 

pachatelů. To se ukazuje také při rozboru funkce policie, kde např. Národní strategie 

uvádí, že „na jejich [policistů] přístupu k oběti záleží, jak se oběť bude dále chovat, zda 

k nim získá důvěru nebo s nimi odmítne komunikovat, zda bude poskytovat cenné 

informace nebo uvádět nepravdivé údaje“ (MVČR, 2003 s. 22). Chápání obchodování 

s lidmi jako aspektu organizované prostituce lze vysledovat také při zakládání Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu56. Ten od svého počátku disponuje odborem 

specializovaným na boj proti obchodování s lidmi, jenž byl v roce svého založení (1995) 

zaměřen na potírání této činnosti právě v prostředí prostituce (MVČR, 2003 s. 18).  

Obchodování s lidmi je ze strany státu vnímáno také jako jedno z rizik migrace 

žen a dívek za prací do zahraničí. Tento pohled akcentovala první (a také do současnosti 

poslední) masivní mediální kampaň zacílená na prevenci obchodování se ženami, která 

byla realizována od dubna 1999 do června 2000. Realizátorem kampaně byla 

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s MVČR, MŠMT a organizací 

La Strada Česká republika. Cílem kampaně bylo informovat dívky a ženy, které by 

hledaly práci v zahraničí, o rizicích obchodování za účelem prostituce. Kampaň se také 

snažila o zvýšení obecného povědomí o problematice obchodování za účelem 

poskytování sexuálních služeb (IOM, 2000)57. 

 V  roce 2000 se na Českou katolickou Charitu obrátila Unie katolických žen, 

jejímž cílem bylo profesionalizovat práci na poli návratu a změny života žen, které byly 

nuceny k prostituci58. Sdružení Česká katolická charita se tak v rámci projektu Magdala 

stala dalším poskytovatelem sociálních služeb obchodovaným ženám.  

                                                 

56 1.1. 1995 

57 Tato kampaň, jejíž temně barevné vizuály zobrazovaly ženu uvězněnou v jakémsi prostoru, byla opakovaně kritizována 

feministickými akademičkami i praktičkami z oboru (např. (Andrijasevic, 2004) 

58 Rozhovor s Jindřiskou Krpálkovou, tehdejší vedoucí projektu Magdala, vedený dne 29.7. 2004 pro studii Obchodování se ženami 

(Kutálková, 2006) 
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V roce 2000 byl také otevřen k podpisu tzv. Palermský protokol doplňující úmluvu 

OSN o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.  Součástí Palermského 

protokolu, který je orientován zejména na trestněprávní rozměr problematiky, je první 

mezinárodně uznávaná definice obchodování s lidmi (viz kapitola 7.2. Mezinárodní pojetí 

definice obchodování s lidmi). V České republice byl v této souvislosti zahájen projekt 

OSN s názvem Odpověď trestního soudnictví na obchodování s lidmi v České republice 

a v Polsku. Projekt byl součástí Celosvětového programu proti obchodování s lidmi. Na 

národní úrovni byl projekt zaměřen na zlepšení účinnosti funkcí vymáhání práva a jiných 

odpovědí trestního soudnictví (Trávníčková, 2004).  V rámci projektu též v roce 2003 

vznikl Model podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který se později přejmenoval 

na Program. Jednalo se o první formalizované schéma upravující spolupráci aktérů na 

poli pomoci obětem obchodování s lidmi. Kromě policie, MVČR byly do spolupráce 

v Modelu přizvány také nevládní organizace a IOM. Model podobně jako dnes Program 

přinesl pro oběti obchodování s lidmi v té době několik revolučních možností. Kromě 

služeb nevládních organizací, které byly pro tyto oběti hrazeny z prostředků Modelu, se 

jednalo o možnou legalizaci pobytu u žen migrantek, pokud jejich pobytové oprávnění 

nebylo v pořádku, dobu na rozmyšlenou, zda budou spolupracovat s OČTŘ, úhradu 

nákladů na zdravotní ošetření a případně také tzv. dobrovolný návrat59 do země původu. 

Pro aktéry přinesl Model rámec, ve kterém mohly na formálních základech budovat 

spolupráci s UOOZ a dalšími státními institucemi. Model byl na svém počátku určen 

pouze obětem obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťován (MVČR, 2003).   

Jak na legislativní, tak i na úrovni praktického chápání se postupně měnilo 

vnímání toho, co je možné za obchodování s lidmi považovat. V období do roku 2002 

bylo obchodování se ženami vnímáno primárně jako fenomén, který se týká žen, jež jsou 

dopravovány za hranice ČR a zde zneužívány k prostituci  (Gjuričová, 2003; Bütterweck, 

1996). Takovému vnímání odpovídala také do roku 2002 platná legislativa, resp. 

ustanovení § 246 trestního zákona obchodování se ženami. Za obchodování se ženami 

mohl být potrestán pouze ten (nebo ta), kdo „kdo do ciziny zlákal, najal nebo dopravil 

                                                 

59 Od roku 2001 do roku 2003 využily některé obchodované ženy možnosti navrátit se prostřednictvím programu dobrovolných 

návratů realizovaných IOM na základě protokolu z roku 2001 o programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o 

azyl a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území ČR podepsáného Ministerstvem vnitra a IOM. I přestože se tento protokol netýkal 

obchodovaných osob, některé z klientek La Strady v dalších letech využily možnosti a prostřednictvím tohoto programu se vrátily do 

země původu (rozhovor s Lucií Gladišovou, IOM, realizovaný 6.9.2004, pro studii Obchodování se ženami (Kutálková, 2006).   
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ženu v úmyslu, aby jí tam bylo užito k pohlavnímu styku s někým jiným60.  V roce 2002 

nabyla účinnosti i novela TZ, která v ustanovení § 246 hovoří o obchodování s lidmi za 

účelem pohlavního styku. Jako obchodování s lidmi je dle novelizovaného ustanovení 

možné chápat přeshraniční jednání, v rámci kterého je muž nebo žena donucen 

k pohlavnímu styku. Skutková podstata se tedy posunula ve smyslu genderově rovného 

chápání toho, kdo může být obětí obchodování s lidmi a „směru“, kterými mohou být 

osoby obchodovány (z původního chápání obchodování se ženami pouze z ČR, též nyní 

již i směrem ze zahraničí do ČR.). Stále však, jak bylo např. v Podnětu rady vlády 

týkajícího se opatření směřujících ke zkvalitnění možností trestního stíhání osob 

podezřelých z páchání trestné činnosti související s obchodem s lidmi a k zlepšení 

postavení obětí této trestné činnosti61 předmětem kritiky, absentuje rozeznání dalších 

forem obchodování s lidmi mimo oblast sexbyznysu a obchodování uvnitř hranic státu. 

Posun v chápání obsahu konceptu obchodování s lidmi se odrazil také v práci nevládních 

organizací. Např. organizace La Strada, které poskytovala do té doby služby pouze 

ženám, které byly donuceny k prostituci, se začala věnovat také ženám vykořisťovaným 

mimo sexbyznys. Ve svém azylovém bytě poskytla první služby klientkám, které byly 

nuceny k práci za otrockých podmínek v roce 2003 (La Strada, 2004). I přestože 

dominantní diskurz, se kterým pracuje MVČR, se věnuje obchodování se ženami a 

dívkami za účelem sexuálního vykořisťování a dominanci organizovaného zločinu62, 

v národní strategii63, které byla schválena v roce 2003, se již objevují první úkoly, které 

směřují k porozumění situaci obchodu s lidmi mimo oblast sexbyznysu (MVČR, 2003)     

Národní strategie publikovaná v roce 2003 mimo jiné také nezastírá tlak 

mezinárodních organizací, zejm. OSN, ale i dalších jako jsou EU, OBSE i Rada Evropy 

na podobu opatření politiky prevence a boje proti obchodování. V  souladu 

s mezinárodními trendy strategie např. také navrhuje ustanovení koordinačního 

pracoviště (tzv. národního zpravodaje) pro politiku prevence a boje proti obchodování 

                                                 

60 Zákon č.  140/1961 Sb., Trestní zákon 

61 Usnesení vlády č.117 ze dne 28.ledna 2002 

62 Rétorika se nese v duchu jedné z úvodních vět národní strategie: „Řada českých dívek je pod falešnými sliby či násilím dopravována 

do ciziny a nucena k prostituci, stejně tak rada cizinek je stejným způsobem a za stejným účelem dopravována do České republiky. 

Obchod s lidmi a na něj navazující nucená prostituce jsou do značné míry ovládány organizovaným zločinem a jsou pro něj zdrojem 

značných zisku“ (MVČR, 2003 s. 5) 

63 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi, které připravuje MVČR každé zhruba dva až tři roky, jsou klíčovým koncepčním 

a analytickým dokumentem v této oblasti. Strategie publikované ve sledovaném období se vždy kromě jiného věnují též oblasti pomoci 

obětem a obecné situaci v oblasti obchodování. 
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s lidmi. Úkoly pro jednotlivé resorty, které ze strategie vyplývají, jsou děleny na 

organizační, výzkumné, preventivní, represi a pomoc obětem.   Zatímco vlastní obsah 

strategie se zaměřuje na obchodování se ženami za účelem sexuálního vykořisťování, 

v úkolech je již patrný zájem o „nové“ formy vykořisťování a pozornost zaměřenou na 

cizinky, které se staly obětí obchodování v ČR (tamtéž, s. 2-4). A jak již bylo řečeno, tato 

strategie obsahuje také popis tzv. Modelu pomoci obětem.  V roce 2003 došlo také 

v souvislosti s úkoly danými strategií k posunu kompetencí v gesci koordinace 

problematiky obchodování s lidmi uvnitř MVČR. Z Odboru prevence kriminality (dále 

jen OPK), Oddělení pro lidská práva se koordinace posunula na Odbor bezpečnostní 

politiky. OPK zůstal v gesci pouze Program podpory a ochrany obětí, do kterého se 

v dubnu 2004 Model transformoval (viz dále). Posun dále k trestněprávnímu a 

bezpečnostnímu diskurzu charakterizuje výrok tehdejšího ředitele Mazla „OBP má v 

náplni práce tvořit strategie v jednotlivých oblastech, které se týkají bezpečnosti, tedy i 

v oblasti boje proti obchodu s lidmi, analyzovat situaci, která v této oblasti je, navrhovat 

řešení, a začleňovat je do širšího rámce boje proti organizovanému zločinu. OBP je také 

gestorem národní strategie. OPK je odbor, který odpovídá za projekty související s touto 

problematikou, realizuje část strategií v rámci boje proti obchodování a odpovídá za 

projekt práce s obětí, který vychází s Modelu“64. 

8.3.2.2. Obodbí let 2003-2005 

V období vymezeném platností první národní strategie (září  2003- červen 2005) 

nalezneme kromě přechodu kompetencí na MV a ustavením Programu také dalších 

několik dalších významných událostí pro oblast pomoci obětem obchodování s lidmi.  

V roce 2004 byl s účinností od 22.10.2004 pravděpodobně také v souvislosti se vstupem 

ČR do Evropské unie ( Kutálková, 2006) a v souladu s výše zmíněnou Úmluvou OSN 

konečně novelizován trestní zákon tak, aby pokrýval i vykořisťování mimo oblast 

sexbyznysu. Zjednodušeně lze říci, že obsah nového ustanovení § 232a trestního zákona 

se shodoval s definicí, kterou přinesl Palermský protokol. Podle této úpravy bylo možné 

trestat toho, kdo jiného za použití násilí, pohrůžky násilím nebo lstí anebo zneužitím jeho 

omylu, tísně nebo závislosti přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo 

vydá, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování 

nebo zneužívání, k otroctví, nevolnictví, k nuceným pracím nebo k jiným formám 

                                                 

64 Rozhovor s Michalem Mazlem, ředitelem Odboru bezpečnostní politiky ze dne  18.8.2004 realizovaný pro studii (Kutálková, 2006) 
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vykořisťování. Jako „novou“ formu obchodování s lidmi je možné také dle této legislativy 

kvalifikovat jednání, při kterém je osoba přepravena z jednoho místa republiky na jiné a 

poté nucena k prostituci či jinak násilím vykořisťována. Definice obchodování s lidmi 

přestala být vázána na přechod státní hranice.  

Ve stejném období, kdy nabyla účinnosti novela TZ, zadal Odbor bezpečnostní 

politiky zodpovědný za koordinaci aktivit na poli prevence obchodování s lidmi realizaci 

dvou výzkumů, které měly přinést validní data z oblasti obchodování mimo sexuální 

průmysl. Oba výzkumy se potýkaly s problémem praktické operacionalizace definice 

obchodování s lidmi v terénu a popisují především prostředí pracovní migrace cizinců. 

Mezi prostředky nátlaku, kterými jsou lidé nuceni pracovat za vykořisťujících podmínek, 

patří fyzické násilí a odebírání dokladů, i násilí psychické (vyhrožování) a udržování 

člověka ve stavu závislosti či zneužití jeho tísně prostřednictví nevyplácení mzdy apod. 

Oba výzkumy shodně upozornily na problematickou otázku dobrovolnosti či 

nedobrovolnosti práce za vykořisťujících podmínek, která souvisí s podmínkami života 

migrantů a má vazby na stávající legislativní podmínky zaměstnávání a života cizinců 

v ČR. V situaci, kdy legální prostředí spíše ekonomické migranty vylučuje, se vytváří 

prostor pro šedou ekonomiku a nelegální jednání ze strany zprostředkovatelů a 

zaměstnavatelů. Ve studiích je rovněž tematizován tzv. klientský systém, tedy systém 

zprostředkování práce prostřednictvím konkrétního zprostředkovatele – klienta, který 

zajistí též potřebné doklady (IOM, 2005; Intermundia, 2005).     

S postupnou změnou vnímání obsahu definice obchodování s lidmi jak 

v legislativní, tak i interpretační praxi, začaly měnit své služby pro obchodované osoby i 

nevládní organizace, které začaly poskytovat služby také mužům. Např. organizace La 

Strada poskytla své pobytové služby prvnímu muži v roce 2004 (La Strada ČR, 2006). 

Jak vyplývá z analýzy, organizace La Strada také rozšiřovala své služby z hlediska 

obsahu. V roce 2004 jako první specializovaná nevládní organizace začala hradit svým 

klientům a klientkám právní pomoc (Kutálková, a další, 2013 s. 124).  

Z hlediska možností, které mají oběti obchodování s lidmi, byla v roce 2004 

pozitivní také skutečnost, že díky novému zákonu o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 

1.října 2004, mohou i lidé, kteří v ČR pobývají na základě víza za účelem strpění pobytu 

dle cizineckého zákona65 usilovat o účast na trhu práce a na své živobytí si vydělat.   

                                                 

65 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
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8.3.2.3. Období let 2005-2007 

V červnu 2005 byla vládou schválena druhá národní strategie s názvem Národní 

strategie v oblasti obchodování s lidmi /2005-2007/ (2005). Nejen posun v názvu 

dokumentu, který již neobsahuje zmínku sexuálním vykořisťování, vypovídá o 

významném posunu ve vnímání toho, jaké jednání může být chápáno jako obchodování 

s lidmi. Ministerstvo vnitra se v předchozím období začalo zajímat o další formy 

obchodování s lidmi, které se odehrávají mimo oblast sexbyznysu a v tomto úsilí 

pokračuje. Další úkoly pro resorty a další aktéry ukazují také na pokračující trend ve 

vzdělávání OČTŘ a posilování jejich role. Poměrně velká pozornost je též věnována 

Programu, který má být během dvouletého období dále formalizován, jeho fungování 

evaluováno a využití propagováno mezi odbornou veřejností. Další skupina úkolů se 

zaměřuje též na prevenci směřující jak mezi ohrožené skupiny v ČR, tak i do zahraničí 

do tzv. zdrojových zemí. Nově je zařazena i kampaň na tzv. poptávkovou stranu 

zákazníků sexuálních služeb.  

Ještě tentýž rok, kdy byla národní strategie schválena, proběhla plánovaná 

formalizace Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a byly poprvé 

uzavřeny formální smlouvy o spolupráci s nevládními organizacemi. Cílová skupina 

Programu se rozšířila i na oběti, které byly obchodovány mimo oblast sexbyznysu 

(MVČR, 2005 s. 31). 

Rok 2006 byl ve znamení hledání obsahu a praktických podob definice 

obchodování s lidmi. Byl dokončen další výzkum, který zaměřil na situaci v oblasti 

obchodování s lidmi mimo sexbyznys. Studie autorky Burčíkové (2006) se konkrétně 

zabývá různými formami vykořisťování, které se objevují v České republice a aplikací 

definice obchodování s lidmi různými aktéry. Dle Burčíkové se v praxi objevují případy, 

ve kterých byla zneužita tíseň jako forma donucení spolu s dalšími formami nátlaku, které 

mimo jiné odpovídají indikátorům MOP pro detekci nucené práce, jako jsou zadržování 

mzdy či dokladů. Burčíková dále tvrdí, že pokud tyto formy nátlaku nemají na 

vykořisťované kýžený efekt, jsou uplatněny další metody donucení jako je přímá hrozba 

násilí či udání na úřady či omezování pohybu. Z hlediska aplikace definice orgány 

činnými v trestním řízení však není ani jedno z ustanovení trestního zákona, které 

umožňuje tyto formy jednání trestat (obchodování s lidmi a útisk), v praxi používané 

(Burčíková, 2006 stránky 29-30). Na skutečnost, že v praxi použití skutkové podstaty 

obchodování s lidmi a její výklad činní obtíže, ukazuje také fakt, že se v roce 2006 (ani 
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následujících) nedostal před soud žádný případ obchodování s lidmi mimo oblast 

sexbyznysu.  

Na problematiku používání definice obchodování s lidmi v praxi reagovalo OBP, 

které se pokusilo o vyjasnění některých termínů, ze kterých se definice skládá. Ve 

výkladovém stanovisku, které je věnováno pojmu „nucená práce“ a jeho vazbám k pojmu 

„jiné formy vykořisťování“ se přiklání k tezi, že případy popisované ve studiích 

Intermudia (2005) a IOM (2005b) jsou případy vykořisťování. Tedy že jednání, které bylo 

pácháno na především ukrajinských dělnících, naplňuje znaky skutkové podstaty ust. § 

232a TZ obchodování s lidmi (OBP, 2006) S tímto stanoviskem se ztotožnilo i NSZ6667.   

S tématem výkladu definice obchodování s lidmi mimo oblast sexbyznysu úzce 

souvisí také koncept tzv. identifikace obětí obchodování s lidmi, který se v tomto roce 

objevil jako téma diskutované na meziresortní úrovni. Jak bylo zdůrazněno na 

Interdisciplinární skupině pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi, chybí jasná 

kritéria, která by pomohla zúčastněným subjektům postupovat vůči potenciálním obětem 

pokud možno jednotně68.  

V roce 2006 byla provedena evaluace Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi prostřednictvím dvou studií, která si u nezávislých subjektů 

objednalo MVČR. Jednalo se o studii DIC Evaluační výzkum: Program podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi v České republice (Štastná, a další, 2006) a výzkum 

Motivační a demotivační faktory ovlivňující vstup obětí obchodování s lidmi do Programu 

(Trávníčková, a další, 2006). Obě studie se dotkly tématu identifikace obětí obchodování 

s lidmi, resp. rámování skupiny, které jsou služby Programu poskytovány. Studie 

Trávníčkové a dalších v této souvislosti dokonce doporučuje rozšířit skupinu, které budou 

služby Programu nabízeny (tamtéž, s. 24). Studie DIC zase poukazovala na tendenci 

státních subjektů prioritizovat v praxi zájmy orgánů činných v trestním řízení před zájmy 

obětí obchodování s lidmi (Štastná, a další, 2006 s. 46).  

Z hlediska práv obětí obchodování s lidmi byla v roce 2006 významnou událostí 

transpozice tzv. pobytové směrnice do české legislativy. Na základě povinností 

                                                 

66 Případy, které byly zmiňovány ve studii, nebyly v praxi jako obchodování s lidmi pravděpodobně stíhány, s jistotou nebyly jako 

obchodování s lidmi souzeny ( Šmíd, 2013) 

67 Vyjádření ke stanovisku OBP k trestnému činu obchodování s lidmi podle § 232a trestního zákona ve vztahu k pojmům "nucené 

práce" a "jiné formy vykořisťování" ze dne 13. února 2006.  

68 Zápis ze třetího zasedání interdisciplinární pracovní skupiny  pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi ze dne 25. září 

2006.  
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stanovených Směrnicí Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání 

povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo 

kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány, přibyl v roce 2006 

do cizineckého zákona69 dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území dle ust. §42e, 

který je mimo jiné určen pro oběti obchodování s lidmi. Podoba transpozice směrnice, ale 

také její praktické uplatňování bylo podrobeno kritice ze strany NNO (Burčíková, 2008).  

Na začátku roku 2007 nabyla účinnosti jedna z klíčových právních norem, které 

mají vliv na možnost obětí obchodování s lidmi čerpat pomoc. Jedná se o zákon o 

sociálních službách (samostatný rozbor viz kapitola 10.1.6.1. Definice sociální služby a 

souvisejících konceptů dále v textu). V souvislosti s účinností zákona se nevládní 

organizace registrovaly jako poskytovatelé sociálních služeb. Specializované organizace 

(La Strada a Charita) registrovaly služby azylových domů, odborného sociálního 

poradenství a krizové pomoci70 a postupně začaly zavádět prováděcím předpisem 

požadované standardy kvality v sociálních službách.  V rámci zkvalitňování služeb, které 

se netýkalo přímo účinnosti zákona o sociálních službách, začala organizace La Strada 

postupně také spouštět programy práce v terénu a pracovního poradenství, které však 

nebyly registrovanou sociální službou, a program právního zastupování, které bylo 

realizováno právničkou působící přímo v organizaci (Kutálková, a další, 2013; 

Kutálková, a další, 2008).   

V návaznosti na úkoly vycházející z národní strategie provedlo MVČR revizi 

interních aktů řízení, které se vztahují k Programu, a publikovalo nové. Konkrétně se 

jedná o Pokyn ministra vnitra, kterým se v rámci národního koordinačního mechanismu 

pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi zřizuje interdisciplinární 

pracovní skupina a Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 5 ze dne 10. 

září 2007 k fungování programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a jeho 

institucionálnímu zabezpečení (dále jen „Metodický návod“).  Dle MVČR tyto 

dokumenty reflektují změny v trestněprávní oblasti a změny v cizineckém právu a 

umožňují efektivnější fungování Programu.  Metodický návod též reflektoval požadavek 

                                                 

69 Zákon č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území České republiky  

70 Zápis z pátého zasedání  interdisciplinární pracovní skupiny  pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi ze dne 30. října 

2007 
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nevládních organizací, aby se v souladu se zjištěními ze zahraničních výzkumů a 

mezinárodními trendy rozšířila doba na rozmyšlenou 71.  

Téma nucené práce a jiných forem vykořisťování je stále předmětem diskusí. Ze 

strany státních institucí především OBP usiluje o lepší porozumění interpretací 

jednotlivých prvků definice obchodování s lidmi a rozšíření kooperace relevantních 

aktérů. OBP systematicky sleduje zahraničí aktivity MOP, které v té době připravovalo 

k publikaci analýzu soudních rozhodnutí, vztahujících se k případům nucené práce mimo 

sexbyznys. OBP též zajistilo překlad a tisk manuálů MOP k této problematice, které cílí 

na pracovní inspektoráty ( ILO, 2006).  

8.3.2.4. Období let 2007-2011 

V lednu 2008 byla Vládou ČR schválena Národní strategie boje proti 

obchodování s lidmi /pro období let 2008-2011/.  Hlavními tématy do dalších let byla 

institucionalizace koordinačních mechanismů, sběr dat a jejich analýza. Pozornost se má 

zaměřit konkrétně na definice některých termínů, které tvoří skutkovou podstatu 

obchodování s lidmi, a sledování negativních dopadů prostituce včetně návrhů na řešení. 

Jak upozornil ministr Langer v úvodu dokumentu, nemá se jednat o rozsáhlé systémové 

změny, ale spíše o úkoly, které mají zefektivnit spolupráci v rámci stávajících předpisů 

(MVČR, 2008a s. 4) .  Dokument také popisuje situaci v oblasti obchodování s lidmi a 

přehled realizovaných opatření.  Jak upozorňuje národní strategie 2008, v předchozích 

letech nedošlo k významným změnám v páchání trestné činnosti obchodování s lidmi. 

Jako dominující sektor je vnímána stále oblast prostituce, zmiňovány jsou však též další 

sektory, kde dochází k obchodu s lidmi, zejm. zemědělství, stavebnictví, lesnictví a 

drobná výroba. V těchto oblastech jsou vykořisťováni především migranti a migrantky 

(MVČR, 2008a s. 7-8).  

 

V roce 2008 se z hlediska řízení a implementace politiky v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi stalo významnou událostí ustavení72 Mezirezortní koordinační 

skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (MKS). Vznikla jako nástupnická 

platforma původních dvou koordinačních tělesa sloužící MVČR jako meziresortní fóra. 

                                                 

71 Zápis z pátého zasedání  interdisciplinární pracovní skupiny  pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi ze dne 30.října 

2007 a terénní poznámky z téhož jednání.  

72 Usnesení vlády č. 1006 z 20. srpna 2008 
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Jednalo se o kulaté stoly k realizaci národní strategie boje proti obchodování s lidmi 

a Interdisciplinární skupinu pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi. S ohledem 

na to, že se činnost těchto dvou skupin jak personálně, tak obsahově do značné míry 

překrývala, a zároveň i perioda, ve které se tyto skupiny scházely, byla stejná (půlroční), 

bylo rozhodnuto o vytvoření skupiny jediné, kterou je právě MKS73.  

Rok 2008 byl také ve znamení aktivit, které z různých úhlů dále prozkoumávaly 

interpretaci definice obchodování s lidmi za účelem nucené práce a jiných forem 

vykořisťování a rozvíjení služeb pro oběti. Ve vztahu k prvnímu tématu je nutné zmínit 

vznik „pracovní skupiny k definici nucené práce“ a to pod záštitou ministerstva vnitra. 

Jejím úkolem bylo zaměřit se na bližší definice pojmu „nucená práce“ a „jiné formy 

vykořisťování“. Výsledkem diskusí, kterých se účastnili převážně odborníci a odbornice 

s právním vzděláním, byla shoda na tom, že vymezení pojmu „nucená práce“ je pro účely 

orgánů činných v trestním řízení dostatečné a to v Úmluvě č. 29 a rozsudcích Evropského 

soudu pro lidská práva, ve spojení s činností expertní skupiny MOP). Pro analýzu pojmu 

„jiných forem vykořisťování“ se skupina rozhodla dále zkoumat podklady zejména ze 

strany SZ, kterých však v té době nebylo dostatek, protože státní zástupci nedisponovali 

praktickými zkušenostmi74.   

Aktéři poskytující pomoc i MVČR však dále v praxi naráželi na potíže, které se 

týkaly identifikace „obětí obchodování“ mimo oblast sexbznysu. Ministerstvo tuto situaci 

vysvětlovalo následovně. „Přetrvávajícím problémem je dále identifikace osob 

obchodovaných za účelem nucené práce. Přestože existuje řada dokumentů i dalších 

podpůrných pomůcek, které mají usnadnit jejich identifikaci, v praxi je hranice mezi 

ekonomickým vykořisťováním a nucenou prací málo zřetelná. Situaci ztěžuje fakt, že 

osoby nacházející se v podmínkách nucené práce jsou často srozuměny s daným stavem, 

protože situace, ve které se nacházejí, je pro ně mnohdy přijatelnější než realita v zemi 

původu“ (MVČR, 2008a s. 36). Nejistoty spojené s identifikací připisuje ministerstvo 

vnitra také chybějící jasné definici nucené práce. A to jak na národní, ale i mezinárodní 

úrovni. Jak ukazují studované prameny, ministerstvo se však nezabývalo možnostmi 

řešení této situace ve vztahu k obětem. Naopak přiznávalo, že existují oběti, které 

zařazeny nejsou, protož nemají dostatek informací pro OČTŘ (tamtéž).  

                                                 

73 Zápis z prvního jednání MKS konané dne 16. prosince 2008 

74 tamtéž 
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Služby pro obchodované a vykořisťované lidi ze strany nevládního sektoru dále 

rozšiřovaly a systematizovaly. V roce 2008 organizace La Strada publikovala výsledky 

svého úsilí v metodice Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob 

(La Strada ČR, 2008). Manuál obsahuje detailní metodiku pro práci v terénu mimo oblast 

sexbyznysu, která se později etablovala jako efektivní metoda, kterou později přejaly i 

další organizace75  a metodiku pracovního poradenství.  

Dalším novým tématem z oblasti služeb pro oběti, které dostalo robustnější rámec, 

bylo téma odškodnění. Organizace La Strada ČR se zapojila do mezinárodního projektu, 

jehož cílem je podpora obětí obchodování s lidmi při uplatňování nároků na odškodnění.  

V témže roce La Strada ČR zaznamenala první úspěch v této oblasti, když byl jedné 

z jejích klientek v rámci pravomocného rozsudku za spáchání trestného činu kuplířství 

přiznán nárok na náhradu škody ve výši 120 000,- (zejména újmy psychické povahy) od 

pachatelů (La Strada ČR, 2009).  

Mezi aktéry, kteří se věnují primárně poskytováním pomoci obětem obchodování 

s lidmi, přibyla Diakonie ČCE svým projektem Bez násilí. Smyslem projektu bylo kromě 

prevence obchodování též vybudovat fungující služby pro oběti a využít kapacity, které 

Diakonie má v rámci své sítě zařízení (MVČR, 2010).  

Rok 2009 se kromě dalších událostí nesl ve znamení předsednictví České 

republiky v Radě EU. V této souvislosti se v Praze a v Plzni konaly dvě mezinárodní 

konference76 týkající se obchodování s lidmi. Česká republika v souvislosti 

s předsednictvím také představila novou mezinárodní webovou stránku věnovanou 

spolupráci institutů národního reportéra a ekvivalentních mechanismů www.national-

rapporteurs.eu. Cílem této platformy bylo posílit informovanost a usnadnit spolupráci 

v oblasti prevence obchodování s lidmi na mezinárodní úrovni 77.  

Kromě zmiňovaných akcí pokračovaly také aktivity, které se týkaly zpřesnění 

intepretace skutkové podstaty obchodování s lidmi, zejména pak termínů „ jiné formy 

vykořisťování“ a „nucená práce“ započaté v minulém roce. Aktéři se soustředily na 

hledání možností, jak získat relevantní data, která by posloužila k pochopení těchto jevů. 

I přestože však všichni aktéři považovali problematiku za závažnou, nepovedlo se 

                                                 

75 NNO_č. 28 

76 30.31.3.2009 Praha, Společná analýza, společná akce a 2.4. 2009 Plzeň, Prevence a boj proti obchodování s lidmi se zaměřením 

na snižování poptávky po sexuálních službách.  

77 Archiv autorky, poznámky z konference 
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prosadit zpracování samostatné analýzy, namísto toho bylo dojednáno, že se tématu bude 

věnovat hlouběji zpráva o činnosti SZ.78 Ze zprávy NSZ, která shrnula dosavadní 

zkušenosti státních zastupitelství, vyplynulo, že problémy v interpretační praxi též činí 

problémy v dokazování. Jako jeden z dalších problémů, které brání odsuzování pachatelů 

za tuto trestnou činnost, uvádí zpráva také problémy s dokazováním, které souvisí i s 

charakteristikou obětí obchodování s lidmi „Oběti takového protiprávního jednání jsou 

cizí státní příslušníci, pocházející z velmi primitivního a chudého prostředí, kdy vše je pro 

ne lepší než to, co mají doma. Navíc se zpravidla i bojí ve věci jako svědci vypovídat. 

Nebo jsou „vykořisťovanými“ lidé, kteří jsou víceméně smířeni s osudem na okraji 

společnosti, kdy jim k životu postačuje krabice levného vína a ubytovna bez základního 

dostačujícího hygienického vybavení.“ (MVČR, 2010). Problém postihování 

obchodování s lidmi mimo oblast sex byznysu se diskutuje na meziresortních jednáních 

také v širších souvislostech. Aktuální jsou otázky nelegálního zaměstnávání cizinců a 

problematiky družstev. Pozornost je však věnována především postihu kriminality, 

témata ochrany osob, které jsou vykořisťovány, řešena nejsou79.  

V roce 2009 se také v souvislosti s nabytím platnosti nového trestního zákoníku80 

objevila otázka, zda nebude tzv. oznamovací povinnost, která nově platí také na trestný 

čin obchodování s lidmi81 komplikovat či znemožňovat práci nevládním organizacím a 

dalším subjektům, které mohou identifikovat oběti obchodování s lidmi. Ustanovení, 

které oznámit resp. překazit trestný čin obchodování s lidmi nařizuje, považovaly 

nevládní organizace za v rozporu s mezinárodní legislativou i současnými lidskoprávními 

doporučeními k problematice obchodování s lidmi. Obchodované osoby mají mj. mít 

právo na dobu na rozmyšlenou, zda budou hovořit s orgány činnými v trestním řízení.  

Jak připomínaly nevládní organizace, z  praxe též vyplývalo, že existují případy, kdy lidé 

nejprve potřebují získat důvěru k pomáhajícímu subjekt, teprve po té se rozhodnou věc 

oznámit (La Strada ČR, 2009).  

V roce 2010 se dostává do popředí zájmů problematika identifikace obětí 

obchodování s lidmi a její souvislosti s možnostmi přístupu ke spravedlnosti ze strany 

obchodovaných osob. Tato problematika se objevuje na dvou rovinách: v konkrétních 

                                                 

78 Zápis z MKS konané dne  15.12. 2009.  

79 např. zápis z MKS konané dne 15.12.2009 

80 9.2. 2009 

81 §§ 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 
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kauzách, kde nepanovala shoda na tom, zda se může jednat o oběti obchodování s lidmi 

či nikoli, v analytické práci a v rovině státem a NNO společně řešených projektů.   

Diskusi na téma definice obchodování s lidmi a dopady na život obětí otevřel 

veřejně v červnu roku 2010 jeden ze zmocněnců poškozených v mediálně později známé 

kauze tzv. Stromkařů82. Na MKS přednesl příspěvek ke kauze a situaci svých klientů a 

podělil se o zkušenosti z praxe práce orgánů činných v trestním řízení.  V této kauze, jak 

se později ukázalo, se stalo to, že jeden z poškozených s ohledem na právní kvalifikaci 

skutku, byl vyloučen z možnosti setrvat na území ČR a musel odcestovat zpět do země 

původu83.  

Téma přístupu ke spravedlnosti osob obchodovaných mimo oblast sexbyznysu 

bylo také předmětem analýzy realizované organizací La Strada.  Jejím cílem bylo popsat 

institucionální zázemí politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi s důrazem na 

identifikaci obchodovaných osob a porovnat situaci se mezinárodními závazky v oblasti 

lidských práv (Kutálková, 2010 s. 8). Ze závěrů studie vyplynulo, že řada opatření, která 

jsou určena pro ochranu obchodovaných osob, existuje pouze formálně. Obchodované 

osoby na svá práva v praxi nedosáhnou (Kutálková, 2010). Zmiňovaný výzkum též 

kritizoval skutečnost, že i přesto, že v ČR se skutková podstata trestného činu 

obchodování s lidmi rozšířila o možnost postihu jiných forem vykořisťování a nucené 

práce v roce 2004, dosud nebyl pravomocně odsouzen ani jediný příklad. Dle nevládní 

organizace La Strada však mohou být takových případů i stovky (tamtéž). 

Problematika interpretace trestného činu obchodování s lidmi a její dopad do 

života lidí, kteří se stali jeho obětí, se byla také tématem rozsáhlého projektu, který v roce 

2010 iniciovala organizace La Strada spolu s MVČR a Justiční akademií pod názvem 

Discovering Trafficking for the purpose of forced labour. Cílem projektu bylo „usnadnit 

obchodovaným a vykořisťovaným osobám přístup k právní ochraně a službám, které 

                                                 

82 V letech 2009 -2011 docházelo dle zmocněnců poškozených i médiií k vykořisťování  a nucení k práci za nedůstojných podmínek 

u sotvek pracovníků z Vietnamu, Slovenka, Rumunska a dalších zemí fimami, ve kterých figurovaly či měly vazby obdobné osoby. 

O části z těchto vykořisťovaných pracovníků hovořili jejich zmocněnci i organizace La Strada jako o případech, které by měly být 

kvalifikovány jako obchodování s lidmi. OČTŘ však případ kvalifikovali jinak. Případ též přes svoji provázanost nebyl posuzován 

jako celek, ale byl rozdělen do více vyšetřování, které vedly různé policejní složky. Některé části případu byly později po oznámení 

odloženy. Případ svým bezprecedentním rozsahem a kontroverzí v právní kvalifikaci i přístupu OČTŘ vyvolal odbornou diskusi 

týkající se interpretace některých termínů, jež jsou součástí definice skutkové podstaty obchodování s lidmi a též otázky ohledně 

faktické možnost přístupu obchodovaných osob k pomoci a ke spravedlnosti. O kauzu se zajímali představitelé a představitelky 

mezinárodních organizací např. OBSE (srov. např. Křížková, a další, 2011; Šmíd, 2013; a další)..  

83 The Tree workers case, film Daniely Agostiny, premiéra 2012, terénní poznámky z diskuse při příležitosti premiéry filmu v Praze 

konané 21.9.2012 
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garantuje Evropská unie. Specifickým cílem, je pak zanalyzovat výklad definice 

obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce, jak je používán 

v České republice a v některých zemích EU“. (MVČR, rok neuveden).  

Nově účinný trestní zákoník přinesl do praxe další výzvy v podobě upraveného 

znění skutkové podstaty obchodování s lidmi. Případ rumunských občanů, kteří byli 

vykořisťováni v Plzni (Plzeňský deník, 2010) však ukázal, že vložení formulace „aby jí 

[obchodované osoby]bylo jiným užito“ komplikuje kvalifikaci některých skutků. Pokud 

pachatel osobu, kterou zlákal, najmul a přivezl, nepředá jiné osobě, je otázkou, zda jde 

jeho jednání kvalifikovat jako obchodování s lidmi.   

Z hlediska praktických služeb pro oběti obchodování s lidmi přibyl v ČR 

specializovaný azylový byt pro obchodované muže, který dosud chyběl. V červnu roku 

2010 ho otevřela organizace Diakonie. Ve stejnou dobu též začala provozovat terénní 

program se stejným zamřením v Plzni, o rok později pak v Praze (MVČR, 2011 s. 48).  

V roce 2010 nabyly účinnosti také nové interní akty řízení MVČR, které zpřísnily 

podmínky pro vstup do Programu (více viz kapitola 9.1. Program podpory a ochrany 

obětí). V této souvislosti se rozhořela diskuse vztahující se k využitelnosti Programu, 

která vyvrcholila v roce 2011 publikací společného stanoviska nevládních organizací 

k problému celého nastavení Programu (viz dále).  

Novým tématem, které vyvstalo z praxe, se stala problematika pomoci větším 

skupinám osob – migrantů a migrantek, které se důsledkem vykořisťování dostaly do 

krizové situace. Nevládní organizace zejména po zkušenostech s případy v Plzni a okolí84  

volaly po spolupráci na řešení takové situace mezi orgány státní správy a samosprávy. 

Návrh, jak v takové situaci postupovat, který připravily NNO, představila zástupkyně 

Arcidiecézní charity Praha na prosincovém zasedání MKS. Plán počítal se zahrnutím 

záchranného integrovaného systému. Ve skupině osob, která by se nacházela v takové 

situaci, by po stabilizaci situace a zajištění základních potřeb bylo možné identifikovat 

případné obchodované osoby, které by dále mohly využít schématu pro oběti 

obchodování. Návrh se však nesetkal s plným přijetím ze strany MVČR, nicméně bylo 

přislíbeno, že bude vyvoláno další jednání85.   

Na počátku roku 2011 odeslaly nevládní organizace, které byly zapojeny do 

pomoci obchodovaným osobám dokument s názvem Podněty nevládních organizací ke 

                                                 

84 Terénní poznámky 

85 Zápis z MKS konané ze dne 17.12.2010 
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zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a ochrany 

obětí obchodování s lidmi86. Hlavním cílem dokumentu, který na osmi stranách rozebírá 

praktické aspekty fungování Programu a přináší doporučení ke změnám, bylo zefektivnit 

spolupráci mezi aktéry a vymezit roli občanské společnosti v oblasti fungování politiky 

prevence a boje proti obchodování s lidmi. Většina doporučení nebyla aktéry (zejm. OPK 

a OAMP) na MVCŘ akceptována87. V reakci na postoj MVČR a dlouhodobě nízké počty 

zařazených osob, ředitelka organizace La Strada uvedla, že se domnívá, že Program nemá 

v současné době klientům a klientkám co nabídnout88. V roce 2011 též pokračovala 

diskuse, kterou otevřely nevládní organizace, týkající se možností pomoci velkému počtu 

osob, které se nacházejí v krizové situaci, jež nastala v důsledku vykořisťování. Nově se 

aktéři obrátili na MPSV a pátrali po jeho možnostech v této oblasti. Stalo se tak po té, co 

byla vyloučena role ISZ, který navrhovaly využít jako nástroj pomoci v případech 

velkých skupin nevládní organizace89. MPSV v rámci této diskuse upozornilo, že občané 

EU mají při splnění daných podmínek nárok na zabezpečení a pomoc v hmotné nouzi 

jako občané ČR, nicméně je známo, že cizinci – občané EU jsou pouze v malém rozsahu 

cílovou skupinou poradenských projektů, které by jim mohly při zajišťování dávek 

asistovat. Navržena ze strany státu byla spíše obecná řešení směřující k prevenci takových 

situací, důslednější represivní a kontrolní činnosti směrem k zaměstnavatelům a jednání 

se zastupitelskými úřady konkrétních států. Ve formě doporučení též zazněla výzva 

k tomu, aby byly otevřeny možnosti financování projektů právního poradenství pro tuto 

cílovou skupinu 90. 

Je vhodné poznamenat, že za politiku vůči obchodování s lidmi za rok 2011 

sklidila Česká republika mezinárodní kritiku. V tzv. TIP reportu, který každoročně 

vydává Ministerstvo zahraničí USA, byla Česká republika zařazena do druhé kategorie 

států (tier 2), tedy států, jejichž opatření v této oblasti je nedostatečné a nedosahuje 

minimálních standardů v této oblasti (US Department of State, 2012 s. 142). Kromě 

jiného též USA kritizuje reakci státní úřadů na dva velké případy obchodování s lidmi 

kvůli nedostatečné kontrole anebo kvůli regulaci agentur práce v oblasti zaměstnávání 

                                                 

86 Dokument ze dne 5.1.2011, archiv autorky.  

87 Vyjádření k podnětům nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a 

ochran y obětí obchodování s lidmi, ze dne 21.4.2011, archiv autorky 

88 Zápis z MKS, konané  dne 12. 6.2011 

89 Tamtéž, a zápis z MKS konané dne 7.12.2011 

90 Zápis z MKS konané dne 7.12.2011 
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nízkokvalifikovaných zahraničních pracovníků. Ta dle USA umožnila jejich 

vykořisťování a nucenou práci a to i v rámci státních podniků. České úřady též dle tohoto 

zdroje zklamaly v oblasti implementace opatření určených pro identifikaci obětí 

obchodování s lidmi (US Department of State, 2012 s. 142)  

8.3.2.5. Období let 2012-2013 

Vládou ČR91 byla v dubnu 2012 schválena Národní strategie boje proti 

obchodování s lidmi na období 2012 až 2015. Opatření plánovaná prostřednictvím této 

strategie se zaměřují především na rizikové skupiny pravděpodobných obětí obchodování 

s lidmi (sociálně vyloučené lokality), vzdělávání profesních skupin, které mohou přijít do 

kontaktu s pravděpodobnou obětí tohoto trestného činu, účast České republiky v 

mezinárodních úmluvách relevantních pro boj proti obchodování s lidmi, minimalizaci 

rizika zneužívání cizinců a občanů ČR při výkonu práce v rámci procesu realizace 

veřejných zakázek, vyhodnocení efektivity právních nástrojů k potírání této trestné 

činnosti, evaluaci fungovaní Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi 

včetně zúčastněných subjektů a analýzu možnosti zabezpečení pomoci občanům ze zemí 

EU, kteří se na území ČR octli v tíživé životní situaci v souvislosti s výkonem práce 

(MVČR, 2012). 

V roce 2012 došlo také k zásadní změně ve financování Programu podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi. Dosud byly činnosti nevládních organizací, které byly 

realizovány jako součást Programu, hrazeny z dotací státního rozpočtu. Jako důvod 

přechodu z tohoto druhu financování NNO uvedla ředitelka OPK větší přehled o účelnosti 

čerpání prostředků konkrétnímu klientovi. Financování bylo vyhlášeno jako veřejná 

zakázka dle aktuálních právních předpisů92, bylo však řešeno v neveřejném režimu (viz 

dále). K fungování Programu se též vztahovala diskuse, kterou otevřelo rozhodnutí 

Městského soudu v Praze týkající se jedné z kauz řešených v rámci Programu, a to 

zejména v otázce, zda mají oběti obchodování s lidmi možnost usilovat o svá práva 

odvoláním se vůči rozhodnutí ministerstva ve věci přijetí/nepřijetí resp. 

vyřazení/nevyřazení z Programu. MVČR se však vyjádřilo ve smyslu, že se domnívá, že 

Městský soud v daném usnesení nesprávně spojuje udělení povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem ochrany na území dle § 42e zákona o pobytu cizinců se samotným 

                                                 

91 Usnesení vlády č. 282 ze dne 18. dubna 2014 

92 Zápis z MKS konané  dne 7.12. 2011 
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Programem93. V této věci vypracovalo stanovisko a navrhlo v roce 2013 uskutečnit 

schůzku, kde se věc osvětlí. Nevládní organizace však nabídku setkání nereflektovaly, 

diskuse tak zapadla a jednání se neuskutečnilo94.  

Po necelých dvou letech také shrnul náměstek ministra vnitra diskusi k opatřením, 

které mohou pomoci řešit situaci větších skupin osob cizí státní příslušnosti. Jako její 

výsledek MVČR požádalo MPSV o součinnost a slíbilo, že téma bude předmětem řešení 

v úkolech, které jsou součástí národní strategie na další léta95. 

 V diskusích, které se týkají poskytování pomoci obchodovaným osobám a jejich 

přístupu ke spravedlnosti se objevila také další dvě nová témata. Jednalo se o možnosti 

přístupu ke spravedlnosti u lidí obchodovaných do diplomatických misí, kteří byli nuceni 

pracovat jako v domácnostech diplomatů (MVČR, 2013). S ohledem na skutečnost, že 

dle mezinárodních dohod, personál diplomatických misí disponují imunitou, není možné 

zahájit trestní stíhání. Oběti této trestné činnosti nemohou využít svá práva, která 

vycházejí z trestního legislativy96. Druhou skupinou osob, které je dle NNO zamezováno 

v přístupu ke spravedlnosti a službám, jsou Vietnamci, kteří byli zazděni v pěstírnách 

konopí a pracovali jak zahradníci (např. Třeček, 2012). Organizace La Strada, která se 

hlouběji zabývala analýzou případů publikovaných v médiích, vyzvala MVČR a UOOZ, 

aby situaci řešil. Jako důvod uvedla La Strada m.j. doporučení resp. požadavky 

vycházející ze závazných mezinárodních dokumentů, které hovoří o tom, že obchodované 

osoby by neměly být trestné za činy, které spáchaly pod nátlakem97.  UOOZ však 

neshledal v případech, které byly realizované NPC, znaky obchodování s lidmi (MVČR, 

2013 str. 3).  

Po téměř osmi letech letech existence skutkové podstaty umožňující trestat jiné 

formy vykořisťování a nucenou práci, které jsou důsledkem obchodování s lidmi, soud 

takový případ pravomocně odsoudil98. Jednalo se o vykořisťování osob ze sociálně 

slabého prostředí a lidí bez domova pro stavební práce ( Šmíd, 2013) 

                                                 

93 Zápis z MKS konané dne 23.6. 2013  

94 Tamtéž.  

95 Zápis z MKS konané dne 12.6. 2012 

96 Terénní poznámky, zápis z MKS konané dne 12.6.2012 

97 Dopis ředitelky La Strada ministrovi vnitra Janu Kubicemu ze dne 12.6.2012 

98 Případ souzený Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. Zn. 17T6/2010, rozsudek nabyl právní moci k 15.5.2012 
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Naopak pokrok v trestněprávním řešení případu tzv. Stromkařů99 nebyl 

zaznamenán. O případ se dokonce zajímala koordinátorka pro boj proti obchodování 

s lidmi OBSE, M. G. Giamarinaro, která navštívila Prahu. M. G. Giamanirnaro vyjádřila 

obavy z toho, zda je případ řešen v souladu s mezinárodně uznávanými principy boje 

proti obchodování s lidmi100.   

V roce 2013 se Ministerstvo vnitra zabývalo otázkou, zda je legislativa v souladu 

s povinnostmi implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36 EC EU 

ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, 

kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (dále jen Směrnice o EU o 

obchodování s lidmi), která měla být implementována členskými státy EU do 6. dubna 

2013.  Dle vyjádření MS legislativa ČR požadavky splňuje101. Jak však ukázala analýza 

legislativy, kterou publikoval pracovník MVČR Michal Šmíd (2013), na rozdíl od dalších 

států, ČR pojímá trestný čin obchodování s lidmi jako trojstranný vztah oběti, 

vykořisťovatele a obchodníka. Taková situace může vést ke vzniku neodůvodněných 

rozdílů při ukládání trestu právě za situace, kdy není znak "aby ho bylo jiným užito" 

naplněn (tamtéž). V reakci na zjištění publikované ve zmíněné analýze MVČR iniciovalo 

novelu trestního zákoníku, která by skutkovou podstatu obchodování s lidmi upravila tak, 

aby bylo možné vnímat tento vztah jako dvoustranný  102103.  

Další změny probíhají v organizaci a fungování Programu Podpory a ochrany 

obětí obchodování s lidmi. Dle MVČR z bezpečnostních důvodů není již zveřejňováno 

jméno organizace, která byla vybrána k realizaci zakázky týkající se nabízení služeb 

Programu. Smlouvy s touto organizací budou uzavírány na 4 roky a budou v nich zahrnuty 

mimo jiní služby pro klienty umístěné v Programu a preventivní a poradenské služby104. 

MVČR na svých stránkách k organizaci spolupráce v Programu (MVČR, 2014) 

konkrétnější informace neuvádí. Na stránkách jsou pouze dostupné obecné informace 

k historii a cílům Programu a doporučení, jak přistupovat ke kontaktu s obětí obchodování 

s lidmi.   

                                                 

99 Případ by také široce medializován v souvislosti s premiérou filmu The Treeworkerscase, která se konala v Praze 21.9.2012  

100 Terénní deník ze schůzky s M. G. Giamarinaro konané na MZČR 3. listopadu 2012.  

101 Zápis z MKS konané dne 23.7. 2013 

102 Tamtéž.  

103 Tato novela je účinná od 1.8.2014, jedná se o zákon č. 141/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. 

104 Tamtéž.  
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Po zhruba dvouleté přípravě nabyl dne 1.8. 2013 účinnosti zákon č. 45/2013 Sb. 

o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ). Cílem zákona je předcházet druhotné újmě 

oběti a má představovat systém pomoci obětem. Ta je poskytována dvěma skupinami 

aktérů. Jsou to orgány veřejné správy a registrované subjekty – poskytovatelé služeb105 a 

advokáti. Na účinnosti Programu se nic dle MVČR nemění.106 V souvislosti s novelizací 

souvisejících zákonů v důsledku přijetí ZOTČ v novele zákona o sociálních službách. Na 

základě ust. § 60 ZOTČ, se do ust. §4, které hovoří o okruhu oprávněných osob, na konec 

odstavce 2 doplňuje věta „Sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také 

osobě, která je obětí trestného činu obchodování s lidmi nebo zavlečení54).“. Poznámka 

pod čarou č. 54 zní: „54) § 168 a 172 trestního zákoníku.“107. 

8.3.3. Reflexe vybraných dimenzí fungování politiky v průběhu 

sledovaného období  

Předcházející stať nabízí pohled na vznik a vývoj institucí k pomoci obětem 

obchodování s lidmi zasazených do kontextu celé oblasti politiky boje proti obchodování 

s lidmi v ČR. V analýze jsou reflektovány také důležité události na zahraničním poli, 

které měly vliv na podobu politiky.  

V této části se budu zabývat vybranými dimenzemi fungování politiky, tak jak 

jsou nastíněny v metodologické části. Jedná se o interakce aktérů, interakce potenciálů 

(zdrojů) a podobu analytické báze (ne)využívané při tvorbě a realizaci rozhodnutí vážící 

se k podobě politiky. Jsem si vědoma toho, že některé informace se opakují. Zde jsou 

však zasazeny do jiného kontextu, ve kterém tvoří významový celek. 

V iniciální fázi formování politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi, resp. 

zejména v té části, která se týká pomoci obětem, ukázala analýza událostí na klíčovou roli 

zahraničních aktérů. Pro oblast pomoci to nejprve okolo roku 1995 byly zahraniční 

ženské pomáhající organizace, které pomohly vytvořit první projekt v této oblasti a začaly 

školit odbornice v České republice. Z hlediska rozvoje možností pomoci pro oběti 

obchodování s lidmi byly v tomto období klíčové především dva zdroje financování – 

                                                 

105 Organizace La Strada byla mezi akreditované subjekty zapsána k 7.2.2014, k březnu 2014 jsou však registrovány mnohé další 

organizace, které jako svoji cílovou skupinu uvádějí „oběti obchodování s lidmi“ např. BKB,  občanské sdružení Cesta integrace, 

BKB, Respondeo o.s., THEIA České Budějovice, Občanské poradenské středisko, o.p.s. a další.  

106 Zápis z X. MKS, konané dne 17.12. 2013 

107 Zákon č. 45/2013 Sb.  o obětech trestných činů 
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v iniciální fázi se jednalo o prostředky Phare Tacis a holadské nadace STV (Bütterweck, 

1996; La Strada ČR, 1999), které umožnily vznik organizace La Strada. Druhým 

impulsem byl výše zmiňovaný projekt OSN Odpověď trestního soudnictví na 

obchodování s lidmi, díky jehož finančním prostředkům vznikl Program pomoci obětem. 

V rámci tohoto projektu též vznikla první analytická studie, jejíž autorkou je Trávníčková 

(2004), která se týkala obchodování se ženami. Ve studii byly zahrnuty i dotazníky, které 

vyplňovaly oběti obchodování s lidmi a pracovnice nevládních organizací. Dalším 

zdrojem financování byla vláda USA, která podpořila první masivní prevenční kampaň 

proti obchodování se ženami konanou v letech 1999-2000 (IOM, 2000). Nevládní 

organizace podporované ze zahraničí pak díky svým aktivitám /např. organizace 

konferencí či tvorba sborníků/ přispívaly k diskusi o podobě politiky.  V iniciální fázi 

vzniku politiky boje proti obchodování s lidmi obecně, ale i v oblasti pomoci obětem 

převažovala rozhodnutí, která byla formována spíše v reakci na aktuální situaci.  Ta 

přinášela nové výzvy nejen trestní justici108, ale i pomáhajícím organizacím, které v té 

době vznikaly. Informace, které byly dostupné, byly sdíleny především na konferencích 

a setkáních109 či v publikacích sborníkového formátu110 a nebyly předmětem systematické 

analýzy. O analytickou činnost se pokoušely pouze nevládní organizace, které v roce 

1998 v souvislosti s veřejným slyšením v Senátu PČR, které vyvolaly, publikovaly studii 

shrnující doporučení na legislativní změny s ohledem na obchod se ženami (La Strada 

ČR, 1999). Prvním materiálem ze strany státu vztahujícím se k obchodování se ženami, 

který měl také analytické a koncepční ambice, byla až první národní strategie publikovaná 

v roce 2003.  

Podíváme-li se na podobu služeb, které byly v té době dostupné pro obchodované 

osoby, jednalo se o služby poskytované ženami pouze pro ženy v kontextu feministického 

chápání problematiky obchodování. Takový pohled na téma prosazovala v souladu 

s rétorikou svého holandského networku organizace La Strada a spočíval v chápání 

obchodování se ženami jako genderově podmíněné násilí. S ohledem na různé pohledy 

na prostituci (viz výše), je potřeba dodat, že tento diskurz důsledně odděluje obchodování 

s lidmi od práce v sexbyznysu. Ta je nahlížena jako legitimní forma výdělku, pokud je 

                                                 

108 Např. rozprášení tzv. Belchevova gangu v roce 1997, což byla v té době pravděpodobně největší policejní akce proti obchodníkům 

s lidmi.  

109 Např. První mezinárodní konference Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní Evropy konaná Praze 

ve dnech  27.-28. listopad 1997  

110 Např. Ulice, silnice, dálnice vydaná organizací Rozkoš bez rizika a proFem (1996).   
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vykonávaná dospělou osobou a s jejím souhlasem. Později, když se do poskytování služeb 

zapojil také Projekt Magdala, služby pro oběti obchodování s lidmi byly nabízeny také 

skupině, kterou lze pro zjednodušení nazvat „oběti prostituce“, a to v souladu s chápáním 

prostituce jako formy genderově podmíněného násilí. Spolupráce MVČR, MŠMT, IOM 

a organizace La Strada pak zvýraznila také migrační aspekt problematiky a byla zaměřena 

na ženy, které cestovaly mimo ČR za prací.    

V následujícím období, vymezeném výše zmíněnou první národní strategií (2003-

2005), se pozornost postupně přesouvá z obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování, které bylo tematizované ze strany NNO dosud jako genderově podmíněné 

násilí a ze strany státu jako kriminální aspekt prostituce, k obchodování s lidmi mimo 

oblast sexbyznysu. Pozornost se tak od žen, které byly dosud vnímány jako výlučné oběti 

obchodování s lidmi, posouvá také směrem k mužům.  Perspektiva „jiných forem 

obchodování“ a postupné rozeznávání mužů jako obětí, je však patrná spíše na analytické 

a politické rovině, než ve vlastní praxi OČTŘ. Tehdy platný TZ umožňoval až do roku 

2002 stíhat pouze obchod se ženami za účelem pohlavního styku a to z našeho území do 

zahraničí. Od roku 2004 pak také jednání, které se odehrává v rámci státních hranic či 

směrem do ČR, při kterém jsou obchodováni muži i ženy nejen v sektoru sexuálních 

služeb, ale také za účelem nucené práce, otroctví, nevolnictví a jiných forem 

vykořisťování.  Z hlediska služeb poskytovaných obětem obchodování s lidmi lze 

sledovat posun od aktivit jednotlivých nevládních subjektů a projektů k budování 

pilotního systému pomoci, který je koordinován ze strany státu a stojí na spolupráci nejen 

nevládních subjektů, ale i policie a dalších orgánů státu. Opět lze sledovat posun od služeb 

výlučně poskytovaných ženám ke službám, které jsou otevřené i mužským klientům. 

Pokud se podíváme hlouběji na obsah služeb poskytovaných obětem, zjistíme, že se jedná 

o postupné rozšiřování metod práce nad rámec zajištění základních potřeb např. 

prostřednictvím poskytování právních služeb či hledáním možností, jak využít právo 

přístupu migrantek a migrantů, kteří byli obchodováni, na trh práce.  

Mění se také možnosti financování služeb pro oběti. V souvislosti se vstupem ČR 

do EU se nevládním organizacím otevřely možnosti žádat o finance na úrovni EU.  

Jednalo se např. o program DAPHNE, který je učen na boj proti násilí na ženách a dětech. 

Od roku 2004 se činnosti v rámci Programu financovaly prostřednictvím dotací ze strany 

MVČR a služby pro oběti také prostřednictvím dotací MPSV (La Strada ČR, 2006). Na 

půdě MVČR se však již v roce 2004 diskutovalo o možných změnách financování 
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Programu, protože dotace pro NNO poskytované jednou ročně by se mohly stát 

v budoucnu „nevyhovující potřebám orgánů činných v trestním řízení“ (MVČR 2005, s. 

38) 

Po předání problematiky obchodování s lidmi z OPK na OBP, došlo ze strany 

státu k též k úsilí koncepčněji řešit problematiku v oblasti obchodování s lidmi na základě 

dat z analýz a výzkumů. OBP proto zadalo zpracování dvou výzkumných studií, které 

vydaly Intermundia a IOM (2005 a 2006). Jejich výsledky pak OBP využilo ve svých 

stanoviskách111 obsahu definice obchodování s lidmi a též při plánování dalších opatření 

(MVČR 2005). Ve stejném období kromě již zmiňované studie Trávníčkové (2004) 

publikovala organizace La Strada svá Doporučení ke změnám (La Strada ČR, 2003), která 

vycházela z analýzy její práce a zahrnovala též oddíl, který se týkal přístupu k pomoci. 

OBP se též stalo institutem tzv. národního reportéra zodpovědného za koncepční a 

analytickou činnost v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Koncepční rozvoj oblasti 

pomoci obětem však zůstal v gesci OPK. To do další národní strategie zpracovalo krátkou 

úvahu nad fungováním Programu, protože, jak tvrdí, „hodnotit efektivitu Programu lze 

v současné době pouze s obtížemi a to vzhledem k přeci jen relativně krátkému období 

jeho fungování a relativně nízkému počtu obětí, které do něj byly zařazeny“ (MVČR, 

2005 s. 30). Externí hodnocení je plánováno na další období (tamtéž, s 38). V průběhu 

sledovaného období byl Program tedy pouze institucionalizován, rozhodování o této 

podobě však nebylo podloženo kromě několika doporučení ze studie Trávníčkové (2004) 

žádnou formálně publikovanou analytickou bázi.  

Období, které lze ohraničit druhou národní strategií (2005-2007), je 

charakteristické úsilím o porozumění a interpretaci definice obchodování s lidmi za 

účelem nucené práce a jiných forem vykořisťování, které se odehrává zejména na 

výzkumné a teoretické rovině. Ze strany MVČR je patrná snaha převést získané poznatky 

z výzkumů do praxe prostřednictvím vzdělávání např. inspektorátů práce či OČTŘ 

prostřednictvím vlastních výkladů obsahu definice (viz OBP 2005 a 2006). Jak však 

později ukázala praxe, převod myšlenky OBP, které se snažilo o výklad a formování 

názoru OČTŘ, jak rozumět jednotlivým komponentům definice obchodování s lidmi, se 

však ukázal jako do praxe neproveditelný112. Nevládní organizace hledají vlastní hranice 

                                                 

111 Např. Stanovisko OBP k trestnému činu obchodování s lidmi podle §232a trestního zákona ve vztahu k pojmům nucená práce a 

jiné formy vykořisťování (OBP 2006).  

112 Policie_č.16 
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chápání také skrze reflexi své praxe a vyjednávání ohledně konkrétních případů se 

státními subjekty. Při diskusích chápání obsahu definice obchodování s lidmi se objevuje 

téma identifikace obětí obchodování s lidmi jako téma související s možnostmi přístupu 

ke spravedlnosti obchodovaných osob. Dosud však panuje spíše shoda státních i 

nevládních aktérů na tom, že je potřeba „rozvíjet nástroje identifikace“. V jednotlivých 

případech však dochází ke střetu různých pohledů na situaci – to je patrné zejména v tom, 

kdo je či není jako oběť obchodování s lidmi přijat do Programu. Z hlediska poskytování 

služeb lze pozorovat postupnou systematizaci a formalizaci, která souvisí jak legislativou 

upravující sociální služby, tak také s narůstající odbornou informační základnou. V tomto 

období nebyly zaznamenány významné změny ve financování služeb. Pokud jde o 

povahu rozhodování ve věci směřování politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi, 

pokračuje OBP nastavený trend o koncepční činnost postavenou na základě analytických 

výstupů. Kromě zmiňovaných terénních výzkumů si OBP zadalo také analytickou studii 

zaměřenou na možnosti optimalizace bezpečnostní politiky od externího subjektu.113 

Možnosti pomoci obětem však nebyly samostatným předmětem zkoumání. Jejich reflexe 

se však objevila v kapitole Možnosti bezpečnostní politiky - fáze odchodu 

obchodovaných osob z nelegálního systému (IGAC, 2006 s. 19 a násl.) Také OPK, které 

je zodpovědné za koordinaci Programu, v tomto období usilovalo koncepčněji uchopit 

svoji roli a v souladu s úkoly národní strategie zadalo k externímu zpracování dvě studie, 

která se týkaly fungování Programu (Štastná, a další, 2006) a motivačních faktorů 

působících na oběti obchodování s lidmi (Trávníčková, a další, 2006). Jak však později 

upozorňovaly nevládní organizace, doporučení, která vznikla na základě těchto studií, 

nebyla implementována (viz kap. 9 Instituce, aktéři a přístup obětí ke spravedlnosti).  

V souladu se zjištěními ze zahraničních výzkumů došlo k prodloužení doby na 

rozmyšlenou pro oběti, zda budou spolupracovat s OČTŘ ze 30 na 60 dní (MVČR, 2009).  

O koncepční řešení usilovalo však OPK při financování kampaně směřované na 

zákazníky sexuálních služeb. Kampani předcházela analýza odborných textů a terénní 

výzkum a provoz linky byl zhodnocen alespoň deskriptivně ( Hulíková, a další, 2005).   

Období třetí národní strategie (2008-2011) se nese ve znamení rozdílných 

interpretací definice obchodování s lidmi ze strany různých subjektů. Tyto rozdíly jsou 

patrné zejména v situacích, kdy je otázka identifikace oběti obchodování též otázkou 

                                                 

113 Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky (IGAC, 2006). 
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přístupu ke spravedlnosti a právům u této osoby či posouzení závažnosti a následného 

řešení kriminálního jednání pachatelů. Výrazně jsou tyto perspektivy patrné např. na 

případu tzv. Stromkařů, kterého se ujali jako komplexní kauzy zmocněnci poškozených, 

a později jim poskytovala podporu také organizace La Strada. Téma identifikace obětí 

obchodování s lidmi, resp. její nedostatečné praxe ze strany státních orgánů se stalo též 

předmětem otevřené kritiky ze strany mezinárodních organizací a USA. Zatímco nevládní 

organizace hledají nové metody a způsoby práce, jak zpřístupnit pomoc širšímu okruhu 

potenciálně obchodovaných osob a zkvalitnit služby pro ty, které již byly jako oběti 

obchodování s lidmi identifikované, MVČR spíše zužuje možnosti, které potenciální 

obchodované osoby mohou využít zejména úzkou interpretací definice a stagnací 

v rozvoji Programu. V tomto období MVČR nefinancuje externí výzkumnou a 

analytickou činnost. Spoléhá se na vlastní, převážně však deskriptivní zprávy o stavu 

obchodování s lidmi, které jsou publikované od roku 2008 každoročně. O hodnocení 

systému pomoci obětem a politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi se 

prostřednictvím analytické činnosti pokoušejí nevládní organizace, např. Burčíková 

komplexněji pro celou oblast politiky (Burčíková, 2008)  či Kutálková pro oblast 

identifikace obchodovaných osob (Kutálková, 2010). Většina navrhovaných doporučení 

však není zahrnuta do koncepcí politiky ze strany státu (např. MVČR, 2012; MVČR, 

2010).   

Zatím poslední národní strategie (2012-2015) rámuje studované období od roku 

2012 do roku 2013. V toto časovém úseku se na úrovni analytické i interpretační začínají 

rýsovat jasnější rámce chápání obchodování s lidmi za účelem jiných forem 

vykořisťování.  Ministerstvo vnitra publikovalo analýzu, kde připustilo, že interpretační 

praxe českých OČTŘ je oproti praxi ostatních evropských států zúžená. Analýza navíc 

ukázala, že změnou trestního zákoníku se skutková podstata trestného činu obchodování 

s lidmi zúžila oproti mezinárodně uznávané (v EU závazné) definici. Stále častější jsou 

diskuse o dosud neprobádaných formách obchodování s lidmi (např. za účelem 

kriminálních aktivit) a postupně přibývají rozsudky, které pomáhají zpřehlednit justiční 

interpretaci pojmů jiné formy vykořisťování, nucená práce, zneužití tísně apod.  Nevládní 

organizace dále rozpracovávají jednotlivé segmenty specializovaných služeb (např. 

metodu strategického zastupování) a služby, pro šířeji definovaný okruh osob (viz výše). 

Lze říci, že obecný trend porozumění definici pomalu směřuje k jejímu širšímu chápání.  

Oproti tomuto trendu však například OPK zužuje cílovou skupinu Programu a omezuje 
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transparentnost svého rozhodování o přijetí či nepřijetí určitého člověka do Programu. Od 

roku 2012 funguje Program v režimu veřejné zakázky, která není dle MVČR 

z bezpečnostních důvodů vyhlášena veřejně, a organizace, které jsou součinnostními 

partnery MVČR, podléhají utajení, jakož i procedury, které se v rámci Programu 

odehrávají. Dle informací, které byly publikovány v poslední Zprávě o stavu obchodování 

s lidmi v ČR za rok 2013, lze dovodit, že cílová skupina Programu se zúžila z obětí 

obchodování s lidmi dle ust. 168 TZ, na svědky této trestné činnosti114.   

Podíváme-li se na období sledovaných dvaceti let z hlediska vlivu konstrukcí 

obchodování s lidmi jako pojmu, lze na základě analýzy událostí lze tvrdit, že možnosti 

obětí obchodování s lidmi se kromě rozšiřujících se služeb odvíjejí také od toho, jak je 

chápáno jednotlivými aktéry v jednotlivých obdobích obchodování s lidmi. Zatímco 

OČTŘ jsou vždy vázány na znění skutkové podstaty, někteří aktéři si ponechávají prostor 

pro vlastní interpretaci situací, o kterých oběti hovoří. Zpočátku se takový postoj týkal 

nejen nevládních organizací, ale také OPK, které však později od takového přístupu 

upustilo a přejalo zužující pohled policie. Naopak OBP je otevřené pracovat i s jinými 

perspektivami posuzování situace v terénu, než je jen perspektiva aktuálního znění 

skutkové podstaty či úzkého výkladu obchodování s lidmi z perspektivy justice. Analýza 

totiž ukazuje, že změny ve znění skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi 

zdaleka neodpovídají aktuálnímu porozumění obchodování s lidmi jako jevu mezi 

klíčovými aktéry. Skutkové podstata je novelizována vždy až s významným zpožděním 

oproti intepretacím z praxe. Zužování možností pomoci pro oběti obchodování související 

s konstrukcemi definice, se projevuje také na další rovině. I přestože stávající znění 

skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi teoreticky postihuje poměrně 

široké spektrum situací, v praxi ho klíčoví aktéři vykládají mnohem úžeji. Analýza 

událostí také ukázala, že nejrychleji na změny v chápání obchodování s lidmi reagují 

analytické materiály nejen ze strany státních institucí, ale i z produkce nevládních 

organizací. Teprve o něco později se chápání obchodování s lidmi přizpůsobují svým 

obsahem specializované služby. Ty otevírají svoji nabídku postupně širšímu okruhu osob, 

které zažívají širší spektrum zkušeností. Tyto osoby však v mnoha případech nemohou 

plně využívat státem deklarovaná opatření, určená výlučně pro kategorii oběti 

                                                 

114 Pokud je terminologie použitá OPK přesná, je svědek kategorie užší než kategorie oběť, protože se jedná o procesní postavení, je 

tedy nutné, aby OČTŘ disponovalo dostatkem informací k zahájení trestního řízení. 
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obchodování s lidmi, protože jejich zkušenost z hlediska státu buď nelze subsumovat pod 

aktuální znění skutkové podstaty obchodování s lidmi či pod její interpretaci.  

Co se týká obsahu specializovaných služeb pro oběti obchodování s lidmi a 

možností, které jim jejich status přináší, lze tvrdit, že klíčové změny přinášejí buď 

jednotlivé nové normy (novely zákonů, nové zákony či interní akty řízení), které možnosti 

obětí rozšiřují (např. novela zákona o pobytu cizinců a DPO, zákon o sociálních službách, 

zákon o obětech trestných činů) či projekty nevládních organizací, které přinášejí 

rozšíření či zkvalitnění dostupných služeb. Pokud se hlouběji podíváme na rozšíření 

možností, které se děje na základě změny či vzniku zákona, ve všech případech jsou 

možnosti obětí vázány na znění a interpretaci skutkové podstaty obchodování s lidmi 

(např. DPO). Výjimku tvoří změny, které přinesl zákon o sociálních službách. Zmiňované 

projekty nevládních organizací, které rozšiřují či prohlubují služby, se vztahují 

k aktuálnímu chápání obchodování s lidmi. Jak ukázala analýza, přistupují k němu však 

kriticky, zpravidla v širším rámci než pouze v intencích nastíněných obsahem skutkové 

podstaty, a ke konci sledovaného období pokoušejí o definici jejích hranic. Pokud se 

podíváme na to, jak se mění konstrukce klientství, lze vysledovat posun od humanitárních 

služeb, kde je klientka (žena donucená k prostituci) chápaná jako osoba, která potřebuje 

pomoci v základních věcech – strava, ošacení, ubytování, bezpečí, přes rozšiřování 

možností pro klientelu a tedy i sfér, ve kterých je klientství nahlíženo- zejména začlenění 

na trh práce, či podpora klientky jako matky s dětmi, k důrazu na práva klienta či klientky 

jako oběti trestné činnosti. S ohledem na to, že prostor pro uplatňování práv obětí 

obchodování s lidmi byl úzký, přibyly ze strany nevládních organizací další projekty, 

které dávají důraz na jinou složku zkušenosti lidí, zejm. pak na pracovní vykořisťování 

(viz výše) a postupně se „odvazují“ od odvíjení služeb od chápání definice obchodování 

s lidmi ( např. GAATW, 2011).     

Zaměříme-li se na vývoj interakcí aktérů v průběhu sledovaných let, je z něj 

patrné, že zatímco v počátcích byla role NNO významná a stály v podstatě u zrodu jak 

služeb, tak i Modelu jako partneři115, kteří byli i v rámci analytické činnosti chápáni jako 

expertní zdroj informací (Trávníčková, 2004), postupně svoji pozici NNO ztrácely a to 

nikoli jako jednotlivé organizace, ale obecně jako skupina aktérů z NNO. To je 

nejmarkantněji vidět např. na tom, jak byla přijata aktivita NNO ve vztahu k připomínkám 

                                                 

115 Policie_č.1 
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k Programu, které nebyly aktéry ze státní správy akceptovány (viz výše). O dalším vývoji 

možných vztahů NNO, které poskytují služby obětem, a státu, se lze jen dohadovat 

s ohledem na to, že podléhají utajení. V dlouhodobé perspektivě si nelze nevšimnout, že 

zatímco v době, kdy služby, které pro oběti obchodování poskytovaly NNO, měly podobu 

spíše humanitární pomoci a vztahy se formovaly, byla pozice NNO nejsilnější. Postupně, 

jak se služby rozšiřovaly, a zejména v době, kdy začal být kladen důraz na práva obětí 

jako poškozených v trestním řízení a obětí trestné činnosti, a NNO začaly spolupracovat 

s externími aktéry z řad advokátních kanceláří, jejich pozice začala být komplikovanější 

a docházelo k častějším střetům zájmů mezi tzv. trestněprávním zájmem, který dominuje 

mezi OČTŘ a postupně nabývá na významu ve státní správě, a zájmy obětí. Na úrovni 

dohadu vycházejícího ze zjištění učiněných prostřednictvím rešerše zahraniční literatury, 

je předpoklad, že postoj NNO se nikdy neradikalizoval až do té míry, kdy by např. ze 

přímo ze strany NNO přišel podnět k externímu přezkoumání praxe ve státní správě i 

proto, že účastí v Programu získávaly přímo dvě ze zainteresovaných NNO prostředky na 

financování služeb. Navíc všechny specializované NNO mají díky spolupráci se státem 

přístup k v podstatě exkluzivní možnosti účasti v meziresortních jednáních, což znamená 

přístup k diskusím k podobě celé politiky. Tyto NNO mají také možnost zpřístupnit své 

klientele služby v Programu, které pro některé klientky či klienty měly význam zejména 

s ohledem na možnou legalizaci pobytu a možnost návratu do země původu (více viz 

kapitola 10.1. Program podpory a ochrany obětí).  Účast na spolupráci v Programu a tedy 

i úzká kooperace se státem, jak se vyjádřila jedna z pracovnic NNO, dodávala NNO také 

pocity jisté exkluzivity116. Ostatně, politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi je 

z hlediska aktérů oblastí velmi exkluzivní. Je totiž zajímavé, že do oblasti pomoci obětem 

nevstoupil za celých sledovaných dvacet let další aktér, který by dlouhodobě 

systematicky působil mimo MVČR, v rámci kterého se se k OPK přidalo OBP a později 

OAMP. Mimo policii a nevládní organizace, jejichž počet se během let rozšířil na tři, 

které se v této oblasti profilují, se žádný další významný aktér nepřidal. Jedinou výjimkou 

v posledním sledovaném roce, je situace, kdy do oblasti pomoci prostřednictvím 

systémového zakotvení práv obětí v ZOTČ, vstoupilo MS.  

V prvním období před publikací první národní strategie, byla povaha rozhodování 

o podobě politiky v oblasti pomoci, ale i celé politiky pro oblast boje proti obchodování 

                                                 

116 NNO_č.28 
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s lidmi převážně reaktivní. Informace dostupné mezi různými aktéry byly publikovány 

spíše ad hod na konferencích a sbornících. Období vymezené první a zejména druhou 

národní strategií, tedy dobou, kdy koncepci politiky převzalo OBP, je charakteristické 

zadáváním analýz a výzkumných šetření a následné snahy implementovat do praxe 

alespoň některá doporučení. Zatímco pro oblast koncepcí politiky se toto relativně dařilo 

(oblast, za kterou bylo zodpovědné OBP), např. v oblasti výkladu a aplikaci definice 

obchodování s lidmi snahy o koncepčnost úspěšné spíše nebyly, či se o to relevantní aktér 

ani příliš nesnažil. To se týkalo zejména oblasti působnosti Programu, jež fungování 

nebylo podrobováno systematické evaluaci a který nereagoval, alespoň z perspektivy 

některých aktérů, na aktuální situaci. V období vymezeném třetí národní strategií nejsou 

zaznamenány žádné výzkumné aktivity, které by realizoval či zadával v této oblasti stát, 

který spoléhá pro strategickou rovinu na spíše na obsahově extenzivní, ale z hlediska 

analytického převážně deskriptivní zprávy publikované OBP, případně na výstupy 

z expertních diskusí. Teprve na konci tohoto období byla naplánována legislativní 

analýza, jenž měla pomoci zkvalitnit implementační praxi, ze které vzešla doporučení pro 

změnu zákona (Šmíd, 2013).    

V průběhu let nelze nevidět významné posuny v diskurzu i v podobě opatření, 

která jsou uplatňována ve sledované oblasti politiky. Z hlediska strategického se však 

jednalo převážně o reaktivní politiku vůči změnám. Výjimkou byly snahy OBP či 

některých nevládních organizací. Výzkumy a analýzy, které byly realizované, však 

obsahují někdy až desítky doporučení, z nichž se převážná většina do praxe nikdy 

netransformuje. Chybí také cílené úsilí ze strany NNO svá doporučení prosazovat.  

Z takového závěru se proto pokusím poučit a počet doporučení ke změnám omezím na 

několik.
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Etapa/dimenze 

 

Interakce aktérů Rozhodování  Interakce potenciálů 

(zdrojů) veřejné politiky,  

Povaha 

obchodování 

s lidmi 

Koncept služeb NNO Dominující 

konstrukce obětí 

obchodování s 

lidmi  

1993-2003 Impuls ze zahraničí 

(ženské NNO) 

Významná role NNO 

při publikační 

činnosti – konference 

a publikace, tlaky ze 

zahraničí k rozvoji 

systému   

Rozhodová

ní reaktivní, 

informační 

báze  - 

zkušenostní  

Finance ze zahraničí (pro 

NNO, později pro první 

výzkum a projekt, jenž 

inicioval vznik Programu) 

Násilí na ženách  

Kriminální aspekt 

prostituce  

„humanitární“ 

pokrývající základní 

potřeby (např. 

ubytování, strava, 

ošacení) a  

 informačně preventivní 

 

Svědkyně, ženy 

z prostituce  

 

2003-2005 Přechod kompetencí 

z OPK na OBP, které 

zahájilo koncepční 

přístup ke konstrukci 

a implementaci 

politiky.  OPK zůstal 

v kompetenci 

Program. NNO se 

staly součást tvorby 

systému pomoci ze 

strany státu.    

Reaktivní, 

počátek 

analyt. 

snažení – 

zadány 

první  

terénní 

výzkumy, 

publikována 

první 

analýza,  

realizovaná 

evaluace 

Programu   

Vliv zahraniční dokumentů 

na změnu trestní 

legislativy.   

Organizovaný 

zločin 

v prostituci,  

Otevírá se téma 

pracovního 

vykořisťování a 

nucené práce 

nejen u žen, 

později také i jako 

problém mužů.   

Formalizace služeb a 

spolupráce NNO 

s dalšími aktéry systému 

(Program), posun ke 

službám jako přístupu 

k právu (např. též právní 

služby).  

Oběť, osoba 

v krizi, osoba, 

která se 

potřebuje 

navrátit, zdroj 

informací pro 

OČTŘ, Češka 

v zahraničí 

nucená 

k prostituci, 

později i 

migrantka či  

migrant 

vykořisťovaní 

mimo 

sexbyznys.  
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Etapa/dimenze 

(pokr.) 

Interakce aktérů Rozhodová

ní  

Interakce potenciálů 

(zdrojů) veřejné politiky,  

Povaha 

obchodování 

s lidmi 

Koncept služeb NNO Dominující 

konstrukce obětí 

obchodování s 

lidmi  

2005-2007 Adaptace interakcí 

aktérů na zákon o 

sociálních službách.  

Realizovány 

další terénní 

výzkumy, 

snaha o 

evidence 

based 

politiku 

(zejm. 

v oblasti 

vykořisťová

ní mimo 

prostituci)  

Zakotvení DPO 

v legislativě na základě 

povinnosti dané evropskou 

směrnicí.  

Prohlubuje se 

snaha o 

porozumění 

jednotlivým 

termínům – jiné 

formy 

vykořisťování, 

nucená práce 

apod. Důraz na 

pracovní 

vykořisťování. 

Klientský systém.  

Odškodnění obětí OSL 

jako téma NNO,  

zastupování obětí 

v trestní oblasti,   

později. Služby se 

soustředí také na 

obchodované osoby jako 

na lidi, kteří potřebují 

pracovní začlenění.  

Práva klientů a klientek 

upravena zákonem.  

Migrantka či 

migrant, kteří 

byli pracovně 

vykořisťováni (v 

rámci 

klientského 

systému), oběti 

„novodobého 

otroctví“. 

Obchodovaná 

osoba jako 

uživatelka 

sociálních 

služeb.  

2008-2011 Oslabování pozice 

NNO, nejsou 

chápány jako 

expertní partner i 

přes podněty, které 

přinášejí.   

Reaktivní, 

případně 

obtížná 

implementa

ce 

koncepčníc

h kroků 

zejm. 

v oblasti 

definice  

(viz 

výklady pro 

Zapojení zmocněnců 

poškozených do 

problematiky chápání OSL 

(kauza Stromkaři) první 

žaloba na fungování 

Programu.  

Mezinárodní kritika 

uplatňování a podoby 

opatření vázaných na 

identifikaci obětí OSL. ČR 

v Tier II US TIP report 

(2011).  

Organizovaný 

zločin v oblasti 

obchodování 

s lidmi za účelem 

pracovního 

vykořisťování – 

úzká intepretace 

OČTŘ.    

Dvojí koncept služeb -

služby orientované na 

oběti OSL ve smyslu 

trestním a služby 

orientované na osoby 

vykořisťované. 

Dostavují se první 

úspěchy se získáním 

odškodnění pro obětí. 

Právní zastupování jako 

cesta k  vyjasnění pojmu 

OSL (ke konci období) 

Oběť 

obchodování 

s lidmi za 

účelem 

pracovního 

vykořisťování, 

formální a 

obsahové 

zužování 

kategorie oběti, 

která má nárok 

na pomoc 
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OČTŘ). 

Zahájení 

publikace 

zpráva o 

stavu OSL – 

deskripce 

událostí, 

absence 

výzkumu.  

Řešení střetů rámců: 

osoba v Programu vs. 

klient sociálních služeb,  

Osoba v krizi důsledkem 

špatných prac. podmínek 

vs. Oběť OSL, vznik 

nové služby tzv. 

Nízkoprah.   

z Programu od r. 

2010. 

Obchodované 

osoby, které je 

možné zachytit 

v terénu.  

2012-2013 Ztráta možnosti 

veřejné kontroly nad 

poskytováním služeb 

v rámci Programu, 

pravidla určuje OPK, 

absence kritiky ze 

strany NNO.   

 

 

 

Změny 

v Programu 

činěné bez 

analýzy 

situace,  

reaktivně, 

realizována  

analýza 

rozsudků 

s doporučen

ím ke změně 

trestní 

legislativy   

Změna fin. Programu. Vliv 

evropské směrnice na 

legislativu – podoba nově 

účinného zákona o obětech 

TČ, změna znění TČ OSL 

v TZ v přípravě také 

důsledkem výstupů 

z analýzy.   

 

Zahájení diskuse 

nad dalšími 

formami 

obchodování 

s lidmi – výroba 

drog (zejména 

případy 

„zazděných 

zahradníků“), 

drobná 

kriminalita  

Publikované rámce 

spolupráce ADVO a 

klienta/klientky soc. 

služeb v rámci 

zastupování. Nejasné 

vazby mezi postavením 

klienta/klientky 

sociálních služeb a 

osoby, která je zařazena 

do Programu.  

Oběť trestné 

činnosti, zvláště 

zranitelná oběť.  

Tabulka č. 5. Shrnutí významných momentů a charakteristik v rámci jednotlivých dimenzí politiky. Zdroj: autorka 
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9. Instituce, aktéři a přístup obětí ke spravedlnosti  

 

Tato kapitola je druhou stěžejní částí práce. Oproti analýze událostí, která 

z časového hlediska zachycuje období dvaceti let, je tato kapitola orientovaná na poslední 

zhruba tři roky fungování systému pomoci obětem. Kapitola je členěna do oddílů, které 

jsou věnovány vždy jedné z klíčových institucí pomoci. V každém oddíle je stručně 

nastíněna povaha instituce s důrazem na její cíle a fungování a aktéry, kteří se v rámci 

této instituce dostávají do interakcí. Pozornost je vždy věnována postavení a konstrukci 

cílové skupiny konkrétního institucionálního rámce. V závěru kapitoly jsou klíčová 

zjištění shrnuta v přehledné tabulce (tabulka č. 8), jejíž podobu, podobně jako dimenze, 

na které jsem se v analýze soustředila, formovala teoretická východiska práce, zejména 

ACI a teorie sociální konstrukce cílových skupin.   

Jak již vyplynulo z kapitoly metodologie, hlavním zdrojem dat pro tuto část byly 

polostrukturované rozhovory s aktéry, analýza VPD a dalších. 

Klíčové obsahové celky tvoři oddíl věnovaný Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi, specializovaným službám pro oběti obchodování s lidmi, 

dlouhodobému pobytu za účelem ochrany a identifikaci, jejichž obsah je diskutován, jak 

je popsáno výše. Výjimku tvoří část věnovaná analýze zákona o sociálních službách, která 

je vtělena do oddílu, který se věnuje specializovaným službám a zaměřuje na otázky 

souladu specializovaných služeb a litery tohoto zákona.  Druhou výjimkou je oddíle 

věnovaný zákonu o obětech trestných činů. Tento zákon je účinný pouze několik měsíců, 

které zasahují co sledovaném období. Navíc klíčoví poskytovatelé specializovaných 

služeb nebyli ve sledovaném období registrováni u MS, což by je opravňovalo 

k formálním interakcím v rámci této instituce. Nebyl též zaznamenána ani jiná aktivita 

v této oblasti. Proto tento oddíl pouze popisuje rámce zákona.  

9.1. Program podpory a ochrany obětí  

Cíle, jichž má politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi pomocí Programu 

podpory a ochrany obětí dosahovat, jsou dle materiálů MVČR tři: “poskytnout obětem 

obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich důstojnosti a lidských práv“ 

(MVČR, 2008a str. 2 přílohy č.2). Dalšími cíli jsou: motivovat oběti ke svědecké 

výpovědi a napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, 



 

117 

 

usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi a 

program dobrovolných návratů – zprostředkovat návrat českých obětí obchodování 

s lidmi zpět do ČR, kde se pak  mohou/nemusí rozhodnout k účasti na Programu (tamtéž).  

Interakce aktérů realizované v rámci Programu se odehrávají v podstatě na dvou 

rovinách, které jsou propojené. Jedná o spolupráci v konkrétních situacích vztahujících 

se k řešení případu jednotlivého člověka (předpokládané oběti obchodování s lidmi) a na 

rovinu „koordinačně politickou“, jejichž výsledky lze zachytit na koordinačních 

schůzkách k Programu117, případně na MKS či v obsahu různých dokumentů, které si 

aktéři vyměňují. Tato rovina pak ovlivňuje řešení konkrétních případů. Informace, které 

jsou prezentované v této kapitole, pokud není uvedeno jinak, reflektují situaci do konce 

roku 2012, kdy byly podepsány smlouvy, které zavazují organizaci či organizace, které 

s MVČR na Programu spolupracují, k mlčenlivosti118, což dále znemožnilo zkoumat praxi, 

aniž by nebyla porušena tato povinnost.   

V rámci fungování Programu se dostávají do interakcí především aktéři, kteří se 

na realizaci Programu podílejí. Dle Metodického návodu119  se jedná o 1. náměstka 

ministra vnitra, jehož agendu až na výjimku identifikace oběti v komplikovaných 

případech, vykonává OPK (další z formálně ustavených aktérů), kde je k této činnosti 

pověřena jedna referentka120, jejíž práci zaštituje ředitelka OPK. Dalším významným 

aktérem v rámci Programu je Policie ČR, zpravidla se v praxi jedná o UOOZ SKPV 

PČR121.  Dalšími aktéry jsou nevládní organizace, se kterými Ministerstvo vnitra uzavřelo 

dohodu o spolupráci122. Do roku 2012 se jednalo organizaci La Strada a Projekt Magdala 

SČKCH ( MVČR, 2013) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Po roce 2012 

nejsou jména konkrétních organizací, které služby zajišťují, veřejně známá. 

Pravděpodobné oběti obchodování s lidmi, k zabezpečení jejichž důstojnosti, ochrany a 

lidských práv je Program též vázán (viz dále), jako aktér Programu nejsou zmiňovány 

v interních aktech řízení ani v dalších dokumentech MVČR.  

                                                 

117Koordinační schůzky, jejichž svolavatelem je OPK jsou setkaní aktérů k zajištění fungování Programu, kde se aktéři informují o 

změnách a též řeší aktuální problémy (MVČR, 2012 str. 8)  

118 Služby v rámci Programu byly zadány v rámci veřejné zakázky, jejíž zadání nebylo, jak uvádí MVČR z bezpečnostních důvodů 

veřejné. (viz dále)  

119Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  

120 Stát_č.5   

121 NNO_č.2 

122 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  
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Na rovině „koordinačně politické“ vstupují do interakcí v některých případech i 

další aktéři- zejména OBP jako národní zpravodaj a koordinátor politiky prevence a boje 

proti obchodování s lidmi a OAMP jako odbor, který má ve své gesci udělování DPO.  

9.1.1. Konstelace aktérů na implementační úrovni  

Koordinaci fungování Programu má ve své gesci OPK. OPK také rozhoduje na 

základě posouzení určené referentky123, formálně zaštítěném rozhodnutím ředitelky OPK 

o zařazení resp. vyřazení obětí obchodování z Programu124. Po formální stránce tedy OPK 

drží v rukou moc rozhodovat o osudu konkrétního člověka, který o vstup do Programu 

prostřednictvím některého z aktérů žádá. Moc OPK  rozhodovat, kdo je oprávněn 

k pomoci a kdo nikoli, by bylo možné chápat jako v podstatě absolutní. V procedurách, 

které se vztahují k žádostem o vstup resp. rozhodnutí o vyřazení z Programu, není 

přípustná možnost odvolat se proti rozhodnutí.   

O možnost zavést institut odvolání či formální proceduru stížnostního 

mechanismu usilovaly NNO v roce 2011125. Dle vyjádření OPK však není postup prováděn 

podle správního řádu či jiného zvláštního právního předpisu, v jehož intencích by bylo 

vydáno rozhodnutí. Jedná se „stvrzení zařazení či vyřazení“, kterým se oznamuje již 

nastalý faktický stav a je v podstatě formálním krokem126.  Svůj názor na povahu procesu 

rozhodování MVČR nezměnilo ani na základě stanoviska soudu, které bylo součástí 

rozsudku ve věci žaloby jednoho z klientů původně zařazeného do Programu, který se 

prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí MVČR ve věci 

vyřazení z Programu. Soud nárok zamítl z formálních důvodů127. V odůvodnění však 

výslovně uvedl, že se při rozhodování o zařazení či vyřazení jedná o nakládání 

s veřejnými prostředky, a proto se jedná o rozhodování v rámci veřejné správy a podání 

rozkladu ze strany žalobce bylo oprávněné. MVČR dle názoru soudu rozhodovalo na 

základě správního řádu.128 MVČR se s názorem soudu neztotožnilo. Dále trvá na tom, že 

                                                 

123 Stát_č.5 

124 tamtéž 

125 Podněty nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi, dokument ze dne 5.1. 2011 

126 Vyjádření k podnětům nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi, ze dne 21.4.2011 

127 Žaloba však byla zamítnuta s odůvodněním, že žalobce nevyčerpal všechny řádné opravné prostředky dané správním řádem, a 

tedy nesplnil zákonné povinnosti k podání žaloby  

128 Rozsudek Městského soudu ze dne  3.11.2011  
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osobám, které žádají o vstup do Programu či osobám vyřazeným právo na přezkoumání 

rozhodnutí nepřiznává. Své stanovisko opírá o to, že Městský soud v daném usnesení 

nesprávně spojuje udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území 

dle § 42e zákona o pobytu cizinců se samotným Programem129. S takovým výkladem však 

nesouhlasili právníci nevládních organizací, ani právní zástupce klienta130.  

Předpokládané oběti obchodování s lidmi, tedy cílová skupina Programu, nejsou 

nahlíženy ani v rámci formalizované podoby instituce Programu, ani z pohledu OPK jako 

aktéři interakcí. To je zřejmé zejména z Metodického návodu, ve kterém jsou aktéři, kteří 

jsou rozeznáni ze strany MVČR jako subjekty naplňující cíle této instituce, taxativně 

vymezeni131. Návod však o obětech jako subjektech resp. tedy aktérech nehovoří.  

Odlišný postoj ohledně konstrukce obětí obchodování s lidmi v rámci instituce 

Programu deklarují organizace poskytující specializované služby. Upozorňují, že oběti 

jako aktéry celého procesu pomoci ze své pozice chápou. Svůj postoj tyto organizace 

vyjádřily např. ve společném dokumentu, kterým usilují o změny fungování Programu132. 

Oběti se k vlastnímu postavení v rámci Programu zpravidla nevyjadřují (viz dále).   

Na tomto místě bych připomněla, že návrh na zařazení oběti do Programu podává 

jiný subjekt než oběť sama.  Oběť sama v praxi pouze podepisuje „Vstupní prohlášení 

pravděpodobné oběti obchodování s lidmi pro účely podání návrhu na zařazení do 

Programu“.  Podpisem na tomto dokumentu stvrzuje, že bere na vědomí cíle Programu, 

nabídku služeb, povinnosti oběti zařazené do Programu, zpracování osobních údajů 

v rámci Programu, práva oběti v rámci programu, podmínky vyřazení oběti z programu a 

postup po uplynutí lhůty na rozmyšlenou resp. po vypršení oprávnění k pobytu. Svým 

podpisem rovněž souhlasí se vstupem do Programu.133 To, že oběť sama není aktérem 

v celém procesu, má za následek např. skutečnost, že jí nejsou rozhodnutí MVČR 

oznamována písemně, informován je subjekt, který žádost podal.  

Organizace poskytující specializované služby žádaly zmiňovaným dokumentem 

MVČŘ o zahrnutí východiska aktivní participace obětí obchodování s lidmi mezi vůdčí 

                                                 

129 Zápis z MKS konané dne 23.6. 2013  

130 Terénní poznámky, r. 2012 

131 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  

132 Podněty nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi ze dne 5.1. 2011 

133 tamtéž  
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principy fungování Programu, což by dle jejich názoru umožnilo zajištění rovnocenného 

postavení obětí jako partnera v celém procesu účasti v Programu a to jak z hlediska práv, 

tak i povinností, případně následků za nedodržení podmínek spolupráce. Konkrétně pak 

navrhovaly, aby se z pravděpodobné oběti obchodování s lidmi stala tato osoba 

plnohodnotným  žadatelem/žadatelkou o vstup do Programu. To by v praxi znamenalo, 

že by o vstup do Programu nežádal další aktér, ale oběť sama. NNO též navrhovaly výše 

zmíněné právo na odvolání proti rozhodnutí MVČR o nezařazení do Programu a 

rozhodnutí o ukončení účasti v Programu s cílem, aby bylo možné rozhodnutí 

přezkoumat134.   

Postoj k OPK, jež je zároveň aktivním tvůrcem institucionálního zajištění 

Programu, a je tak vyjádřený Metodickým návodem ke způsobu konstruování postavení 

obětí, lze dovozovat např. na  jedné z mála kauz, kdy oběť sama resp. v zastoupení 

právního zástupce chtěla intervenovat do celého procesu zařazování resp. vyřazení. 

Z vyjádření na koordinační schůzce vyplynulo, že tento právní zástupce není chápán jako 

partner pro OPK – není subjektem Programu. Jako „partner pro diskusi“ v konkrétním 

případě byla chápána pouze nevládní organizace, jejíž služby klient využíval135.   

Jak vyplynulo ze zkoumání, ukazuje se, že lidé zařazení do Programu či lidé, kteří 

žádost o vstup zvažují, aktivně na obhajobu svých práv příliš nevystupují136. Během 

posledních cca pěti let byly zaznamenány pouze dva případy, kdy se taková osoba aktivně 

sama či prostřednictvím svého zástupce práv domáhala. V jednom případě tato osoba 

prostřednictvím právního zástupce dokonce podala na MV žalobu (viz výše). V případě 

druhém se jednalo o ženu, která si stěžovala na vyřazení z Programu a nekvalitně 

poskytované služby, též ve spolupráci s právní zástupkyní 137.  

Policie roli obětí v Programu konstruuje do jisté míry instrumentálně. Na tento 

pohled na postavení obětí  v Programu obecně upozorňovali někteří zástupci a zástupkyně 

relevantních aktérů v rozhovorech138 .  Jeho povahu vystihla referentka OPK v jednom 

z rozhovorů, kde zmiňovala roli policie v Programu v kontextu udělování pobytových 

oprávnění: „policie, pokud ona ví už, že toho člověka potřebuje … dobře ví, že mají 

                                                 

134 tamtéž 

135 Terénní poznámky r. 2011 

136 NNO_č.28, NNO_č.2, NNO_č.9  

137 NNO_č.9 

138 NNO_č.2, policie_č.1, NNO_č.9 
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určitou dobu na ten výjezďák a pokud si toho člověka chtějí nechat v Programu nadále a 

chtějí spolupracovat, tak už sami si to hlídají a sami už ví, jestli mu to dají.“139 

Tento výrok poukazuje na další zkoumanou rovinu, tedy na modus interakcí mezi 

aktéry. Jak již bylo naznačeno výše, formálně přísluší rozhodování o vstupu, setrvání a 

vyřazení  OPK.  Na možnost, že Program v podstatě funguje dle potřeb policie, upozornila 

již studie DIC, která mapovala Program v prvních letech fungování (Štastná, a další, 2006 

s. 13). S ohledem na povahu procesu rozhodování a jeho faktickou nepřezkoumatelnost 

lze na pokračující trend v dominantním vlivu na rozhodování o vstupu do Programu 

usuzovat zejména z výroků zúčastněných aktérů.  Jedna z pracovnic specializované 

nevládní organizace v této souvislosti přímo říká „Pokud se týká Programu, je to jasný, 

prostě rozhodne policie, jestli se jim ...no to není úplně o tom, jsou tedy nějaké indikátory 

obchodování … rozhoduje o tom v souladu s tím, zda budou ochotni otevřít trestní 

řízení“140  čímž v podstatě potvrzuje vyjádření pověřené referentky. Jak ukazují 

doporučení k implementaci CEDAW z roku 2010 také setrvání oběti v Programu, je ve 

významné míře řízeno potřebami policie, která určuje, zda je ta či ona oběť dále přínosná 

a chce či nechce kooperovat v trestní řízení ( Commitee on the CEDAW, 2010 s. 6). Jedna 

z referentek hierarchii cílů Programu, shrnula následujícím způsobem: „No, ono to 

koresponduje s nastavením Programu. …celý Program je zaměřený na odhalování 

organizovaného zločinu v oblasti obchodování s lidmi. A těm lidem se poskytujou určitý 

služby a s tím související asistence a ochrana. Ale …ten pilíř na kterým stojí ten Program 

je skutečně k tomu, abychom dosáhly na odhalení organizovanýho zločinu“141.   

Z hlediska policie je pak způsob konstruování cílové skupiny Programu 

odvoditelný na obecné rovině  poslání instituce policie jako takové. Prioritou ÚOOZ či 

dalších specializovaných složek kriminální policie je dopadnout pachatele či pachatelku142 

trestné činnosti a poskytnout dostatek důkazů k jeho/jejímu odsouzení.  Oběť 

                                                 

139 Dle nastavené Programu má oběť možnost využít tzv. dobu na rozmyšlenou, zda bude spolupracovat s OČTŘ. V minulých letech 

se vedly spory mezi specializovanými NNO a MVCR, zda v této době má mít policie možnost kontaktovat předpokládanou oběť či 

nikoli. V rámci fungování Programu byly zaznamenány případy, kdy v době na rozmyšlenou byla žádost o vstup akceptována i bez 

kontaktu oběti s policií. MVČR tedy fakticky rozhodlo i bez stanoviska policie. Jednalo se však pouze o dobu, kdy je přepokládané 

oběti udělen výjezdní příkaz; v další fázi Programu, kdy je udělováno vízum za účelem strpění pobytu na území či DPO, je však 

stanovisko policie klíčové (terénní poznámky autorky).    

140 NNO_č.9 

141 Stát_č.5 

142 Zákon ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) a Zákon ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky 
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obchodování s lidmi je pro tyto složky důležitou svědkyní a zdrojem informací, které 

mohou pro stíhání a odsouzení kriminálního jednání pomoci. Jeden z klientů interakci 

např. zachytil takto: „A ona [policistka] mi ukázala odznak, jestli bych jim náhodou 

nechtěl tohle to říct, já jsem říkal, že mi nevadí, že to klidně řeknu co se dělo a jak to bylo. 

Tím pádem si mě vzali do poradny ti policajti a zjistili, že těch případu je víc, co se časem 

naskládalo, tak že ona uznala, že spadám pod ten organizovány zločin a že jsem byl 

zneužitý“143. Jak ilustruje na jednom z příkladů z praxe pracovnice NNO, policista, který 

s ní řešil možnou spolupráci na případu klientky, nezvažoval uplatnění lhůty na 

rozmyšlenou pro klientku, ale „ …uvažuje o tom, jestli je to relevantní [pro zahájení 

trestního stíhání] … a pak by vůbec otevíral otázku vstupu.“144  Význam oběti jako 

svědkyně a roli Programu též vysvětluje ve své práci jeden z policistů z UOOZ, má 

s fungování s Programu zkušenosti: „…zastávám názor, že jedinečnost a nezastupitelnost 

Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi spočívá nejen v jeho 

komplexnosti a propracovanosti, ale i v důrazu na postih osob, které se na obchodování 

s lidmi podílejí…. Z tohoto pohledu je tedy důraz kladený na motivaci obětí obchodování 

s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování k podání svědecké výpovědi principiálně 

správný a přispívající k ochraně lidských práv a lidské důstojnosti všech osob, které jsou 

touto trestnou činností ohrožovány“ (Vavrda, 2010 s. 47). Zkušenost s tím, že se klientky 

cítily využité pouze jako zdroj informací, má jedna z pracovnic NNO, která se o praxi 

přijímání do Programu vyjadřuje též jako o diskriminační praktice, ve které jsou 

upřednostňováni ti, kdo jsou pro policii přínosní: „Obecně, je to diskriminační. Do 

Programu vezmou toho, kdo se hodí policii, jehož výpověď je platná při vyšetřování. 

[klientky] říkaly právě to, že všechny z nich se toho účastnily toho vyšetřování. Nebyl 

nikdo, kdo by nemusel. … Také si stěžovaly, že jakmile skončilo pro ně, že už byly 

vytěžený, že ten zájem opadl. Braly to úkorně, že je někdo využil a tak. A to mě překvapilo, 

jak to dokážou formulovat. Jsou to věci, který třeba já vím, nebo je tuším, ale že na to 

přišly. A co je problém, také jsou ty různé ženy, jak to říct, s omezenou mentální 

schopností“145. 

Do interakcí v rovině řešení konkrétních případů se dostávají kromě OPK a policie 

také specializované nevládní organizace. Poslední dva jmenovaní přinášejí návrhy na 

                                                 

143 Klient_č.18 

144 NNO_č.9 

145 NNO_č.3 
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zařazení do konkrétního člověka do Programu ( MVČR, 2013 ). OPK  žádosti 

administruje a na základě jejich obsahu a stanoviska policie uděluje souhlas se zařazením. 

Jak uvedla referentka, která Program administruje „…identifikace, tak jak je nastavená 

v Programu, tak ta leží…na neziskovým sektoru a na policajtech. My jsme tu závislí na 

tom, jak dobře mi napíšete návrh“146  

Specializované nevládní organizace v rámci Programu pak dle interních aktů 

řízení přijímá do péče pravděpodobnou oběť, zprostředkuje kontakt oběti s policií, 

jakmile se oběť rozhodne spolupracovat 

s orgány činnými v trestním řízení, a informuje o tom odbor prevence kriminality. 

Dále také poskytuje oběti zařazené do programu služby uvedené v čl. 5, informuje odbor 

prevence kriminality a policii o všech závažných skutečnostech týkajících se oběti 

zařazené do programu, zejména o těch, které mohou vést k vyřazení oběti z programu, a 

průběžně konzultuje s policií další postup. Rovněž cestou odboru prevence kriminality 

pomáhá oběti (cizinci) s úpravou jejího pobytu na území České republiky, a spolupracuje 

v případě potřeby s jinými nevládními organizacemi147.  

Nastíněné povinnosti formují jednání specializované NNO vůči oběti i vůči 

dalším aktérům v Programu.  Jak upozorňuje jedna z pracovnic specializované NNO, 

nevládní organizace musí vyhodnotit, zda je osoba, se kterou se setkají, je člověkem, 

kterému je možné a zároveň užitečné nabídnout služby Programu. „je to dilema. Když je 

tu klient, který něco potřebuje, tak ho dáš do Programu. Je to něco za něco148“a 

upozorňuje, že se v podstatě vymění pomoc za spolupráci s policií a příběh klienta.  V této 

rovině je potřeba spatřovat hledisko užitečnosti, které uplatňují specializované nevládní 

organizace.  Jak je ukázáno dále, taková rozvaha má smysl pouze u možných obětí 

obchodování s lidmi, které jsou v ČR v neregulérním postavení a/nebo chtějí využít návrat 

do země původu (tabulka č. 6).   

To, zda je možné oběti nabídnout účast v Programu, se v souladu s interními akty 

řízení149 odvíjí od posouzení, zda se jedná o „pravděpodobnou oběť obchodování s lidmi“. 

Nevládní organizace však také zvažují, zda má člověk šanci na úspěch pro zařazení a to 

                                                 

146 Stát_č.5 

147 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení, s 6 

148 NNO_č.2 

149 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  
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s ohledem na nejasnou interpretaci definice obchodování s lidmi ze strany policie 

(Kutálková, 2010 s. 69). Starší studie DIC např. zjistila, že nevládní organizace La Strada 

měla ve sledovaném období úspěšnost při podávání návrhů na zařazení pouze 44% oproti 

100% v případě UOOZ (Štastná, a další, 2006 s. 44).  

Jedna z pracovnic také poukazuje na to, že může docházet ke střetům zájmů mezi 

cíli klientek a klientů a cíli organizací, resp. MVČR a domnívá se, že Program by mělo 

administrovat alespoň částečně MPSV. „Nebo by to alespoň mělo být multidisciplinární. 

Ať se vnitro účastní, ale ať je to prostě na půl. Alespoň. Víš, z hlediska cílů organizací to 

je směšný. Organizace má nějaký cíle, ale cíle těch klientů jsou prostě úplně jiný. Dochází 

ke konfliktu zájmů… MV má za úkol dopadnout zločince a zlikvidovat organizovaný 

zločin. Kde je pak pomoc a ochrana obětem, když tam nevezmou ty, co nespolupracujou 

s policí? Oběť má přece právo nevypovídat, má právo dostat sociální služby, to je jiný 

účel“150.  Stejná pracovnice také dodává, že to konzultovala s kolegyní z jiné organizace, 

která se na základě širokých zkušeností na mezinárodním poli domnívá, že v celé Evropě 

je praxe podobná, tedy řízená potřebami policie151.  Tato poznámka již poukazuje také na 

druhou rovinu praxe institucionalizované Programu, kterou je koordinačně politická 

rovina interakcí.  

9.1.2. Koordinačně politická rovina 

Koordinačně politická rovina fungování Programu se odehrává převážně na 

koordinačních schůzkách k Programu či na MKS. Částečně také při dalších interakcích 

aktérů, kteří se setkávají při každodenní činnostech či na odborných akcích. Na této rovině 

lze označit za dominantními aktéry specializované NNO a OPK.  

OPK je zodpovědné za svolávání koordinačních schůzek k Programu, analýzu 

jeho fungování a jeho prezentaci. Jedná tak na základě pověření 1. náměstka ministra 

vnitra152. V předchozí části jsem poukázala na nemožnost kontroly mechanismů, které 

probíhají v rámci Programu. Tu OPK posílilo změnou, která se týkala zejména 

financování Programu, ale také jeho celkového fungování. Jak sdělila referentka, která 

Program administruje, na MKS z bezpečnostních důvodů není již zveřejňováno jméno 

organizace, která byla vybrána k realizaci zakázky týkající se nabízení služeb Programu. 

                                                 

150 NNO_č.3 

151 NNO_č.3 

152 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  
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Smlouvy s touto organizací budou uzavírány na 4 roky a jsou v nich zahrnuty mimo jiné 

služby pro klienty umístěné v Programu a preventivní a poradenské služby.153 To v praxi 

znamená, že nevládní organizace, které s OPK spolupracují, jsou vázány mlčenlivostí 

ohledně fungování Programu a není tedy možné, aby např. veřejně kritizovaly některé 

skutečnosti, jako tomu bylo v minulosti. Lze dovodit, že ani subjekt, který služby 

poskytuje, podobně jako MVČR nemůže z deklarovaných bezpečnostních důvodů o této 

skutečnosti hovořit, případně vzniklé právní otázky konzultovat s externím právníkem či 

právničkou.    

Lze shrnout, že OPK vystupuje z pozice moci, kterou však, přestože se jedná o 

orgán státní správy, nelze kontrolovat či její rozhodnutí podrobit revizi. 

Specializované nevládní organizace realizují své aktivity v rámci Programu také 

snahou o prosazování změn a vyjednáváním. Kromě běžných jednání v rámci 

koordinačních schůzek, kde se zpravidla řeší praktické obtíže a potřeby v konkrétních 

případech, vnikl na přelomu let 2010 a 2011 společný dokument organizací La Strada, 

SČKCH Projekt Magdala a Diakonie ČCR, který přinesl řadu doporučení pro zkvalitnění 

fungování v rámci Programu s cílem změnit modus operandi fungování Programu a též 

jeho řídící dokumenty, o kterém jsem se zmiňovala již v souvislosti s konstrukcí obětí 

obchodování s lidmi jako cílové skupiny Programu. Na obecné rovině nevládní 

organizace žádaly: „Formální deklaraci prohloubení vzájemné spolupráce mezi subjekty 

vedené předpokladem přínosu interdisciplinárního přístupu s cílem společně prosazovat 

nejlepší zájem obětí chápání obětí jako aktivních a samostatných účastníků programu a 

to zejména skrze zavedení podávání žádostí o vstup ze strany obětí (nikoli pouze ze strany 

institucionálních subjektů programu), jejich přímého vyrozumívání o rozhodnutí 

učiněném MVČR a přiznání možnosti proti rozhodnutí podat odvolání. Definování cílové 

skupiny osob, která může být zařazena do programu v souladu s potřebami praxe a 

rétorikou Evropské unie, tedy jako „obětí trestných činů souvisejících s obchodování 

s lidmi“, případně jako obětí obchodování s lidmi obecně. To kromě jiného umožní 

kompenzovat negativa justicí zúženého chápání skutkové podstaty ust. §168 obchodování 

s lidmi, které je již několik let předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti. Přiblížit 

formální podobu programu blíže potřebám praxe a identifikovat další možnosti, jak 

program zatraktivnit pro rozličné skupiny obětí a to skrze pravidelné hodnocení 

                                                 

153 Tamtéž.  
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fungování programu a externě realizovanou evaluaci“. 154 Tyto rámce rozpracovaly do 18 

konkrétních doporučení, která vycházela převážně z minulé či stávající dobré (dosud však 

neformalizované) praxe a potřeb klientek a klientů, se kterými se v praxi setkaly. O 

postavení, resp. faktické moci ovlivňovat fungování politických opatření svědčí reakce 

MVČR.  Tu dostaly nevládní organizace po více než čtvrt roce. Dopis obsahoval 

vyjádření k návrhům pro změny.  Akceptovány byly pouze dva – jednalo se o ty, kde 

NNO navrhovaly v podstatě „kosmetické“ terminologické změny155, další byly shledány 

jako nedůvodné, nerelevantní a nadbytečné. Kromě slabého postavení NNO tato reakce 

též ukazuje na postoj MVČR k obětem obchodování s lidmi jako k aktérům.       

Lze shrnout, že nevládní organizace v rámci fungování Programu sice vystupují 

navenek jako expertní subjekty a jsou jako důležitý partner státními orgány zmiňovány 

(např. MVČR, 2008a; MVČR, 2012), v praxi však své jednání podřizují diktátu MVČR 

a policie a tedy de facto trestněprávnímu pohledu na věc. S ohledem na skutečnost, že 

konkrétní případy nelze do detailu konkrétně popisovat, ukazuje se tato podřízenost 

zejména v rovině možností dosáhnout změny či alespoň uhájit svoji nezávislost ve věci 

jako je mlčenlivost vůči klientele. Ustoupení požadavku MVČR na informování o 

klientele v rozsahu vymezeném metodickým návodem je v konfliktu nejen s etikou 

sociální práce, ale zejména s požadavkem zákona o sociálních službách v ust. § 100 (viz 

dále).  Na praktické úrovni pak nevládní organice svým fungování potvrzují dominanci 

interpretačních schémat obchodování s lidmi, jejichž nositeli je policie a orgány činné 

v trestním řízení obecně. Výhody, které přináší dohoda s MVČR, lze identifikovat na 

několika úrovních – možnost nabídnout klientele „službu navíc“, kterou organizace mimo 

Program nedisponují, získat určitý kredit v kontaktu s policí konstatováním faktu, že mají 

specifické dohody s MVČR, být v kontaktu s dalšími aktéry v rámci formalizovaných 

jednání, ale i mimo ně, a v neposlední řadě i získat finanční prostředky, které ze 

spolupráce s MVČR v rámci Programu plynou156.   

                                                 

154 Podněty nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi ze dne 5.1. 2011 

155 Vyjádření k Podnětům nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a praktického fungování Programu podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi, OPK MVČR ze dne 21. dubna 2011.  

156 Do roku 2011 byl Program financován prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu. Od následujícího roku již platí pravidla, která 

nastavilo MVČR v rámci spolupráce na veřejné zakázce. Pravidla ani další informace, které se týkají podmínek zakázky a či 

spolupráce nejsou veřejné (viz výše) 
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Další aktéři – OBP a OAMP do diskusí příliš nezasahují. IOM aktivně 

nevystupuje. Rolí mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je zajišťovat Program 

dobrovolných návratů do země původu oběti. V případě, že identifikuje potenciální oběť, 

je jeho úkolem kontaktovat NNO nebo policii a oběť informovat o Programu157. IOM se 

účastní koordinačních schůzek v rámci Programu a MKS. Jako mezivládní organizace je 

vyloučen z možností čerpat státní dotace na podporu obětí, ze kterých byly tyto 

dlouhodobě financovány. IOM deklaruje, že poskytuje též předodjezdové poradenství a 

bezpečnostní screaning před dobrovolným návratem. V zemi původu oběti pak může 

nabízet další služby (ICMPD, 2010). V posledních letech se IOM nezapojoval příliš 

aktivně do diskusí ani na praktickém, ani na koordinačně politické rovině. OBP 

ponechává podobu Programu na OPK, OAMP se vyjadřuje pouze v případech, kdy se 

diskuse dotýká DPO (viz dále). 

9.1.2.1.  Čí potřeby řídí Program?  

Jak jsem již v úvodu kapitoly upozorňovala, aktéři se dostávají při interakcích do 

situací, kde proti sobě stojí různé zájmy jejich kompozitního pozadí.  Na praktické rovině 

je to též patrné, pokud se jedná o střet tzv. trestněprávního cíle s cílem lidskoprávním, 

kterých by měli aktéři prostřednictvím instituce Programu dosahovat. V praxi, jak je dále 

naznačeno, však jednoznačně dominují zájmy, které se týkají cíle prvně jmenovaného.   

Na balancování zájmů jednotlivých aktérů v praxi implementace Programu 

poukázala jako první evaluační studie realizované DIC v roce 2006 (Štastná, a další, 

2006). Ta upozornila na skutečnost, že v praxi je upřednostňován cíl, který směřuje 

k naplnění trestněprávní zájmů státu (cíl 2) před tzv. lidskoprávním cílem158. K tomuto 

závěru studie dochází zejména na základě několika zjištěných skutečností: do Programu 

jsou zařazovány osoby, které mají informace potřebné pro trestní řízení a  spolupracují s 

policí, stoprocentní úspěšnost má v přijetí návrhů na zařazení UOOZ.  Jako další ukazatel, 

který ukazuje na dominanci cíle dvě, byla popsána praxe, kdy dochází k nedodržování 

tzv. lhůty na rozmyšlenou, která má náležet oběti. V době konání evaluace se na jejím 

praktickém nedodržování shodli všichni dotazovaní klíčoví aktéři v systému. A v 

neposlední řadě na dominanci zájmů státu reprezentovaného policí a OPK před zájmy 

                                                 

157 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  

158 V době konání studie nebyl jako cíl Programu uváděn dobrovolný návrat.  
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obětí ukazuje také velmi nízký počet udělených trvalých resp. dlouhodobých pobytů, 

který kontrastuje s poměrně velkým zájmem obětí o tyto instituty (Štastná, a další, 2006 

s. 48-49).  

Na dominující trestněprávní orientaci poukazovali později při realizovaných 

rozhovorech dalších aktéři a aktérky159. Kromě výše zmiňovaných problémů se opakovaně 

ve výpovědích aktérů a aktérek objevuje otázka práv obětí, které nikdo neidentifikoval, 

ve vztahu k Programu  a jeho fungování pak např. jako nedostatek proaktivních opatření 

pro identifikaci160, „nevůli systému pracovat s těmi, kteří ti za to nic nedají, to znamená, s 

těmi, kterým má stát prostě kompenzovat jenom tu újmu, ke kterým došlo v České 

republice“161.  Primární nastavení OPK a policie určující směřování Programu zaměřené 

na odhalování organizovaného zločinu v oblasti obchodování s lidmi potvrzuje také 

referentka z ministerstva vnitra, která svoji roli shrnuje: „…my to koordinujeme, Program 

ale vlastně říká, že je to na rozhodnutí policie, oni se rozhodujou podle zákona. My 

můžeme poskytnout asistenci prostřednictvím NNO, nebo při návratu IOMu, ale co se 

týká policie, to je věc policie“162.  Zmiňuje také výhody, které Program přináší policii při 

spolupráci s oběťmi. A dodává, že „zachovat tam to lidsko-právní hledisko je určitě 

nutný. …Program je ale nastavený, tak jak je nastavený, prostě je to s cílem dosáhnout 

toho trestního řízení, jinak by to bylo snadno zneužitelný163“ 

Spíše trestněprávní konceptualizace problému a dominance zájmů státu oproti 

zájmům obětí se též ukazuje na dalších faktorech. První je zužování cílové skupiny 

Programu (z pravděpodobných obětí obchodování s lidmi na oběti TČ dle ust. §168 TZ 

viz výše), které jde proti ostatním trendům a snahám aktérů nejen ze strany NNO 

vztahujícím se ke konceptualizaci obchodování s lidmi, ale také faktické zužování 

benefitů, které mohou oběti účastí v Programu získat (naopak studie IKSP týkající se 

motivačních faktorů doporučovala zvážit rozšíření motivačních prvků pro vstup do 

Programu). V následující tabulce je naznačeno, jaké mají oběti v praxi možnosti. Tabulka 

6 ukazuje, že pokud se nejedná o oběť cizince/cizinku v neregulérním postavení, která 

                                                 

159 Např. NNO_č.2, NNO_č.9  

160 NNO_č.2 

161 NNO_č.9 

162 Stát_č.5 

163 Stát_č.5 
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potřebuje legalizovat pobyt164 či osobu, která se chce vrátit do země původu, na „benefity“ 

či spíše řečeno služby, deklarované Programem, je možné dosáhnout i pouze ve službách 

specializované NNO. Naopak, v dalších případech, oběť v podstatě na svých právech 

ztrácí – musí se podrobit režimu Programu včetně podávání zpráv ze strany NNO k OPK 

MV o svém chování a předání osobních a dalších citlivých údajů.   

Na nahlížení OPK na Program a jeho cíle ukazuje též způsob, jakým přistupuje 

k samotným obětem. Tito lidé, jejichž lidská práva by měla být Programem narovnána, 

nejsou nahlíženi jako aktéři celého systému, nemohou se odvolat proti rozhodnutí o 

přijetí/nepřijetí či podat stížnost, na kterou by stát musel formálně reagovat (viz výše). 

Pokud bychom si tedy měli krátce odpovědět na otázku, čí potřeby saturuje 

Program, lze tvrdit následující: Program MV v podstatě plní roli zázemí pro fungování 

policie tím, že obětem, které policie označí, zajistí možnost legalizace pobytu, pokud je 

to potřebné, vstup do služeb nevládní organizace a do jisté míry i kontrolu na dalším 

životem oběti prostřednictvím mechanismu fungování Programu (viz výše) a aktéři z řad 

policie dle toho vystupují.  

Policie vystupuje při jednání v rámci Programu z pozice expertní moci, která má 

alespoň do určité míry oprávnění interpretovat, kdo do Programu patří, kdo v něm setrvá 

a kdo nikoli.  Využitím instituce Programu získává svědka či svědkyni, kterého má 

zprostředkovaně alespoň částečně „pod kontrolou“ a v dosahu, s legalizovaným pobytem, 

pokud je to třeba, a případně mu může poskytnout také nějakou míru ochrany, pokud by 

hrozilo nebezpečí.    

                                                 

164 Pokud se jedná o osobu, která chce spolupracovat s OČTŘ fakticky by byla možnost také aby jí bylo uděleno vízum za účelem 

strpění pobytu na území mimo Program (viz kapitola 8.3.Analýza událostí) ), případně též nověji DPO pro další skupiny osob (viz 

tamtéž). S takovým postupem však NNO nemají zkušenost (terénní poznámky).  
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„Benefity“/povinnosti klienta/ky při účasti 

v Programu  

výjezdní příkaz  Vízum “strpění” či 

DPO v rámci 

Programu  

“dobrovolný” 

návrat  

Předání osobních 

údajů člověka 

OPK  

Povinnost NNO informovat OPK o závažných 

skutečnostech týkajících se spolupráce 

s klientem/kou (viz čl. 6 a 10 Metod. návodu ) 

Stanovené podmínky  nutné stanovisko 

NNO, schválení 

MVČR  

Nutná “užitečná” 

spolupráce s policií, 

TČ dle§ 168, 

schválení MVČR  

Nutné stanovisko 

NNO, schválení 

MVČR  

Pro klienta/ku 

vždy Povinné  

Vstup do Programu je podmíněn souhlasem kli s tím, 

že NNO budou předávat info směrem k MVČR.  

Kli – osoba v neregulérním postavení, občan/ka třetí 

země  

- Chce zpět do země původu  

+  (nerelevatní)  +      

Kli – osoba v neregulérním postavení, občan/ka třetí 

země  

- Chce zůstat na území ČR a spolupracovat s 

policií  

+  +  (nerelevatní)      

Kli – osoba v neregulérním postavení, občan/ka třetí 

země  

- Chce zůstat legálně na území a NEchce 

spolupracovat s policií  

+  Není možné ( kli 

dostává správní 

vyhoštění )  

(nerelevatní)  

 

    

Kli – občan/ka EU  

- Chce návrat do země původu  

(nerelevatní)  (nerelevatní)  +      

Kli – občan/ka EU  

- Chce setrvat na území ČR  

(nerelevatní)  (nerelevatní)  (nerelevatní)      

Kli - občan/ka ČR  

- Nachází se v zahraničí, chce do CŘ  

(nerelevatní)  (nerelevatní)  +      

Tabulka č. 6. Možnosti přístupu k právům v rámci Programu pro různé skupiny obětí obchodování s lidmi, které přináší Program do roku 2012. Zdroj: autorka 

na základě rozhovorů s aktérkami ze specializované NNO. Zdroj: autorka 
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9.1.3. Konstrukce obětí  

Institucionální praxe v rámci Programu konstruuje jeho cílovou skupinu, jak jsem 

výše ukázala, jako osoby, které jsou jedním z prostředků, jak odhalit a potírat 

organizovaný zločin v oblasti obchodování s lidmi. Pokud jako takové mohou fungovat, 

jsou nahlíženy jako potřebné, pomoci a služeb hodné, musí však vyhovovat požadavkům 

dominujícího aktéry – viz výše.  Služby pomoci také nesmí hatit primární úsilí o represi 

státu vůči pachatelům. To je patrné jednak z formulace cílů samotného Programu, ale i 

jejich intepretace implementující referentkou, která v odhalování organizovaného zločinu 

vidí cíl primární. Pomoc obětem je určena těm, kteří pomohou policii. Konstrukci oběti 

jako nástroj k odhalování (organizovaného) zločinu posiluje rovněž orientace policie jako 

dominantního aktéra (viz také kapitola Detekce trestného činu obchodování s lidmi). 

Program sám pak svým nastavením, které neuznává oběti obchodování s lidmi jako aktéry 

procesu samotného, konstruuje oběť jako instrument k dosažení cílů, jehož participace se 

odehrává prostřednictvím dalších aktérů. Moc obětí ovlivnit politiku v implementační 

rovině je minimální. Zároveň však Program akcentuje aspekt nutné kontroly obětí, které 

jsou podrobeny povinnosti v prvním měsíci pobývat v azylovém bytě NNO a později 

služby specializované NNO využívat165.  Rovněž také ukládá specializovaným službám 

informovat MVČR o skutečnostech, které souvisí s čerpáním služby (např. ukončení, 

porušení smlouvy), kdy tyto skutečnosti jsou důvodem pro vyřazení z Programu166. Interní 

akty řízení také oběť konstruují jako osobu, která spolupracuje s pachatelem. Termín 

„ukončení spolupráce“ je použit přímo v čl. 3, Metodického návodu167.   Proti rozhodnutí 

MVČR ve věci zařazení resp. vyřazení z Programu, případně prodloužení doby na 

rozmyšlenou, o které je možné též žádat, není možné se odvolat a žádat přezkoumání. 

Rozhodnutí o těchto skutečnost oběti obdrží nikoli přímo, ale prostřednictvím subjektu, 

který jejich zařazení navrhoval. Je tedy patrné, že oběti jsou v rámci Programu 

konstruovány jako skupina, která není nadána mocí. Této konstrukci se osoby, které byly 

v nějaké interakci v rámci institucionalizovaných procedur v Programu, nevzpírají. 

                                                 

165 Viz Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení a Podněty nevládních organizací ke zkvalitnění formálního ukotvení a 

praktického fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, dokument ze dne 5.1. 2011 

166 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení Čl. 6 

167 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  

http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-kriminalita-55vmv-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-kriminalita-55vmv-pdf.aspx
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Naopak. Pouze ve dvou případech se prostřednictvím svých právních zástupců pokusily 

zvrátit nastavenou praxi. Ani v jednom případě jejich úsilí nebylo plně úspěšné (viz výše). 

Co se týká institucionalizovaného vlivu definic obchodování s lidmi na konstrukci 

oběti, ta je jakousi vstupní branou pro možnost účasti v Programu, ale také pro setrvání 

oběti v Programu168 Původně se jednalo o skupiny trestných činů, které mohly postihovat 

jednání, jenž mělo  parametry obchodování s lidmi (obchodování s lidmi, zločinné 

spolčení, kuplířství (Vavrda, 2010 s. 57), později OPK MVČR zúžilo nastavenou praxi 

pouze na skutkovou podstatu ust. § 232a TZ resp. 168 NTZ, obchodování s lidmi. Mezi 

aktéry však panuje značná nejistota, jak toto ustanovení resp. jeho komponenty vykládat 

a jak samotný skutek dokazovat. Dokazování činí obtíže v praxi, jak upozorňovali 

zejména policisté (viz výše). Samotná definice skutkové podstaty a její výkladová praxe 

je v ČR zužující oproti mezinárodním definicím a praxi v jiných státech (Šmíd, 2013).  

  

9.2. Specializované služby  

Další významnou institucí, která vznikla s cílem poskytovat pomoc obětem 

obchodování s lidmi, jsou specializované služby NNO. Tyto služby poskytují v současné 

době tři aktéři – organizace La Strada, projekt Magdala SČKCH a Diakonie ČCE169. 

S ohledem na fakt, že instituce specializovaných služeb byla charakterizována na 

obecné a rovině a její rámce byly předmětem zkoumání, budu se nejprve věnovat 

hlubšímu rozboru jejího fungování.  Specializované služby vymezím prostřednictvím 

jejich společných rysů a strategií a krátce popíši konkrétní služby, které poskytuje každý 

ze třech zmiňovaných aktérů. Po té se již budu věnovat vlastnímu rozboru interakcí a 

prosazovaných zájmů, které se v rámci instituce specializovaných služeb odehrávají, a 

konstrukci obchodovaných osoba jako klientek a klientů služeb. Závěr tohoto oddílu 

                                                 

168 viz Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení  

169 Hovořím-li o specializovaných službách pro oběti obchodování s lidmi resp. pro obchodované osoby, neznamená to však, že 

neexistují další nevládní organizace, které rovněž provozují služby, které deklarují, že je mohou využít oběti obchodování s lidmi. 

Tyto organizace se však na práci s touto skupinou nesoustředí, v mnoha případech je její uvedení pouze formální ( MVČR, 2013). 

Kromě zmiňovaných v této oblasti neprofilovaných poskytovatelů služeb, existuje také užší skupina spolupracujících nevládních 

organizací, které se účastní jednání k problematice obchodování s lidmi či odborně vzdělávacích akcí týkajících se obchodování 

s lidmi a které rovněž poskytují sociální služby. Jedná se zejména organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) a OPU. Tyto organizace 

však deklarují, že se na obchodování s lidmi přímo nezaměřují. R-R poskytuje sociálně-zdravotní služby primárně skupině pracovnic 

poskytujících placené sexuální služby. OPU nabízí mimo jiné služby migrantům a migrantkám a lidem, kteří byli v situaci pracovního 

vykořisťování a je připraveno ke spolupráci s dalšími aktéry. Své služby však jako specializované v této oblasti nevnímá. 
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věnuji z výše zmíněných důvodů analýze zákona o sociálních službách vzhledem ke 

specializovaným institucím určeným na pomoc k obětem.  

Aby bylo možné zaměřit se na specializované služby, je potřeba jejich povahu 

vymezit vůči ostatním sociálním službám, které „oběti obchodování s lidmi“ mohou 

využít. 

Studiem fungování a podoby specializovaných služeb lze zjistit, že mají několik 

společných znaků. Ty je odlišují od dalších služeb, které mohou případně oběti 

obchodování s lidmi čerpat. Tyto znaky lze chápat jako rámce, které tvoří hlavní 

vymezení obsahu sledovaní instituce.  Pro přehlednost jsou zaznamenány v tabulce pro 

každého aktéra zvlášť:  

Znak  La Strada Magdala  Diakonie  

Organizace je členem MKS Ano Ano Ano 

Organizace spolupracovala 

s MVČR v rámci Programu 

Ano Ano Prostřednictvím 

dohody o spolupráci 

s organizací La 

Strada 

Přispívají do Zpráv o 

situaci v oblasti 

obchodování s lidmi  

Ano Ano Ano 

Organizace je členem 

specializovaného 

mezinárodního networku  

Ano (LSI) Ano (CATW) Ne, Eurodiakonia 

však implementuje 

projekt, který se m.j. 

věnuje též 

obchodování s lidmi  

Organizace má specifický 

systém bezpečnostních 

opatření  

Ano Ano Ano 

Pracovnice a pracovníci 

znají specifickou legislativu 

k obchodování s lidmi 

(DPO, TZ)  

Ano Ano Ano 

Spolupracují se zmocněnci 

pro TŘ 

Ano Ano Ano 

Orientují se dalšími 

činnostmi na 

pracovněprávní stránku 

vykořisťování  

Ano Ne (v rámci 

ACHP ano) 

Ano 

Mají program práce 

v terénu zaměřený na oběti 

obchodování s lidmi  

Ano Ano (Charita 

Blansko, oblast 

sexbyznysu) 

Ano 

Jsou schopné pracovat 

v cizích jazycích  

Ano  Ano Ano 

Mají celorepublikovou 

působnost  

Ano  Ano Ano 

Tabulka č. 7. Charakteristika organizací poskytujících specializované služby. Zdroj: autorka.  
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Pokud se podrobněji podíváme na tabulku, zjistíme, že charakteristiky, které jsou 

uvedeny v prvních čtyřech řádcích, jsou znaky, kterými je vymezena unikátnost 

specializovaných služeb (srov. např.  MVČR, 2013; MVČR, 2012; MVČR, 2012). U 

dalších zmiňovaných charakteristik samostatně nelze tvrdit výlučnost (např. organizace, 

které pracují s migranty, jsou schopné služby zajistit ve více jazycích, organizace, která 

poskytuje služby obětem násilí z nenávisti, má specifické bezpečnostní plány a pracuje 

se zmocněnci apod.)    

Specializované služby pro oběti obchodování s lidmi jsou poskytovány až na 

jednu výjimku170 jako součást služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách, 

který je institucí, jenž konkrétní podobu služeb vymezuje. Je nutné dodat, že kromě 

zákona o sociálních službách formuje jednání aktérů, kteří specializované služby 

poskytují, v některých případech také rámec, který je nastaven spoluprací s MVČR. 

Klient či klientka, kteří jsou v Programu, totiž fakticky čerpají služby v rámci zákona o 

sociálních službách. I přestože v posláních specializovaných služeb jednotlivých 

organizací lze vysledovat různé důrazy na některé aspekty problematiky (např. násilí, 

zotročení, pracovní vykořisťování – viz dále u rozboru jednotlivých aktérů), zaměřují se 

služby na změnu situace – znovunabytí práv, nesetrvání v prostředí násilí a řešení 

následků prožitého obchodování a vykořisťování (MVČR, 2011; MVČR, 2012; MVČR, 

2013).   

Co se týká vymezení klientely dle cílové skupiny, zde je u všech služeb použit 

termín buď obchodovaná osoba, oběť obchodování s lidmi a další termíny, které cílovou 

skupinu rozšiřují – osoby komerčně zneužité, osoby vykořisťované, v případě projektu 

Magdala také oběti domácího násilí.  V praxi však, jak je rozebráno v 

kapitole Identifikace obchodovaných osob dále, při přijímání do služeb jsou zohledněna 

i další kritéria.  

9.2.1. Popis jednotlivých poskytovatelů specializovaných služeb 

9.2.1.1. La Strada Česká republika, o.p.s.   

Organizace La Strada poskytuje služby obětem obchodování s lidmi již od roku 

1998. Své služby podrobně charakterizuje organizace na svém webu171, výročních 

                                                 

170 Práce v terénu organizace La Strada, i ta se však hodnotami deklarovanými zákonem řídí (Kutálková, a další, 2008)  

171  http://www.strada.cz/cz/hledate-pomoc-cesky 

http://www.strada.cz/cz/hledate-pomoc-cesky
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zprávách či ve zprávách o stavu obchodování s lidmi (MVČR, 2013; MVČR, 2012; 

MVČR, 2011). Z těchto zdrojů také čerpají následující řádky, pokud není uvedeno jinak.  

V roce 2007 organizace La Strada registrovala tři sociální služby dle požadavků 

zákona o sociálních službách – krizovou pomoc, azylové domy a odborné sociální 

poradenství. V roce 2012 pak ještě telefonickou krizovou pomoc. Cílem organizace je 

přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a 

ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým 

osobám. Poskytování sociálních služeb je jednou z těchto oblastí. V praxi lze služby 

organizace La Strada rozdělit na dvě skupiny: Komplex sociálních služeb, který je určen 

pro obchodované a vykořisťované osoby, které mohou využít v průběhu spolupráce 

jednu, ale i více nabízených služeb včetně služeb poskytovaných pobytově a kontaktní 

poradenství. Druhou skupinou služeb je tzv. kontaktní poradenství. V roce 2010 se 

převážná část těchto nepobytových služeb sloučila do komplexu, který získal pracovní 

název Nízkoprah, dle povahy poskytovaných služeb. Jedná se o ambulantní poradenské 

služby, INFO a SOS linku, jež je registrována jako telefonické krizové poradenství a práci 

v terénu. Tato skupina služeb se snaží oslovit především lidi, kteří byli pracovně 

vykořisťovaní mimo oblast sexbyznysu – není však nezbytně nutné, aby se jednalo o 

osoby, které je možné zařadit do kategorie „obchodované“. „Koncept Nízkoprahu je 

rámován třemi společnými jmenovateli – práce, vykořisťování, potřeby a soustředí se 

zejména na pracovněprávní stránku vykořisťování“ (MVČR, 2013 s. 34).  Služby, které 

jsou zmíněny, jsou nabízeny jak klientkám a klientům, kteří vstoupili do Programu, tak i 

ostatním. Jsou převážně určeny osobám starším osmnácti let, bez ohledu na státní 

příslušnost.  

Jak již bylo zmíněno v úvodních částech disertační práce, organizace La Strada 

nepoužívá termín „oběť obchodování s lidmi“ na základě přesvědčení, že termín „oběť“ 

může implikovat pasivitu či bezmoc. Činí tak  dle svého konstatování v souladu 

s mezinárodními trendy (MVČR, 2013 s. 32).  

Komplex služeb poskytovaných organizací zahrnuje finanční a materiální pomoc 

včetně finančních prostředků na stravu, kreditu do mobilního telefonu, uhrazení léků na 

lékařský předpis apod. Dále zahrnuje zprostředkování právního a pracovního poradenství, 

případně zastupování advokátem či advokátkou v trestním řízení. V rámci sociálních 

služeb mohou klientky a klienti čerpat také služby zprostředkování a případně doprovodu 

k poskytnutí lékařského ošetření, psychologické a psychiatrické péče. Ubytování je 
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zajištěno ve dvou azylových bytech, z nichž jeden je určen pro ženy a jeden pro muže. 

Organizace La Strada může též uhradit náklady na ubytovnu, případně zajistit pobyt 

v dalších specializovaných zařízení. V rámci těchto služeb je též možné požádat o 

zajištění cesty do země původu a zprostředkování následné péče v této zemi. Každý klient 

nebo klientka spolupracuje s určenou sociální pracovnicí, která pomáhá také při řešení 

aktuálních krizových situací a poskytuje poradenství v dalších oblastech. Pokud je 

klientem nebo klientkou osoba, která nehovoří česky, je jí zajištěno tlumočení a překlady 

klíčových dokumentů. 

9.2.1.2. Projekt Magdala SČKCH  

Projekt Magdala vznikl jako druhý specializovaný poskytovatel služeb pro oběti 

obchodování s lidmi a v roce 2000 v rámci Arcidiecézní charity Praha. Následující 

charakteristika vychází z informací uvedených ve zprávách o situaci a oblasti 

obchodování s lidmi v ČR za léta 2012 a 2011 (MVČR, 2013; MVČR, 2011)  a webových 

stránek projektu,172 pokud není uvedeno jinak.  Projekt Magdala se zabývá všestrannými 

činnostmi týkajícími se obchodování s lidmi a domácího násilí. Na rozdíl např. od 

organizace La Strada je projekt Magdala také projektem síťovým. To znamená, že kromě 

specializovaného azylového ubytování a poradenské činnosti se sídlem v Praze také 

propojuje další služby, které poskytuje Charita ČR. Služby projektu Magdala jsou 

zapojeny též do realizace Programu a pracovnice projektu jsou členkami MKS. Projekt 

Magdala se specializuje především na ženy s dětmi. Poslání projektu Magdala je 

„Pomáhat těm, kdo byli zotročeni a zbaveni své vlastní vůle, o sobě rozhodovat, znovu 

nalézt vlastní důstojnost a svobodu, převzít plnou zodpovědnost za svůj další život“.  

Pracovníci a pracovnice projektu spolupracují s dalšími aktéry, ať se již jedná o 

specializované NNO (zejm. La Strada), tak i další NNO, které poskytují sociální služby 

např. Acorus, Rozkoš bez Rizika, OPU či policii.  

Specializované služby jsou poskytované obětem obchodování s lidmi stejně jako 

obětem domácího násilí. Z poslání poradny Magdala, která je specializovaným 

pracovištěm projektu, je patrná dominantní orientace na práci s problematikou násilí173 na 

rozdíl např. od organizace La Strada, kde je akcentováno téma vykořisťování.   

                                                 

172 http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/ 

173 Srov. cílová skupina poradny: „osoby, které se staly oběťmi domácího násilí, obchodu s lidmi nebo určité formy komerčního 

zneužití nebo jsou některým z těchto jevů ohrožené. Dále jsou to rodiny s dětmi, které prošly zkušeností násilí a hledají způsob jak se 
s touto zkušeností vyrovnat a uzdravit své rodinné vztahy“ a cíle služby “je formou odborného sociálního poradenství podpořit lidskou 

bytost v úsilí nesetrvávat v prostředí násilí, nebýt nadále pasivní obětí násilí. Cílem je návrat či vstup samostatné, odpovědné lidské 

bytosti a jejich dětí do většinové společnosti a setrvávat v ní“. Zdroj: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/  
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9.2.1.3. Diakonie ČCE 

Program pro obchodované a vykořisťované osoby a osoby obchodem a 

vykořisťováním ohrožené vznikl v Diakonii v roce 2008. Jak uvádí Zpráva o stavu 

obchodování s lidmi za rok 2012 (MVČR, 2013 s. 40-41), ze které čerpají následující 

řádky, pokud není uvedeno jinak, služby pro obchodované a vykořisťované osoby se 

postupně rozšiřovaly.  V průběhu let vyústily tyto činnosti do programu Ne-násilí, který 

realizovalo Ústředí Diakonie ČCE, později pak v roce 2011, přešel tento program pod 

Diakonii ČCE -Středisko celostátních programů a služeb (SCPS). Od roku 2010 byla 

v rámci boje proti obchodování s lidmi registrovaná sociální služba terénní programy, 

kterou poskytuje detašované pracoviště v západočeském kraji. Činnosti a služby všech 

organizačních jednotek koordinuje a řídí Ústředí Diakonie ČCE. Diakonie ČCE poskytuje 

prostřednictvím SCPS také registrované služby azylové domy s kapacitou 5 lůžek pro 

dospělé muže a krizovou pomoc174, která je určena pro muže i pro ženy. Služby jsou určeny 

pro osoby obchodované či vykořisťované, anebo obchodováním či vykořisťováním 

ohrožené, konkrétně dospělým (od dovršení 18. roku věku), kteří přechodně nemohou 

nebo nedokážou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami a to bez rozdílu věku, 

pohlaví, náboženství, etnicity či státní příslušnosti. Služby mají celorepublikovou 

působnost. Některé služby pomoci pro obchodované a vykořisťované osoby jsou též 

financovány z dalších zdrojů např. Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz 

(HEKS). Diakonie ČCE v rámci svých aktivit, které jsou realizovány s cílem prevence 

obchodování s lidmi, uskutečňuje také preventivní činnosti, ať již práci v terénu či 

přednášky na školách apod.   

Diakonie ČCE nabízí obdobné služby pro klientelu jako program Magdala a 

organizace La Strada, tedy kromě ubytování a sociálního poradenství, také pracovní 

poradenství zprostředkování právního zastupování, doprovody a zprostředkování 

lékařské péče, asistenci při jednání s úřady apod. Cílem práce sociálních pracovníků je 

zlepšení nepříznivé životní či sociální situace klienta.    

Jednání aktérů se obdobně jako u Programu odehrává na dvou dominantních 

úrovních:  

- spolupráce s klientem či s klientkou a dalšími aktéry při konkrétních kauzách,  

- jednání s dalšími aktéry v rámci institucionálního prostředí.  

                                                 

174 Poskytována od ledna do srpna 2012 
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9.2.2. Spolupráce s klientelou   

Spolupráci s klientelou, kterou realizují aktéři v rámci poskytování 

specializovaných služeb, ovlivňují, jak již bylo naznačeno, kromě vlastní specializace 

aktéra na problematiku obchodování s lidmi také rámce, které jejich jednání určuje zákon 

o sociálních službách, resp. jeho prováděcí vyhláška a její příloha obsahující popis 

SQSS175.  

Hlavní směřování spolupráce u každého klienta či klientky udává individuální 

plán176, který vytváří sociální pracovnice či pracovník a na jehož podobě by měli 

spolupracovat spolu s klientem či klientkou. Z popisu klientek a klientů spolupráce 

probíhá často formou nabídek ze strany sociálních pracovnic na základě toho, že klient či 

klientka projeví zájem či má (domnělou) potřebu. Jeden z klientů to popisuje následně: 

„La Strada mi nabídla AB, sociální podporu, finanční podporu, a vždy kdy jsem měl 

zájem, tak vždy mi něco nabídli, nejen co se týče služeb La Strady. Například kdy jsem 

chtěl se dozvědět něco víc o ČR, o kultuře tito země, o státní správě, tak jste mi nabídli 

kurzy v EKS. Kdy jsem měl zájem se vzdělávat, tak jste mi nabídli METU“177. Při 

poskytování specializovaných služeb však nastávají situace, kdy může docházet k tomu, 

že každý aktér může mít jiné zájmy a preference či dokonce ke střetům zájmů 

jednotlivých aktérů. U specializovaných služeb se jedná dle dotazovaných pracovnic i 

klientek a klientů organizací zejména o situace, které se týkají trestního řízení, 

bezpečnosti, pobytu v azylovém byte a spolupráce v Programu178. Hlavní problémy 

klientek spolupracujících s organizací delší dobu s bezpečnostními opatřeními shrnula 

jedna z pracovnic: „Stěžujou si na řád, který je azylovým bytě. Vadí jim pravidla „od do“, 

ráno odejít a večer být zpátky. Že si tam nemůžou někoho přivést, že jsou tam různý 

programy, kterých se musí účastnit, všechno to berou jako omezení. I s tím, že to chápou, 

proč to. Je to jako o tom, že chtějí brzo odtud. Nechtějí to prodlužovat. Všechny, který 

tam byly, se těšily pryč, všechny, který už byly odsud, říkaly, že je to fajn, že jsou pryč. 

                                                 

175 SQSS  jsou kritéria parametrů kvality formulovaná v příloze vyhlášky 505/2006, kterou se provádí zákon o sociálních službách. 

Organizace mají tyto standardy zavedené prostřednictvím metodik či naplňují kritéria daná SQSS vlastní praxí. Dodržování SQSS 

spolu s dalšími povinnostmi vycházejícími ze zákona o sociálních službách kontrolují inspekce sociálních služeb, jejichž fungování 

je rovněž upraveno tímto zákonem.     

176 NNO_č.27,NNO_č.9, NNO_č.28 

177 Klient_č.19 

178 Popsáno detailněji v kapitole týkající se Programu. Může se však jednat např. o situaci, kdy klientka chce kontaktovat svého 

partnera, který byl zároveň jejím pasákem, což účast v Programu zapovídá  
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Což je dobré, na jednu stranu179“.  Na druhou stranu někteří klienti a klientky ubytování 

v azylových bytech je i přes omezení opustit nechtějí180. Pokud by nastala situace, že by 

poskytovatel služeb prosazoval vlastní zájmy před právy klientely, měl by klientelu 

chránit zákon o sociálních službách, resp. zavedené SQSS pro konkrétní službu vč. 

možnosti podat stížnost na poskytování sociálních služeb. V rámci trestního řízení pak 

práva klientely v případě jejich zájmu mohou hájit advokáti a advokátky, kteří 

spolupracují se specializovanými službami181. Také v případě specializovaných služeb 

musí NNO řešit dilemata mezi obranou práv a zájmů konkrétního člověka – klientky či 

klienta, a zachováním dobrých vztahů s dalšími aktéry zejm. policií, státními zástupci či 

OPK. To se týká např. sdělování informací o klientele182. I zde lze však najít legislativní 

oporu, která chrání zájmy klientely sociálních služeb183.  

Možnou oblast střetu zájmů ilustruje rozbor, který v jednom ze svých interních 

materiálů k oblasti bezpečnosti přináší organizace La Strada184, z jejíhož textu shrnuji na 

následujících řádcích první příklad.   

Jak zmiňovaná organizace upozorňuje v interních materiálech, které se týkají 

bezpečí klientek a klientů, ale také pracovnic a pracovníků, je potřeba si uvědomit, že 

každý aktér v systému má své specifické cíle a představy o tom, jak přistupovat 

k poskytování služeb. Tyto představy se mohou promítnout též do oblasti řešení 

bezpečnostních otázek, které přináší praxe. Do střetu v praxi se tak mohou dostat rámce 

a hodnotová východiska, která na sociální pracovnice a pracovníky klade zákon o 

sociálních službách, případně organizace samotná s primárními cíli činnosti, které sledují 

např. UOOZ či představou o povaze řešení bezpečnostního ohrožení, které má konkrétní 

klient či klientka. Jak upozorňuje organizace La Strada, stávalo se tak například, že 

doporučení či požadavky orgánů činných v trestním řízení či bezpečnostních expertů na 

zajištění bezpečnosti konkrétní klientky či klienta často narážely, ať již v rovině obecné 

                                                 

179 NNO_č.3 

180 Klientka_č.17 

181 Tato oblast je rozebrána např. v (Kutálková, a další, 2013) 

182 Takovou situaci např. řeší materiál Bezpečnost pro LS- Minimální standard a doporučení pro práci organizace La Strada ČR, 

interní materiál organizace La Strada, 2009, který rozebírá strategie, které pracovník či pracovnice má zvolit a jaká úskalí přinášejí.  

183 Ust. §100 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 

184 Bezpečnost pro LS- Minimální standard a doporučení pro práci organizace La Strada ČR, interní materiál organizace La Strada, 

2009. Jak vyplynulo z rozhovorů, Diakonie má systém nastaven podobně, projekt Magdala má poněkud direktivnější strategie, které 

se přiklánějí k větší kontrole osob. Např. klientkám ubytovaným v AB odebírá telefony v první fáze spolupráce telefon. Mohou si 

však zavolat za asistence pracovnice. NNO_č.28,  NNO_č.9 
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nebo při spolupráci s klientelou organizace, na nepochopení či neznalost principů 

sociálních služeb. Organizace La Strada uvádí v metodice modelový příklad policisty, 

který sociální pracovnici žádá, aby klientku nepouštěla na určité období z azylového bytu 

či aby jí zabránila v kontaktu s rizikovým prostředím. A vysvětluje, že klientka je 

dospělou osobou, která jediná může rozhodnout o tom, zda bezpečnostní doporučení 

akceptuje či nikoli nebo zda setrvá jako uživatelka sociální služby. Klientka však také 

musí být informována o tom, že v případě vědomého jednání, které může mít za následek 

ohrožení dalších klientek či pracovnic, musí nést zodpovědnost za své rozhodnutí. 

Vědomé jednání, které vede k ohrožování ostatních, může vést v krajním případě i 

k ukončení poskytování sociální služby. Klientka však nemůže být v žádném případě 

hlídána sociální pracovnicí. Rolí sociální pracovnice může být např. motivovat klientku 

ke změně či modifikaci chování, které je považováno za ohrožující, a spolupracovat při 

tvorbě bezpečnostních plánů, jak rizikům přecházet či jak se v ohrožující situaci zachovat. 

Sociální pracovnice však nemůže být za žádných okolností zodpovědná za to, zda 

klientka bude dohody na společné schůzce uzavřené, dodržovat či nikoli a zda se riziku 

případně dobrovolně vystaví.  

Filosofie zákona o sociálních službách ukládá organizacím, které služby 

poskytují, usilovat o maximálně možnou participaci klienta či klientky na podobě 

poskytované služby. Na faktickou možnost klienta či klientky domáhat se svých práv 

v rámci této instituce lze usuzovat dle skutečnosti, že klientela využívá možnost stěžovat 

si na poskytování služby185 , dle obsahu některých metodik poskytovatelů apod. (MPSV, 

2008). V oblasti specializovaných služeb pro oběti obchodování s lidmi však neexistují 

klientská sdružení či svépomocné skupiny. Obecně však lze vysledovat, že pro 

specializované služby platí, že cílová skupina jejich uživatelů a uživatelek, je 

konstruovaná na základě filosofie zákona o sociálních službách, který předpokládá jak 

potřebnost – tedy nepříznivou sociální situaci, sociální vyloučení či ohrožení těmito jevy, 

tak ale také určitou moc, kterou posiluje prostřednictvím konkrétních povinností 

uložených poskytovateli v zákoně či v prováděcí vyhlášce (viz také dále). Konstruování 

moci se, jak se ukazuje v praxi, však liší u různých cílových skupin, kde některé např. 

osoby se zdravotním postižením vykazují vysokou míru participace na moci např. v 

oblasti systémových změn, obchodované a vykořisťované osoby zatím nikoli. Na 

                                                 

185 Jedná se počty stížností v řádu jednotek u každého poskytovatele ročně (NNO_č.28). 
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individuální rovině dává možnost uplatňování určité moci nad podobou služby, která je 

konkrétní osobě poskytována, zákon o sociálních službách spolu s přílohou prováděcí 

vyhlášky, která obsahuje SQSS a metodiky, které jsou na základě nich vytvořeny 

v organizaci. Jednotlivé stížnosti, které organizace evidují (řádově jednotky ročně), 

ukazují na aktivní uplatnění vlastních požadavků ze strany klientely. Prostřednictvím 

nabídky právního zastupování organizace, které poskytují specializované služby, posilují 

moc klientely hájit svá práva např. také v oblasti trestního řízení. Jak vyplývá z rozhovorů, 

klientství je konstruováno prostřednictvím kombinace zařazení člověka mezi 

obchodované a vykořisťované osoby či obdobnou kategorii a individuálního posouzení 

potřebnosti. I v sociálních službách se však objevuje tendence disciplinovat, kterou lze 

číst zejména z vyjádření klientů a klientek, ale i z postojů některých pracovnic a 

pracovníků samotných resp. jejich představ o „tom, co je dobré“( Kutálková, 2014).  

Možnost uplatňovat moc např. při nakládání s informacemi paradoxně oslabuje, pokud 

jsou služby poskytovány spolu s účastí osoby v Programu (viz Program podpory a 

ochrany obětí).   

 

Oblast interakcí aktérů z řad NNO s dalšími aktéry v rámci instituce poskytování 

specializovaných služeb zahrnuje množství oblastí, z nichž některé byly již nastíněny 

v předchozích částech textu. Aktéři, kteří poskytují specializované služby, zpravidla ve 

svém úsilí vycházejí z potřeb, které identifikovali v rámci poskytování služeb. Jedná se 

buď o oblasti, které se týkají aktuálních potřeb klientely, např. oblast spolupráce 

se zmocněnci a výklady některých ustanovení trestní legislativy v této oblasti (Kutálková, 

a další, 2013). Jednání se též mohou týkat problémů, které možnosti specializovaných 

služeb přesahují. To byl např. případ série jednání, která vyvolal Projekt Magdala spolu 

s dalšími specializovanými službami ohledně velkých skupin osob občanů EU186. Může se 

také jednat o situace, ve kterých orgány státní správy požadují po specializovaných 

službách nějakou činnost – konkrétně se jednalo např. o pravidelné předávání dat o 

klientele, které však bylo požadováno ve formátu, jež by ohrožoval anonymitu 

jednotlivých osob187.   

                                                 

 186 Zápis z MKS konané  dne 17.12.2010 

187 Ministry of Interior of the Czech Republic, Security Policy Department, zápis z Fact-findings mission, DCIM-EU project, Czech 

Republic, Prague, January 12, 2009 
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V této oblasti se prostřednictvím jednání zainteresovaných aktérů formují 

konkrétní podoby opatření politiky na systémové úrovni zpravidla vzniklé ad hoc. 

Skutečnost, že jsou poskytovateli specializovaných služeb, umožňuje NNO vstup na 

specifická fóra pro jednání (např. MKS), kde je možné usilovat o systémová řešení 

problémů, nicméně ale, jak poznamenala jedna z pracovnic NNO, to jim také bere do jisté 

míry svobodu „Přestávají být občaskýma iniciativama …a aktivistama, musí se podřídit 

systému…. Zvažování konkrétních kroků musí být diplomatičtější, aby to neuškodilo ve 

vztazích[ s dalšími aktéry ] dalším klientům188.“  Pokud se však jednalo o problémy, které 

přinesly k jednání NNO, zpravidla se ani tak nepodařilo dosáhnout plně výsledků, které 

NNO navrhovaly189. V některých případech byla situace řešena výkladem ze strany 

MVČR a následnou podporou při dalších jednáních, jako se tomu stalo při úsilí o 

legislativní změnu v tzv. oznamovací povinnosti190. Větších změn ve fungování systému 

se tedy příliš dosahovat nevládním organizacím nedaří. Pokud se však např. jednalo o 

požadavek na sdílení informací ohledně klientely ze strany MVČR, mohla se NNO při 

vyjednávání opřít o požadavky stávající legislativy týkající se ochrany osobních údajů a 

mlčenlivosti v sociálních službách, což bylo akceptovatelným argumentem pro ostatní 

aktéry191.  

9.2.3. Policie  

Policie se do kontaktu se specializovanými službami pro oběti obchodování 

s lidmi dostává v různých kontextech192.  Při takové spolupráci dochází k vyjasňování 

rámců spolupráce a uplatňování zákonných práv a povinností193.  Podobně jako v jiných 

                                                 

188 NNO_č.28 

189 Viz např. služby pro velké skupiny osob, jak je rozebráno v analýze událostí  

190 Postavení zmocněnců poškozených, oznamovací povinnost (zde se později podařila alespoň částečná změna legislativy (viz 

Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k postavení zmocněnců poškozených a spolupráci s OČTŘ při zastupování klientely ze dne 

23. 2. 2011 a Stanovisko k postihu obětí trestného činu obchodování s lidmi a pracovníků nevládních organizací pracujících s oběťmi 

této trestné činnosti pro spáchání trestného činu nepřekažení a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku ze dne 11.2.2010  

191 Ministry of Interior of the Czech Republic, Security Policy Department, zápis z Fact-findings mission, DCIM-EU project, Czech 

Republic, Prague, January 12, 2009 

192 Jedná se např. o situaci, kdy policie hledá nějakou osobu a oslovuje (také) specializované NNO s otázkou, zda se tato osoba 

nečerpá či v minulosti nečerpala jejich služby, policie referuje člověka, se kterým se setkala v rámci své práce do služeb NNO včetně 

specializovaných, policie je v kontaktu s poškozeným, který je klientem/klientkou specializované služby, pracovník/pracovnice 

specializované služby oslovuje policii s žádostí o spolupráci- zpravidla podáním trestního oznámení či v případě specializovaných 

útvarů předáním anonymizované informace k situaci v terénu a při kontaktu v rámci Programu (viz kapitola Program podpory a 

ochrany obětí.)  

193 NNO_č.28 

http://www.mvcr.cz/soubor/vyjadreni-ke-zmocnencum-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-obchod-lidmi-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-obchod-lidmi-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-obchod-lidmi-pdf.aspx
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službách je předmětem diskuse aplikace ust. §100 zákona 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Některé zdroje v souvislosti s interakcemi poskytovatelů služeb a policie 

v oblasti zákonné mlčenlivosti hovoří dokonce o nátlaku ze strany policie a radí, jak mu 

odolat ( Valnoha, a další, 2012). Policie totiž, pokud se nejedná o složku, která je 

v pravidelném kontaktu se specializovanými NNO, není zpravidla obeznámena194 ani se 

zákonnými požadavky poskytování sociálních služeb, kam spadá skutečnost, že jejich 

čerpání je až na stanovené výjimky dobrovolné, rozsah služeb, skutečnost, že některé 

služby jsou poskytovány anonymně, či že pracovníci a pracovnice, kteří služby poskytují, 

jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozví v rámci čerpání sociální 

služby195. Polici postupuje dle TŘ či Zákona o Policii České republiky, tak jak jí zákon 

ukládá196. Obě normy přepokládají součinnost dalších aktérů.197  

Dle zákona o sociálních službách „zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a 

zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, 

které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po 

skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby 

uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to 

písemně s uvedením rozsahu a účelu.“ A dále pak také zákon uvádí, že „údaje týkající se 

osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se subjekty uvedené 

v odstavcích 1 a 2 při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak 

tento zákon nebo zvláštní zákon; jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen 

s písemným souhlasem osoby, které jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek.“ 

Zvláštním zákonem je pak myšlen občanský soudní řád a trestní řád.  Jak shrnuje MPSV 

(2013) ve svém stanovisku: „Zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb je povinen 

vyhovět požadavku orgánu činného v trestním řízení a poskytnout mu informace, ohledně 

kterých má povinnost mlčenlivosti. Tuto povinnost má však pouze za předpokladu, že 

                                                 

194 Terénní poznámky 

195 Ve své praxi jsem zažila situaci, kdy policie přivezla na pracoviště organizace La Strada dvě dospělé ženy, které měly za sebou 

podání vysvětlení na policejní služebně a v případu později vystupovaly jako svědkyně/poškozené. Vystupovala jsem zde jako 

pracovnice, která měla vést vstupní rozhovor. Policisté se mi snažili předat pasy zmíněných žen a jejich mobilní telefony a žádali mě, 

abych podepsala do protokolu, že jsem ženy i jejich věci převzala.  Potvrzení o „předání“ požadoval i jejich nadřízený po telefonu. 

(terénní poznámky, leden 2010).   

196 Policie_č.1 

197 Ust. § 18 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky a ust. § 8 zákona č. 141/1961 trestní řád.; obě normy však připouštějí 

překážku součinnosti v podobě povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.    
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soudce k tomu dal souhlas ve formě usnesení.“ (Odbor 22, MPSV, 2013) A dodává, že 

ve výroku musí být dostatečně konkretizováno, o jaké informace se jedná (tamtéž). Pro 

takovou praxi však policie nenachází v některých případech pochopení. Jako 

administrativní zátěž hodnotí takový postup, pokud se jedná o běžné pátrání po osobě a 

dotaz, zda je osoba v azylovém bydlení organizace198 či pokud informace potřebuje 

bezodkladně,199 a proto kontaktuje organizaci telefonicky.  

O jinou situaci se jedná, pokud jsou policii předávány anonymizované informace 

např. z práce v terénu či INFO a SOS linky200.  I v takových případech se však organizace 

řídí interními metodikami, které upozorňují na možné etické konsekvence takového 

jednání (Krebs, 2009).  

Jednání policie zejména vůči samotným klientům a klientkám specializovaných 

služeb ovlivňuje také skutečnost, že mají možnost v rámci služeb všech třech 

specializovaných organizací čerpat služby zmocněnců. Jak již bylo řečeno, jedná se o 

advokáty a advokátky, případně další osoby s právním vzděláním. Zmocněnec 

poškozeného je dle TŘ procesní stranou, která má práva zúčastnit se všech úkonů, kterých 

se účastní poškozený, má právo činit za poškozeného návrhy, podávat za něj stížnosti a 

opravné prostředky. Jeho role je významná zejména pokud se jedná o nárok na náhradu 

škody (Kalibová, a další, 2014 s. 12). Tato praxe není zatím na obecné rodině příliš běžná 

(Kutálková, a další, 2013). A také zde může docházet k různění názorů na to, jakým 

směrem by se měla spolupráce v rámci služeb ubírat. Zkušenosti např. ukazují, jak 

zaznělo na jedné z fokusních skupin, která se týkala spolupráce aktérů v rámci trestního 

řízení, že poškozený, který je připravený na výslech nevládní organizací či zmocněncem, 

nebývá pro orgány činné v trestním řízení důvěryhodnou osobou. Narušuje totiž 

všeobecný obraz toho, jak se jako poškozený má chovat (Kutálková, a další, 2013). 

9.2.4. Ministerstvo vnitra 

S institucí poskytování specializovaných služeb prostřednictvím NNO se 

Ministerstvo vnitra setkává jak v rovině jednání „o nabízených“ službách, tak i v rovině 

vyjednávání, jaké informace o klientele služeb nevládní organizace budou poskytovat. 

Provozovatelé specializovaných služeb jsou každoročně žádáni, aby přispěli do zpráv o 

                                                 

198 Policie_č.1 

199 Terénní poznámky  

200 Policie_č.16 
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stavu obchodování s lidmi, které vypracovává OBP jako národní zpravodaj. Do zpráv je 

však možné zveřejnit jen takové informace, které neohrozí soukromí klientely. To 

specializované služby garantují, což je v situaci, kdy se jedná o celkově řádově desítky 

případů obchodování s lidmi ročně a mnohé z nich jsou výjimečné např. zemí, ze které 

osoba pochází či způsobem, kterým byla obchodována. V minulosti též pravidla, kterými 

se řídí specializované služby ohledně nakládání s daty, byla limitujícím faktorem při 

snaze OBP nastavit společné parametry pro sběr dat. Data, která o konkrétním případu 

OBP požadovalo sbírat, nemohla být poskytnuta, z obdobných důvodů jako kazuistiky 

pro zprávy o stavu obchodování s lidmi201.   

Jak již bylo zmíněno, OPK, které je koordinátorem a gestorem Programu, se též 

dostává do kontaktu s provozovateli specializovaných služeb. S ohledem na skutečnost, 

že mnohé služby jsou poskytovány klientele, která je též v Programu, OPK vytváří tlak a 

klade si podmínky, které mohou být v konfliktu s rámci, v nichž jsou služby poskytované 

(viz kapitola Program podpory a ochrany obětí). Jeden z poskytovatelů specializovaných 

služeb z těchto důvodů do systému Programu nevstoupil202. 

 

Shrneme-li závěry týkající se interakcí aktérů v rámci instituce specializovaných 

služeb a jejich vztahu k možnostem obětí obchodování s lidmi, lze uzavřít, že jejich práva 

jsou v podstatě zajištěna především zákonem o sociálních službách a prováděcí 

vyhláškou, která formuje chování pracovníků a pracovnic specializovaných služeb vůči 

ostatním aktérům a zároveň, s ohledem na to, že se jedná o zákonnou normu, je její 

respektování zajištěno a ošetřeno i ve vztahu k dalším zákonům. 

9.2.5. Zákon o sociálních službách a specializované služby  

Jak ukázala dosavadní zjištění, zákon o sociálních službách je významnou 

institucí, která formuje interakce aktérů v rámci politik v oblasti boje proti obchodování 

s lidmi. Jeho existencí, resp. existencí služeb pro různé cílové skupiny klientek a klient 

zřízených v rámci jeho působnosti, je také argumentem, kterým se státní instituce snaží 

odrazit kritiku mezinárodních aktérů. Ti poukazují na to, že pomoc obětem obchodování 

s lidmi je v ČR nabízena pouze v případech jejich spolupráce s policií (např.  Commitee 

                                                 

201 Zápis z jednání: Fact-findings mission, DCIM-EU project, Czech Republic, Prague, January 12, 2009, Ministry of the Interior of 

the Czech Republic, Security Policy Department.  

202 NNO_č.28 
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on the CEDAW, 2010). Zajímalo mě proto hlouběji, jaký vliv má tato instituce na 

možnost obětí v oblasti přístupu ke spravedlnosti.  

Při zkoumání fungování specializovaných služeb a zákona o sociálních službách 

jsem také zjistila, že některé klíčové otázky ohledně vztahů těchto institucí a dopadů na 

práva obětí obchodování s lidmi nebyly v praxi ani v jiných výzkumech řešeny – např. 

používání samotné kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či způsob, jakým jsou 

specializované služby prezentovány veřejnosti i potenciální klientele. 

Na následujících řádcích se proto věnuji hlubší analýze zákona o sociálních 

službách ve vztahu k poskytování specializovaných služeb obětem obchodování. 

Zabývám se rovněž vztahy mezi kategoriemi, které používání zákon a těmi, které jsou 

charakteristické pro oblast politiky pomoci obětem obchodování.  

Podrobně se zde zabývám především tím, zda mají oběti obchodování s lidmi 

automaticky právo na čerpání sociálních služeb na základě toho, že byly obchodovány. 

Věnuji pozornost též tomu, zda podmínky pro poskytování služeb, tak jak je nastavuje 

zákon o sociálních službách a jeho dominantní vykladač MPSV, jsou kompatibilní 

s nastavením specializovaných služeb pro oběti obchodování s lidmi, tak jak je NNO 

provozují.  

K hlubšímu pochopení fungování systému sociálních služeb je potřeba si 

uvědomit, že systém prochází pozvolnou transformací již od roku 1989, kdy byl 

Sametovou revolucí svržen komunistický režim. To, že před MPSV, které je zodpovědné 

za oblast sociální politiky, a v neposlední řadě i před samotnými poskytovateli služeb, 

neleží lehký úkol, může být zřejmé i na základě zkušeností z jiných států. První 

systematičtější pokusy o komplexnější reformu sociálních služeb lze datovat do roku 

1993 (Jabůrková, a další, 2007). Souběžně s úsilím státu reformovat systém i vlastní 

zařízení poskytující sociální služby, začaly vznikat na počátku devadesátých let také 

organizace občanského sektoru, jež jsou jednou ze současných nejvýznamnějších skupin 

poskytovatelů sociálních služeb. Patří mezi ně i NNO, které poskytují specializované 

služby obětem obchodování s lidmi. Zmiňované služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách, který je doplněný prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.  Jeho příprava 

trvala zhruba desetiletí a znamenala kompletní revizi systému sociálních služeb. Zákon o 

sociálních službách, resp. aktivity, které z něho vyplývají, podléhá gesci MPSV. 

Financování služeb v rámci zákona je řešeno dotacemi, které pocházejí ze státního 

rozpočtu ČR.  
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Hlavním cílem úpravy sociálních služeb bylo vytvoření podmínek pro 

uspokojování oprávněných zájmů a potřeb osob, které jsou oslabeny v jejich prosazování. 

Zákon má zajišťovat základní rámce k zajištění potřebné podpory a pomoci203. Kromě níže 

shrnutého v zákoně najdeme také formulace základních zásad poskytování služeb a 

vymezení okruhu oprávněných osob, které mohou služby čerpat204. Tato norma nabyla 

účinnosti na začátku roku 2007 a upravuje poskytování sociálních služeb jak státními, tak 

i nestátními subjekty. 

Zákon dělí sociální služby na tři druhy – odborné sociální poradenství, služby 

sociální péče poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost a služby sociální 

prevence, jejichž cílem je zabránit sociálnímu vyloučení lidí, kteří se z různých důvodů 

nacházejí v obtížné životní situaci. Součástí posledních dvou druhů služeb je detailněji 

upravená typologie jednotlivých služeb, jejichž minimální rozsah je rozveden v prováděcí 

vyhlášce. U služeb sociální péče se jedná např. o osobní asistenci, pečovatelskou službu 

či domov pro seniory; služby sociální prevence zahrnují např. terénní sociální práci, 

krizovou pomoc, azylové domy či nízkoprahová centra pro různé cílové skupiny.  

Poskytovatel - právnická či fyzická osoba- může poskytovat sociální služby a žádat o 

finanční dotace, pouze pokud má tuto činnost dle zákona registrovanou u krajského úřadu 

a to dle typu služby/služeb.  

Podmínkou registrace sociální služby je mimo jiné splnění materiálních, 

technických a hygienických podmínek k poskytování sociální služby a doložení odborné 

způsobilosti žadatele o registraci, i osob, které budou služby poskytovat. Poskytování 

sociální služby bez registrace či v rozporu se zákonem je správní delikt dle zákona, za 

jehož spáchání je možné uložit relativně vysoké pokuty. Zákon rovněž upravuje 

podmínky a postupy, které je nutné splnit při změně v poskytování sociální služby. 

Všechny organizace a instituce jsou zapsány do registru, jehož správcem je MPSV. 

Registr je veřejně přístupný přes internet. Ze zákona vyplývá pro kraje povinnost 

realizovat komunitní plánování, jehož cílem je vytváření sítě služeb na lokální úrovni tak, 

aby služby byly dostupné pro všechny cílové skupiny. MPSV dle zákona řídí a kontroluje 

výkon státní správy a zpracovává za spolupráce krajů, zástupců poskytovatelů i uživatelů 

služeb střednědobé plány rozvoje v této oblasti.  

                                                 

203 Důvodová zpráva k návrhu zákona o sociálních službách. 

204 Zákon také upravuje poskytování příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiné osoby, kterému se dále v textu nebudu 

věnovat.  
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Jedním z hlavních cílů zákona je, aby služby byly poskytovány v náležité kvalitě, 

s důrazem na individuální potřeby a v souladu s požadavkem zachování důstojnosti a 

dodržování lidských práv.  Hlavními nástroji pro zajišťování kvality a ochrany práv 

uživatelů je registrace poskytovatelů sociálních služeb (viz výše), standardy kvality 

sociálních služeb, inspekce kvality a definování odborné způsobilosti pracovníků a 

pracovnic, kteří služby poskytují a dalšími povinnostmi, které na poskytovatele klade 

zákon.  Povinnosti poskytovatele v oblasti ochrany práv a zájmů uživatelů se vztahují 

jednak ke způsobu informování osob, které služby užívají či by jejich užití mohly 

potřebovat (vč. práva na stížnost), a jednak k vnitřním postupům poskytovatele služby. 

Samostatný oddíl je věnován smlouvě o poskytování sociální služby a povinnosti 

mlčenlivosti ze strany poskytovatele o každé osobě, které byly nebo jsou služby 

poskytovány. Požadovaná kvalita služby je vymezena vyhláškou deklarovanými 

standardy kvality v sociálních službách, které obsahují patnáct oddílů dále 

specifikovaných celkem do 49 kritérií (z nichž téměř polovina musí být zpracována 

písemně). SQSS  pokrývají vzhledem ke kvalitě tři oblasti poskytování sociálních služeb 

– oblast provozní (tedy podmínky pro poskytování sociální služby), oblast personální 

(řízení, vzdělávání a supervize) a oblast procedurální, která specifikuje, jak má 

poskytování služby vypadat. Pokud má poskytovatel registrováno několik sociálních 

služeb, musí být SQSS zaváděny a zpracovány pro každou službu odděleně. Zákon o 

sociálních službách rovněž upravuje minimální nutné předpoklady pro výkon povolání 

sociálního pracovníka a dalších osob, které se podílejí na poskytování sociální služby. 

Zákonem je také upraven způsob akreditace vzdělávacího zařízení, které je oprávněno 

provozovat vzdělávací programy, kde je možné získat odborné vzdělání požadované 

zákonem či si je průběžně doplňovat či rozšiřovat (rovněž v souladu se zákonnými 

požadavky) kvalifikaci. Zákonem byl také zřízen institut inspekce kvality, jejímž 

předmětem činnosti je kontrola povinností stanovených poskytovatelům pro registraci 

sociální služby, plnění dalších zákonných povinností a kontrola kvality poskytovaných 

služeb. Inspekci vykonává zpravidla krajský úřad, kde je poskytovatel registrován.  

Inspekce se dále řídí zákonem č. 522/1991 Sb. o státní kontrole.    
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9.2.2.1.  Definice sociální služby a souvisejících konceptů  

Pro zodpovězení výše položených otázek je potřeba prozkoumat, jak jsou 

definovány sociální služby resp. jaký je okruh oprávněných osob pro čerpání sociálních 

služeb (a příspěvku na péči205).  

Podle zákona se sociální službou rozumí „činnost nebo soubor činností podle 

tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění či 

prevence sociálního vyloučení“  (§3 odst a)). Sociálním začleňování zákon rozumí 

„proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 

ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný“ (§3 odst. e).  

9.2.5.1. a) Situace sociálního vyloučení a či ohrožení takovou situací  

Prvním podmínkou toho, aby člověk mohl sociální služby využívat je, aby spadal 

do okruhu osob, jimž jsou sociální služby dle zákona určeny, tedy aby byl v situaci 

sociálního vyloučení či byl sociálním vyloučením ohrožen. Co to znamená?  

Sociálním vyloučením je v dikci zákona myšleno „vyčlenění osoby mimo běžný 

život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, 

zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 

postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“ (§3 

odst f zákona o sociálních službách). Lidé, kterým jsou sociální služby (a příspěvek na 

péči) určeny, tedy nemají možnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního 

života a žít život, který je ve společnosti považován za běžný. Jejich situace je, jak říká 

zákon v §1, nepříznivou sociální situací.  

Zákon jako nepříznivou situaci definuje jako „oslabení nebo ztrátu schopnosti z 

důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 

závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“.  Lidé, kteří sociální služby čerpají, tedy 

                                                 

205 Příspěvkem na péči se již dále nebudu zabývat.  
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musí trpět určitým „deficitem“ ve schopnosti řešit svoji situaci, na základě něhož mají 

specifickou potřebu pomoci či podpory.   

Člověk označený jako „obchodovaná osoba“ či „oběť obchodování s lidmi“ by 

tedy do působnosti zákona spadal, jen pokud by se nacházel v situaci sociálního vyloučení 

či by takovou situací byl ohrožen a na základě toho měl určitou potřebu podpory či 

pomoci. Do působnosti zákona tak nespadají všechny „obchodované osoby“ či „oběti 

obchodování s lidmi“, ale jen určitá, výše vymezená skupina tedy ti, kteří kromě toho, že 

byli obchodováni, jsou ještě v nepříznivé situaci. (Např. člověk, který byl obchodován 

před několika lety a v současné době má zaměstnání i bydlení a dopady obchodu s lidmi 

na psychický stav zpracoval v psychoterapii či žena, která byla obětí obchodování s lidmi 

v zahraničí, vrátila se do ČR, kde má rodinu, pobírá rodičovské příspěvky a spolu se 

zajištěným druhem pečují o své dítě do skupiny osob, kterým jsou sociální služby určeny, 

pokud nemají nějaké zde nezmíněné potřeby, nespadají.  

 9.2.5.1.b) Okruh oprávněných osob 

Potřeby pomoci a podpory v souvislosti se sociálním vyloučením či ohrožením 

sociálním vyloučením však mohou dle zákona čerpat pouze lidé, kteří spadají do okruhu 

oprávněných osob dle ust. §4 zákona. 

Do okruhu oprávněných osob spadají zjednodušeně řečeno lidé, kteří jsou občany 

ČR a mají zde trvalý pobyt, cizinci, kteří zde mají rovněž trvalý pobyt a osob v obdobném 

postavení (např. rezidenti v EU), rovněž také rodinní příslušníci českých občanů či 

cizinců s trvalým pobytem, pokud jsou držitel povolení k přechodnému či dlouhodobému 

pobytu. Do této kategorie spadají také cizinci, kteří zde pobývají na základě 

dlouhodobého pobytu za účelem výzkumu, výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci, či osoby, kterým byla udělena doplňková mezinárodní ochrana či další 

skupiny cizinců, kterým toto právo garantují mezinárodní smlouvy či předpisy EU.  

Okruh oprávněných osob také tvoří ti cizinci, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty či 

ti, kteří jsou nebo byli na území ČR zaměstnáni alespoň 6 měsíců a jsou v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, pokud mají povolení k dlouhodobému pobytu. Rovněž do této 

kategorie spadají jejich rodinní příslušníci. Okruh oprávněných osoby doplňují také 

občané EU, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než 3 měsíce a jejich rodinní příslušníci 

za stejných podmínek.  Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění 

podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v 
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odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu206. Sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je 

obětí trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení207 

 

Zjednodušeně řečeno, pokud se zaměřím na případy, se kterými se setkávají 

specializované služby, občané a občanky ČR jsou plně pokryti nárokem na všechny 

sociální služby, pokud splňují zákonem dané další podmínky. U občanů a občanek EU 

pak ti, kteří jsou hlášeni na území ČR k pobytu po dobu delší než tři měsíce, platí obdobně 

jako u občanů ČR, že mají nárok na všechny sociální služby za předpokladu splnění další 

zákonných podmínek. Pokud občané a občanky EU nejsou hlášeni k pobytu déle než 3 

měsíce, mají nárok pouze na vyjmenované služby – a to azylové domy, kontaktní centra, 

krizovou pomoc, intervenční centra, nízkoprahové denní centra, nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež, noclehárny a terénní programy. Nemohou však např. využívat odborné 

sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc apod.  Skupina cizinců a cizinek z tzv. 

třetích zemí, kteří zde pobývají v souladu s platnými právními předpisy, je situace stejná 

jako u osob z EU, které zde nejsou hlášeny k pobytu. Podíváme-li se však na skupinu 

migrantů a migrantek, tzv. cizinců z třetích zemí, kteří zde pobývají v neregulérním 

postavení, těm na sociální služby nárok nevzniká. Výjimku tvoří pak oběti obchodování 

s lidmi dle ust.  § 168 a zavlečení dle ust. § 172, které mají nárok na odborné sociální 

poradenství, azylové domy, krizovou pomoc a terénní programy.  Kategorie obětí 

obchodování s lidmi je však zatížena stejnými obtížemi, jako další, které jsou vázané na 

TZ. U kategorie osob zavlečených lze předpokládat obdobné obtíže.  

Oproti starší úpravě tedy odpadá legalizace pobytu pro oběti obchodování s lidmi, 

které mají neregulérní pobyt v rámci Programu, nicméně zůstává otázka, jak by celý 

proces uznání statutu oběti zmiňovaných trestných činů vypadal, pokud by na něm orgány 

veřejné správy trvaly. Zkušenosti dosud nejsou208.   

9.2.5.1. c) Okruh osob, kterým jsou určeny konkrétní služby 

Okruh osob, které mohou služby čerpat, je vymezen obecně zákonem také u každé 

sociální služby.  U krizové pomoci se např. jedná o osoby „které se nacházejí v situaci 

                                                 

206 Tamtéž  

207 § 168 a 172 trestního zákoníku. 

208 NNO_č.27 
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ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální 

situaci vlastními silami (§60 odst 1), u azylových domů jsou to osoby v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (§57), u terénních programů jsou to osoby, 

které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 

také určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných 

psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny (§69, odst. 1), apod. 

Ne každá „obchodovaná osoba“ či „oběť obchodování“ je v situaci, kdy její 

potřeby a aktuální stav odpovídají situacím vymezeným v zákoně resp. ve vyhlášce. 

 

9.2.5.1.d) Možnosti odmítnout zájemce/zájemkyni o službu ze zákonných 

důvodů 

Člověk se stane klientem resp. uživatelem sociální služby po té, co absolvuje 

proceduru spadající pod „jednání se zájemcem o službu“, která musí být dle požadavků 

standardů kvality (dále také SQSS) upravena metodikami poskytovatele. Aby 

poskytovatel věděl, komu služby poskytuje a koho může odmítnout, je potřeba aby 

naplňoval požadavky vyhlášky resp. podmínky dané zákonem.   

Odmítnout zájemce či zájemkyni o službu je totiž možné pouze ze čtyř zákonem 

vymezených důvodů (§91, odst 3). Kromě naplnění kapacity, zdravotního stavu, který 

poskytování služby vylučuje a skutečnosti, že zájemci byla služby v době kratší než 6 

měsíců vypovězena smlouva a že poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá 

a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů služeb (§91, odst. 3), 

písm. a).  

Do kategorie „služba se neposkytuje“ patří dle starších intepretací i situace, kdy 

zájemce nespadá do skupiny, kterou si poskytovatel vymezil posláním (a tedy i popsaným 

okruhem osob, jak tomu chtějí standardy)  ( MPSV, 2008). 

Vyhláška 505/2006 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se zákon provádí v rámcích 

standardů kvality, které jsou přílohou této vyhlášky, říká, že poskytovatel musí mít 

definováno a zveřejněno „poslání, cíle a zásady poskytované sociální služeb a okruh 

osob, kterým je určena“. Ty musí být dle vyhlášky v souladu se základními zásadami 

poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými 

potřebami osob, kterým je služba poskytována.  



 

153 

 

Vymezení okruhu osob posláním samozřejmě nesmí být v rozporu s výše 

uvedenými podmínkami.  

Naopak skutečnost, že poskytovatel chce nabízet své služby konkrétně „obětem 

obchodování s lidmi“ či „obchodovaným osobám“ lze dovodit v podstatě ze svou 

indikátorů.  

a. Má kategorii „oběť obchodování s lidmi“ uvedenou mezi tzv. „cílovými 

skupinami klientů“ v Registru a/nebo 

b. Má skupinu „oběti obchodování s lidmi“ či „obchodované osoby“ uvedenou 

v okruhu osob, který je součástí veřejného závazku formulovaného dle SQSS 1.  

MPSV vnímá okruh oprávněných osob jako kategorii pro kvalitu služeb klíčovou, 

když říká, že „opravdu kvalitní službu můžeme poskytovat pouze tehdy, pokud víme, pro 

koho jsou služby určeny, jaké jsou potřeby a zájmy konkrétních uživatelů“ (MPSV, 2008 

s. 18). 

9.2.5.1.d 1) „Srozumitelnost“ kategorií „oběť obchodování s lidmi“ a „obchodovaná osoba“   

Důležité vodítko, jak má být formulován okruh osob, poskytuje výklad ke kritériu 

jedna standardů, který říká, že informace, které jsou poskytovatelem uvedeny 

v základních prohlášeních, kam patří např. poslání či okruh osob, jsou určeny především 

pro uživatele sociálních služeb a laickou veřejnost, která se podle nich orientuje při 

vyhledávání vhodné služby pro sebe či pro své blízké.  

Testem srozumitelnosti dle MPSV může např. být skutečnost, že musíme znovu a 

znovu jako poskytovatelé vysvětlovat co a komu poskytujeme, a informace, které jsou ve 

veřejném závazku neustále doplňovat či podle toho, že se na nás obracejí lidé, kteří jsou 

v jiné nepříznivé sociální situaci, než na kterou naše služba reaguje (MPSV, 2008 s. 22). 

MPSV v této souvislosti upozorňuje, že při definování okruhu osob se v praxi může 

objevit nežádoucí tendence nespecifikovat okruhy osob či naopak tento okruh významně 

zužovat či upřesňovat nad rámec zákona, ať již z důvodů místní příslušnosti, kvalifikace 

pracovníků poskytovatele či s ohledem na druha a pravidla služby ( MPSV, 2008; MPSV, 

2010).   

Požadavkem na srozumitelnost se dostáváme k dalšímu problému při užívání 

kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či „obchodovaná osoba“ v praxi poskytování 

sociálních služeb.  

Kategorie „obětí obchodování s lidmi“ či „obchodovaných osob“ by prakticky 

vzato dle filosofie a výkladu standardů a prezentace veřejného závazku lidem, kteří by 
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služby měly poskytovat, neměla samostatně figurovat, protože není veřejnosti 

srozumitelná, případně jí obecná veřejnost rozumí jinak než veřejnost odborná ( 

Kutálková, 2010 s. 57-60; Surtees, 2007). Navíc, ani mezi odbornou veřejností, mezi 

kterou řadím např. specializované nevládní organizace spolupracující na strategiích 

prevence a boje proti obchodování s lidmi s MVČR, OČTŘ či úředníky a úřednice řešící 

v praxi tuto problematiku na MVČR, nepanuje shoda, koho respektive člověka s jakou 

zkušeností lze pod kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či „obchodovaná osoba“ zařadit. 

Naopak. Panují zde často významné rozpory v konceptuálním pojetí i praktickém užití 

těchto konceptů (více viz. Kutálková, 2010; Antislavery International, 2005; Fomina, 

2006; IOM, 2005a).    

V úvahu je potřeba také vzít fakt, že mnoha potenciálním uživatelům a 

uživatelkám služeb kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či „obchodované osoby“ nic 

jako takové o povaze skupiny, které je poskytována služba, neřeknou. Jinak řečeno 

dedikace služeb formulovaná „pro oběti obchodování“ a podobně je k vstupu do služby 

nevybídne, neboť situaci, kterou prožili, jako obchodování s lidmi nechápou, nerozumí 

jeho obsahu či by se do skupiny „obětí obchodování s lidmi“ z jiných důvodů nezařadili 

(srov. např. Surtees, 2007).  

Jinak řečeno, pokud by služba byla poskytována pouze např. „obětem 

obchodování s lidmi“, může velmi pravděpodobně dojít k tomu, že a) nebude poptávána 

lidmi se zkušeností, které by experti a expertky označili jako „obchodování s lidmi“, b) 

nebude panovat obecná a alespoň rámcová shoda mezi odbornou veřejností, koho do 

služby akceptovat a koho již nikoli, neboť existují výkladové potíže.  A to jak v případech, 

kdy se jedná o kategorii „oběť obchodování s lidmi“ zveřejněnou v registru, tak i 

v případě, že je tato či kategorie „obchodovaná osoba“ použita přímo ve formulaci poslání 

resp. okruhu osob služby dle SQSS 1.  

9.2.5.1.d 2 ) „Rozmělnění kategorie“  

Ať jsou si již poskytovatelé služeb problému „srozumitelnosti“ při používání 

kategorií „oběť obchodování s lidmi“ či „obchodovaná osoba“ vědomi či nikoli, je 

potřeba poznamenat, že v praxi je formulace veřejného závazku, kam okruh osob patří, 

řešena různě.  
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Zde mohou v podstatě nastat následující varianty situace:  

a) okruh osob, kterým je služba poskytována, zahrnující kategorii „oběť 

obchodování s lidmi“ či „obchodovaná osoba“, který je součástí poslání, obsahuje 

další dovysvětlení této kategorie (např. La Strada, Magdala)  

b) okruh osob, kterým je služba poskytována, zahrnující kategorii „oběť 

obchodování s lidmi“ či „obchodovaná osoba“, který je součástí poslání, je 

pouhým výčtem kategorií, kromě této kategorie obsahuje i další např. BKB.  

c) v okruhu osob zveřejněném v poslání není kategorie „oběť obchodování s lidmi“ 

či kategorie „obchodovaná osoba“ zmíněna vůbec (je pouze součástí registru) 

(např. AD Veselíčko).  

Podívejme se blíže na konkrétní případy.  

Ad a)  La Strada, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb 

v oblasti prevence obchodování s lidmi, má okruh osob vymezen následujícím způsobem.  

Např. pro službu azylové domy:  

„Azylové ubytování La Strada ČR je určeno: obchodovaným a vykořisťovaným 

osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat 

služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili. Nepříznivá sociální situace těchto osob 

vyžaduje poskytnutí ubytování na přechodnou dobu.“  

Služba je poskytovaná osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez 

ohledu na jejich pobytový status209. 

Projekt Magdala Sdružení Česká katolická Charita, druhý významný poskytovatel 

služeb v oblasti obchodování s lidmi má např. v poradně Magdala definováno:  

„Projekt Magdala zajišťuje krizovou a komplexní následnou pomoc těm, kdo 

zažili domácí násilí a obchodování s lidmi (nucenou prostituci či nucenou práci).“210  

Dle poslání poradny Magdala je cílem: „Pomáhat těm, kdo byli zotročeni a 

zbaveni své vlastní vůle, o sobě rozhodovat, znovu nalézt vlastní důstojnost a svobodu, 

převzít plnou zodpovědnost za svůj další život.“(tamtéž).  

V oddílu, kdo je naším klientem nalezneme ještě další upřesnění: „Osoby, které 

se staly oběťmi domácího násilí, obchodu s lidmi nebo určité formy komerčního zneužití 

nebo jsou některým z těchto jevů ohrožené. Dále jsou to rodiny s dětmi, které prošly 

                                                 

209 La Strada Česká republika. 

210 SČKCH, projekt Magdala. 
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zkušeností násilí a hledají způsob, jak se s touto zkušeností vyrovnat a uzdravit své 

rodinné vztahy.“ (tamtéž) 

Oba tito poskytovatelé jsou či v minulosti byli zahrnuti do spolupráce s MVČR 

na Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.  

Ad b) BKB uvádí na svých stránkách jako součást poslání oddíl „cílová skupina 

služby odborného sociálního poradenství: oběti trestné činnosti; osoby ohrožené 

domácím násilím; oběti obchodu s lidmi;osoby v krizi“ (BKB, rok neuveden). 

Z ostatních informací není možné dovodit, jaký obsah mají uvedené termíny.  

Ad c)  

Např. azylový dům Veselíčko211  v poslání explicitně uvedenou skupinu „obětí 

obchodování s lidmi“ či „obchodovaných osob“ nemá, služby poskytuje „matkám 

v momentální životní tísni“.  Azylový dům Farní Charity Starý Knín též ne, kromě obětí 

domácího násilí má ale uvedenou obsahově blízkou kategorii a to skupinu osoby 

„komerčně zneužívané“212.  

Pro použití kategorií „oběť obchodování s lidmi“ a „obchodovaná osoby“ 

v kontextu zákona mají výše uvedené příklady důležité konsekvence. Kategorie jsou 

v podstatě poskytovatelem v prvním případě (La Strada, Magdala) redefinovány, jejich 

obsah je vymezen popisem určitých zkušeností. Ve druhém případě kategorie „oběť“ 

obchodování s lidmi zařazená v registru pozbývá své relevance jako kritéria pro přijetí do 

služby, neboť poskytovatel AD Veselíčko si okruh osob, kterým služby poskytuje, 

definoval jinak a fakt, že byl člověk „obchodován,“ by na jeho rozhodování neměl mít 

vliv. Pokud se jedná o případ třetí, kdy je kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či 

„obchodovaná osoba“ pouze uvedena v demonstrativním či taxativním výčtu skupin 

osob, kterým je služba nabízena, jsem již z hlediska intepretací vyhlášky hovořila.  

Závěrem této analýzy lze říci, že kategorie „oběť obchodování s lidmi“ či 

kategorie „obchodovaná osoba“ jsou pro poskytování sociálních služeb kategoriemi, 

jejichž používání je minimálně sporné.  A to z několika důvodů:  

a) to, že je člověk označen jako „oběť obchodování s lidmi“ či „obchodovaná 

osoba“, automaticky neznamená, že spadá do intence zákona (např. aktuálně se 

nenachází v nepříznivé situaci ani není takovou situací ohrožen) či do okruhu 

oprávněných osob, kterým jsou služby poskytovány (např. má neregulérní pobyt 

                                                 

211 FCH Veselíčko. azylový dům. 

212 FCH Starý Knín. sociální péče. 
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a nebyl identifikován jako oběť obchodování s lidmi či zavlečení dle ust. §§ 168 

reps. 172) či se s ohledem na svoji situaci nekvalifikuje k poskytování  konkrétní 

služby (např. je v nepříznivé situaci, ale není bez domova, tedy nemůže používat 

služby azylové domy).  Pro sociální služby je tedy zbytečné, aby byl člověk takto 

„nálepkován“, neboť mu automaticky právo na čerpání služby označení „oběť 

obchodování s lidmi“ nezajistí, důležitější je jeho vlastní situace a potřeby.  

b) Používání kategorie „oběť obchodování s lidmi“ v Registru či ve formulaci 

veřejného závazku dle SQSS1 či kategorie „obchodovaná osoba“ v formulaci 

veřejného závazku dle téhož SQSS je problematické pro svoji „srozumitelnost“ 

resp. nesrozumitelnost jak pro klientelu, tak pro odbornou veřejnost.  V krajní 

situaci by mohlo dojít např. k tomu, že poskytovatel zájemce odmítne na základě 

toho, že neodpovídá jeho intepretaci kategorie „oběť obchodování s lidmi“. S 

ohledem na skutečnost, že závazná intepretace této kategorie z úst MPSV nepadla 

a na odborném poli panuje značná nejednotnost, může se stát, že tento klient či 

klientka bude krácen na svém právu jen z titulu toho, že odborníci nejsou schopni 

se shodnout na obsahu tohoto termínu. Protože intepretace těchto kategorií je 

sporná, může si také poskytovatel v krajním případě svévolně vybírat klientelu 

s argumentem, že nespadá do vymezené skupiny. Může tak docházet 

k diskriminaci klientely, která je poskytovateli např. považována za obtížnou. 

Může se také stát, že člověk, jehož potřeby odpovídají specifiku služby, o takovou 

nepožádá, protože svoji situaci nevyhodnotí jako „obchodování s lidmi“ či nebude 

chtít být jako „oběť“ označován. Tím mu fakticky poskytovatel postavil bariéru 

pro vstup do služby.  

Kategorie „oběť obchodování s lidmi213“ či „obchodovaná osoba“ nemají pro 

poskytování služeb žádnou přidanou hodnotu. Naopak. Mohou poskytování služeb 

komplikovat. Navíc, jak dospěli k závěru inspektoři a inspektorky při diskusích 

k obsahům jednotlivých standardů, upřesňování okruhu osob nad rámec zákona není 

možné. V materiálu pak uvádějí příklady služby pro jehovisty, příjemce IV. stupně 

závislosti k příspěvku na péči, veterány apod. (MPSV, 2010 s. 4). Tyto kategorie nelze 

dle citovaného materiálu použít proto, že není možné poskytovat služby pouze „členům“, 

jelikož sociální služba je službou veřejnou (tamtéž). Podobnou členskou skupinou jsou 

                                                 

213 S výjimkou ust. § 4, odst 3 zákona č. 108/ 2006Sb. o sociálních službách, která však nese všechny problematické znaky, jimiž se 

zabývá tato práce.  
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dle mého názoru také oběti obchodování s lidmi a obchodované osoby.  Jejich členství 

navíc musí potvrdit expertní aktér, ať již policie, MVČR nebo nevládní organizace.   

9.3. Dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území 

9.3.1.  Dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území 

Institut dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území (DPO) přinesla 

euronovela cizineckého zákona v roce 2006. Konkrétně se jednalo o povinnou 

implementaci Směrnice Rady o povolení k pobytu pro příslušníky třetích zemí, kteří jsou 

oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a 

kteří spolupracují s příslušnými orgány214 (tzv. pobytová směrnice).  

Novelou byla do zákona včleněna ustanovení, na základě kterých (jmenovitě 

zejm. ustanovení § 42e zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky -   dále také cizinecký zákon) lze udělit povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem ochrany (DPO).   

Podle ust. § 42e cizineckého zákona vydá ministerstvo povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem ochrany na žádost cizinci, který je buď pravděpodobnou obětí trestného 

činu obchodování s lidmi dle relevantního ust. Trestního zákoníku, nebo osobou, pro 

kterou bylo organizováno anebo umožněno nedovolené překročení státní hranice, nebo 

osobou, které bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území, jejíž svědectví je 

významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se 

organizováním anebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo 

napomáháním k neoprávněnému pobytu na území. Povolení ministerstvo dle 

zmiňovaného ustanovení vydá za podmínky, že cizinec spolupracuje s orgány činnými v 

trestním řízení na trestním řízení vedeném o podezření ze spáchání tohoto trestného činu 

a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu. Povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo vydá na žádost dále také 

cizinci, jehož spolupráce s orgány činnými v trestním řízení je významná pro předejití, 

odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo jiného úmyslného trestného činu, 

k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, za podmínky, že spolupracuje 

s orgány činnými v trestním řízení a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání tohoto 

                                                 

214 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali 

oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány 
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trestného činu. Ust. § 42e cizineckého zákona dále také upravuje, že cizinec musí být 

neprodleně a v jazyce, kterému rozumí, poučen o možnosti požádat o DPO a podmínkách 

tohoto pobytového oprávnění. Cizinci je také ode dne, kdy byl poučen poskytnuta lhůta, 

1 měsíce pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s OČTŘ. V průběhu této lhůty nelze 

cizince vyhostit či jinak ukončit jeho pobyt. Dále toto ustanovení upravuje podmínky 

podání žádosti o povolení, možnosti, jak upravit pobyt pro rodinné příslušníky cizince, 

který je držitelem DPO a také povinnost ministerstva vnitra v době na rozmyšlenou 

zajistit cizinci ubytování. Přesné znění zmiňovaného ustanovení je součástí sbírky 

zákonů.  

Jak již bylo řečeno, zmíněné ustanovení je provedením tzv. pobytové směrnice, 

jenž členským státům ukládá, upravit možnosti migrantek a migrantů z tzv. třetích zemí, 

kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Pohled na smysl implementace směrnice ze 

strany OAMP, které bylo gestorem v této oblasti, osvětluje jedna z jeho pracovnic:  

„V rámci toho [ implementace směrnice] samozřejmě OAMP vytváří cesty, jak 

podporovat legitimní migraci a jak se snažit potírat tu nelegální migraci. S tím souvisí už 

konkrétní ustanovení třeba zákona o pobytu cizinců, které se pak u nás na odboru aplikuje 

–  dlouhodobý pobyt za účelem ochrany, který je pak standardně postaven na směrnici 

EU a má přispět  právě k potírání těch pachatelů této závažné trestné činnosti 215“.  

Udělení pobytu je tedy vnímáno primárně jako nástroj k potírání nelegální migrace a 

trestní represe. Co se týká postavení obětí obchodování s lidmi, ty jsou dle zákona jednou 

z kategorií, která se může stát držiteli DPO. Do roku 2010 se mohlo jednat pouze o oběti 

obchodování s lidmi, jehož definice vycházela z platné trestní legislativy a osoby, pro 

které bylo organizováno anebo umožněno nedovolené překročení státní hranice, nebo 

osoby, kterým bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území, jejíž svědectví je 

významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se 

organizováním anebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo 

napomáháním k neoprávněnému pobytu na území. V obou případech však pouze za 

podmínky, že tato osoba spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na trestním 

řízení vedeném o podezření ze spáchání tohoto trestného činu a nespolupracuje s 

podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu216. Později se zejména na základě poptávky 

                                                 

215 Stát_č.15 

216  § 42e zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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policie217  skupina, které je možné udělit DPO, rozšířila také na cizince, jehož spolupráce 

s OČTŘ je významná pro předejití, odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo 

jiného úmyslného trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní 

smlouva, za podmínky, že spolupracuje s OČTŘ a nespolupracuje s podezřelým ze 

spáchání tohoto trestného činu. Právě situace, kdy byla trestná činnost překvalifikovaná, 

působila policii problémy, protože pak již zmiňovaná osoba nemohla být držitelem 

pobytu. Z této a dalších problémů proto „samotný OČTŘ dával podnět v souvislosti se 

situací, kdy dochází ke změně nebo jsou tam svědci, který přímo nejsou tou obchodovanou 

osobou, ale přesto by vysloveně dost hodně přispěli k tomu řízení… No a pak je tady 

někdo druhej, kdy by mohl v průběhu poskytnout  informace u soudu, jsou to závažný 

informace a ale nedosáhne na ten status. A pak tady máme samozřejmě úplně jinou, další 

skupinu lidí, související s další trestnou činností, kde ty svědci resp. poškozený mohou být 

dokonce i v horším stavu než oběti obchodování“218.    

Pro držitele pobytu má kromě vlastní legalizace pobývání na území ČR tento 

institut ještě několik pozitiv. Na držitele se pohlíží jako na osoby s trvalým pobytem. 

Osoby jsou účastny veřejného zdravotního pojištění. K jejich zaměstnání nemusí být 

zaměstnavatel držitelem povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, osoba 

nepotřebuje povolení k zaměstnání (Kalibová, 2008 s. 15). V případech, kdy je potřeba 

zajistit implementaci práv pro oběti OAMP, spolupracuje s dalšími státními orgány. 

Referentka tohoto odboru situaci popisuje následovně: “Pobyt je vydáván jen určité 

kategorii cizinců, kteří spolupracují s policií a má to samozřejmě také další bonusy, které 

by měly směřovat v první řadě tak, aby ten cizinec po dobu toho trestního řízení žil 

alespoň v únosných podmínkách, aby si tady po dobu trestního řízení vytvořil alespoň 

standardní zázemí … a by současně byla zajištěna součinnost se státními subjekty ve 

smyslu migrační politiky toho státu… …snažíme se v rámci těch zákonných opatření 

zajistit pro ty osoby součinnost dalších subjektů jako zdravotní pojišťovny, úřady práce a 

tak dále a tak dále.219“   

                                                 

217 Stát_č.15 

218 Stát_č.15 

219 Stát_č.15 
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9.3.2. Konstelace aktérů  

Jak je již patrné, mezi významné aktéry, kteří vstupují do interakcí v rámci 

procesu udělování DPO tedy patří OAMP, které rozhoduje ve správním řízení o udělení 

a odejmutí pobytu, orgány činné v trestním řízení, zejména pak policie, která dává, jak je 

uvedeno v zákoně potvrzení k žádosti cizince o udělení pobytu, a cizinec samotný, který 

žádost na MVČR podává. Pokud se jedná o oběti obchodování s lidmi, cizincům, kteří o 

povolení žádají, případně žádají o jeho prodloužení, poskytují zpravidla asistence 

specializované NNO220. Zpravidla je též tato osoba zařazena do Programu221.   

V rámci instituce DPO se setkávají aktéři obdobně jako u Programu a dalších 

institucích na dvou rovinách – při řešení konkrétních případů obětí obchodování s lidmi 

a v diskusích, jakým způsobem má být toto ustanovení aplikováno.  

Pokud se podíváme na oblast interakcí, které se týkají obecných pravidel 

implementace, byla největší a pravděpodobně také nejdéle trvající diskusí ta, která se 

vztahuje k uplatňování tzv. doby na rozmyšlenou.  K osvětlení pozadí diskusí, zde udělám 

drobnou odbočku a nastíním témata, která s uplatňováním doby na rozmyšlenou souvisí.  

Doba na rozmyšlenou v oblasti politik boje při obchodování s lidmi dalším 

konceptem bez konceptualizace. Její definici nenajdeme ani ve Směrnici ani v dalších 

relevantních dokumentech. Její povaha je popisována spíše skrze její obsah -  tedy to, co 

se v této době děje (nebo má dít), případně, jak je (má být) tato doba dlouhá. 

Charakteristika doby na rozmyšlenou, kterou přináší Směrnice v článku 6 – Lhůta na 

rozmyšlenou, odst. 1 říká, že „1. Členské státy zajistí, aby dotyčným státním příslušníkům 

třetích zemí byla poskytnuta lhůta na rozmyšlenou, která jim umožní zotavit se a uniknout 

vlivu pachatelů uvedených trestných činů, aby tak mohli při svém rozhodování, zda mají 

s příslušnými orgány spolupracovat, lépe vycházet ze skutečného stavu věcí.“  V této době 

musí být dle Směrnice pro dotyčné osoby zaručeny životní podmínky, které zahrnují 

jejich výživu a přístup k naléhavé lékařské péči. Směrnice také hovoří o  případném 

zajištění přístupu  k psychologické pomoci a bezplatné právní pomoci, je –li tak 

stanoveno vnitrostátní legislativou (čl. 6 a čl. 7). V lhůtě na rozmyšlenou  nelze vykonat 

žádný příkaz k vyhoštění (čl. 7), lhůta však nezakládá právo na pobyt (čl.7).  Pro 

konstituci samotné doby na rozmyšlenou nacházíme různá zdůvodnění. Expertní skupina 

                                                 

220 NNO_č.27,  NNO_č.9 

221 NNO_č.27, NNO_č.9 
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pro obchodování s lidmi (Evropská komise, 2005a) například s odkazem na Mezinárodní  

úmluvu o občanských a politických právech a Protokol OSN k prevenci, potlačování a 

trestání obchodování s lidmi upozorňuje na to, že „ udělení doby na rozmyšlenou a 

následně povolení k pobytu, včetně všech odpovídajících práv, obchodovaným osobám – 

bez ohledu na to, zda jsou ochotny či schopny poskytnout důkazy jako svědci – napomáhá 

členských státům plnit svou povinnost  chránit lidská práva obchodovaných osob a 

nezacházet s nimi výlučně jako s nástrojem k pomoci trestnímu stíhání“ (Evropská 

komise, 2005a s. 148). Výzkum Ukradené úsměvy (Zimmerman, 2006), který se zaobírá 

důsledky obchodování na zdravotní stav obchodovaných žen, zase upozorňuje na to, že 

doba slouží k tomu, aby se duševní schopnosti obchodované osoby zlepšily na úroveň, 

v níž je schopna činit informovaná rozhodnutí o svém bezpečí a zdraví a poskytnout víc 

spolehlivých informací o pozadí trestného činu (Zimmerman, 2006 s. 113). Expertní 

skupina v souvislosti s udělením doby na rozmyšlenou upozorňuje na to, že by v této 

lhůtě měla obchodovaná osoba obdržet příslušnou pomoc zahrnující bezpečné ubytování, 

psychologické a právní poradenství zdravotní a sociální pomoc (Evropská komise, 2005a 

s. 249).  „Tyto kroky jsou nutné k tomu, aby obchodovaná osoba znovu získala vládu nad 

svým životem a zvážila své možnosti, což zahrnuje i poučené rozhodnutí o tom, zda má 

napomoci trestnímu řízení, usilovat o náhradu škod právní cestou, vstoupit do programu 

sociální reintegrace, či se ihned vrátit domů“ (tamtéž). Publikace OSN např. říká, že 

ochrana (ve smyslu poskytnutí doby na rozmyšlenou) poskytuje prostor ke zvýšení 

důvěry ve stát a jeho schopnost ochránit zájmy oběti (United Nations, 2008 s. 117). Což 

potvrzuje i Zpráva expertní skupiny, která dodává, že „odklad deportace odstraňuje 

strach z okamžité deportace“ (Evropská komise, 2005a s. 249). 

Jak ukazuje nastínění mezinárodních diskusí, konstrukci instituce doby na 

rozmyšlenou ovlivňují, podobně jako je to u jiných institucí (kap. 7. Obchodování s lidmi 

v mezinárodním prostoru) různé zájmy a předpoklady.  Lze však shrnout, že smysl doby 

na rozmyšlenou je dvojí: pro oběť obchodování s lidmi poskytuje čas na to, aby se zotavila 

a znovu získala kontrolu nad svým životem, státu umožňuje stíhat obchodníky s lidmi, 

jelikož vede oběti obchodování k tomu, aby věc ohlásily, pro relevantní úřady také dává 

čas, kdy obchodovanou osobu identifikovat a zjistit, zda se informace, které podává, 

zakládají na skutečnostech.  
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Vrátíme-li se do stávající situace v České republice k a výše zmiňovaným 

diskusím tak, jak požaduje Směrnice, jejíž implementací vniklo DPO, oběť obchodování 

s lidmi má nárok na 30ti denní lhůtu, aby se rozhodla, zda bude spolupracovat  s OČTŘ. 

O této lhůtě, o které aktéři hovoří jako o době na rozmyšlenou,  má být poučena. 

Specializované NNO však upozorňovaly, že status cizince a tedy i jeho práva a možnosti 

v této lhůtě není jasný, též nepanovala shoda, kolik informací o cizinci, který je poučen, 

musí mít OČTŘ. Prakticky řečeno, jak moc si musí orgány činné v trestním řízení být 

jisti, že se jedná o oběť obchodování s lidmi. A zda k tomu, aby osobu o možnosti podat 

žádost o DPO poučily, s tímto člověkem musí hovořit (Burčíková, 2008; Kalibová, 2008). 

Nevládní organizace s odkazem na Směrnici i obecný ethos doby na rozmyšlenou 

v literatuře odkazovaly na to, že přepokládaná oběť obchodování s lidmi má právo se 

rozmyslet, zda bude s OČTŘ spolupracovat (tedy i hovořit) v této lhůtě. OAMP a policie 

se domnívají, že musí s takovou osobou hovořit ještě před tím, než ji o době na 

rozmyšlenou a možnosti požádat o DPO poučí.  V rámci diskuse o aplikaci normy byla 

vypracována stanoviska jak z řad nevládních organizací, tak i od OAMP222, OPK223, OBP224 

a organizace La Strada225.   

Následující řádky podrobně rozebírají diskusi, kterou k tématu zmiňovaní aktéři 

vedli, a její závěry226.  Jak ukázala aplikační praxe doby na rozmyšlenou, jako problém se 

jeví problém vnímání toho, jaké podmínky musí resp. nemusí splňovat osoba, které musí 

být udělena doba na rozmyšlenou. Nesouhlas se také objevoval v určení momentu, kdy 

má orgán činný v trestním řízení zahájit zjišťování, zda spolupráce obchodované osoby 

je příležitostí pro případné trestní řízení. Problémy tvořil zejména výklad smyslu 

Směrnice a způsob, jakým byla do cizineckého zákona transponována. Stanoviska 

jednotlivých aktérů vycházejí z výše zmiňovaných dokumentů. OAMP se domnívá, že 

poučena o možnosti požádat o DPO a de facto tedy využít doby na rozmyšlenou má být 

ta osoba, jejíž spolupráce s OČTŘ skýtá „příležitost pro případné trestní řízení či již 

probíhající trestní řízení na území ČR vedené proti pachatelů, této trestné činnosti“. Což 

                                                 

222 „K výkladu a aplikaci ustanovení §42e zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících ustanovení zákona o pobytu cizinců“ 

nedatováno 

223 Stanovisko OPK k transpozici směrnice Rady 2004/81/ES do českého právního řádu, nedatováno 

224 Stanovisko OBP, nedatováno 

225 Stanovisko La Strady ČR k některým aspektům výkladu a aplikace ustavení §42e zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců ze dne 

13.9.2007 

226 I přestože se jedná o diskusi, která je již staršího data, věnuji ji poměrně značný prostor proto, že tato diskuse byla znovu otevřena 

v roce 2013 a pokračovala i v dalším roce v poměrně identické podobě. NNO_č.27.   
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by v praxi znamenalo, že než by k poučení došlo, musely by OČTŘ dojít k závěru, že 

osoba, kterou poučují, je osobou (o které lze říci s jistotou, že je) obchodovanou a k tomu 

mít dostatek podnětů ze šetření.  Jak však upozornila  La Strada , v celé diskusi se ukazuje 

jako nešťastná definice oprávněných osob uvedená v ustanovení §42e odst. 1 a 2. 

„Ustanovení  §42e odst. 2 stanoví, že cizinci je poskytnuta lhůta na rozmyšlenou 

k rozhodnutí, zda bude spolupracovat s policií. Zároveň však odst. 1 definuje takového 

cizince, jako osobu, která je pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi, 

a spolupracuje s OČTŘ a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání toto trestného činu“.  

K tomu, zda má orgán dojít k závěru, že se s jistotou jedná o osobu obchodovanou před 

poskytnutím doby na rozmyšlenou či až po jejím uplynutí, se vyjadřuje také Stanovisko 

OPK k transpozici směrnice Rady 2004/81/ES do českého právního řádu. „Na základě 

výše uvedeného (rozklad o účelu Směrnice, pozn. autorka) by mělo stát „...že tak činí po 

poskytnutí lhůty““.  Podobně také Stanovisko La Strady, které se rovněž opírá o smysl 

Směrnice, které „definuje okamžik, kdy může být oprávněná osoba poučena o skutečnosti, 

že spadá do působnosti směrnice (tedy, že za určitých podmínek mu může být udělen 

DPO). Je to právě okamžik, kdy příslušné orgány dojdou k názoru, že může spadat do 

působnosti směrnice“ (Stanovisko La Strady 2007). Organizace La Strada dále 

upozorňuje na fakt, že čl. 5 Směrnice naopak neobsahuje podmínku předchozí spolupráce 

s OČTŘ ani podmínku hodnocení relevance osoby pro další trestní řízení. OČTŘ, které 

jsou nadány zjišťovat relevanci osoby pro trestní řízení i jiným způsobem než výslechem, 

si tuto představu mohou udělat i na základě zjištění jiných skutečností. Jako podobné 

stanoviskům OPK a La Strady lze chápat také příspěvek OBP, které dodává, že OČTŘ 

by měl před poučením zvažovat pouze okolnost, zda se jedná o možnou oběť 

obchodování s lidmi, a ne posuzovat, zda se jedná o oběť, jejíž případné svědectví bude 

přínosem pro trestní řízení. Podmínky k udělení doby na rozmyšlenou, tedy dle dikce 

zákona pro poučení o možnosti požádat o dlouhodobý pobyt za účelem ochrany, se nedají 

v žádném případě ztotožňovat s podmínkami pro udělení pobytu.  Jak však již bylo 

zmíněno, OAMP se domnívá, že tak má činit před poučením, La Strada ČR se domnívá, 

že tak může činit v průběhu doby na rozmyšlenou, nikoli však výslechem dané osoby, ale 

jinak, OPK tvrdí, že by tak měl činit až po podání žádosti o DPO.  

Hlavní rovina sporu na obecnější rovině ukazovala na dvě důležité roviny obtíží, 

na které naráží i další interakce v oblasti politiky prevence a boje proti obchodování 

s lidmi, a to kdo a za jakých podmínek může být označen za pravděpodobnou oběť 
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obchodování s lidmi (v tomto případě konkrétně, zda mohou NNO, které tuto osobu 

identifikovaly, za obchodování s lidmi takovou věrohodně označit či zda to může udělat 

jen policie) a obecněji, zda má prioritu právo oběti obchodování s lidmi na dobu na 

rozmyšlenou či právo státu na jistotu, že se jedná o oběť.  Po několika měsících diskusí 

nakonec převážila původní interpretace OAMP, která klade prioritu zájmům státu a 

OČTŘ před zájmy obětí ( Commitee on the CEDAW, 2010). Spor též ukazuje na různé 

konstrukce oběti obchodování s lidmi v perspektivě aktérů (viz dále) 

Z hlediska přiznání DPO pro oběť obchodování s lidmi má klíčový význam 

stanovisko policie, které se připojuje k žádosti o DPO. Policie, případně další aktéři pak 

mohou rovněž sdělovat informace o chování oběti, které povedou k tomu, zda bude DPO 

prodlouženo227. Formálně rozhoduje tedy ve správním řízení OAMP. S ohledem na 

skutečnost, že však v perspektivě tohoto odboru je DPO nahlíženo primárně jako nástroj 

pro potírání trestné činnosti související s obchodováním s lidmi a nelegální migrací, 

považuji i zde za dominantního aktéra policii.  

Co se týká konstrukce obětí obchodování s lidmi, lze zachytit dva významné 

momenty. Oběť resp. dle rétoriky cizineckého zákona „cizinec, který je pravděpodobnou 

obětí obchodování s lidmi“, je v rámci této instituce rozeznán jako aktér a to přímo 

zákonem, který hovoří o tom, jak má cizinec postupovat.  Je zde možnost soudního 

přezkumu rozhodnutí o udělení resp. neudělení či odejmutí povolení (Kalibová, 2008 s. 

10).  Z hlediska implementační praxe je však stále nejisté postavení osoby, která byla ve 

smyslu zákona poučena o možnosti o DPO požádat a vztah této osoby k dalším právům, 

resp. dalším aktérům, kteří se podílejí na zajištění např. zdravotní péče (Kalibová, 2008 

s. 8 a násl.). Pokud se však podíváme o krok zpět, tedy na skutečnost, že obchodovaná 

osoba  musí mít stanovisko od OČTŘ, které hovoří o tom, že je pravděpodobnou obětí 

obchodování s lidmi, případně, že se jedná o jinou situaci, jak je definována Směrnicí a 

splňuje podmínku, že spolupracuje s OČTŘ a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání 

tohoto trestného činu, lze dovodit, že podobně jako v Programu je oběť obchodování 

s lidmi konstruována jako zdroj informací pro OČTŘ a nástroj státu k potírání negativní 

jevů.  Jak pak vyplývá z promluv aktérů, oběti resp. držitelé DPO jsou nahlíženi jako 

                                                 

227  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a Stát_č.15 
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osoby nespolehlivé228, u kterých se předpokládá nelegální či nevhodná aktivita, které je 

potřeba kontrolovat a disciplinovat. Např. při vysvětlování, k čemu slouží podpůrný 

program pro osoby, které byly převedeny229, zmiňuje referentka o držiteli DPO následující 

„je zapotřebí , aby měl nad sebou nějaký dozor, který ho bude zaštiťovat v uvozovkách .. 

jako je třeba v našem programu, kde dohlížíme v rámci možností sami. Protože my 

v našem programu máme dozor a přehled na tím, jak se chovají, jestliže nedělají nějaké 

špatnosti, pro které by byli vyřazeni z programu a zároveň by bylo pro ukončení 

pobytu“230231 . Konstrukci držitele DPO, tedy i oběti jako osoby, nad kterou je i s ohledem 

na to, jak významná práva jí byla přiznána, držet dohled, argumentují referentky jako 

v podstatě podpůrnou instituci: „…A proto tím, že se dohlíží, tak vlastně ten pobyt má 

směřovat tak, aby to trestní řízení probíhalo bez problémů. Jo, ještě navíc k dobru obou 

stran. Je třeba z našeho pohledu dobrý, že má dohled, když by byly nějaký problémy, tak 

my to můžeme korigovat.“232 . OAMP chce jak„…k tomu člověk přistupuje, jak se chová 

v rámci, zda nezneužívá. Je potřeba vědět, že nezneužívá, včetně tý práce těch nevládních 

subjektů, protože nemluvíme jenom o penězích, tomu člověku dáváte ze svýho času, a ono 

by to bylo třeba nanic“233 Tento výrok vypovídá také o tom, že v konstruování oběti 

obchodování s lidmi hrají roli kromě motivů potřebnosti pro systém, též motiv 

„zadluženosti“.  

 

9.4. Identifikace  

Na rozdíl od výše analyzovaných institucí, identifikace obětí obchodování s lidmi 

není formálně upravena. Jak již bylo výše zmíněno, pro účely tohoto textu vymezuji 

instituci identifikace jako sadu praktik, jejichž výsledkem je označení člověka za 

(pravděpodobnou) „oběť obchodování s lidmi“/“obchodovanou osobu“.  V identifikaci 

vystupuje sociálněkonstruovaná podstata chápání obchodování s lidmi a dalších institucí 

a též procesuálnost aktu.  

                                                 

228 „Tam probíhá dvojí ověření, jednak ověření tý osoby a pak ověření těch skutečností, nějak zapasování do něčeho…definice…. a 

já třeba nevím, kolik času jim to zabere, než to prodiskutují se státním zástupcem, oni něž začnou, tak to taky konzultují se státním 

zástupcem dozorujícím, který jim k tomu dává stanovisko, jestli jim to ve finále neshodí“.Stát_č. 10 

229 Jedná se o program pomoci, který koordinuje OAMP (pozn. aut.)  

230 Stát_č.15 

231 Program OAMP byl označen jako více kontrolní než Program OAMP - Stát_č.10 

232 Stát_č.15 

233 Stát_č.15 
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Instituce identifikace se v odborných diskusích objevila poprvé v roce 2006 

v evaluačních zprávách k Programu podpory a ochrany obětí (Štastná, a další, 2006; 

Trávníčková, a další, 2006) a též na mezirezortní jednání k obchodování s lidmi. Jak 

vyplývá z analýzy událostí (viz výše), identifikace sama se začala diskutovat v souvislosti 

se snahou o hlubší porozumění definici trestného činu obchodování s lidmi. Postupně se 

identifikace jako instituce začala objevovat ve formálních dokumentech zpracovávaných 

k obchodování s lidmi, tedy v národních strategiích a později i ve zprávách o stavu 

obchodování s lidmi v ČR. Termín jako takový však není nikde definován ani podrobněji 

vymezen. Nejčastěji se s tímto termínem setkáme v souvislosti s popisem obsahu 

realizovaných či plánovaných školení, kde je „identifikace“ jednou z položek obsahu 

školení např. (MVČR, 2013; MVČR, 2008a; MVČR, 2012) a další.  

Dále je „identifikace“ či „identifikace obětí obchodování s lidmi234“ na několika 

místech tematizována jako problém a to zejména v souvislosti s identifikováním obětí 

mimo oblast sexbyznysu a nezřetelnou hranicí mezi vykořisťováním a obchodování 

s lidmi (MVČR, 2008a s. 33). Ojedinělé zmínky najdeme také v souvislosti se zařazením 

„identifikace“ jako součásti národního referenčního mechanismu a přístupu k pomoci 

obětem (MVČR, 2008a). Jak vyplývá z dlouhodobého pozorování, termín „identifikace“ 

je též běžnou součástí odborného diskurzu jako samozřejmý koncept, který není dále 

vysvětlován.  

Na problematičnost konceptualizací samotné identifikace upozorňovali také 

zástupci a zástupkyně relevantních aktérů v rozhovorech. Zejména se objevovaly 

promluvy, které upozorňovaly na praktické problémy spojené s nejasností identifikace a 

jejím rozdílným pojetím a dopady na život konkrétních lidí, které se stále objevují v praxi 

o v diskusích odbornic a odborníků: „A teď je tu zacyklená otázka toho, kdo je oběť, kdo 

to stanovuje a kdo má právo ty služby čerpat235“. Upozorňují také na problematičnost 

hranice mezi přístupem ke službám, které jsou dostupné pouze obětem obchodování 

s lidmi. Jedna z referentek MVČR k této situaci poznamenává „…oběti obchodování 

s lidmi dostanou lepší péči a je to nefér, protože to jednání, kterými byly vystavený je 

blízký obchodu.236“ 

                                                 

234 Výjimkou je sousloví „identifikace případů obchodování s lidmi“ 

235 NNO_č.2 

236 Stát_č.10 
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Institucionální vliv identifikace na jednání relevantních aktérů lze tedy vysledovat 

zejména u následujících z nich: Ministerstvo vnitra se k identifikaci jako jedné 

z klíčových institucí na poli obchodování s lidmi vyjadřuje jak z pozice národního 

zpravodaje, tak i z pozice koordinátora Programu či v rámci udělování DPO. První 

zmiňovaná rovina se týká analýzy a plánování politik, druhá pak interakce s aktéry, kteří 

se pohybují přímo v terénu – policie, NNO a IOM. Nevládní organizace při poskytování 

specializovaných služeb s institucí identifikace pracují nejen na praktické úrovni při 

konkrétním kontaktu s oběťmi obchodování s lidmi, ale pokoušejí se též ovlivňovat 

podobu této instituce na politické rovině. Policie pak rozpracovává konkrétní případy 

přímo v terénu, do politické diskuse přispívá spíše „na dotaz“. I přestože zmiňovaní aktéři 

s identifikací jako takovou pracují či je jim tato institucionalizovaná praxe připisována, 

analýza zachytila poměrně odlišné praxe u různých aktérů. Různé konstrukce podoby této 

instituce se pak odráží v interakcích aktérů v rámci dalších institucí, kterým jsem se 

věnovala výše v textu.  

V podstatě tak v praxi nacházíme dvě krajní podoby identifikace, které jsem dle 

jejich povahy pojmenovala jako identifikaci obchodovaných osob a detekci trestného činu 

obchodování s lidmi. Ty lze přisoudit specializovaným NNO a policii jako aktérům, kteří 

se setkávají s konkrétními lidmi, které je možné identifikovat jako předpokládané oběti 

obchodování s lidmi. Třetí zjištěnou a popsanou praxí, kde vystupuje instituce 

identifikace, je její tematizace na politických jednáních a dokumentech. Této praxe se 

účastní zejména aktéři z řad MVČR (OBP, OPK, případně OAMP) a specializované 

nevládní organizace. Ani u detekce ani u identifikace se nejedná o jednorázové akty, ale 

spíše o kontinuální jednání aktérů.  

Jak již bylo řečeno, v rovině individuálních interakcí konkrétních aktérů s lidmi, 

o kterých bylo možné uvažovat jako o „obětech obchodování s lidmi“, se v rámci instituce 

identifikace při bližším pohledu ukazuje existence dvou institucionálních rámců, které 

ovlivňují dva z dominantních aktérů – policie a nevládní organizace, které poskytují 

specializované služby. Konstrukce těchto institucí vychází z různě formulovaných cílů, 

které mají naplnit a pracuje s různou konstrukcí cílové skupiny, jak je ukázáno dále. Pro 

„oběti obchodování“ mají podoby těchto praktik zvláštní význam, protože fungují jako 

jakási vstupní brána k právům, které oběti obchodování s lidmi náleží.  
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9.4.1. Detekce trestného činu obchodování s lidmi 

Detekce trestného činu je institucionalizovanou praxí v rámci policie. U policie se 

také přepokládá, že jsou jedním z aktérů, který má možnost při své práci „identifikaci" 

vykonávat, k čemuž směřují např. obsahy některých školení, která jsou pro policii 

realizována (MVČR, 2008a; MVČR, 2012). Z legislativy, která upravuje činnost 

policie237, však nevyplývá primární povinnost identifikovat oběti trestných činů obecně, 

rovněž též identifikovat oběť obchodování s lidmi. Podobně se též týká interních aktů 

řízení k Programu. Činnosti, které jsou policii uloženy realizovat a vyplývají ze zákona 

či interních aktů řízení, se však různým způsobem mohou k  „identifikaci“ mohou 

vztahovat.   

Trestní řád např. nepracuje s konceptem oběti, ale s procesním postavením 

poškozeného, kterým je ten, „komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil“ 238 .   

Úkolem policie, jejíž působnost v rámci TŘ spadá pod orgány činné v trestním 

řízení je „náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele 

a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření, učiněné rozhodnutí vykonat, 

popřípadě jeho výkon zařídit, dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a 

zamezování trestné činnosti a k výchově občanů. (Jelínek, 2007 s. 15)“. Ze Zákona o 

policii pak policii vyplývá úkol „chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 

vnitřního pořádku a bezpečnosti“239. Na základě ZOTČ je pak policie povinna oběť, která 

je pro účely tohoto zákona též definována, jakmile se s ní dostane do prvního kontaktu, 

informovat o jejích právech, které jí vyplývají ze zákona § 8 ZOTČ.  Obdobná, historicky 

starší, povinnost policii vyplývá z Metodického návodu, kdy policie “ informuje každou 

identifikovanou potencionální oběť o možnosti vstoupit do Programu, 2) zprostředkuje, 

vyžadují-li to okolnosti případu, po vyplnění a podepsání vstupního prohlášení (…) oběti 

a po vzájemné dohodě se spolupracující nevládní organizací bezpečné azylové ubytování 

v jejím ubytovacím zařízení, 3) bez zbytečného odkladu po udělení souhlasu oběti s 

                                                 

237 Zákon ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky, Zákon ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní 

řád) 

238§ 43 odst. 1) Zákon ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (Trestní řád) 

239  § 2 Zákona o policii 
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předáním osobních údajů zašle odboru prevence kriminality písemný návrh na zařazení 

oběti do programu s odůvodněním tohoto návrhu z hlediska zájmů orgánů činných v 

trestním řízení“240. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, jak uvedl jeden z důstojníků UOOZ, „policie 

musí získat dostatek důkazů, aby bylo možné trestný čin objasnit“241. Aktivně tedy 

přistupují k detekci trestného činu obchodování s lidmi, nikoli k identifikaci samotné 

oběti. Z hlediska toho, jak je konstruováno kompozitní pozadí těchto aktérů jsou oběti 

chápány spíše jako svědci (poškození) této trestné činnosti či jako oběti ve smyslu ZOTČ, 

kterým náleží specifické zacházení.  Policie se tedy rozhoduje, zda skutečnosti, které 

zjistila, nasvědčují tomu, že by se mohlo jednat o trestný čin obchodování s lidmi. 

Takovou perspektivu dokládá např. výrok jednoho z policistů z CP. „..je to od těch 

základních poznatků, kde někde z ICP oblastního zjistí, že je tam třeba bordel, že tam 

něco nesedí, že taxikáři tam vozí někam pravidelně najaký  ženský, že dodávka, která 

nakládá každý den ráno chlapy a tak. Ty napíšou poznatek a předávají ho na skupiny 

dokumentace. Ty provedou to základní šetření a buďto to jde do přestupkovýho, nebo do 

trestního kvůli třeba nelegálního zaměstnávání a když je tam podezření na nucenou práci 

nebo sexuální vykořisťování, tak to dáváme na expozitury“.242 Zaměření  na trestnou 

činnost, nikoli na možnou identifikaci oběti  ze strany policie také ilustruje např. Metodika 

prověřování a vyšetřování trestné činnosti obchodování s lidmi UOOZ 243, která obsahuje 

kromě postupu dokumentace a sběru důkazů také odkaz na možnosti ochrany svědků – 

poškozených, dle zákona o policii, TŘ či v rámci Programu, jehož popis je přílohou 

metodiky.  

Policie tedy možnou oběť obchodování s lidmi, na kterou by měla být zaměřena 

„identifikace“, konstruuje jako možného svědka a tedy zdroj informací, prostřednictvím 

kterého může naplňovat své svůj dominantní cíl. Podobně svoji zkušenost s policií 

formulují i někteří klienti a klientky specializovaných služeb, se kterými jsem hovořila: 

„Ta policie dělal všechno, co potřebovala ona, takže o mě vůbec nikdo nestaral se. Jenom 

ten jediný policajt, který měl trošíčku nějakého slušného, že zavolal La Stradu…“244  nebo 

                                                 

240 Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra č. 1 ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí 

obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení 

241 Policie_č.16 

242 Policie_č.8 

243 Dokument z června 2011 

244 Klientka_č.4 
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zkušenost muže „ptali se mě, jestli náhodou by se mi to nechtělo jim říct, já jsem říkal, 

že mi to nevadí, že to klidně řeknu, co se dělo a jak to bylo. Tím pádem mě vzali do 

poradny, ti policajti, a zjistili že těch případů je víc, co se časem naskládalo, tak že oni 

uznali, že spadám pod ten organizovány zločin a že jsem by zneužitý“245.  V těchto 

případech se jednalo o situace, kdy nabídka specializovaných služeb byla jakýmisi 

sekundárním krokem, který byl ze strany policie, v obou případech UOOZ, učiněn. Pokud 

však nebyly informace vyhodnoceny jako závažné z hlediska trestné činnosti, policie se 

dále neangažovala a ani neusilovala o zprostředkování pomoci.  Dva klienti, kteří později 

svědčili v případu obchodování s lidmi jako svědci a poškození, popisují, jak se snažili 

obrátit na policii o pomoc:, „ my jsme tuto dobu čekali, pasy nám nevrátili… Tak jsme šli 

na polici...Oni se podívali na naše doklady a řekli že protože jste cizinci, my vám pomoct 

nemůžeme, ale dali nám adresu cizinecké  v [městě x, kam jsme šli]. …Řekli jsme že jsme 

přijeli za prací, odebrali nám pasy, už prošel nějaký čas a my jsme pořad nevíme nic. No, 

oni řekli že „my jsme obyčejní policisté, nemůžeme Vám pomoct, existuje policie, která 

se zabývá cizincem, běžte tam a oni Vám pomůžou“246247  

Pokud se podíváme na vazbu přístupu ke službám a detekce oběti obchodování 

s lidmi, nejedná se o jednorázový akt, který by zaručil přístup ke službám. Jak upozorňuje 

referentka MVCŘ, v souvislosti s legalizací pobytu je identifikace oběti obchodování 

s lidmi dle ust. v TZ “ke škodě těch obětí, protože právě při tý činnosti, kterou děláme, 

kdy se tady zabýváme v souvislosti s legalizací pobytu pro ty konkrétní svědky vidím, že 

započneme jakoby to jednání s obětí, po určitý době, protože to samozřejmě vychází 

z právní kvalifikace, po určitý době se to samozřejmě překlopí, třeba v rámci 

překvalifikování trestnýho činu na úplně jinej a v tý chvíli jsou ty svědci odřízlí 

v uvozovkách od těch možností, který má jako svědek týhle konkrétní trestný činnosti248“.  

Jedná se tedy o procesuální identifikaci, při které není samotné oběti zaručeno právo např. 

na pobyt do konce trestního řízení. Tato činnost je přímo související s další praxí, která 

se týká konstruování samotného trestného  činu obchodování s lidmi.   

                                                 

245 Klient_č.18 

246 Klienti_č.21 

247 Zde bych ráda zmínila, že během své praxe jsem se setkala s policisty a policistkami, kteří nad rámec své práce poskytly různé 

podoby pomoci ženám nuceným k prostituci či ženám a mužům, kteří byli obchodování mimo oblast sexbyznysu. Jednalo se však o 

iniciativu jednotlivců, kteří pomoc poskytli dle pozorování spíše lidem v „nouzi“ než „obětem obchodování lidmi“.    

248 Stát_č.15,  (pozn. aut.:  rozhovor před novelou cizineckého zákona, která skupinu oprávněných osob rozšířila. Nicméně, ani po 

této novele není nárok na pobyt pro všechny obětí trestných činů).  
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Druhou významnou konstrukcí, která formuje jednání policie při detekci trestného 

činu obchodování s lidmi, je konstrukce samotného „obchodování s lidmi“. Dlouhodobě 

je známé, že zejména v oblasti tzv. nucené práce se „orgány činné v trestním řízení se 

potýkají s potížemi při interpretaci a aplikaci skutkové podstaty obchodování s lidmi 

zejména pak s interpretací a aplikací stavu tísně, stavu závislosti, nucené práce a jiných 

forem vykořisťování“ (Šmíd, 2013 str. 34). Policie jako orgán v „první linii“ se vyrovnává 

nejen s touto obecně známou nejistotou vztahující se interpretaci této skutkové  podstaty, 

jak ilustruje jeden z rozhovorů, kde policista UOOZ říká v souvislosti s dokazováním 

jiných forem vykořisťování,  že „není nikdo, kdo by dal ruku na to, že je to jiná forma 

vykořisťování …. Je tohle, tak je  to platná definice, buďto to do toho šoupnete a takhle 

to je, a v tom případě je to trestnej čin…“, ale také s obecnou nejistotou v justici, která se 

zejména prostřednictvím státních zástupců kloní ke konzervativním úzkým výkladům či 

k užití jednodušších skutkových podstat, tak jak na to poukázaly fokusní skupiny, které 

jsem realizovala k tématu (viz Kutálková, 2010; Kutálková, a další, 2013).  Podobné 

problémy byly také předmětem diskusí na odborných fórech249. Tento stav navíc 

interpretuje jeden z policistů jako obavy z neúspěchu:  „je [obchodování s lidmi] blbě 

prokazatelný, a není právní vědomí o něm, je několik právních výkladů u  státních 

zástupců, asi i u soudců.  Tak to překvalifikovávají na nelegální zaměstnávání, kuplířství 

a tak. Bojí se do toho jít, protože tam je vysoká trestní sazba, takže lepší advokáti, když 

na to ty lidi mají, zájem médií a tak. …Státní zástupce se na to koukne, řekne, že do 

obchodování, do toho nepůjdeme…250. Neujasněnost pojmů, které se týkají především 

jiných forem vykořisťování v rámci obchodování s lidmi, potvrzuje také např. Zpráva o 

činnosti státního zastupitelství za rok 2011, kterou cituje zpráva MVČR (2012 s. 21). Jak 

dokazuje také předchozí citát, lze tedy předpokládat, že podobnou nejistotou jako policie 

ohledně výkladu a způsobu dokazování trestného činu obchodování lidmi mají i další 

OČTŘ. Oproti výkladu a aplikaci mezinárodně závazné definice a způsobu výkladů 

uplatňovaných v jiných státech pak trpí praxe českých OČTŘ nedostatky především 

v tom, že stávající podoba251 aplikace skutkové podstaty je zúžená (Šmíd, 2013).  Na 

                                                 

249 Např. zúženého chápání jednání, které lze zahrnout pod skutkovou podstatu trestného či- nu obchodování s lidmi, se lze obávat i 

na základě zkušeností percepcí obdobných situací při vykořisťování v sexbyznysu. Restriktivní výklady soudů, které dávají přednost 

využití skutkové podstaty kuplířství před skutkovou podstatou trestného činu obchodování s lidmi, byly předmětem diskuse na MKS; 

zde se většina členů s takovým výkladem neztotožňuje (MVČR, 2010 str. 52). 

250 Policie_č.8 

251 Účinná do června 2014 ( pozn. aut) 
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aplikační praxi mají navíc vliv i další praxe – proces získávání důkazů a jejich obsahová 

konstrukce, jejich faktická ale i konceptuální dosažitelnost, zkušenost policistů apod. 

(Kalibová, 2008; Krebs, 2009; Kutálková, 2010).  Policie se však snaží realizovat alespoň 

nějaké případy, kde by byla skutková podstata obchodování s lidmi za účelem jiných 

forem vykořisťování uplatněna. Sbírají zkušenosti a snaží se využít fungující spolupráce 

k dosažení „precedentu“.   Následující citát též ukazuje na rozměr motivace konkrétního 

orgánu uplatnit konkrétní skutkovou podstatu, kterou v jednání nahlédl, a také další 

faktory, které mají vliv na výsledek:  „ Teďka to byli Rumuni, je velmi dobrá spolupráce 

s rumuskou stranou. Je dobrá, rychlá a no a to dokazováním myslím, že máme na velmi 

slušný úrovni. No a tady by se dalo říct, že bysme mohly přinést případ, kterej bude a je 

dobře zdokumetovanej a bude předloženej a něco z toho bude. Nemá cenu dělat něco 

s Vietnamem, když víš, že ti ty svědci nebudou mluvit, s vietnamskou policí se nedomluvíš 

a stát se vlastně snaží zbavit svejch lidí, to nemá vůbec cenu dělat, to jsou vyhozený čas 

a peníze. S Mongolama to je to samý i když ty se tam snažej bojovat za svý občany, ale 

nic moc. Zatím je to Ukrajina, je to Slovensko, je to Rumunsko…. Snažíme se jít tou 

cestou, která by byla nejefektivnější. S tím, že by se to mělo posunou někam dál. A pak by 

to mělo být po ty další složitější případy…“252  

9.4.2. Identifikace obchodovaných osob  

Identifikace obchodovaných osob je institucionalizované praxe, kterou cíleně 

vykonávají nevládní organizace, které poskytují specializované služby. Této praxi 

předchází setkání s člověkem, (či jeho příběhem) o němž je později rozhodnuto, zda mu 

budou nabídnuty služby pro obchodované osoby. Tito lidé jsou buď do organizace 

doporučeni policií či jinou pomáhající organizací, zavolají na linku pomoci či jsou 

aktivně kontaktováni v terénu některou organizací v rámci jejích dalších služeb (Krebs, 

2009).  Pracovníci a pracovnice služeb zpravidla nepoužívají termín „oběť obchodování 

s lidmi“, ale označení „obchodované osoba“. Služby Diakonie a organizace La Strada 

s termínem pracují přímo v posláních, pracovnice projektu Magdala pak vyjádřila názor, 

že by se klientkám, se kterými pracují, nemělo říkat oběti. 

 Identifikace obětí obchodování s lidmi jako institucionalizovaná praxe se 

odehrává v podstatě na pozadí dalších institucionalizovaných praxí. Je to informování o 

službě, které je po formální stránce upravena standardem č. 12 Informovanost o sociální 

                                                 

252 Policie_č.16 
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službě253 a především ve standardu č. 3 Jednání se zájemcem o službu254. Standard tři 

ukládá sociální službě postupovat dle písemných pravidel ve věci informování zájemce o 

službu, projednávání jeho požadavků, očekávání a osobních cílů a rovněž též v oblasti 

odmítání zájemce o službu. Tyto povinnosti jsou převedeny do metodik, dle kterých by 

pracovnice měly postupovat.  Například organizace La Strada měla písemnou směrnici 

k identifikaci obchodovaných osob ještě před účinností zákona, od roku 2006255, později 

tuto směrnici transformovala jako metodiku pro SQSS. Součástí metodiky, které se 

jmenuje Jednání se zájemkyní o službu, je kromě jiného soubor otázek, které pomáhají 

pracovnici či pracovníkovi určit, zda zkušenost, kterou zájemkyně či zájemce o služby 

popisuje, je možné zařadit pod klíčové momenty definice obchodování s lidmi (jednání, 

účel, prostředky resp. transport, donucení vykořisťování) a též otázky, které zjišťují 

některé konkrétní zkušenosti člověka, které mohou na obchodování s lidmi poukazovat256.  

Kompozitní pozadí jednání sociálních pracovnic a pracovníků, kteří zastupují 

specializované NNO, je tedy vymezeno požadavky zákona o sociálních službách resp. 

přílohou vyhlášky, která tento zákon provádí a metodikami, které si konkrétní organizace 

sama vytvořila.  

Identifikace obchodovaných osob jako instituce je formována širšími 

konstrukcemi obchodování s lidmi než je tomu u detekce trestného činu obchodování. 

Liší se však jak u jednotlivých individuálních aktérů (viz dále), tak i v náhledu 

jednotlivých poskytovatelů služeb. To je patrné např. v poslání služeb, prostřednictvím 

nichž jsou vymezeny skupiny, kterým je služba poskytována.  Např. „obchodované a 

vykořisťované osoby“ (La Strada) či lidi, kteří „byli zotročeni“ (Projekt Magdala) (viz  

dále). Nicméně i v konstrukcích, které se uplatňují při přijímání zájemkyně do služby či 

výběru vhodné služby, je možné vysledovat vliv zúžené interpretace, jejíž podobu vytváří 

justice (viz také dále). Skutečnost, že jako východisko pro nabízení služby je používána 

trestněprávní definice situace resp. její základ, byla několika aktérkami působícími ve 

specializované NNO kritizována. Jedna z pracovnic popisuje svůj postoj na konkrétním 

příkladu, ve kterém je patrné  i kompozitní pozadí organizace, kde působí, a konstruování 

hranic pomoci. „No myslím, že number one je to, že nevyhrál ten lidsko-právní rozměr, 

                                                 

253 Příloha Předpisu č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

254 Tamtéž  

255 Identifikace oběti, 2006, interní dokument organizace La Strada ČR.  

256 Jednání se zájemkyní o službu. Metodika SQSS, La Strada ČR, 2009, interní materiál organizace 
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že prostě, teď tu řešíme jednu [klientku] a na tom případě je to nejvíc vidět. Je to 

obchodovaná osoba nebo není? Možná tedy spíš ne, možná ale trochu jo. Každopádně je 

to osoba, která má problém, který není snadný, s nějakým vykořisťováním to souvisí. Tak 

jako proč to musí být tak, že nemáme žádné důkazy, že si nejsme jisti, že to spadá do 

nějakých našich indikátorů, já sama se přiznám, že si nejsem jistá, zda tam nějaký ty 

znaky vidím, možná jo, ale je to takových chabí… Řekněme, že bych mohla říct, že v tomto 

smyslu je vykořisťován kde kdo, je to takové sporné. Je jich tak doopravdy až tak moc, že 

jim nemůžeme pomáhat? Je jich doopravdy až tak moc, že o pravdu nemůžeme všem 

pomoci? Proč musíme udělat takové utilitární hledisko?“.  S ohledem na skutečnost, že 

se v případě, o kterém pracovnice hovoří, jednalo o osobu, která potřebovala legalizaci 

pobytu, vztahovala pracovnice možnost její identifikace i k možnostem vstupu do 

Programu, kde, jak je popsáno výše, se ukazuje jako klíčové mimo jiné to, zda je zahájeno 

trestní řízení či nikoli.  „Prostě se musí hodit do nějakého případu, musí být ty důkazy, 

musí se začít trestní řízení a pokud se toto z nějakých důvodů nepodaří, tak člověku není 

pomoci. Kdyby to byla Češka, tak my si najdeme, jak jí pomoci, tím, že je to cizinka, tak 

vlastně není cesta, no možná ještě nějaká bude, ale kdo ví…“257 

Vazbu konstruování cílové skupiny pro pomáhající organizace na základě 

kategorie tvořené dle skutkové podstaty z trestního zákoníku jako problematické vidí 

další z pracovnic z důvodu, že tato praxe dle ní vytváří „umělou cílovou skupinu“ pro 

služby, které mají sloužit lidem a jejich potřebám, nikoli stíhání pachatelů258. Některé 

pracovnice však v konstruování cílové skupiny prostřednictvím kategorie „obchodovaná 

osoba“ problém nevidí. Jako základní parametr pro vstup do služby formulují přítomnost 

požadavek „třech komponentů obchodování s lidmi“, což v případě migrantů a migrantek 

je možné dovodit téměř vždy, jak pracovnice dodává259. Potřebu volnosti v interpretaci 

obchodování s lidmi naznačují také formulace poslání služeb, které cílovou skupinu 

vymezují, jak bylo diskutováno v kapitole k specializovaným službám či je patrné 

v prezentaci ve zprávách ke stavu obchodování s lidmi.  Např. La Strada pod nadpisem 

obchodované osoby ve Zprávě pro MVČR prezentuje osoby obchodované a 

vykořisťované, které využily komplex služeb organizace (tedy zpravidla nejprve 

pobytové služby a později služby poradenské pozn. aut.) (MVČR, 2009 s. 38). Či takový 

                                                 

257 NNO_č.9 

258 NNO_č.28 

259 NNO_č.27 
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postoj lze dovodit z  formulace poslání  Projektu Magdala: „Pomáhat těm, kdo byli 

zotročeni a zbaveni své vlastní vůle o sobě rozhodovat, znovu nalézt vlastní důstojnost a 

svobodu, převzít plnou zodpovědnost za svůj další život260“. 

Ve všech specializovaných službách se pak více či méně reflektovaně uplatňuje 

praxe, kdy je přijímání klientely do služeb, které je praktickou manifestací konstrukce 

„obchodované osoby“, hodnoceno na základě subjektivního vnímání „potřebnosti 

klientky“ ze strany pracovnice NNO a možnosti vlastní služby. To ukazuje dobře např. 

výše citovaný úryvek, kdy pracovnice popisuje případ klientky či vyjádření další 

pracovnice: „pak zohledňuješ taky, jestli mají kde být, jestli jejich potřeby nasedají na 

naše služby, jestli je tam ta objednávka…pokud maj jen nevyplacenou mzdu, tak proč to 

řešit tady…prostě se jich ptám, na to, co potřebujou…“261. Problematičnost dělení lidí na 

„obchodované“ a méně „obchodované“, které se v promluvách pracovníků a pracovnic 

objevuje v používání slov „jen“ - „jen nevyplacená mzda“, „jen vykořisťovaný“  

reflektovala organizace La Strada vytvořením nové služby tzv. Nízkoprah, která je určena 

pro „méně obchodované osoby“, tedy lidi, jejichž zkušenost nutně nespadala do oblasti 

definice obchodování s lidmi, ale zažili vykořisťování mimo sexbyznys. Koncept 

nízkoprahové poradny je vymezen třemi rámci – práce, vykořisťování a potřeby, podle 

kterých se pracovnice a pracovníci orientují v tom, kdo je jejich klientela a zahrnuje 

především sociální a právní poradenství (GAATW, 2011 s. 38). Z dostupných dokumentů 

však není zřejmé, jaký je formální rozdíl mezi člověkem vykořisťovaným, kterému bude 

umožněno využít komplex služeb, tedy i ubytování ( MVČR 2009), a člověkem, u kterého 

je parametr vykořisťování spadajícího do služeb nízkoprahových.  

Markantní rozdíly v individuálním pojetí toho, kdo je ještě za „obchodovanou 

osobu“ označen a kdo již nikoli panovaly dle jedné z pracovnic i mezi organizacemi 

navzájem, ale i mezi konkrétními pracovníky a pracovnicemi v rámci jedné organizace262. 

O tom, zda je ale vůbec možná praxe, aby lidé resp. jejich zkušenosti byly posuzovány 

dle obdobného modu, zapochybovala jedna i referentek MVČR: „Ano, já se opřu o 

nějakou definici, jak chápu pojetí obchod s lidmi, ale ty hranice si vytýčí konkrétní 

                                                 

260 SČKCH, projekt Magdala. 

261 NNO_č.2 

262 I když to nebylo v žádné z promluv explicitně řečeno, v této části procesu jsou rizika vlivu stereotypu „opravdové oběti“, o kterých 

se zmiňuje zahraniční literatura a též vlivu osobních sympatií a antipatií (terénní poznámky). Tento moment je také kritický v hlediska 

mechanismů, které se ke snížení míry stresu uplatňují dle teorie Lipského, tedy např. s ohledem na (podvědomý) výběr „úspěšných“ 

klientek a klientů.   
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pracovník sám. Otázkou je, když chceme mít nějaký ty indikátory, pracujeme na nich, kdo 

je obchodovaná osoba nebo oběť obchodování s lidmi, jestli ty by konečně byly jasnou 

hranicí, že splňuje“263  

Využívání definice „obchodování s lidmi“, tedy primárně trestněprávního 

konceptu, pro nabídku služeb je problematické i z pohledu další z pracovnic nevládních 

organizací. Ta poukazuje na různé konstrukce, které se ve výsledku promítají do možnosti 

lidí dosáhnout na služby pro oběti obchodování s lidmi – tedy jak říká, té kategorie.: 

„motáme se taky v tom kruhu tý definice. … definice se hledá v trestním zákoně, což je 

asi v pořádku. Ale pokud pak někdo hledá důvody, proč to zúžit [při posouzení,, zda 

poskytnou služby/vstup do Programu], tak řeknou, že přece ten, kdo vykládá trestní zákon, 

jsme my, tedy policie…. Ale už nemá ten odstup, aby přemýšlel, jak by se ten zákon dal 

ještě jinak interpretovat, což pak dějí ty nevládky, které jsou pak kritizované za to, že na 

to nemají, že nejsou právníci, že tomu nerozumějí nebo že to chtějí využívat ve prospěch 

lidí, který nespadají do té kategorie.“.264 

Obchodované osoby jsou tedy pracovníky a pracovnicemi nevládních organizací 

konstruováni jako „potřební pomoci“. Zároveň jsou též nahlíženi jako osoby,  které jsou 

schopné samostatného rozhodování, nicméně se nacházejí v situaci, kdy potřebují 

aktuální pomoc (např. Krebs, 2009; La Strada, 2012). Nicméně i zde probleskuje určitá 

potřeba disciplinace klientely, ať již vychází z potřeb a předpokladů konkrétních 

pracovnic a pracovníků (viz příklad pracovnice organizace La Strada, která klientce 

vnucovala svůj pohled na to, co je správné, který jsem popsala ve svém textu (Kutálková, 

2014) či na úrovni praxí konkrétních organizací – např. uzavřené azylové domy či 

odpírání přístupu k vlastnímu mobilnímu telefonu.   

I přes skutečnost, že u specializovaných služeb lze vysledovat úsilí o mnohem 

větší participaci klientely na procesu pomoci, jsem nezaznamenala případ, kdy by se lidé 

- osoby, o kterých by bylo možné z některého úhlu pohledu uvažovat jako o 

obchodovaných, pokoušely zvrátit stanovisko ať již specializované služby či OČTŘ 

ohledně toho, zda se v případě jejich zkušenosti jednalo o obchodování či nikoli. 

                                                 

263 Stát_č.5 

264 NNO_č.2 
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Výjimkou je případ Stromkařů,265 kde o změnu trestní kvalifikace266 a obecného náhledu 

na celou kauzu toto činí zejména zmocněnci poškozených a to směrem k praxi OČTŘ, 

tedy v oblasti detekce trestného činu.    

9.4.3. Dopady identifikace obchodované osoby a detekce trestného 

činu obchodování s lidmi do praxe 

Jak ukázala analýza, interakce aktérů na sledované rovině v podstatě operují ve 

dvou institucionálních systémech – detekci trestného činu a identifikaci obchodované 

osoby. Detekce trestného činu obchodování s lidmi, která člověka v podstatě certifikuje 

k využití institucí politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi spravovaných státem 

– v praxi k Programu a DPO, případně teoreticky k právům, které jsou určeny pro zvláště 

zranitelné oběti ve smyslu zákona o obětech trestné činnosti. Tato instituce je plně v režii 

OČTŘ, zejména pak policie. Detekce trestného činu je formována úzkou interpretací 

obchodování s lidmi, jejímž nositelem je justice. Pokud se však v průběhu vyšetřování či 

trestního řízení skutek překvalifikuje na jiný trestný čin, nárok na práva z těchto institutů 

tito lidé ztratí. Cílovou skupinou detekce jsou v podstatě pachatelé a pachatelky trestné 

činnosti, nikoli oběti samotné. Pokud se však i přesto zaměříme na sociální konstrukce, 

které jsou uplatňovány ve vztahu k obětem, pak se jedná primárně o svědky, kteří jsou 

možnými nositeli informací resp. důkazů.  

V případě druhém, identifikace obchodované osoby, se člověk kvalifikuje 

k využití specializovaných služeb. Do sociální konstrukce obchodované osoby – klienta 

či klientky specializované služby se pak promítají dvě více či méně propojené konstrukce 

– konstrukce obchodování a vykořisťování, která vychází z definice trestního práva, je 

však chápána šířeji než u policie, nicméně je konstruována ve vztahu k aktuálnímu 

chápání obsahu trestněprávní definice a konstrukce potřebnosti. Ta je však vždy 

propojena s více či méně extenzivní interpretací obchodování, či v některých případech 

aktuálním ohrožením obchodem s lidmi.267  Při rozhodování, zda člověku umožnit vstup 

do služby či nikoli, je zde však poměrně velký prostor pro vlastní interpretaci toho, co 

přižila „pravděpodobná oběti obchodování s lidmi“ ze strany konkrétní pracovnice či 

                                                 

265 Viz výše 

266 V trestním řízení nemůže zmocněnec poškozeného navrhovat změnu kvalifikace. Zmocněnci však podávali trestní oznámení 

přímo trestný čin obchodování s lidmi, též o případu jako o obchodování s lidmi hovoří a dokládají důkazy, které by dle jejich mínění 

mohly kvalifikaci OČTŘ zvrátit srov. např. (Šmíd, 2013).   

267 NNO_č.28  
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pracovníka. Jejich uvážení, zda se v konkrétním případe jednalo o obchodování s lidmi, 

nepodléhá externí kontrole či zpravidla není předmětem hlubší reflexe. Jak lze 

předpokládat na základě analýzy událostí i stávajícího stavu, v obou případech však 

jednání aktérů – OČTŘ a NNO – ovlivňuje širší interpretace obchodování s lidmi, ale i 

další konstrukce jako je např. mýtus opravdové oběti ( Kalibová, a další, 2014). Jak je 

popsáno výše, rozdíly jsou také patrné v konstruování obětí jako osob oprávněných 

k pomoci – v rámci instituce detekce trestného činu obchodování s lidmi se uplatňuje 

kritérium užitečnosti oběti, která je pak na základě tohoto k přístupu do institucionálních 

rámců oprávněna. Moc samotné oběti ovlivnit svoji situaci je však minimální a tlak na 

její disciplinaci je jednoznačně u navazujících institucionálních rámců – např. Program či 

DPO přítomen. U identifikace obchodovaných osob významně posiluje postavení oběti 

rámec služeb poskytovaných NNO a především zákon sociálních službách, který jim 

garantuje právo ovlivňovat proces poskytování služeb – resp. ukládá poskytovatelům, aby 

spolu s klienty a klientkami proces služby plánovali či např. upravuje podávání stížností 

či podobu smlouvy o poskytování služeb. Zákon o obětech trestných činů  

S ohledem na skutečnost, že zákon o pomoci obětem trestných činů byl účinný ve 

zkoumaném období pouze pět měsíců a aktéři z řad specializovaných NNO ve 

sledovaném období nedisponovaly registrací resp. akreditací k poskytování služeb resp. 

právních informací268269, nejsou k dispozici dokumenty resp. popisy praxe, které by bylo 

možné analyzovat podobně jako u dalších institucí. Na základě neformálního doptávání 

policistů, které jsem realizovala v průběhu první poloviny roku 2014 v rámci školení, 

která jsem lektorovala a dalších kontaktů, lze také usuzovat, že zkušenosti s využíváním 

zákona jsou dosud spíše řídké. Ve vztahu k přístupu ke spravedlnosti pro oběti 

obchodování s lidmi však v budoucnu může hrát zákon významnou roli a to nejen proto, 

že mez kategorii tzv. zvláště zranitelných obětí patří explicitně zmíněné oběti trestného 

činu obchodování s lidmi. Skupina tzv. zvlášť zranitelných obětí má dle zákona nárok 

požívat specifických práv.    

                                                 

268 Organizace La Strada byla mezi akreditované subjekty zapsána k 7.2.2014, Diakonie CCE, středisko celostátních služeb o 

registraci nepožádalo a program Magdala jako takový rovněž ne (stav k 1.1. 2015). 

269 Pro upřesnění je třeba dodat, že ve zkoumaném období mělo registraci resp. akreditaci k poskytování služeb resp. právních 

informací specificky obětem obchodování s lidmi několik dalších subjektů např. BKB, Respondeo o.s., THEIA České Budějovice, 

Občanské poradenské středisko, o.p.s apod., které se však jako poskytovatelé služeb pro oběti obchodování s lidmi jinak neprofilují 

(Ministerstvo spravedlnosti ČR) 
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S ohledem na výše zmíněné, na následujících řádcích pouze krátce představím 

instituci zákona pomoci obětem trestných činů se zaměřením na práva vyplývající z 

institutu zvláště zranitelné oběti.  

Zákon č. 45/2013 Sb. o pomoci obětem trestných činů účinný od 1. 8. 2013 je 

poměrně novou institucí.  Vznikl podobně jako např. DPO jako důsledek závazků ČR 

vůči EU.  Konkrétně se jedná o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/29/EU270, která se týká ochrany obětí trestné činnosti. Cílem zákona je předcházet 

druhotné viktimizaci  u obětí trestné činnosti a stojí na třech základních pilířích: práva 

obětí, garance standardizovaných služeb a finanční kompenzace ze strany státu. Pomoc 

obětem je poskytována jednak pomocí orgánů veřejné správy (např. policie, městská 

policie, PMS), ale také prostřednictvím registrovaných subjektů. Mezi tyto subjekty 

mohou spadat poskytovatelé služeb a advokáti. Pro skupinu tzv. zvlášť zranitelných obětí 

trestné činnosti musejí subjekty poskytovat pomoc bezplatně a bez zbytečného odkladu.  

Katalog práv, které získávají oběti trestného činu v souvislosti s účinností ZOTČ, 

je poměrně široký. Jedná se jak o práva, která Kalibová (2014) označuje jako 

předprocesní a mimoprocesní, tak i práva procesní. Na tomto místě uvedu pouze práva, 

která jsou nová s účinností zákona, případně se tímto zákonem změnila. Dle Kalibové 

(2014, s. 43-49), se jedná o právo na informace o možnostech pomoci či kde a jak podat 

trestní oznámení. Dále se jedná o právo na podporu a pomoc, které zahrnuje právo na 

sociální a psychosociální služby a právo na podporu v průběhu trestního řízení. Kromě 

zmocněnce, který je nově, pokud se jedná o advokáta, pro zvláště zranitelné oběti, které 

nemají prostředky poskytován zdarma či za sníženou odměnu, se nově zavedl institut 

důvěrníka. Důvěrníkem může být v podstatě každá fyzická osoba, která poskytne oběti 

psychickou podporu a pomoc. Důvěrníkem mohou být např. sociální pracovnice, které se 

díky právu na ochranu osobních údajů již nemusí cítit ohroženy prozrazením např. svého 

bydliště, tak jako to bylo, pokud vystupovaly jako zmocněnkyně.  Zvláště zranitelná oběť 

má také právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu osobních údajů a 

dat použitích v trestním řízení. Nově zakotveným právem vyplývajícím ze ZOTČ je také 

právo na ochranu před druhotnou újmou. Jak zdůrazňuje Kalibová (tamtéž), toto právo je 

účelem celého zákona a na jeho realizaci by se měly podílet všechny subjekty. Právo na 

ochranu před druhotnou újmou zahrnuje především právo na zabránění kontaktu oběti 

                                                 

270 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 

podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 
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s osobou, kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s tou, proti které 

se řízení vede, právo na šetrné vedení podání vysvětlení a výslechu včetně možnosti 

vybrat si, zda výslech povede muž či žena a v případě zvláště zranitelných obětí též na 

výslech zvláště citlivou formou s ohledem na okolnosti, které je činí zranitelnými, vedený 

vyškolenými osobami. Novým opatřením je také možnost podat prohlášení oběti o 

dopadu trestného činu na její život. Poslední skupinou práv je právo na náhradu škody, 

které vychází z Trestního řádu a peněžitou pomoc od státu, kterou nyní upravuje ZOTČ.  

Okruh oprávněných osob na pomoc od státu je však omezen na občany ČR a EU, cizince 

pobývající v ČR registrovaně alespoň 90 dnů a žadatele o azyl, držitele mezinárodní nebo 

doplňkové ochrany, pokud se stali obětí trestného činu na území ČR. Peněžitá pomoc se 

poskytuje jednorázově k překlenutí zhoršené životní situace ve výši odstupňované dle 

závažnosti a to buď paušálně nebo dle prokázaných výdajů spojených se ztrátou na 

výdělku a léčením. Tuto pomoc poskytuje MS.  

 

9.5.  Závěry  

V kapitole Instituce, aktéři a přístup ke spravedlnosti jsem se zabývala analýzou 

interakcí aktérů v rámci jednotlivých institucí, které jsou součástí systému, který má 

zajistit přístup „obětí obchodování“ ke spravedlnosti. Věnovala jsem se interakcím aktérů 

v rámci Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, specializovaných služeb 

pro obchodované osoby, dlouhodobého pobytu za účelem ochrany a v rámci instituce 

identifikace. Při analýze jsem se také zaměřila na postavení „obětí obchodování“ s lidmi 

ve vztahu k dominantním aktérům a v jednotlivých institucionálních rámcích. Výsledky 

interpretací dat, které pocházely zejména ze studia dokumentů, téměř třicítky rozhovorů 

s aktéry a zúčastněného pozorování, jsou shrnuty v tabulce č. 8 a na následujících řádcích. 

Pro přístup ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ je klíčová jejich 

identifikace některým z aktérů. Status „oběti obchodování“ pak umožnuje přístup 

k právům, která jsou nesena jednotlivými institucemi. Identifikace jako 

institucionalizovaná praxe však v rámci většiny zkoumaných institucí nabývá podoby 

detekce trestného činu. Takto institucionalizovaná praxe identifikace souvisí jak 

k primárním zaměřením samotných institucí, tak i s orientací v instituci dominujícího 

aktéra, kterým je ve většině případů policie. Primárním cílem detekce trestného činu však 

není poskytnout obětem přístup ke spravedlnosti, ale zachycení skutku, který může být 
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stíhán. Detekce trestného činu se neřídí potřebami obětí, ale potřebami OČTŘ. Výjimku 

tvoří instituce specializovaných služeb, jejíž vstupní bránu tvoří institucionalizovaná 

praxe, pro kterou používám označení identifikace obchodovaných osob. Primárním cílem 

této aktivity je určit, zda zkušenost, kterou daný člověk popisuje, lze zahrnout pod širší 

chápání „obchodování s lidmi“ a zda má konkrétní osoba potřeby, které mohou být 

saturovány poskytovanými službami.  

Ve státem spravovaných, primárně na potřeby trestní represe orientovaných 

institucích, je pro přístup ke spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“ významné, aby 

byl skutek, na základě něhož byly označeni jako obchodované, stíhán konkrétně dle v ust. 

§ 168 TZ popsané skutkové podstatě, kterou je obchodování s lidmi.  Analýza ukazuje na 

to, že samotní aktéři o praxi při uplatňování této skutkové podstaty hovoří jako o 

ovlivněné mnoha faktory. V rozhovorech se ukazoval jako významný faktor užívání 

různých konstrukcí při interpretací tohoto skutku. Ty jsou zpravidla zúžené oproti 

interpretacím obchodování s lidmi, tak jak je chápáno na mezinárodní úrovni či těm, které 

prosazují nevládní organizace.
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Char
akter

istika  

____ 
Insti 

tuce   

Aktéři, kteří se účastní 
interakce v konkrétních 

kauzách  

 

Dominující aktér 
(aktér, jehož zájmy jsou 

dominantně 
prosazovány v rámci 

interakcí) 

Orientace dominujícího 
aktéra dle komp. pozadí  

Akční zdroje 
dominantního 

aktéra 

Postavení oběti obchodování s lidmi z pohledu dominujícího 
aktéra  

 

 
Sociální konstrukce  

Moc/zdroje  

Postavení obětí obchodování s lidmi v institucionálním rámci  
 

 

 
 

Sociální konstrukce  

Moc/zdroje 

Pro 

gram  

OPK MVČR, spec. 

NNO, IOM 

 

Policie  

Stíhání a odsouzení 

pachatelů  

Zákon o policii, 

trestní zákon, 

trestní řád 

SLABÉ 

Sociální konstrukce: 

zdroj informací, svědek 

zdroj nejistoty, který je potřeba disciplinovat 

 

Moc/zdroje: malá/pracovníci spec. NNO (neformální 
kontakty) 

SLABÉ, OBJEKT 

Sociální konstrukce:   

Oběť, kterou je třeba motivovat ke spolupráci prostřednictvím pomoci. Pasivní 

subjekt – jak po formální stránce, nutno kontrolovat, disciplinovat! Bez přístupu 

k obhajobě práv. Pokud naplňuje potřeby instituce, tak je pomoci hodna.  

Moc/zdroje: v konkrétních případech žádná/ na obecné rovině zákon o sociálních 
službách (částečně, pouze ze systémového pohledu), pracovníci spec. NNO  

Spe 

cia 
lizo 

vané 

služy 

policie, OPK, OAMP, 

další NNO, oběť 
obchodování s lidmi 

(obchodovaná a 

vykořisťovaná osoba) 
 

spec. NNO  

Prevence sociálního 

vyloučení, narovnání práv 
osob 

Zájem klientely 

interpretovaný 
perspektivou NNO 

Zákon o sociálních 

službách, 
metodiky spec. 

služeb,  

SPÍŠE SILNÉ 

Sociální konstrukce:  
Partner pro spolupráci (individuální plán spolupráce) osoba, 

která potřebuje služby, které poskytujeme a má zkušenost s 

„obchodováním“, je potřeba určité disciplinace, jejíž míra 
stoupá s výškou prahu služby 

Moc/zdroje: větší, zákon o sociálních službách vč. SQSS, 

další metodiky služeb, poslání a kultura organizace, stížnosti 
využívané občas 

SILNÉ, AKTÉR  

Sociální konstrukce: 
Osoba, která z důvodu nepříznivé situace potřebuje nějaký typ podpory vymezený 

v zákoně. Povinnost služeb maximalizovat participaci, právo podávat stížnosti, 

které je však využíváno pouze občas. K pomoci oprávnění, potřební, s určitou 
mírou nutné kontroly zejména v pobytových službách 

Moc/zdroje: spíše větší, formálně podporující participaci/zákon o sociálních 

službách vč. SQSS, další metodiky služeb, stížnosti využívané občas 
 

DPO OAMP, oběť 

obchodování s lidmi (a 
spec. NNO)   

 

Policie 

OAMP 

Stíhání a odsouzení 

pachatelů  
Kontrola migrace 

Trestní zákoník, 

Trestní řád, zákon 
o policii, 

cizinecký zákon  

SPÍŠE SLABÉ 

Sociální konstrukce: 
Zdroj informací, svědek.   

Zdroj nejistoty v trestním řízení, který je potřeba 

disciplinovat. Osoba nespolehlivá. 
Moc/zdroje: spíše malá/zmocněnec/právní zástupce, správní 

řád, pracovník spec. NNO  

SPÍŠE SLABÉ, AKTÉR 

Sociální konstrukce: postavení v instituci - žadatel /ka.  Musí však být poučen/a 
ze strany OČTŘ, na poučení však není nárok. Je možné přezkoumat rozhodnutí, 

ale kvalifikaci TČ resp. potřebnost oběti pro TŘ určují OČTŘ samy.  na pomezí 

potřebnosti a deviace, pomoc na základě užitečnosti, nutnost kontroly, 
disciplinace 

Moc/zdroje: spíše malá, zdroje využitelné spíše formálně/Správní řád (možnost 

odvolání, příp. správní žaloby) 

Iden 
tifika

ce  

Detekce trestného činu 
– 

oběť/poškozený/svědek

, policie, státní 
zastupitelství   

 

 

Detekce trestného činu, 
který může být stíhán 

(významná podoba TZ, 

závislost na chápání OSL 
státními zástupci, 

konstrukce správné podoby 

důkazů, judikatura)  

trestní zákon, 
trestní řád, zákon o 

policii, (zákon o 

obětech TČ)  
 

 

SLABÉ 
Sociální konstrukce:  

Zdroj informací - svědek. V průběhu TŘ je prvkem nejistoty. 

Poškozený. 
Moc/zdroje: malá, v praxi spíše žádná/zmocněnec  

SLABÉ  
Sociální konstrukce:  

Je povinna svědčit. Není možné se odvolat ve vztahu ke kvalifikaci skutku. 

Poškozená. Potřebný (poškozený), zejm. pokud je zdrojem informací jako 
svědek. 

Moc/zdroje: malé/ trestní řád, využitelný spíše teoreticky, potřebné mít 

zmocněnce.    

Identifikace 

obchodovaných osob – 

obchodovaná osoba, 
spec. NNO, další NNO, 

policie 

Přístup k pomoci „u 

potřebných“ 

Definice v TZ, mezinárodní 
chápání definice, fenomén. 

Kultura organizace 

Metodiky NNO, 

zákon o sociálních 

službách 

SPÍŠE SLABÉ  

Sociální konstrukce:  

Člověk, který potřebuje a má právo na pomoc a zažil 
„obchodování s lidmi“ 

Moc/zdroje: spíše malá/zákon o sociálních službách vč. 

SQSS 

SPÍŠE SILNÉ 

Sociální konstrukce:  

Zájemce/kyně o službu. Teoreticky je možné se odvolat proti nepřijetí do služby, 
není však uplatňováno. Aktér-  

Moc/zdroje:  

Zákon o sociálních službách vč. SQSS 

Tabulka č. 8. Shrnutí výsledků analýzy interakcí aktérů a postavení oběti obchodování s lidmi v institucích. Zdroj: autorka 
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  Praxe uplatňování úzkých intepretací definice obchodování s lidmi byla zjištěna 

nejen na úrovni policie, ale i na úrovni státních zastupitelství. Jako významná tato 

„zužující“ praxe vystupovala zejména v případech tzv. jiných forem vykořisťování.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje užívání skutkové podstaty ust. §168 

obchodování s lidmi, je opakovaně zmiňovaná obava státních zástupců z nutnosti 

složitého dokazování skutku, u kterého je navíc s ohledem na vysoké sazby možné, že 

bude nutné u soudu čelit „lepším“ advokátům a zájmů médií. Jak ukázala zjištění, v praxi 

jsou jak policií, tak i státními zástupci používány namísto skutkové podstaty obchodování 

s lidmi, ty skutkové podstaty, jejichž dokazování je méně komplikované, než je tomu u 

obchodování – např. kuplířství, zbavení osobní svobody apod. Jak navíc upozornilo 

několik aktérů, detekci trestného činu obchodování s lidmi je možné nahlédnout jako 

procesuální akt. S ohledem na to, že vychází z právní kvalifikace skutku, může kdykoli 

do vynesení pravomocného rozsudku dojít ke změně právní kvalifikace jednání a oběť 

může o přístup k právům vázaným na jednu skutkovou podstatu přijít. Tento problém se 

týká zejména Programu. I u specializovaných služeb, kde není spolupráce s policií 

podmínkou a právní kvalifikace skutku zásadním parametrem vstupu do instituce, je však 

také vystopovatelný vliv detekce trestného činu. Pracovnice a pracovníci 

specializovaných organizací při identifikaci obchodovaných osob kromě konstrukce 

potřebnosti, jež je posuzována dle povahy služeb, uplatňují také různé podoby konstrukcí 

trestněprávní definice a to i přesto, že taková praxe je u některých aktérů působících ve 

specializovaných službách již delší dobu předmětem kritiky.  

Zaměříme –li se na interakce aktérů v rámci jednotlivých institucí, je patrné, že 

ve většině z nich dominují interakcím převážně primárně represivně orientovaní aktéři – 

policie, případně OAMP. Orientace většiny aktérů vychází z trestního řádu, zákona o 

policii, případně u OAMP z cizineckého zákona.  

„Oběti obchodování“ jsou v institucích dominujícími aktéry konstruovány 

především jako zdroj informací – svědek potřebný do trestního řízení, osoba, která má 

policii pomoci k odhalování trestné činnosti apod. Součástí konstrukce je také pohled na 

oběť jako na zdroj nejistoty v průběhu trestního řízení, který je třeba kontrolovat a 

disciplinovat. Dalším obsahem, který se objevil při zkoumání užívaných konstrukcí je 

chápání „obětí obchodování s lidmi“ jako osob nespolehlivých. Významným prvkem 

konstrukce „oběti obchodování s lidmi“ zejména z perspektivy institucí je přesvědčení, 

že pokud jsou oběti zdrojem informací pro policii a další aktéry, zasluhují pomoc.  
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V rámci výše zmíněných, primárně na úspěch trestního řízení orientovaných 

institucí, mají „oběti obchodování s lidmi“ také převážně malou moc k ovlivňování 

vlastní situace a k obhajobě vlastních práv. V případě DPO jejich moc posiluje alespoň 

formálně ukotvení DPO v zákoně o pobytu cizinců a formální možnost odvolání dle 

správního práva, v případě Programu se naopak s jakoukoli mocí oběti nepočítá.  Oproti 

právní kvalifikaci skutku však odvolání ze strany oběti není přípustné. Výjimkou 

z hlediska na trestní represi orientovaných institucí jsou v tomto ohledu opět 

specializované služby poskytované NNO, které pro konstruování „oběti obchodování 

s lidmi“ využívají kromě trestněprávní interpretace definice obchodování také její 

mezinárodní chápání a rovněž také hledisko potřebnost „oběti“. „Oběti“ nahlížejí jako 

aktéry, kteří potřebují služby a kteří mají zkušenost obchodováním. I zde je však patrná 

určitá potřeba disciplinace, které je silnější zejména v e službách s vyšším prahem (tj. 

např. azylové ubytování).  

Jako klíčový zdroj pro přístup k právům „obětí obchodování s lidmi“, který 

formálně i v praxi posiluje jejich postavení, se ukázal zákon o sociálních službách. Ve 

zkoumaném kontextu se jedná zejména zdroj „obětí“, které se o práva ucházejí či již jsou 

nějak ukotveny v systému pomoci. Zákon o sociálních službách je zdrojem přístupu 

k právům nejenom v konkrétních případech, ale také při vyjednávání rámců spolupráce 

aktérů navzájem. Dalším zdrojem přístupu k právům může být také institut zmocněnce 

poškozeného, který je často naplněn právním zastupováním advokátem/advokátkou, jenž 

zajišťují specializované NNO. Až na několik výjimek se však zmocněnci/zmocněnkyně 

angažují převážně v trestním řízení, nikoli v případných sporech týkajících se přístupu 

k právům v rámci zkoumaných institucí.  Postavení „obětí“ je tedy vzhledem 

k dominantním aktérům slabé.  Obdobná je situace, pokud se zaměříme na postavení 

„obětí obchodování s lidmi“ v rámci jednotlivých institucí.  

Závěrem lze říci, že z hlediska přístupu ke spravedlnosti slouží systém institucí i 

aktérů ve zkoumané oblasti politiky spíše zájmům trestní justice, něž obětem samotným. 

Moc „obětí obchodování s lidmi“ jako aktérů je spíše malá, v jednom případě se s oběťmi 

jako aktéry ani nepočítá. I pokud existují zdroje pro obhajobu přístupu k právům, nejsou 

či téměř nejsou samotnými „oběťmi“ v praxi využívány. Převažující konstrukce „obětí 

obchodování s lidmi“ souvisí s jejich potřebností jako svědků v trestním řízení a 

zahrnují přesvědčení o jejich určité nespolehlivosti. Tou je také argumentována potřeba 

kontroly a disciplinace této skupiny při uplatňování nástrojů politiky.  Nahlédnutá 
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„potřebnost“ obětí ve vztahu j pomoci a právům je ve většině institucí svázána s jejich 

přínosem pro trestní řízení. Výjimku z výše uvedených tvrzení činí instituce 

specializovaných služeb a identifikace obchodovaných osob, ve kterých dominují aktéři 

působící ve specializovaných NNO. V těchto institucích mají „obchodované osoby“ větší 

možnosti participovat na průběhu služeb a hájit svá práva. I zde je však patrný vliv 

trestněprávního v ostatních institucích dominujícího kánonu.  

 

10. Shrnutí a diskuse  

Ve své práci se zabývám podobou opatření, která zajišťují přístup „obětí 

obchodování s lidmi“ ke spravedlnosti. Situaci v České republice jsem podrobila dvěma 

empirickým analýzám. Zajímalo mě zejména, jaký charakter mají opatření politiky 

v oblasti boje proti obchodování s lidmi, která mají sloužit k zajištění přístupu ke 

spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“, a jaké je postavení „obětí obchodování 

s lidmi“ v rámci sledované oblasti politiky. V této kapitole nabídnu syntézu zjištění 

z empirických analýz, jejichž závěry diskutuji s teoretickými prameny a výsledky 

zahraničních studií.  

 

10. 1. Charakteristické rysy opatření politiky v oblasti boje 

proti obchodování s lidmi  

10.1.1. Politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi – svět úzkého 

počtu vysoce specializovaných aktérů  

Systém přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ i celá politika 

v oblasti boje proti obchodování s lidmi je z hlediska zaangažovaných aktérů poměrně 

uzavřeným světem. Pro zúčastněné aktéry je rovněž charakteristická vysoká míra 

specializace na téma.  

Podobně jako v prvních letech, kdy politika ve zkoumané oblasti vznikala, se v ní 

nyní pohybují aktéři z řad policie (zejm. specializované jednotky UOOZ), ministerstva 

vnitra a specializovaných NNO. Ve sledovaném dvacetiletém období se rozšířil počet 

odborů na ministerstvu vnitra -  k OPK přibyly dva další: OBP a OAMP. Všechny 

zmiňované instituce mají referenty či referentky, kteří se tématu věnují. Řady 
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specializovaných NNO se též za dvacet let rozrostly – z počátku v oblasti „pomoci 

obětem“ působila pouze organizace La Strada, později přibyla Charita a v posledních 

letech začala služby „obětem obchodování lidmi“ poskytovat i Diakonie ČCE. MPSV, 

v jehož gesci je zákon o sociálních službách, do diskusí o podobě systému pomoci pro 

„oběti obchodování s lidmi“ aktivně nevstupuje.  

Úzký okruh aktérů s vysokou mírou specializace, kteří se podílejí na tvorbě a 

implementaci zkoumaného segmentu politiky, je do jisté míry charakteristický i pro 

situaci jinde v zahraničí, jak si povšimli zahraniční analytici a analytičky. A dodávají, že 

zmiňovaný úzký okruh aktérů si vybudoval specifický terminologický aparát a to nejen 

na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Proto je pro ostatní obtížné do diskuse o 

obchodování s lidmi zvenčí vstoupit (GAATW, 2010b s. 19).  

Takové uspořádání politiky má z hlediska dosahování cílů svá pozitiva, ale i 

rizika. Úzká orientace na oblast pomoci „obchodovaným osobám“ je na jedné straně 

spatřována jako přínosná. Např. specializovaným NNO úzká specializace v oblasti 

advocacy pomáhá v prosazení opatření ve prospěch obětí, jako byl např. zákaz deportace 

„obětí obchodování s lidmi“. Specializované NNO mohou také snadněji argumentovat 

změnu pohledu na určitou skupinu „nelegálních migrantů a migrantek“, tak aby jejich 

zkušenosti mohly být nahlédnuty jako „obchodování s lidmi“, tito se následně stali 

nositeli práv a přestalo se na ně pohlížet jako na osoby, jenž zákony porušily (tamtéž).   

Úzce zaměřený pohled specialistů a specialistek při tvorbě opatření ve prospěch 

„obětí obchodování s lidmi“ s sebou však nese rizika nezamýšlených dopadů politik na 

jiné skupiny osob (tzv. collateral damage) či tvorbu represivních opatření, která jsou 

argumentována zmiňovanou exkluzivní rétorikou boje proti obchodování s lidmi, do níž 

mohou vstupovat jen vybrané skupiny aktérů (tamtéž, s. 7 a násl.).  

10.1.2. Služby pro oběti obchodování s lidmi – na hranici mezi 

bezpečnostní, trestní a sociální politikou?   

MPSV není příliš aktivním aktérem, který by vstupoval do koncepce politiky 

v oblasti boje proti obchodování s lidmi, ani specificky v oblasti pomoci obětem i přes 

význam, který pro přístup ke spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“ má samotná 

instituce zákona o sociálních službách, jejímž je gestorem. 

Pokud se podíváme na poměrně pasivní roli MPSV jako aktéra při tvorbě politiky, 

u něhož není patrné, že by problematiku obchodování s lidmi bral příliš za svou, a budeme 
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uvažovat, proč tomu tak může být, můžeme se pro vysvětlení obrátit ke zjištění odbornic 

a odborníků za zahraničí. Ti si povšimli, že služby pro „oběti obchodování“ se 

dlouhodobě vyvíjejí mimo oblast běžného systému pomoci lidem v nouzi (sociálního 

zabezpečení) samostatně (Brunovskis, a další, 2008). Existence služeb pro „oběti 

obchodování“ je pak argumentována spíše prostřednictvím rétoriky boje proti zločinu než 

např. sociálního začleňování (např. Gallagher, a další, 2008; GAATW, 2010b). 

Analogicky lze pak usuzovat, že MPSV i s ohledem na skutečnost, že boj proti 

obchodování s lidmi je v gesci MVČR, tuto oblast primárně jako oblast služeb vedoucích 

k prevenci sociálního vyloučení nevnímá, a proto do ní aktivně nevstupuje.  

10.1.3. Široké spektrum práv pro úzký okruh osob  

Pokud se „oběť obchodování“ s lidmi kvalifikuje do systému pomoci, jenž je 

administrován výše zmíněnými aktéry, a akceptuje jeho „režim“, tj. podrobí se 

nastaveným pravidlům, dostane se jí relativně širokého spektra nabídky pomoci, kterou 

může využít.  

Jak však ukázaly statistiky počtů obětí v Programu či v komplexních službách 

nevládních organizací, těchto osob jsou řádově jednotky, max. desítky ročně, což je 

v porovnání s odhady počtů osob, na jejichž zkušenosti by bylo možné pohlížet jako na 

„obchodování s lidmi“, poměrně málo. V praxi se tak opakovaně ukazuje, že čím 

„bohatší“ katalog práv, tím menší počet osob jich může využít.  

K podobným zjištěním dospěli Ruhs a Martin (2008), kteří zkoumali v oblasti 

pracovního trhu vztahy mezi počty migrantů a rozsahem práv, která jsou jim přiznávána. 

Dospěli ke zjištění, že čím většímu počtu osob jsou práva v praxi přiznána, tím je katalog 

práva užší a naopak (Ruhs, a další, 2008 str. 261). Jak později upozornily Hančilová a 

Burčíková (Hančilová, a další, 2011 s. 227)), podobná logika platí i pro identifikaci obětí 

obchodování, kterým je přiznáno poměrně široké spektrum práv, ale počty osob, které je 

mohou čerpat, jsou nízké.   

Naznačenou souvislost mezi šíří práv a množstvím osob, které na ně dosáhnou, je 

vhodné vzít v úvahu při tvorbě doporučení ke změně politiky, ale na např. i při 

koncipování advocacy ze strany NNO, kde ukazuje na možné limity aktivit.   
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10.1.4. Potřeby trestní represe dominují nad potřebami „obětí 

obchodování s lidmi“   

Větší část institucí, které jsou součástí systému, který má umožnit „obětem 

obchodování s lidmi“ přístup ke spravedlnosti, je orientovaná na potřeby trestní represe. 

Jedná se o Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, DPO a detekci 

trestného činu obchodování s lidmi, jenž je praktikou vykonávanou policií v rámci 

instituce identifikace. Všechny zmiňované instituce jsou řízeny státem.  Primárně na 

potřeby „obchodovaných osob“ a jejich práva jsou pak orientovaná pouze opatření 

realizovaná v rámci institucí provozovaných specializovanými NNO – poskytování 

specializovaných služeb a identifikace obchodovaných osob.  

Pokud se podíváme na fungování institucí blíže, zjistíme, že až na dvě posledně 

jmenované je ve všech zkoumaných institucionálních rámcích dominantním aktérem 

policie, v jednom případě doplněná o OAMP, jejichž orientace je primárně represivní. Je 

vhodné doplnit, že instituce, které jsou administrovány státem, jsou exkluzivními nástroji 

pro oblast přiznávání některých práv a služeb, jež jsou součástí přístupu ke spravedlnosti 

– např. relegalizace pobytu, „dobrovolný návrat“ a další.  

Orientace specializovaných služeb a identifikace obchodovaných osob směřuje 

spíše do oblasti předcházení sociálního vyloučení a dosahování práva pro „oběti 

obchodování s lidmi“. I tyto dvě instituce však konstruují cílovou skupinu osob v určité 

závislosti na trestněprávním rámci obchodování s lidmi, jehož obsah určuje policie a další 

OČTŘ. Navíc, aktéři působící v rámci státních institucí vytvářejí tlak na změnu fungování 

spolupráce a snaží se prosadit své dominantní cíle v interakcích s aktéry ze 

specializovaných NNO. Takové nastavení vytváří primárně na trestní represi zaměřenou 

celkovou orientaci systému pomoci v České republice.  

Tato zjištění korespondují s extenzivní akademickou i občanskou kritikou politik 

v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Jak jsem obšírně ukázala v kapitolách 6.4. 

Současné diskuse k užívání konceptu obchodování s lidmi a 7. Instituce k ochraně a 

pomoci obětem obchodování s lidmi perspektivou mezinárodní kritiky, trestněprávní 

orientace tohoto segmentu politiky je kritizovaným aspektem napříč kontinenty. Jak 

vyplývá ze zahraničních analýz a výzkumů, souvisí to jednak s historickou genezí této 

oblasti politiky, jež byla vždy chápána především jako oblast boje proti organizovanému 

zločinu a nelegální migraci (např. Ditmore, a další, 2003; Hančilová, a další, 2011; 
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Wijers, a další, 1999), tak i s dominujícími zájmy represivních aktérů, kteří se tvorby a 

implementace politiky účastní ze strany státu (např. Chapkis, 2003; Desyllas, 2007).  

S ohledem na mezinárodní trendy je zajímavé, že v České republice ani v jedné 

z realizovaných analýz nevystoupila jako významná ideologizace opatření v oblasti boje 

proti obchodování s lidmi a pomoci obětem s ohledem na (ideologické) chápání prostituce 

jako jevu, tak jak se to v některých případech stává na mezinárodním poli (např. Ditmore, 

a další, 2003; O´Connell Davidson, 2006; Sex Workers’ Rights Advocacy Network, 

2009). Vliv chápání prostituce je však do jisté míry patrný na podobě konceptualizace 

obsahu služeb (kap. 9.2. Specializované služby a Kutálková, 2006).  

10.1.5. O právech a potřebách „obětí obchodování s lidmi“ začaly hovořit 

specializované NNO, praktickou podobu opatření však ovlivňuje převážně stát 

Podíváme-li se na to, jakým způsobem se oblast pomoci „obětem obchodování 

s lidmi“ stala předmětem veřejného zájmu, zjistíme, že aktérem, který téma „pomoci 

obětem“ přinesl do diskuse, byly nevládní organizace. Konkrétně se jednalo o zahraniční 

ženské nevládní spolky, které jak svým odborným know-how, tak i prostřednictvím 

pomoci při získávání finanční podpory iniciovaly vznik nevládní organizace La Strada, 

která téma do politické diskuse přinesla (Bütterweck, 1996).  

Stávající podobu komplexního systému pomoci o necelých deset let později začali 

za podpory zahraničních zdrojů budovat aktéři ze strany státu, konkrétně OPK MVČR. 

Model podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který se později stal Programem, 

vznikl v roce 2003. Vznik Programu byl umožněn díky finančním prostředkům, které 

poskytl projekt Odpověď trestního soudnictví na obchodování se ženami, jenž byl 

součástí širší kampaně k tzv. Palermskému protokolu, doplňujícímu Úmluvu OSN o 

nadnárodním organizovaném zločinu (Trávníčková, 2004). La Strada a další NNO se 

v Programu staly jedním z aktérů, jehož role v systému je poskytovat služby „obětem 

obchodování“.  

Trestněprávní orientace Programu, na kterou ukázala analýza, i jiné zdroje (např. 

Šťastná, a další, 2006), i přes lidskoprávní deklarace zůstala dominantním principem této 

instituce. Později do státem administrovaného systému přibyla další rovněž spíše na 

potřeby trestní represe orientovaná instituce, kterou je DPO. Také instituce identifikace 

resp. detekce trestného činu začala být v praxi úžeji spojována s nastavením 

trestněprávních norem.  
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I přestože nevládní organizace přinesly do společenské diskuse téma ochrany 

obětí obchodování s lidmi a systematicky se touto oblastí zabývají, v komplexním 

systému vybudovaném státem mají spíše malou moc ovlivňovat podobu jednotlivých 

opatření. To se týká nejen fungování instituce Programu, ale i dalších opatření, o kterých 

stát hovoří jako o těch, která mají sloužit obětem (např. DPO).   

Trend postupné ztráty moci a dominance systému státem poskytované pomoci 

postihuje systémy přístupu ke spravedlnosti v mnoha dalších státech (Doorninck, 2009; 

Kempadoo, 2005; The Anti Trafficking Monitoring Group, 2010).  Z hlediska teorie 

veřejné politiky by bylo dokonce možno takový posun na základě znalostí fungování 

regulátorů společnosti, jak o nich píše Potůček (1997), anticipovat.  

Potůček, který zkoumal silné a slabé stránky jednotlivých regulátorů společnosti 

a jejich vzájemné vazby, upozorňuje totiž na to, že organizace občanské společnosti jsou 

významné právě pro svoji schopnosti nahlížet aktuální problémy komunit a ovlivňovat 

veřejnou politiku, a tedy i nastolovat novou agendu. Slabou stránkou organizací občanské 

společnosti je, že nemají dostatečnou kapacitu k řešení rozsáhlých úkolů, jimiž tvorba 

komplexního systému přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování“ bezesporu byla 

a je (Potůček, 1997 s. 50-59).  

To, že by byly nevládní organizace samotné nositelkami celého systému přístupu 

ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi, by nebylo ani vhodné očekávat. Je totiž 

povinností států zajistit pomoc a ochranu obětem obchodování s lidmi způsobem, který 

stojí na multidisciplinární spolupráci všech relevantních aktérů (Evropská komise, 2005).   

Jak ale upozorňuje van Doornick, specializované NNO by měly reflektovat svoji 

roli, aby se nestaly pouhou prodlouženou rukou státu (Doorninck, 2009), ale byly 

sociálním aktérem, vyznačujícím se občanským postojem a orientací na potřeby své 

klientely v těch oblastech, kde jejich potřeby nejsou saturovány ze strany státu (Potůček, 

1997 s. 21).   

10.1 6. Balancování mezi nezávislostí a podřízeností NNO vůči státu při 

spolupráci ve specializovaných programech   

Ve spolupráci aktérů v rámci institucí, ale i v celém systému, jenž má zajišťovat 

přístup ke spravedlnosti obětem, je ve vztahu k policii a aktérům ze státní správy patrné 

určité „vazalství“ nevládních organizací, které poskytují specializované služby.  
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Specializované NNO sice projevují snahu o ovlivňování politiky na systémové 

úrovni nejen jednáním na odborných fórech, ale i formulací doporučení či publikací 

analýz. Do otevřených sporů s aktéry, kteří zastupují stát, se však spíše nepouštějí. A to 

jak na systémové rovině, tak i v konkrétních řešených kauzách. V rámci institucí 

Programu či DPO, ale i identifikace nebyla zaznamenána aktivita ve smyslu sporu o 

povahu opatření v konkrétních případech, kdy by NNO přistoupily k žalobě či jinému 

typu oponentury, jež by řešil soud či jiný nezávislý orgán. A to i přes to, že byla 

opakovaně identifikována sporná místa ve výkladu realizovaných opatření. 

  Z analyzovaných dokumentů i rozhovorů je patrná snaha o prosazování práv 

klientek a klientů ze strany NNO spíše smírnou cestou, prostřednictvím jednání a 

vyjednávání. Lze také vystopovat ústupky na úkor práv klientely, které NNO učinily 

zejména v souvislosti s účastí na spolupráci v Programu. Ten jim kromě výsadního 

postavení a možnosti zprostředkovat alespoň části klientely práva, na něž by jinak 

pravděpodobně klienti a klientky nedosáhli (např. relegalizace pobytu), poskytuje také 

finanční prostředky, které byly pravidelným finančním zajištěním aktivit ve prospěch 

klientely. A určitou jistotu pro zajištění svého fungování specializované NNO potřebují.   

Nestabilita a nejistota NNO a to i finanční, může být dle Potůčka (1997) rizikem 

z hlediska záruky trvalého uspokojování příslušného veřejného zájmu či zájmu svých 

klientů (tamtéž, s. 60). Riziko ztráty finanční podpory i možnosti poskytovat exkluzivní 

služby klientele může být důvodem, proč nevládní organizace neusilují o radikálnější 

změny v nastavení systému pomoci. Lze dokonce hovořit o určitém podřízeném postavení 

specializovaných NNO vůči státu, který financuje jejich služby.  

Podobná situace je také v jiných státech. Jak upozornila van Doornick (2009), 

financování práce NNO ze strany státu je trendem, který ústí ve větší závislosti 

nevládních organizací na státu a možnostech státu ovlivňovat, jak, kdy a kde budou služby 

poskytovány včetně toho, že služby jsou poskytovány jen těm obětem, které spolupracují 

se státními orgány, či že se NNO podílí na programech, které nejsou v souladu s jejich 

filosofií (např. „dobrovolné návraty“) (tamtéž, s. 34).   

Van Doornick také upozorňuje na to, že se v praxi stává, že NNO jsou kritické 

k opatření státu a proklamovaným politikám. V praxi však, pokud jsou politiky schváleny 

a implementovány, volí buď z důvodu „harm reduction“ strategie nebo z prostého faktu, 

že potřebují finanční prostředky, cestu účasti na těchto politikách (tamtéž, s. 35). Tato 

zjištění odpovídají těm, která je možné učinit o situaci v České republice. S ohledem na 
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to, že van Doornick je významnou mezinárodní lobbistkou a teoretičkou na poli ochrany 

„obětí obchodování s lidmi“, nelze zde nezmínit její výzvu k práci NNO. Van Doornick 

doporučuje „reflektovat svoji práci kriticky a zkoumat, zda stále pracují pro ty, kteří je 

potřebují a využívají jejich služby nebo zda začaly pracovat pro ty, kteří je financují. … 

Někdy konfrontace je jedinou cestou, která může přinést změnu“ (Doorninck, 2009 str. 

36) .    

10.1.7. Opatření politiky jsou tvořená ad hoc a zpožďují se za 

společenskou diskusí  

Podoba politiky v oblasti přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování 

s lidmi“, je tvořena spíše ad hoc, než aby byla výstupem plánovaným na základě úvah a 

diskusí nad výsledkem výzkumů a analýz. Výjimkou byla tvorba politiky v letech 2005-

2007, kdy byly výsledky výzkumů jedním z komponentů při procesu plánování politiky.  

S výše zmíněným souvisí další rys tohoto segmentu politiky, který vystupuje 

výrazně z analýzy událostí. Je jím v některých oblastech i sedmiletá zpožděnost při tvorbě 

či uplatňování opatření politiky ve vztahu k aktuální legislativě či minimálně dvanáctiletá 

zpožděnosti vůči odborné mezinárodní diskusi.  

Nejrychleji vstřebávají změny a stav společenské diskuse zpravidla nevládní 

organizace, které své služby relativně pružně přizpůsobují např. aktuálnímu chápání 

konceptu „obchodování s lidmi“ či zjištění, která mají z výzkumů. Reagují zpravidla tak, 

že zpřístupňují své služby širšímu spektru lidí s různorodějšími zkušenostmi, které však 

lze subsumovat pod definici obchodování s lidmi. Naopak největší setrvačnost a rigiditu 

v uvažování vykazuje justice271. Justice ve své praxi také využívá zúžených konstrukcí 

obsahů jednotlivých termínů, pokud to porovnáváme se zahraniční praxí (Šmíd, 2013).  

Flexibilita resp. určitá rigidita jako charakteristické vlastnosti NNO a státních 

orgánů odpovídá povaze jednotlivých regulátorů společnosti, jak je popisuje již výše 

citovaná publikace Potůčka (1997 s. 40) a do určité míry je tedy potřeba se s takovou 

dynamikou smířit.   

 

                                                 

271 Pravomocné judikáty soudů, jež ukazují na způsoby intepretace obchodování s lidmi v justici, mohou být oproti aktuálně účinné 
legislativě zpožděné o mnoho let. U prvního pravomocného odsuzujícího rozsudku vážícího se k obchodování s lidmi za účelem 

nucené práce a jiných forem vykořisťování to bylo sedm let po změně zákona a dvanáct po formulaci mezinárodně uznávané tzv. 

palermské definice.  
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10.2. Postavení obětí obchodování s lidmi  

Druhou otázkou, na kterou jsem hledala odpověď, byla otázka Jaké je postavení 

obětí obchodování s lidmi v rámci sledované oblasti politiky? Postavení „obětí 

obchodování s lidmi“ jsem konceptualizovala s využitím teoretického pozadí sociálních 

konstrukcí cílových skupin.  Tato teorie ukazuje, že postavení konkrétní cílové skupiny 

politiky je možné charakterizovat prostřednictvím dvou dimenzí – podobou sociální 

konstrukce, kterou  Ingram a Schneider (Schneider, 2009) vymezují mezi póly „devianti“ 

a „potřební“, a mírou moci skupiny, tak jak je vidět ve schématu č. 3.  

 

 

Schéma č. 3. Matice cílových skupin a oběti obchodování s lidmi. Zdroj: Schneider a další, 2009 cit. 

dle HEJZLAROVÁ, Eva. 2012. Samoživitelství jako veřejněpolitický problém: vymezení problému 

různými aktéry a návrhy politiky. Disertační práce. Praha: Universita Karlova, Fakulta sociálních věd. 

s. 28. upraveno autorkou.  

 

Realizované analýzy ukázaly, že postavení „obětí obchodování s lidmi“ v České 

republice je charakteristické poměrně malou mocí. Pokud ho zaneseme do matice, kterou 

navrhly výše uvedené autorky, tak se kategorie „oběti obchodování s lidmi“ pohybuje 

zhruba v polovině spektra, na pomezí mezi póly, které charakterizují kategorie „devianti“ 

a „potřební“.  
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Analýza také ukázala, že postavení „obětí obchodování s lidmi“ se drobně liší jak 

v jednotlivých institucích, tak i ve vztahu k dominantním aktérům. Pokud se podíváme 

detailněji na postavení „obětí obchodování s lidmi“ v rámci institucionálního zajištění 

přístupu ke spravedlnosti, který je spravován státními institucemi – tedy instituce 

Programu, DPO a detekce trestného činu, je „oběť obchodování s lidmi“ konstruována 

jako svědek, který má užitečné informace a bude spolupracovat s OČTŘ.  

Z konstrukcí kategorie „oběť obchodování s lidmi“ je také patrná potřeba 

disciplinace této cílové skupiny, a to prostřednictvím nastavení pravidel instituce ve 

vztahu k obětem. Zároveň lze pozorovat, že pokud člověk – „oběť obchodování s lidmi“ 

- naplňuje představu „užitečného svědka“, je z hlediska pomoci nahlížen jako potřebný a 

pomoci ze strany instituce hodný.  

Také aktéři, jejichž cíle dominují v rámci interakcí ve výše zmiňovaných 

institucích, tedy policie a v případě DPO také OAMP, konstruují „oběti obchodování“ 

obdobně, jako „užitečného svědka“ spolupracujícího s OČTŘ. V rozhovorech s aktéry se 

navíc objevoval ještě další rozměr konstrukcí obětí. Tyto jsou nahlíženy jako faktor 

způsobující nejistotu v trestním řízení (není dopředu předvídatelné, jak se oběť-svědek 

zachová před soudem či jak bude soudem hodnocen). Obětem je také připisovaná 

nespolehlivost. Z takového vnímání skupiny obětí obchodování s lidmi pak vychází 

aktéry argumentovaná potřeba preventivní disciplinace, kontroly a restrikcí. Tato 

perspektiva posunuje skupinu „obětí obchodování s lidmi“ blíže k pólu „deviantů“.  

Nicméně, i přes zmiňovanou potřebu kontroly a disciplinace, možnosti, které tak člověk 

získá, pokud je shledán jako osoba oprávněná využívat konkrétní instituce pro „oběti 

obchodování“, mohou být poměrně široké.  

Zaměříme-li se na dimenzi, jež zachycuje míru moci k ovlivnění svého postavení 

ve vztahu k přístupu ke spravedlnosti, zjistíme, že je spíše malá – u Programu a detekce 

trestného činu dokonce v podstatě není možné formálně zvrátit rozhodnutí orgánu, u DPO 

tato možnost formálně existuje, v praxi téměř není využívána. Instituce Programu, DPO 

a detekce trestného činu tedy nejsou nastaveny ve smyslu posilování práv „obětí 

obchodování s lidmi“.  

Také moc „obětí obchodování s lidmi“ v interakci s dominantními aktéry, kterým 

je - jak již bylo řečeno - zejména policie, je v rámci daných institucionálních rámců malá. 

Zdroje, které jsem identifikovala jako ty, které by moc „obětí“ mohly v interakci s policií 

či OAMP posílit, nejsou dostupné či nejsou  různých důvodů v některých 
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institucionálních rámcích využívány. Např. možnost využít služeb advokáta či advokátky 

jako zmocněnce poškozeného je omezena na institucionální rámec trestního řízení. 

Zmocněnec však klienta či klientku zpravidla až na jednu zjištěnou výjimku nezastupuje 

např. při jednání s MVČR v rámci Programu.  

Malá moc „obětí obchodování s lidmi“ spolu s výše zmíněnými sociálními 

konstrukcemi se odráží také v jednání lidí v konkrétních případech ( Schneider a další, 

2009).  „Oběti obchodování s lidmi“, které užívají svých práv v rámci státem 

spravovaných institucí, jsou spíše pasivními příjemci, kteří přijímají rozhodnutí státu, než 

aby jednali jako rovnocenní aktéři. Až na jednu výjimku ženy, která se pokoušela obhájit 

své postavení „oběti obchodování s lidmi“ a setrvat tak v systému pomoci, ze kterého 

byla vyřazena, nebyla ze strany příjemců podpory a osob, které užívaly práv, 

zaznamenána podobná aktivita. Nebyl objeven žádný další případ, kdy by lidé usilovali 

o přezkoumání rozhodnutí stáních orgánů prostřednictvím některého z v analýze 

jmenovaných možných prostředků272.  

O něco silnější postavení než je tomu ve státních institucích mají „obchodované 

osoby“ v institucích, které spravují specializované NNO.  

10.2.1. Vliv institucí na postavení „obětí obchodování s lidmi“ – Zákon o 

sociálních službách jako nástroj pro posílení jejich postavení v přístupu ke 

spravedlnosti v sociálních službách i napříč institucemi 

Zákon o sociálních službách je institucí, která má na postavení „obětí obchodování 

s lidmi“ posilující vliv jak na systémové úrovni, tak i na úrovni jednotlivých případů273.  

Zákon chrání oběti především před využíváním osobních, citlivých a dalších 

údajů, které se váží ke spolupráci s poskytovatelem služeb, před využitím dalšími 

subjekty. Jeho působnost je tedy napříč aktéry a institucemi. I tato ochrana, jež je zaručena 

mlčenlivostí pracovníků a pracovnic služeb, může však být v konkrétních případech 

prolomena rozhodnutím soudu.   

Zákon o sociálních službách má také vliv na postavení obětí ve specializovaných 

službách i v procesu identifikace „obchodovaných osob“. Souvisí jednak se způsobem, 

jakým je nastaven rámec pro konstruování cílové skupiny pro poskytování služeb (osoba 

                                                 

272 NNO_č.27, NNO_č9 

273 Pro přesnost je třeba dodat, že z dopadů zákona o sociálních službách do praxe v konkrétních případech se mohou těšit jen ty 

oběti, které zároveň využívají institucionálního zajištění pomoci u (specializovaných) nevládních organizací. 
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v nepříznivé situaci), a jednak s podmínkami, které zákon ukládá poskytovatelům ve 

vztahu ke klientele a její participaci na poskytování služeb.  

Vliv zákona se neprojevuje jen na formální úrovni. Jak ukázala analýza institucí 

a aktérů, povinnosti poskytovatelů služeb dle zákona jsou zakomponované více či méně 

do praxe specializovaných NNO, které služby poskytují. Jedná se např. o právo podávat 

stížnosti (v praxi je využíváno občas), právo na smlouvu o poskytování služeb (vždy u 

pobytových služeb, v některých případech u služeb ambulantních) apod.  

Moc „obchodovaných osob“ je jak po formální, tak i po stránce praktického 

využívání nástrojů k dosahování pomoci a spravedlnosti znatelně větší než institucí, které 

jsou zasazeny přímo do struktur státu. (viz grafické znázornění schéma č. 3).  

 

Na následujících řádcích podrobněji shrnu výsledky zkoumání ve vztahu 

k postavení obchodovaných osob ve specializovaných službách a při identifikaci 

obchodované osoby.   

Do specializovaných služeb mohou vstoupit osoby, které se kvalifikují ve smyslu 

institucionalizované identifikace obchodovaných osob. V rámci této instituce jsou 

„obchodované osoby“ konstruované podobným způsobem jako u služeb, v tomto případě 

však jako zájemci/zájemkyně o službu. Jejich postavení je alespoň po formální stránce 

spíše silnější. Na teoretické rovině je možné odvolání proti nepřijetí do služby, které však 

dle zjištění není téměř využíváno.  

Pokud se hlouběji zaměříme na povahu sociální konstrukce a dimenzi moci, 

kterou mají „obchodované osoby“ v interakci s dominantním aktérem působícím ve 

specializovaných službách a při identifikaci obchodovaných osob, kterým jsou 

pracovnice a pracovníci specializovaných NNO, lze tvrdit následující. U specializované 

služby je „obchodovaná osoba“ konstruována jako partner pro spolupráci a osoba, která 

je z hlediska služby potřebná a zároveň má zkušenost s „obchodováním s lidmi“. Sociální 

konstrukce, které se váží ke klientele služeb, ukazují na potřebu určité disciplinace 

zejména v těch oblastech spolupráce, které zahrnují ubytování či trestní řízení. Moc, 

kterou „obchodované osoby“ mají ve vztahu k dominantnímu aktérovi, je spíše větší. 

Posiluje je především zákon o sociálních službách, uplatňování metodik SQSS, ale 

také poslání a kultura organizace, která služby poskytuje. Sociální konstrukce 

„obchodované osoby“ perspektivou pracovníků a pracovnic specializovaných NNO, 

která je uplatňována v rámci instituce identifikace obchodovaných osob, pak zahrnuje 
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nahlížení na tyto osoby jako na lidi, kteří potřebují pomoc, na kterou mají právo a zároveň 

zažili „obchodování s lidmi“. V této oblasti je však moc „obchodovaných osob“ spíše 

malá. Možnosti využít práva dle zákona o sociálních službách a SQSS a další zdroje 

nejsou prakticky využívané.  

Vliv zákona o sociálních službách napříč aktéry podpořil jedno z teoretických 

východisek ACI, jež upozorňuje na to, že instituce formují a strukturují směr aktivit, které 

si může skupina aktérů vybrat (Scharpf, 1997 s. 38).  Pokud je tedy cílem doporučení, 

která jsou součástí další kapitoly, navrhnout opatření k rozšíření možností přístupu ke 

spravedlnosti obětí obchodování s lidmi, bude vhodné soustředit se také na rámec institucí 

a jejich povahu.  

10.2.2. Vliv institucí na postavení „obětí obchodování s lidmi“ – 

(ne)institucionalizované podoby „obchodování s lidmi“ jako překážka k přístupu 

ke spravedlnosti  

Se sociální konstrukcí slupiny „oběti obchodování s lidmi“ úzce souvisí podoby 

sociálních konstrukcí pojmu „obchodování s lidmi“. Ty nabývají v různých historických 

obdobích, ale také z pohledu jednotlivých aktérů různých podob. Nejednotné chápání 

„obchodování s lidmi“ či jednotlivých komponentů, ze kterých je formální definice 

složena, a nejistota, která praktickou aplikaci definice provází, ovlivňuje jednání aktérů 

ve vztahu k identifikaci obětí obchodování s lidmi.   

Konstrukce „obchodování s lidmi“, resp. její více či méně institucionalizované 

podoby prošly během zkoumaných dvaceti let významnou obsahovou proměnou. Od 

„obchodování se ženami“ do nucené prostituce se chápání „obchodování“ posunulo až 

k jeho současné v odborné diskusi poměrně široce chápané podobě. Ta zahrnuje všechny 

osoby (tedy muže, ženy i děti) a různá prostředí, kde dochází k vykořisťování. 

V posledních letech k vykořisťování ve formální i neformální sféře ekonomiky přibyly i 

činnosti zahrnující drobnou kriminalitu či výrobu omamných látek.  

Ukázalo se, že odborné chápání „obchodování s lidmi“ jako jevu bylo např. 

z hlediska sektorů, kde může k vykořisťování dojít až do roku 2004, ve kterém byla 

skutková podstata harmonizována se zahraniční legislativou, vždy o několik let napřed 

před formální úpravou v trestní legislativě. Také odborný výklad jednotlivých pojmů, 

které tvoří definici obchodování s lidmi, je o několik let napřed před intepretací skutkové 

podstaty, se kterou pracují orgány činné v trestním řízení (kde z logiky věci běhu trestního 
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řízení, státní zastupitelství a zejména soudy mají ještě další „zpoždění“).  Implementace 

politiky se oproti současnému stavu poznání významně zpožďuje.  

Jako příklad, který ilustruje popisované zjištění, lze využít kauzu tzv. 

„zahradníků“ zazděných do prostor k pěstování konopí (viz např. Třeček, 2012). Na tento 

případ v souvislosti s právy „obětí obchodování s lidmi“ poukazovaly nevládní 

organizace. NPC ho podobně jako UOOZ jako obchod s lidmi neshledala (MVČR, 2013 

str. 3). V minulosti by s největší pravděpodobností nebylo o takovém případu jako o 

obchodování s lidmi diskutováno ani na odborné úrovni (Antislavery International, 2014 

s. 17), a NNO by nepřemýšlely o tom, že se pokusí těmto lidem nabídnut své služby, 

protože chápání „obchodování s lidmi“ jako jevu bylo užší.  

Tento příklad také ukazuje na rozdíly, které panují v podobách konstrukcí 

„obchodování s lidmi“ mezi jednotlivými kompozitními aktéry. Obecně lze říci, že OBP, 

které se výkladům a tematizaci obsahu pojmu „obchodování s lidmi“ věnuje např. ve 

svých zprávách podobně jako NNO, nabízí širší a v z hlediska mezinárodních trendů 

progresivnější chápání „obchodování s lidmi“ než OČTŘ, tedy policie, státní 

zastupitelství a soudy.  

 

Dalším problém, který s výše zmíněným souvisí, je skutečnost, že „oběť“ sama se 

v případě detekce trestného činu nemůže domáhat změny skutkové kvalifikace jednání, 

které vůči ní bylo spácháno. Nedisponuje tak v této oblasti téměř žádnou mocí ovlivnit 

své možnosti ve využití nástrojů daných zkoumanými institucemi274. I přestože u 

specializovaných služeb by to teoreticky bylo možné, v praxi se to však téměř neděje. 

Navíc lidé, kteří čelili obchodování, se nacházejí v takové situaci, kdy potřebují podporu 

a pomoc, a nemají zpravidla kapacity na to, aby hájili svá práva v takovém kontextu.  

Postavení „obětí obchodování“ s lidmi také oslabují další praktiky, které se váží 

k používání samotného konceptu „obchodování s lidmi“, které lze vysvětlit veřejně 

politickou teorií. Jak např. vyplynulo z analýzy českého prostředí, OČTŘ se zdráhají 

používat tuto právní kvalifikaci s ohledem na její obtížné dokazování a volí takovou 

trestněprávní kvalifikaci skutkové podstaty, na jejichž intepretaci panuje shoda anebo 

                                                 

274 Je však vhodné podotknout, že v průběhu let si OČTŘ začaly uvědomovat problematičnost vazby udělení DPO svědkovi trestné 

činnosti na jednu skutkovou podstatu, což bylo dle zjištění jedním z hybatelů legislativní změny, která umožňuje DPO udělit i obětem 

vybraných dalších trestných činů (viz kapitola 9.3 DPO).   
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jejichž dokazování je snazší, či kde nebudou čelit v průběhu trestního řízení tlaku ať již 

ze strany advokátů či médií.  Na takové mechanismy jednání upozorňuje Lipsky (2010). 

Dle Lipského (2010, str. 127 a násl.) by bylo možné takové jednání chápat jako 

„creaming“, tedy výběr případů, které budou mít šanci na úspěch. Což je praktika, která 

vede k nespravedlivému a nerovnému zacházení s klienty a klientkami a vyžaduje 

reformu (tamtéž, s. 196 a násl.). Jak se tedy ukazuje, vázání pomoci na 

institucionalizované chápání „obchodování s lidmi“ je v současné době i přes to, že 

z počátku bylo faktorem podpůrných, jednou z bariér v přístupu ke spravedlnosti.   

Různé momenty, kdy samotný koncept „obchodování s lidmi,“ resp. jeho 

institucionalizované podoby v praxi negativně dopadají na možnosti „obětí obchodování 

s lidmi“ dosáhnout na svá práva, popisují také zahraniční studie. Kritizují zejména 

celkovou konceptuální nejasnost a nepřesnost (např. Center for Human Rights and 

Humanitarian Law, 2011; GAATW, 2011), intepretaci z různých pozic (např. ICMPD, 

2006; IOM, 2005) či špatnou resp. nekorektní aplikaci definice a její zužování oproti 

mezinárodním standardům (např. The Anti Trafficking Monitoring Group, 2010; 

UNODC, UNDPA, 2013).  

Je tedy s podivem, že diskuse k tomuto tématu se zatím šířeji nerozvinula i v České 

republice. „Obchodování s lidmi“, resp. různé podoby konstruování tohoto jevu, jež jsou 

historicky i institucionálně proměnlivé, jako (ne)institucionalizované praxe ovlivňují 

významně možnosti obětí v přístupu ke spravedlnosti. Namísto toho, aby prostor pro 

pomoc otevíraly, důsledkem výše popsaných faktorů a nejen ve výše popsaných 

podobách jej zužují. Způsobují tak významnou bariéru pro přístup ke spravedlnosti pro 

„oběti obchodování s lidmi“.  

  

11. Doporučení 

Poslední dosud nezodpovězenou otázkou, kterou jsem si položila v úvodu své 

práce, je otázka Jak zlepšit přístup ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi v rámci 

ČR?  Mým cílem je navrhnout cesty, kterými se mohou vydat aktéři, pokud se rozhodnou 

pro posilování postavení „obětí obchodování s lidmi“, tak jak k tomu vybízí mezinárodní 

závazky.  
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Doporučení, která předkládám v této kapitole, vycházejí z teoretických 

východisek, se kterými jsem ve svém textu pracovala, a z výsledků rešerše zahraniční 

literatury. Významným způsobem staví také na zjištění z obou realizovaných analýz.  

Ve své práci jsem rozpracovala ta doporučení, která určitým, dále v textu vždy 

osvětleným, způsobem již nějak navazují na stávající praxi či jinak pozitivně rezonují se 

zjištěními, která jsem učinila v analýze událostí či v analýze zaměřené na interakce aktérů 

v rámci institucionálních rámců.   

Konkrétně se budu věnovat návrhům změn vycházejících z teorie sociální 

konstrukce cílových skupiny, teorie street-level bureaucracy a z inspirací, které přinesla 

rešerše zahraničních textů.  

11.1. Sociální konstrukce cílových skupin a možnosti 

přístupu ke spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“ 

Teorie Sociální konstrukce cílových skupin se věnuje otázkám, proč je s lidmi 

nakládáno rozdílně a proč jsou ve vztahu k nim využívány různé nástroje politiky. Tato 

teorie pracuje s tezí, že způsob, jakým jsou konstruovány cílové skupiny konkrétní oblasti 

politiky, určuje do velké míry i její podobu a také to, jaké nástroje budou ve vztahu ke 

konkrétní skupině využity. Schneider a Ingram (1993) a později Schneider a Sidney 

(2009), vytvořily matici (viz schéma č. 2), ve které se do čtyř kvadrantů dle míry moci a 

pozitivní resp. negativní konstrukce mohou zanést různé cílové skupiny. Dle jejich 

umístění resp. zařazení mezi „potřebné“, „devianty“, „uzurpátory“ a „zasloužilé“, což 

jsou kategorie charakterizující jednotlivé kvadranty, lze předpokládat, jaká opatření 

politiky budou vůči těmto skupinám uplatňována. Zařazení konkrétních cílových skupin 

do jednotlivých kvadrantů není neměnné. Změny v konstrukci skupin jsou možné a nesou 

sebou také změny v použitých nástrojích resp. v míře moci, kterou skupiny disponují 

(Pierce, a další, 2014).  

Také v České republice je jednou z možností, jak zlepšit postavení „obětí 

obchodování s lidmi“, změna sociálních konstrukcí vážících se k této skupině realizovaná 

prostřednictvím 1) využití vlivu externí instituce – konkrétně zákona o sociálních 

službách a prostřednictvím 2) aktivity vedoucí k hlubšímu porozumění situace cílové 

skupiny ze strany politiků a političek.  Jde tedy o to, dosáhnout posunu uvnitř nastíněné 

matice směrem k pozitivnější konstrukci a větší míře moci.  
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K zodpovězení této otázky využiji nejnovější poznatky, které se týkají teorie 

sociálních konstrukcí cílových skupin. Ty přinesl v roce 2014 Pierce a jeho tým, který 

realizoval analýzu akademických prací, které využily teoretická východiska sociálního 

konstruování cílových skupin. Podrobně také prozkoumali oblast možných změn – tedy 

otázku co nebo kdo změnu v sociální konstrukci cílových skupin způsobuje (Pierce a 

další, 2014 s. 16). 

Pierce a další (2014) identifikovali v realizovaných výzkumech dvě kategorie 

„tahounů“ změn.  Jedná se o ty, které jsou vně cílovou populaci a ty, které lze popsat 

uvnitř. U první kategorie – vně cílovou populaci – pak identifikovali šest možných příčin 

či podnětů, které způsobují změny: instituce, vliv opatření politik jiných politických 

systémů, rysy politických designů, které podporují změny, jak jsou cílové skupiny 

nahlíženy, externí „šoky“, změny narativů, které se používají mezi politiky a také znalosti 

politiků a veřejnosti ohledně cílové skupiny a jejích problémů.  

Druhou skupinou „tahounů“ změny jsou ty, které působí uvnitř cílové skupiny. 

Jak autoři poznamenávají, cílové skupiny totiž mají agency a potenciál k nastartování 

změny. Citovaní autoři a autorky konkrétně popsali následující momenty významné pro 

změnu: organizaci a mobilizaci k prosazování změn vycházející přímo z cílové skupiny, 

změny ve skupinové atribuci jako je velikost, zdroje či chování a získání spojenců a 

morálních podporovatelů z řad politiků či lidí, kteří v politice působí (Pierce, a další, 2014 

s. 18-20).  

11.1.1. Změna za pomoci vlivu externí instituce   

První doporučení vychází ze zjištění autorského týmu soustředěného okolo Pierce 

(2014). Jak zdůrazňují, platí známé „institutions matter“ a instituce resp. jejich podoba 

jsou významné pro sociální konstrukci a míru moci cílových skupin. Změna nebo různost 

ve struktuře institucí pak způsobuje proměny v sociálních konstrukcích cílových skupin 

(Pierce, a další, 2014 s. 19). V analýze, kterou jsem věnovala systému přístupu ke 

spravedlnosti „obětem obchodování s lidmi“ v České republice (viz kapitola 10. Instituce, 

aktéři a přístup obětí ke spravedlnosti), toto vysvětlení nachází taktéž oporu. Jak jsem 

ukázala, sociální konstrukce a míra moci „obětí obchodování s lidmi“ se liší 

v jednotlivých institucích, které jsou konstituované na pomoc obětem. Posilování 

postavení „obětí obchodování s lidmi“ by pak mohlo vycházet z posílení role zákona o 

sociálních službách v systému přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ 
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jakožto instituce, jejíž vliv na míru moci a práv obětí byl napříč ostatním institucemi 

zjištěn jako významný.  

Než by se k takovému kroku ze strany aktérů přistoupilo, bylo by však nutné 

hlouběji analyzovat vztah zákona o sociálních službách a kategorie „oběti obchodování 

s lidmi“ jakožto skupiny oprávněné využívat služby ve smyslu zmiňovaného zákona. Tato 

poznámka vychází ze zjištění učiněných v kapitole 9.1.5. Zákon o sociálních službách a 

specializované služby.  Jak jsem zde ukázala, kategorie „oběť obchodování s lidmi“ může 

být z hlediska samotného zákona problematická. Zákon o sociálních službách však nabízí 

východiska pro případné zpřesnění cílové skupiny a to v ust. §1 Předmět úpravy a ust. § 

4 Okruh oprávněných osob275.   

11.1.2. Změna způsobená porozuměním situaci cílové skupiny 

ze strany politiků a političek i veřejnosti    

Jako další prostor pro změny vnímám aktivity, které budou směřovat k hlubšímu 

porozumění situace cílové skupiny a jejích potřeb ze strany politiků a političek, lidí, kteří 

se na tvorbě a implementaci politiky podílejí i širší veřejnosti.  

Jak např. ukázali Donovan (2001) nebo Rolins (2002, cit dle Pierce, a další, 2014 

s. 19), v devadesátých letech se veřejnost více dozvídala o podstatě přenosu AIDS a 

lidech, kteří s AIDS žijí, což dle zmiňovaných autorů vedlo k pozitivnějšímu způsobu 

konstruování této cílové skupiny. K podobnému vývoji konstruování „obětí obchodování 

s lidmi“ jako kategorie osob hodných pomoci ze strany státu došlo také v České republice. 

Vznik první instituce sloužící k podpoře „obětí obchodování s lidmi“ ze strany státu 

provázela realizace výzkumu prováděného IKSP autorkou Trávníčkovou (2004), který se 

věnoval mj. také potřebám „obětí obchodování se ženami“ a jejich situaci. Tato analýza 

umožnila zvýšení povědomí o situaci této skupiny i do jiných profesních okruhů kromě 

policie či NNO, které již dostupnými informacemi disponovaly. Samotný výzkum a 

v neposlední řadě i vznik Programu (v té době Modelu) v roce 2003 však byl spojen také 

s dalšími externími událostmi - s podpisem tzv. Palermského protokolu, jenž přinesl první 

všeobecně uznávanou definici obchodování s lidmi (viz kapitola 7. Obchodování s lidmi 

v mezinárodním prostoru).   

                                                 

275 I zde bude však nutné vyrovnat se s konstrukcí oběti obchodování s lidmi dle ust. § 168 trestního zákoníku, na kterou zákon 

odkazuje pro případy, kdy osoba nespadá do okruhu oprávněných osob dle ust. § 4, např. pokud se jedná o osobu v neregulérním 

postavení.  
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K nastínění směru, kterým by se měly ubírat změny cílené k zajištění přístupu ke 

spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“, však nepostačí pouhá výzva ke vzdělávání 

těch, kteří politiku tvoří, či širší veřejnosti. Jak ukázala analýza interakcí aktérů v rámci 

jednotlivých institucí, na možnosti „obětí obchodování s lidmi“ v přístupu ke 

spravedlnosti má kromě povahy sociální konstrukce skupiny a míry moci také vliv 

samotné konstruování konceptu „obchodování s lidmi“. Ten funguje řečeno s Yanow a 

Haarem (2009) jako demarkační a kategorizační princip, jenž od sebe odděluje ty, kterým 

bude poskytnuta pomoc, a ty, kterým nikoli.  Je tedy nutné zaměřit se ještě na tuto oblast. 

Jak ale vyplynulo z analýzy událostí, v průběhu sledovaného období dvaceti let bylo 

realizováno jen velmi málo výzkumů a analýz, které by se rekonstrukcí obsahu konceptu 

„obchodování s lidmi“ či dalšími příbuznými oblastmi zabývaly.   

Analýza událostí také ukázala, že opatření této oblasti politiky byla tvořena spíše 

ad hoc nikoli na základě zjišťovaných a analyzovaných dat.  Pokud však není do tvorby 

politiky dle Schneider a Ingram (1997) zapojena složka politických analýz, dekonstrukce 

konceptů a diskurzivní participace zasažených skupin, může to na úrovni tvorby politiky 

poukazovat na tzv. degenerativní procesy tvorby politiky (Schneider, a další, 1997 s. 

104). Ty jsou charakteristické „nerovnou distribucí politické moci, sociálními 

konstrukcemi, které oddělují „potřebné“ od „nepotřebných“ a institucionální kulturou, 

která legitimizuje strategické, manipulativní a klamavé vzorce komunikace a užití 

politické moci“ (tamtéž, s. 102)276.  S vědomím těchto rizik je tedy třeba počítat při 

koncipování aktivit, které povedou k hlubšímu porozumění „obchodování s lidmi“ a 

situace „obětí“.  

11.2. Managment street –level bureaucracy jako cesta 

k posílení postavení „obětí obchodování s lidmi“  

Další úvahu nad možnými změnami směřujícími k posílení postavení „obětí 

obchodování s lidmi“ v přístupu ke spravedlnosti ve zkoumané oblasti politiky opírám o 

teorii Lipskeho, která je pro svoje zaměření na „spodní patra“ implementace politiky na 

výsost relevantním příspěvkem k diskusi. Aktéry, kteří činí klíčová rozhodnutí, lze hledat 

                                                 

276 Jak ale autorky upozorňují na to, že pokud je problém nahlížen jako jen pohledu sběru dat a konstrukce vědění je ohnisku 

pozornosti, pak podoba politického designu nerespektuje „zdravý rozum“ a běžnou zkušenost občanů, pak jsou podkopávány hodnoty 

demokracie ve prospěch úcty pouze k vědecké racionalitě (Schneider, a další, 1997 s. 191).  I přestože je tento kontext tvorby politiky 

vnímán jako opozitní vůči degenerativním procesům, lze předpokládat, že mnoho kontextů a politických designů obsahují prvky 

obojího (tamtéž).  
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zejména v řadách policie a sociálních pracovnic a pracovníků specializovaných služeb. 

Tyto skupiny spadají do kategorie tzv. pracovníků v první linii – street-level bureaucratů. 

Jejich praxi podrobně popsal právě Lipsky ve své knize Street-level Bureaucracy; 

Dilemmas of the Individual in Public Services (Lipsky, 1980, druhé doplněné vydání 

v roce 2010).  

Street–level bureaucracy je charakteristická tím, že z povahy svého pracovního 

zařazení má přímý kontakt s občany a její pozice jí zároveň dává poměrně velkou 

pravomoc v posuzování životních situací konkrétních lidí z pozice autority (Lipsky, 2010 

s. xvii). Jak Lipsky upozornil, opatření politiky, až již byla míněna jakkoli, mají podobu, 

kterou jim dají právě v rámci implementace street- level bureaucrati. Tato kategorie 

profesionálních pracovníků a pracovnic čelí však v praxi mnoha problémům, včetně 

omezených finančních i personálních zdrojů, tlaku ze strany klientely i tlaku ze strany 

managmentu na dosahování výsledků apod. Street-level bureaucrati dle Lipskeho na 

tlaky, které na ně působí, reagují tak, že vytvářejí rutinní mechanismy, které nemusí být 

ve výsledku v souladu se zamýšlenými cíli politiky či se dokonce s nimi mohou dostávat 

do konfliktu.  

Má doporučení vycházejí ze zjištění, která Lipsky připojil do druhého, 

doplněného vydání své knihy na základě zkušeností získávaných třicet let v oblasti možné 

eliminace nežádoucích praktik na úrovni street-level bureaucracy. V této sadě doporučení 

nastíním jednak možnosti a limity využití směrnic obsahujících indikátory pro 

rozhodování na úrovni street-level bureaucracy, a jednak zlepšení, která nabízí adaptace 

projektu CompSTAT. Ten, jak popisuje Lipsky (2010, s. 228), vychází z praxe vhodně 

zadaných cílů intervencí, sledování výkonu a účasti vedení na procesu změny.  

Pro aktuální situaci „obětí obchodování s lidmi“, která ukazuje na to, že a) většina 

důležitých rozhodnutí je realizována policií a řízena především primárně potřebami 

trestního řízení a b) obchodování s lidmi jako instituce neposkytuje spolehlivý rámec pro 

posouzení potřebnosti pomoci a nezaručuje nikterak, že pomoc dostanou ti/ty, kteří na ni 

mají nárok, nabízím následující doporučení.  

11.2.1. Směrnice s indikátory jako rámec pro rozhodování v přímém 

kontaktu s klientelou  

Lipsky (2010 s. 196 a násl.) upozorňuje, že je potřeba reformovat takovou praxi, 

která vede k nespravedlivému a nerovnému zacházení s klienty či klientkami. V krajním 



 

206 

 

případě navrhuje až vyjmutí rozhodování z praxe street-level bureaucracy, případně 

doporučuje problematickou oblast pro rozhodování alespoň standardizovat. Na 

následujících řádcích rozeberu úskalí, která by případně číhala na ty, kdo by se rozhodli 

zavést výše zmiňované návrhy do praxe. Shrnu také dostupné zkušenosti z oblasti politiky 

boje proti obchodování s lidmi.    

Lipsky (2010, s. 197) ve své práci nejprve rozebírá možnost vyjmutí 

problematické praxe z rozhodování pracovníků a pracovnic na nejnižších úrovních a 

ukazuje na to, že uplatnění takového rozhodnutí má svá úskalí. Málokterá politická praxe 

na úrovni street-level bureaucracy je totiž tak jednoznačně nezpochybnitelně nežádoucí 

jako např. tělesné tresty uplatňované vyučujícími ve třídách, které uvádí jako příklad. 

Proto se při zvažování změny systému, který produkuje problematickou praxi, Lipsky 

přiklání k tvorbě protokolů, jako jsou např. ty, které používají v nemocnicích na 

urgentních příjmech. Ty rozhodování pracovnic a pracovníků výrazně omezují.  

I taková praxe však má svá úskalí, píše dále Lipsky. Pokud se některým 

symptomům respektive jejich posuzování bude připisovat priorita, tak může být při 

úvodní fázi rozhodování přehlédnuta celková situace pacienta či pacientky nebo další 

podmínky, které vyžadují zkoumání (tamtéž, s. 198). Lipsky (2010, s. 196) ještě k řešení 

plné standardizace směřující k omezení vlastního rozhodování pracovníků a pracovnic, 

kteří jsou v přímém kontaktu s klientelou, dodává, že je třeba mít na paměti, že není 

možné popsat všechny situaci, které mohou nastat v reálné praxi. Navíc při rychlém 

posouzení mohou být přehlédnuty potřeby a problémy klientů a klientek, které nejsou 

prezentovány v první fázi jako nejnaléhavější, ale v případě hlubšího posuzování by byly 

odhaleny a jejich řešení by třeba bylo poměrně snadné a případ by se tím posunul do jiné 

roviny.  Pokud je tedy zvažována eliminace či významné omezení rozhodování na úrovni 

street-level bureaucracy, je potřeba pečlivě balancovat jeho přínosy. Nicméně, určitá míra 

standardizace v podobě směrnic, které budou konkretizovat praxi pracovníků a pracovnic, 

které se dostávají do kontaktu s pravděpodobnými „oběťmi obchodování s lidmi“ je 

jednou z cest, jak s tímto problémem pracovat.  

K podobným krokům se již politika v oblasti boje proti obchodování s lidmi 

snažila směřovat a hledat řešení, která sníží stávající nejistou situaci při rozhodování, zda 

se jedná o obchodování s lidmi či nikoli. Na mezinárodní úrovni tak bylo činěno pomocí 

nástrojů typu protokolů, které v minulosti vytvořila např. MOP v rámci inciativy, při níž 

byly vytvořeny operační indikátory pro nucenou práci a obchodování s lidmi (ILO, 2009). 
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I přes sofistikovaný způsob jejich tvorby pak nicméně bylo jejich použití v praxi vnímáno 

některými jako problematické a obtížně využitelné (GAATW, 2011).  

Na základě rozhovorů realizovaných s OČTŘ v České republice, lze postup 

v podobě tvorby protokolů vnímat jako určité východisko. Policie i státní zástupci totiž 

očekávají s napětím judikatury soudů, které směr interpretací skutkové podstaty 

obchodování s lidmi (bohužel ne vždy v souladu s mezinárodním diskurzem), dle nich 

ukazují. Již v současné době má policie k dispozici návody, jak při vyšetřování 

obchodování s lidmi postupovat. Potřebné nástroje v podobě směrnic či protokolů by pak 

bylo možné získat např. kompilací výstupů z mezinárodních projektů jako byl ten MOP, 

využitím stávající české judikatury. Takové směrnice by však bylo nutné průběžně 

aktualizovat a poskytovat k jejich uplatnění odbornou podporu.  

11.2.2. Jasně zadané cíle intervencí, zarámované sledování výkonu a 

účast vedení na procesu změny práce street-level bureaucracy  

Další návod, jak postupovat při zlepšování práce pracovníků a pracovnic z řad 

street-level bureaucratů, přináší Lipsky popisem projektu  CompSTAT (Lipsky, 2010 s. 

228), který byl široce replikován ve Spojených státech. Pro zkoumanou praxi může být 

inspirativní zejména s ohledem na to, že směřuje do oblasti trestní represe a prevence 

kriminality.  

Na základě využití statistických údajů o kriminalitě na lokální úrovni a 

prostřednictvím měsíčních schůzek vrchních velitelů policie, administrátorů a vedoucích 

okrsků, usilovali v regionech o dosáhnutí lepších výsledků reagujících na aktuální situaci 

při řešení konkrétního druhu kriminality, který se objevil v oblasti. Vedoucí okrsků 

museli na základě statistických dat prezentovat a obhajovat strategie, které volili pro práci 

svého týmu v okrsku. Priority k řešení, které byly jasně dány velitelstvím, byly vytvořeny 

na základě dostupných statistických dat. Tato opatření vycházela z obdobných principů 

jako další programy, které též ke zlepšování práce na úrovni street-level bureaucracy 

fungovaly – jasně zadané cíle, zarámované sledování výkonu, účast vedení na procesu 

změny a jeho zaangažovanost.  

Klíčovou otázkou při evaluaci programů jako byl CompSTAT bylo, zda sledování 

výkonu a hodnocení zaměřené na jednu z oblastí činnosti nemůže negativně ovlivnit 

výsledky práce v oblastech řešení dalších úkolů sledované složky. Výsledky ukazují, že 

nikoli. Ani při CompSTAT, ani při dalších obdobných programech, nebyly sledované 
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složky vyjmuty z řešení dalších úkolů, které k jejich činnosti náležejí (Lipsky, 2010 s. 

228).    

Pokud by se aktéři v České republice vydali ve svých aktivitách podobnou cestou, 

bylo by nejprve nutné operacionalizovat „obchodování s lidmi“ do podoby datových 

souborů, které by vymezily řešenou situaci.  Dostupná data zahrnující pouze skutkovou 

podstatu obchodování s lidmi, jak upozorňují mnohé zdroje a jak jsem též ukázala na 

jiném místě své práce, problémy v terénu dostatečně nereprezentují. Nicméně právě 

intenzivní spolupráce na různých úrovní řízení policie v jednotlivých regionech a tvorba 

„na míru šitých“ strategií k řešení, je možným užitečným krokem ke změně. Vyjasnění 

cílů práce, resp. jejich jasné zarámování ve vztahu k výkonu, účast vedení na procesu 

změny a jeho angažovanost, by mohla zkvalitnit práci policie a zlepšit přístup „obětí 

obchodování s lidmi“ ke spravedlnosti, alespoň v těch oblastech, které se týkají trestně 

právního rámce. Ekvivalentně by bylo možné postupovat i v případech NNO, které by si 

jasněji definovaly své cíle ve vztahu k poslání organizace a působení v konkrétních 

institucích ve vztahu k aktuální známé situaci v oblasti obchodování a pracovního 

vykořisťování.     

11.3. Inspirace pro změny vycházející ze zahraničních 

zkušeností  

Rešerše zahraničních zdrojů z akademického i nevládního sektoru ukázala na 

mnohá problematická místa, která jsou společná politikám v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi napříč státy. Není tedy překvapením, že většina z nich rezonovala 

také se zjištěními, která jsem učinila ve své analýze já. Na následujících řádcích se budu 

věnovat doporučení ke změnám v několika oblastech, které vystupovaly z analýz českého 

prostředí jako významné a přitom existují zahraniční zdroje, jejichž doporučení navazují 

na stávající trend či aktuální diskusi v České republice. Nastíněná doporučení se budou 

týkat změn v praxích, které se váží k identifikaci „obětí obchodování s lidmi“, zejména 

v oblasti mýtů o „opravdových obětech“ či balancování protichůdných zájmů v oblasti 

politiky boje proti obchodování s lidmi. Možné směřování také nastíním v oblasti dalšího 

rozvoje služeb pro „oběti obchodování s lidmi“ a v neposlední řadě se budu věnovat také 

možným konceptuálním posunům jako východisku z problémů, které jsou důsledkem 

nejasného a nejednotného chápání „obchodování s lidmi“.     
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11.3.1. Dekonstrukce mýtu „opravdové oběti“ 

Identifikace „oběti obchodování s lidmi“ je často spojená s konstrukcemi 

„opravdových obětí“ (Hoyle, a další, 2011). Na podobu institucionalizovaných praxí 

identifikace mají vliv také konstrukce vykořisťování v různých sektorech činnosti, jež 

jsou nahlíženy jako v různé míře nežádoucí praktiky, které se dopadem na člověka resp. 

na jeho situaci liší – např. „nucení k prostituci“ vs. „jen špatné pracovní podmínky“ 

(GAATW, 2011). Podobně ovlivňují identifikaci také stereotypy a představy vztahující 

se ke genderu obětí (OSCE, 2009; GAATW, 2011) a další. Tyto i další konstrukce jsou 

napojeny v oblasti politik boje proti obchodování také na kategorie typu „zotročení“, 

„moderní otroctví“, „násilí“ apod., které rovněž formují praxi identifikace. S ohledem na 

to, že se mnohdy jedná o extrémní kategorie, které neodpovídají reálným zkušenostem 

lidí, pak přístup ke spravedlnosti zužují (Hoyle, a další, 2011 s. 326). Konstrukce 

kategorií jako „skutečná potřebnost“, „dostatečné zobchodování“ či vnímání násilí pouze 

ve smyslu násilí fyzického, které se ke konstruování typu „opravdové oběti“ mohou vázat, 

bylo možné zachytit i při analýze aktuální situace v České republice (viz kap. 9. Instituce, 

aktéři a přístup obětí ke spravedlnosti).  

Jednou z cest jak pracovat s vlivem konstrukcí typu „opravdové oběti“, je jejich 

kritická reflexe a následná dekonstrukce, tak jak to popsaly např. Brunovskis a Surtees 

(2008).  Tyto autorky vidí řešení především v realizaci výzkumů zaměřených na danou 

oblast, ale i v externí supervizi, vzdělávání a otevřenosti pracovníků a pracovnic 

k dekonstrukci vlastní praxe (Brunovskis, a další, 2008).  Dle Skřivánkové (2010) je také 

v praxi identifikace obětí žádoucí vyhnout se „hierarchizaci“ utrpení, jenž vzniká právě 

v souvislosti s posuzováním „dostatečné míry“ viktimizace. 

Velmi konkrétní a praktické opatření lze též najít mezi doporučeními 

Mezinárodního centra pro migrační politiku a rozvoj ICMPD, které nabízí zvážit zavedení 

principu tzv. „presumpce obchodování“ (ICMPD, 2006). Tento princip odkazuje na 

lidskoprávní standardy, které tvrdí, že pokud existuje sebemenší podezření, že se jedná o 

oběť obchodování s lidmi, měla by jí být zaručena aspoň základní asistence (Dottridge, 

2007). Na praktické i teoretické úrovni by tak šlo předejít otázkám, zda se jednalo o 

„skutečné donucení“, či zda osoba mohla tušit, že dojde k jejímu vykořisťování 

(Brunovskis, a další, 2008), zda je člověk obchodován dostatečně či méně dostatečně 

(GAATW, 2011) apod. Eliminace podobných otázek je žádoucí i proto, že pokud jsou 
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položeny přímo člověku, který má za sebou traumatizující zkušenost, mohly by vést 

k sekundární viktimizaci, která je jevem navýsost nežádoucím.    

11.3.2.Situační vykořisťování jako další paradigma 

usnadňující identifikaci   

Dalším konceptem, který může podobně jako „presumpce obchodování“ pomoci 

rozšířit přístup ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ je koncept „situačního 

vykořisťování“, který představila ve své práci Kim (2010).  

Profesorka Kim, která se v rozsáhlé analýze zabývá konceptualizací 

vykořisťování v souvislosti s obchodováními s lidmi mimo oblast sexbyznysu, 

upozorňuje, že kategorie „vykořisťování“ ukazuje na právní vinu vykořisťovatele a 

zbavuje vykořisťovaného eventuální právní zodpovědnosti za vykořisťování. Jak ale 

zdůrazňuje, definování toho momentu, při kterém vykořisťování nastalo, je v praxi 

konceptuálně obtížnější úkol než na úrovni teorie. Je to problém zejména v současnosti, 

kdy se koncept vykořisťování uplatňuje při určování, zda se jednalo o obchodování 

s lidmi či nedobrovolnou práci (Kim, 2010 s. 101).  

Kim proto nastoluje téma situačního vykořisťování, které dle ní odpovídá více 

stávající praxi a reflektuje dynamiku moci, která charakterizuje mnohé případy obchodu 

s lidmi. Situační vykořisťování označuje jako nové paradigma (tamtéž). Podobně jako 

aktéři v České republice, se kterými jsem hovořila, reflektuje Kim ve svém textu, že 

mnohé „obchodované osoby“ v současnosti nejsou vystaveny přímým hrozbám ublížení, 

ale čelí zneužívajícím pracovním podmínkám, ve kterých se nacházejí z důvodu své 

zranitelnosti k vykořisťování jako je např. neregulérní postavení či chudoba (tamtéž).  

Situační vykořisťování, tvrdí Kim „vyžaduje zkoumání všech okolností každého případu, 

s důrazem na ty faktory, které činí oběti zranitelné277 a nerovnosti v oblasti moci, které 

určují, zda zaměstnavatel úmyslně využil pracovníkovi práce“ (tamtéž, s. 165).   Toto 

paradigma nemá nahradit ostatní způsoby určování, zda se jedná o vykořisťování, ale 

poskytuje oporu pro situace, ve kterých se objevují implementační problémy v oblastech 

legislativy, dodává Kim (tamtéž).   

                                                 

277 GAATW v souvislosti s konceptem zranitelnosti však doporučuje používat „zranitelňování“ (vulnerabilisation), abychom 

zranitelnosti inherentně nekonstruovali jako vlastnost lidí, o kterých hovoříme, ale proces, který se děje vlivem podmínek (GAATW, 

2010a, s. 8) 
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Koncept situačního vykořisťování by mohl být jakýmsi vůdčím principem při 

některých případech identifikace také v České republice. Zejména by se uplatnil 

v situacích, kdy se diskutuje o obchodování s lidmi mimo sexbyznys, které se týkají tzv. 

jiných forem vykořisťování, kde je hranici mezi trestným činem a pracovněprávním 

porušením předpisu dle aktérů velmi obtížné určit (kapitola 9. Instituce, aktéři a přístup 

obětí ke spravedlnosti).   

11.3.3. Ukotvení služeb pro oběti v systému sociální politiky  

Zahraniční studie, které se věnují činnosti poskytovatelů asistence, ukazují na 

další rysy politiky, které oslabují postavení „obchodovaných osob“ v přístupu ke 

spravedlnosti. Dokonce uvádějí příklady opatření, kde dochází ve jménu pomoci 

k porušování práv lidí, jimž má být pomoc určena. Jednou z možností, jak takovým 

situacím předcházet, je ukotvení opatření určených k podpoře „obětí obchodování 

s lidmi“ do systému sociální politiky namísto jeho úzké provázanosti s bezpečnostním 

diskurzem.   

V souvislosti s trestně právní a bezpečnostní orientací opatření např.  Gallangher 

a Pearson (Gallagher, a další, 2008) popsaly praxi tzv. uzavřených shelterů (azylových 

domů/bytů), kde jsou „oběti obchodování s lidmi“ ubytovány bez možnosti místo opustit, 

využívat telefon či službu ukončit. V České republice jsem zaznamenala podobné 

tendence u jednoho z poskytovatelů služeb, který např. v počátcích spolupráce klientkám 

neumožňuje využívat mobilní telefon, což zdůvodňuje jejich ochranou (viz kap. 9.2. 

Specializované služby), či situace, kdy byly v minulosti klientky jiného poskytovatele 

služeb nabádány, aby neopouštěly na noc azylové ubytování278.  

Při zkoumání restriktivních opatření, která dopadají při čerpání služeb pro „oběti 

obchodování s lidmi“ na klientky a klienty, si Brunovskis a Surtees (2008) si zase 

povšimly, že mnozí poskytovatelé služeb pro oběti obchodování s lidmi v jihovýchodní 

Evropě mají tendenci patologizovat rozhodnutí žen migrovat a vstupovat do prostituce. 

To má za následek právě ospravedlňování restriktivních opatření vůči ženám, které 

využívají služeb pro „oběti obchodování“. Takové jednání může vést až k infantilizaci 

žen, jež negativně ovlivňuje jejich agency ve vyjednávání rámců a podoby služby. 

Autorky v této souvislosti iluminují proces, kterým se z člověka stává ve službách 

„rehabilitovatelná oběť obchodování s lidmi“ (Brunovskis, a další, 2008 s. 53). 

                                                 

278 Terénní poznámky autorky, srpen-září 2011 
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S patologizací práce v prostituci je možné setkat se i v České republice, a to i v rámci 

poskytování sociálních služeb, kam odsuzování rozhodnutí klientek a klientů nepatří 

(Kutálková, 2013).   

Východisko z podobných situací, kdy jsou „oběti obchodování s lidmi“ ve jménu 

své ochrany omezovány či jsou jejich rozhodnutí patologizována, nabízejí právě 

Brunovskis a Surtees (2008), které tyto jevy šířeji kontextualizují. Ve svém výzkumu 

zjistily, že služby pro oběti „obchodování s lidmi“ jsou často provozovány v jakémsi 

vakuu, s malou propojeností či provázaností na systém sociální péče.  Tvrdí, že proto je 

zde nedostatek kontroly a rozvoje profesionálních kompetencí v oboru poskytování 

asistence (tamtéž).  

V České republice bylo možné pozorovat v historii „ochrany“ obětí podobný 

trend. Služby poskytované „obětem obchodování s lidmi“ v České republice vznikaly 

v minulosti rovněž izolovaně a exkluzivně jako v zahraničí a nikoli v rámci systému 

sociální pomoci a sociální politiky, který v ČR dlouhodobě existuje. Později však 

v souvislosti s účinností zákona o sociálních službách bylo nutné, aby se do nově 

vzniklého systému MPSV akreditovaly také služby specializovaných poskytovatelů 

zaměřených na oběti obchodování s lidmi. To přineslo řadu změn včetně nutnosti ve 

službách zavést standardy kvality či povinnost podrobit se inspekci (viz kapitola 8.3. 

Analýza událostí). Některé praxe, které se do té doby zdály nezpochybnitelné, bylo 

potřeba v této souvislosti revidovat. Při bližším prozkoumání lze také tvrdit, že zákon o 

sociálních službách v sobě má také vtěleno většinu doporučení, která pro změnu situace 

v poskytovaných službách navrhly Galanghter a Pearson (Gallagher, a další, 2008).  

Jak se tedy znovu ukazuje, implementace zákonné normy, která obecně chrání 

klientelu asistenčních programů, v případě České republiky zákona o sociálních službách, 

může být východiskem pro předcházení porušování práv „obětí obchodování s lidmi“ a 

posilování jejich postavení. Povinnost akreditace či obdobné vazby na rámce zákona o 

sociálních službách neplatí pro programy, které administruje MVČR. Zde je stále prostor 

pro diskusi a zvážení změn. Jak totiž ukázala analýza interakcí aktérů, v některých 

případech nemají oběti možnost ovlivnit přijetí/nepřijetí do programů, podat stížnost a 

domáhat se revize rozhodnutí či jinak hájit svá práva, což je u institucí podléhajících 

zákonu o sociálních službách, samozřejmostí.   
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11.3.4. Posun od „obchodování s lidmi“ k širším konceptům 

Využívání konceptu „obchodování s lidmi“ jako rámce, který vymezuje pomoc 

„obětem obchodování s lidmi“, je na mezinárodním poli dlouhodobě předmětem 

akademické i aktivistické kritiky. Jak ukázala analýza událostí a analýza zaměřená na 

interakce aktérů v institucích v České republice, také zde je samotný koncept 

obchodování s lidmi resp. podoby jeho užívání zdrojem kontroverzí a nejistot všech 

zúčastněných aktérů.  Jako východisko z problematické situace, v níž se nacházejí aktéři 

v České republice i v dalších státech, se nabízí v zahraniční opakovaně znějící návrhy 

využití širších konceptů, které lépe odpovídají potřebám na nejnižších úrovních 

implementace politiky či dokonce úplné opuštění konceptu obchodování s lidmi.     

Kromě volání po úplném opuštění využívání konceptu „obchodování s lidmi“ a 

jeho nahrazením jinou definicí a terminologií, která není zatížena diskurzivní logikou 

viktimizace a kriminality (Andrijasevic, 2004 s. 210 a násl.) však převažují doporučení 

k rekonceptualizaci pojmu či jeho propojení s dalšími koncepty.  Inspiraci lze nalézt 

v praxi např. Save the Children, které zvolilo holistické zaměření na dětskou migraci a 

užívá pojmu „děti na cestách“ (children on the move)279, který zahrnuje také děti, které 

byly obchodované. Kim (2007) či Bastia (2006) hovoří o nutné rekonceptualizaci 

obchodování s lidmi a nabízejí jako východisko koncept pracovní migrace. Podobně také 

GAATW v této souvislosti pracuje s konceptem pracovní migrace, ve kterém však navíc 

akcentuje rozměr práce resp. pracovních práv (GAATW, 2010). Při zvažování takových 

přístupů je ale potřebné připomenout, že v  posledních letech je i komponent „trasnferu“ 

či „pohybu“ v rámci definice obchodování s lidmi, se kterým souvisí nastíněné migrační 

rámce, zpochybňován jako nepodstatný. Do popředí se dle Bellak dostává např. význam 

konceptu „zranitelnosti osob vůči vykořisťování“ (Bellak, 2013).  

Diskuse o redefinici rámců „obchodování s lidmi“ jsou významné proto, že mohou 

sloužit ke změně pohledu na cílové skupiny a koncipování opatření pro „oběti 

obchodování s lidmi“ nebo alespoň té jejich části, která priorizuje zájmy a práva „obětí 

obchodování s lidmi“ např. před zájmy trestní justice. Východiskem pro konstrukci 

                                                 

279 Pod pojmem „děti na cestách“ rozumí různé skupiny dětí, které se díky svému pohybu mohou dostávat do situací, které mohou 

být rizikové či mohou zvýšit rizika ekonomického nebo sexuálního vykořisťování, zneužívání, zanedbávání či násilí. Tato zastřešující 

definice zahrnuje také děti, které byly obchodovány, ale také děti, které žádají o azyl, děti, které migrují z různých důvodů atp. Dle 

Save the Children tato definice zdůrazňuje proces, kterým se děti, které migrují, mohou dostávat během své cesty z jedné kategorie 

do druhé. Podpora a ochrana by však měla být bez ohledu na kategorie holistická a komplexní (Inter-Agency Group on Children on 

the Move, 2013).  
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skupiny, které budou služby poskytovány, může tak např. být propojení konceptu 

„zranitelného postavení“ (které může být dáno např. tím, že se jedná o migranta/migrantu, 

kteří neznají jazyk), „vykořisťování v práci či jiném typu služby“ a „potřeba osoby čerpat 

pomoc, která souvisí s negativními dopady předchozích dvou jmenovaných do jejího 

života“. Při identifikaci tak nebude nutné stanovovat „dostatečnou míru utrpení, násilí či 

vykořisťování“ pro vstup do služby, což je předmětem kritiky (viz kapitola 8. Instituce k 

ochraně a pomoci obětem obchodování s lidmi perspektivou mezinárodní kritiky).  

Předmětem zjišťování budou potřeby, které vznikly důsledkem specifické životní 

zkušenosti související s vykořisťováním (případně nějakým typem viktimizace dle 

zvoleného paradigmatu) ve vztahu k pomoci.  

Podoba služeb pro skupinu definovanou výše uvedeným způsobem, může nadále 

vycházet ze znalostí potřeb „obětí obchodování s lidmi“ a služeb, které jsou jim nabízeny 

a jsou také široce popsány a diskutovány v manuálech a standardech pro poskytování 

pomoci obětem (např. IOM, 2007; IOM, 2005; United Nations, 2008; Wijers, 2005; 

ICMPD, 2010). Dle míry dopadu výše definované negativní události do života člověka a 

jeho potřeb však bude poskytována pouze taková služba, kterou k řešení své situace 

nezbytně potřebuje. To by odpovídalo principu adekvátnosti, jenž je jedním z principů, 

jímž by se měla řídit opatření sociální politiky.   

V této souvislosti je potřeba poznamenat, že cestou definování rámců služeb pro 

„oběti obchodování s lidmi“ pomocí potřeb se již specializované organizace v ČR 

podstatě více či méně reflektovaně vydávají, tak jak je patrné z definice jejich poslání 

(viz kapitola 9.2. Specializované služby) či jak se o to explicitně pokusila organizace La 

Strada při definování služeb tzv. nízkoprahu. Ten je však určen těm, kteří nutně nemusí 

spadat pod definici obchodování s lidmi, ale byli vykořisťováni mimo oblast sexbyznysu. 

Služby jsou rámcovány koncepty „práce“, „vykořisťování“, „potřeby“ (GAATW, 2011).   

Řešení výše nastíněných problémů vycházející z využití konceptu potřeb spolu 

s jasnějším vymezením zkušenosti člověka, jenž by měl na služby dosáhnout, může mít 

dva významné přínosy. Zaprvé bychom se praxi vyhnuli při vstupních procedurách 

problematické „identifikaci“, ale také např. nežádoucí stigmatizaci, kterou sebou 

specializované služby pro „oběti obchodování“ mohou nést a která může být jedním 

z důvodů, proč jsou tyto služby samotnými oběťmi odmítány (Brunovskis, a další, 2007). 

Faktický okruh osob, kterým by byly služby poskytovány, by se tedy oproti stávající 
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situaci pravděpodobně rozšířil a skupina „obětí obchodování s lidmi“ by se stala jen 

jednou ze skupin, které služby čerpají.  

Zadruhé, podle toho, jaká by v procesu vymezování cílové skupiny služby 

nakonec byla zvolena specifická zkušenost člověka, by pak cílová skupina služeb byla 

pravděpodobně rozšířena např. o osoby, které byly v procesu migrace sexuálně napadeny, 

ženy, které byly donuceny k prostituci bez aspektu „obchodování“ či osoby, které čelily 

nucené práci, jenž nebyla výsledkem obchodování s lidmi (např. Center for Human Rights 

and Humanitarian Law, 2011 a další). Ty nespadají do rámce „obchodování s lidmi“, ale 

lze je také považovat za osoby ve zranitelné situaci či osoby, jejichž práva byla významně 

narušena a mělo by dojít k jejich narovnání.  

Lze také předpokládat, že specializované kompetence potřebné pro práci s obětmi 

obchodování s lidmi – tedy dovednosti pracovat s oběťmi závažných trestných činů, obětí 

sexuálního násilí či využívat sociální práci přes tlumočení, by byly využity i pro další 

skupiny, na jejichž potřeby se organizace poskytující služby zpravidla nespecializují.  

Zároveň ale bude zachováno v poskytování služeb téma „obchodování s lidmi“. 

Jak totiž upozornila van Doornick (2009 s. 34), která již před delší dobou tvrdila, že by 

bylo možné bojovat proti kriminalitě v podobě pracovního vykořisťování, zneužívání a 

násilí bez rámce obchodování s lidmi, tyto problémy nejsou tak v módě jako 

„antitraffickingový cirkus“, jak tuto oblast sama nazývá.  Prostor vymezený oblastí 

politiky boje proti obchodování s lidmi proto doporučuje dále využívat jako možnost pro 

lobování za změny v oblasti pracovní migrace, vykořisťování, zneužívání, lidských práv, 

ženských práv a práv pro všechny pracovníky a pracovnice (tamtéž).  

 

Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala možnostmi přístupu „obětí obchodování s lidmi“ 

ke spravedlnosti v České republice. Analýzu událostí a analýzu interakcí aktérů 

v institucionálních rámcích daných politikou v oblasti boje proti obchodování s lidmi 

předcházela detailní rešerše zahraničních statí, které se věnují zkoumanému tématu. 

Teoretickým východiskem, které mi pomohlo strukturovat analytickou část, byl 

Institucionalismus zaměřený na aktéry (ACI) (Scharpf, 1997), jehož jsem využila 

zejména jako základ pro analýzu institucionálního prostředí a jednání aktérů a jejich 

dopadů na výsledky politiky. Ve své práci jsem studovala také o to, jaké je postavení 
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„obětí obchodování s lidmi“ v rámci zkoumaného segmentu politiky.  Vycházejíce 

z teorie Sociální konstrukce cílových skupin (Schneider a další., 1993; Schneider, a další, 

2005) jsem se zaměřila na dimenze moci a sociálního konstruování kategorie „obětí 

obchodování s lidmi“. Tyto jsem zkoumala z hlediska institucionálního prostředí a 

v perspektivě aktérů dominujících v jednotlivých institucích. Sociální konstrukce 

cílových skupin jako teoretické východisko umožňuje iluminaci moci a agency cílové 

skupiny a vhodně doplňuje právě ACI, jak to ukázal ve své práci např.  Montpetit, a další 

(2005).  

S ohledem na to, že jsem usilovala o kontextualizaci a hlubší pochopení fungování 

vztahů mezi aktéry a v rámci jednotlivých institucí, věnovala jsem se také analýze 

událostí (Purkrábek, 1994, Potůček, 1994) zaměřené na klíčové instituce politiky v oblasti 

boje proti obchodování s lidmi. Soustředila jsem se zejména na nástroje, které deklarují, 

že slouží k pomoci a ochraně „obětí obchodování s lidmi“. Analýza událostí, která je 

kvalitativní metodou veřejně politického výzkumu, umožňuje postihnout politické 

procesy formování a realizace veřejných zájmů na zkoumaném úseku politiky (Potůček, 

1994 s. 5). Za pomoci této pro potřeby práce upravené metody jsem zkoumala období 20 

let, od roku 1993, kdy je možné zaznamenat první diskuse k problematice obchodování 

se ženami, až do roku 2013. Zaměřila jsem se na dimenze potenciálů (zdrojů) veřejné 

politiky, pokud byly významné pro oblast pomoci obětem, vliv zájmů aktérů na podobu 

politiky a povahu rozhodování, v rámci kterého jsou přijímána rozhodnutí. S ohledem na 

zaměření práce jsem se věnovala detailněji také rozboru událostí, které mají vliv na 

konstrukci a aplikaci definice „obchodování s lidmi“, jakožto významného prvku 

majícího vliv na pomoc obětem.  

Politiky zaměřené na boj proti obchodování s lidmi obsahují opatření, která 

realizují na národní úrovni téměř všechny státy světa, a která mají v mnohém podobné 

rysy. S ohledem na to, že v České republice nebyla dosud publikována komplexní stať 

k tomuto tématu, realizovala jsem extenzivní rešerši zahraničních zdrojů a využila jsem 

poznatky, které přinesla, jako podněty pro přemýšlení nad povahou politiky u nás. 

Získané poznatky mi zároveň posloužily jako jeden z teoretických základů, který mi 

umožnil vysvětlit zjištění, ke kterým jsem došla v empirických částech práce zaměřených 

na Českou republiku. Podobně jako zmiňovaná teoretická východiska spolu s teorií 

popisující problémy street-level bureaucracie Michaela Lipskeho (2010) či znalosti 

týkající se regulátorů společnosti, které v České republice publikoval Potůček (1997) mi 
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byly poznatky ze zahraničních statí oporou v závěrečné diskusi. V neposlední řadě mi 

také tyto zdroje pomohly formulovat sadu doporučení, která mohou využít aktéři, pokud 

se rozhodnou posílit postavení „obětí obchodování s lidmi“ ve vztahu k přístupu ke 

spravedlnosti a ochraně, na něž mají na základě mezinárodně právních závazků nárok.  

Z obou analýz, které jsem realizovala, vyplývá několik klíčových závěrů, jenž 

charakterizují oblast politiky boje proti „obchodování s lidmi“ zaměřenou na přístup ke 

spravedlnosti pro oběti „obchodování s lidmi“. Lze tvrdit, že opatření, která deklarují 

lidskoprávní cíle a orientaci na potřeby „obětí“, upřednostňují v praxi zájmy trestní 

represe. To se týká zejména těch institucí, které jsou zřízené a provozované státem 

(Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a DPO). Naopak specializované 

služby spravované NNO jsou primárně orientované na zájmy „obchodovaných osob“, jak 

skupinu, k níž směřují své služby, převážně nazývají.  

Bránu do systému pomoci lidem, kteří mají za sebou zkušenost, kterou lze 

subsumovat pod koncept „obchodování s lidmi,“ tvoří instituce identifikace. Ta jako 

institucionalizovaná praktika nabývá dvou podob – identifikace obchodovaných osob, 

kterou za účelem vstupu do specializovaných služeb realizují pracovníci a pracovnice 

nevládních organizací, a detekce trestného činu, jenž je v kompetenci OČTŘ. Dle 

dominujícího aktéra a zmiňované deskripce – tedy v prvním případě specializovaných 

NNO, ve druhém zpravidla policie- je patrná primární orientace těchto 

institucionalizovaných praktik.  

Pokud se člověk do systému pomoci tvořeného výše zmiňovanými institucemi 

kvalifikuje, otevírá se mu široká paleta práv a služeb, které může čerpat. Tato práva jsou 

promítnuta do nabídky pro „oběti obchodování s lidmi“ na základě mezinárodněprávních 

závazků, které vyplývají České republice zejména ze směrnic EU, ale i dalších 

dokumentů. Služby nevládních organizací jsou pak tvořeny na základě standardů služeb 

pro „obchodované osoby“, které mají globálně podobný obsah, jenž je tvořen podle 

specializovanými organizacemi a odbornou veřejností identifikovaných potřeb 

„obchodovaných osob“.  

 

Postavení „obětí obchodování s lidmi“, pokud se na něj podíváme z perspektivy 

dimenzí moci a podoby sociálních konstrukcí, které navrhly Ingram a Schneider 

(Schneider a další 1993, Schneider a další 2005), je spíše slabé. Pro konstruování skupiny 

„obětí obchodování s lidmi“ je charakteristická malá moc a možnost ovlivnit svoji situaci 
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(zejména v institucích spravovaných státem; u specializovaných služeb je míra možností 

ovlivňovat svoji situaci vyšší). Charakter sociální konstrukce, pokud bychom ho vynesli 

na přímku mezi póly, které autorky označily jako „potřební“ – tedy pozitivní konstrukce, 

a „devianti“, k nimž se váží konstrukce negativní, se pohybuje zhruba uprostřed.  

Z hlediska politiky nahlédnutou potřebnost, jenž je charakteristická pro pól 

„potřební“, můžeme sledovat ve všech institucích i u všech aktérů. U státních institucí, 

zejm. DPO a Program a u aktérů, kteří v těchto institucích dominují - tedy policie a 

OAMP - jsou však patrné ve významné míře také konstrukce negativní související 

s potřebou určité disciplinace skupiny. Ty skupinu „oběti obchodování s lidmi“ posunují 

zhruba do poloviny spektra. Jedná se např. o připisované charakteristiky jako 

nespolehlivost, nespolupráce, riziko opětovného kontaktu se zločineckým prostředím 

apod. Ve způsobu, jakým je skupina „obětí obchodování s lidmi“ konstruována, je také 

patrná určitá instrumentalita (pomoc a ochranu si zaslouží, protože jsou zdrojem 

informací pro trestní řízení). Oběti jsou také chápány jako faktor nejistoty v trestním 

řízení. Blíže k pólu potřebných se nacházejí konstrukce navázané na skupinu 

„obchodované osoby“, kde převažují ty, které souvisí s přesvědčením o potřebnosti, 

nicméně i zde, zejména pak ve službách, které mají vyšší práh, je v některých případech 

vyšší potřeba disciplinace a existence „trestů“, které sociální konstrukci skupiny 

„obchodovaných osob“ jako celku vzdaluje od pólu potřebných (viz schéma č. 3).   

Postavení „obětí obchodování s lidmi“ resp. „obchodovaných osob“ významně 

ovlivňuje instituce zákona o sociálních službách, jak na úrovni konkrétních možností 

jednotlivých osob, které jsou klientkami či klienty sociálních služeb, tak i na systémové 

úrovni v oblasti práv skupiny. Možnost podávat stížnosti, zákonem zaručená mlčenlivost 

pracovníků a pracovnic, kteří poskytují sociální služby, či vtělený princip participace 

klienta či klientky na podobě poskytování služby, jsou jen některé faktory, které postavení 

„obětí obchodování s lidmi“ posilují. A to nejen v institucích, které služby přímo 

poskytují, ale ve vztahu k dalším aktérům a institucím, které povinnosti, jenž vymezuje 

zákon, musí respektovat.  

Významnou roli hrají také různé více či méně institucionalizované praxe 

uplatňování definice „obchodování s lidmi“, resp. její interpretace. Ty jsou naopak 

paradoxně tím, co postavení „obětí obchodování s lidmi“ oslabuje. Nejednotná 

intepretace skutkové podstaty obchodování s lidmi mezi OČTŘ, která je zdrojem vysoké 

míry nejistoty pro policii, ale i státní zastupitelství, vede k tomu, že je snaha 
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kompetentních autorit buď se této skutkové kvalifikaci vyhnout či si např. vybírat jen ty 

případy, kde je v trestním řízení naděje na úspěch.  

Postavení „obětí obchodování s lidmi“ oslabují také proměny v chápání 

„obchodování s lidmi“ v čase. Instituce, které poskytují služby obětem, mohou totiž být 

nastavené na vymezení, které bylo v odborné diskusi aktuální před několika lety, a tedy 

odmítají či nemohou přijmout lidi, jejichž typ zkušenosti byl jako obchodování s lidmi 

nahlédnut teprve nedávno. Tato zjištění jsou paradoxní s ohledem na to, v době 

samotného vzniku této oblasti politiky to byl právě koncept „obchodování s lidmi“, o 

který se opírala konstrukce potřebnosti práv a služeb pro jeho oběti.  

 

V popisu fungování politiky v oblasti pomoci a přístupu ke spravedlnosti pro 

„oběti obchodování s lidmi“ najdeme rysy, které jsou společné také politikám ostatních 

států, tak jak jsou analyzovány v odborných statích, jež byly podkladem pro rešerši 

zahraniční praxe. Situace v České republice se odlišuje od ostatních zemí zejména 

existencí a významem zákona o sociálních službách jako instituce, která posiluje 

postavení „obětí obchodování s lidmi“. Podobně institucionalizovaná práva nebyla nikde 

zachycena.  

Naopak z hlediska přístupu ke spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ horší 

je situace ve vztahu k interpretaci definice obchodování s lidmi orgány činnými v trestním 

řízení. Jak popsal např. Šmíd (2013), v České republice jsou používány obecně užší 

intepretace obchodování s lidmi za účelem nucených prací a jiných forem vykořisťování 

než je tomu v Evropě.  

Opatření realizovaná v rámci boje proti obchodování s lidmi jsou také v mnoha 

státech kritizována za to, že jsou konstruována pod vlivem ideologických východisek 

politik vztahujících se k chápání a regulaci prostituce. Tento - na podobu politik 

významný - vliv zaznamenán v České republice nebyl. Pouze u služeb poskytovaných 

nevládními organizacemi má chápání prostituce resp. práce v sexbyznysu vliv na podobu 

poskytované služby, případně podobu preventivních kampaní (Hulíková, a další, 2005),  

nebrání však spolupráci organizací mezi sebou, jak tomu je v některých státech 

v zahraničí.  

 

Jako možné cesty, kterými se aktéři při tvorbě a implementaci politiky mohou 

vydat, jsem na základě teoretických východisek a poznatků ze zahraniční formulovala ta 
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doporučení, která již navazují na dobré praxe či institucionální zajištění přístupu ke 

spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ a respektují kontinuitu politiky (Purkrábek, 

1994).  

V doporučeních navrhuji působit na změnu sociální konstrukce cílových skupin 

zejména prostřednictvím vlivu externích institucí, konkrétně zákona o sociálních 

službách, a usilovat o pozitivní změnu konstrukcí, která může způsobit hlubší porozumění 

situaci cílové skupiny ze strany politiků a političek i veřejnosti.  

Další doporučení vycházejí ze zkušeností, které publikoval Michael Lipsky 

(2010) ve druhém vydání své knihy Street-level bureaucracy. The dilemas of the 

individual in public services. Konkrétně se týkají změn v managovaní a praxi pracovnic 

a pracovníků, které lze zahrnout pod kategorii tzv. street-level bureaucratů (zejm. policie, 

pracovnic a pracovníků specializovaných organizací). Přináším argumenty k tvorbě 

směrnic pro identifikace „obětí obchodování s lidmi“ a standardizovaných postupů. 

Doporučuji také implementaci projektů, které jsou zaměřeny na praxi v lokalitách a mají 

jasně formulované rámce a cíle s ohledem na regionální situaci.  

 Třetí sada doporučení je inspirována rešerší zahraničí literatury. Ve své práci 

doporučuji usilovat o dekonstruování mýtu „opravdové oběti“, který má vliv jak na 

institucionalizované praxe v oblasti identifikace „obětí“, tak i na podobu poskytovaných 

služeb. Další možnost, jak posílit postavení „obětí obchodování s lidmi“ - zejména 

v úvodní fázi kontaktu s aktéry - je zahrnutí paradigmatu situačního vykořisťování280 (Kim 

2010) do náhledu na zkušenosti, o kterých předpokládané „oběti obchodování s lidmi“ 

hovoří či v situacích, ve kterých jsou jako takové identifikované.  

Poslední formulované doporučení se týká rámování služeb a nástrojů přístupu ke 

spravedlnosti pro „oběti obchodování s lidmi“ a využívání konceptu „obchodování 

s lidmi“ v praxi. Inspirována zahraničními akademičkami, lobistkami na poli lidských 

práv i lidmi a organizacemi z „grassroot praxe“ doporučuji pro poskytování služeb a 

dalších nástrojů zajištujících přístup ke spravedlnosti „obětí obchodování s lidmi“ 

využívat širší či na potřeby cílové skupiny orientované koncepty. To znamená koncepty 

vymezující skupinu, která má právo na využití pomoci, jasněji, a to nejen pro odbornou 

veřejnost, ale i pro cílové skupiny samotné.  Je také vhodné, aby vymezení cílové skupiny 

                                                 

280 Zjednodušeně řečeno, situační vykořisťování se váže k situacím, kdy jsou oběti vykořisťovány nikoli pod tlakem fyzického násilí 

či jeho výhružek, ale v rámci zneužívající pracovních podmínek a praxí, ve kterých se nacházejí z důvodu své zranitelnosti vůči 

vykořisťování jako je např. neregulérní postavení či chudoba. 
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mělo vazbu nejen na situaci, kterou člověk prožil, ale i k jeho potřebám. Nikoli tedy, jako 

je tomu u „obchodování s lidmi“, které je primárně trestně právním konceptem vzniklým 

pro potřeby boje s mezinárodní kriminalitou. Vhodným přístupem může být např. 

vymezení skupiny, pro kterou je služba určena, rámci zkušenosti klienta či klientky za 

pomocí konceptů „práce“, „vykořisťování“ a „potřeby“.  Tak to již činí organizace La 

Strada ve svém nízkoprahovém programu (GAATW, 2011). Další z cest může být např. 

vymezit širší koncept, jako to pro situaci dětských obětí obchodování s lidmi udělala 

organizace Save the Children, která skupinu zahrnula pod koncept „děti na cestách“ 

(Inter-Agency Group on Children on the Move, 2013).  

I přes formulovaná doporučení k posunu ve vymezení skupiny, pro kterou jsou 

práva určena, je ale pro praxi specializovaných nevládní organizací vhodné, aby si 

podržely možnost pracovat, získávat finance a lobovat v rámci rétoriky „obchodování 

s lidmi“.  To je tématem, které je rozeznáno jako významné v mezinárodní agendě na 

rozdíl od dalších nežádoucích jevů jako je např. porušování práv migrujících pracovnic a 

pracovníků.       

 

V úvodu své práce jsem si stanovila jako hlavní cíl analyzovat, popsat a porozumět 

fungování opatření politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi, která mají sloužit 

k zajištění přístupu ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi. Jako dílčí cíle práce 

jsem si stanovila analýzu postavení obětí obchodování s lidmi vůči klíčovým aktérům a 

v rámci zkoumaných institucí a navrhnout opatření vedoucí k rozšíření přístupu k pomoci 

pro oběti obchodování s lidmi. Na základě výše uvedeného shrnutí výsledků své práce se 

domnívám, že jsem cíle práce naplnila a na otázky, které jsou formulované v úvodní části 

práce v návaznosti na cíle, jsem nalezla relevantní odpovědi.   

V závěru bych ještě ráda krátce reflektovala přínos práce do odborné diskuse 

v oblasti zkoumání veřejné politiky. Ten spatřuji zejména ve čtyřech oblastech. Zaprvé v 

propojení ACI a sociální konstrukce cílových skupin a jejich adaptaci do analytické 

matice. Tento přístup umožňuje analyzovat komplikované vztahy mezi aktéry a 

institucemi, zachytit povahu jejich interakcí a iluminovat postavení „obětí obchodování 

s lidmi“ v celém systému. Takový postup v závěrech a doporučeních doplněný o využití 

dalších teoretických konceptů, lze považovat za inovativní také proto, že pro zkoumání 

politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi není práce s teoretickými rámci častá; 
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doslova, jak řekl Friesendorf, tato oblast je při výzkumu „podteoretizovaná“ (Friesendorf, 

2007 s. 380). 

Domnívám se také, že teoreticko- metodologický rámec, který jsem v práci 

využila, může sloužit při výzkumu veřejných politik všude tam, kde jsou ve 

spolupracujícím systému zahrnuty víceré instituce, ve kterých interagují podobné skupiny 

aktérů, a tyto politiky mají směřovat k pomoci či jinému typu podpory některé ze 

znevýhodněných skupin.    

Druhý přínos spatřuji ve využití analýzy událostí jako metody veřejně-politického 

zkoumání jako takové, a rovněž v její kombinaci s výše nastíněnou analytickou maticí. 

Při zpracování analýzy událostí, jejíž výsledky jsou zařazeny v textu před analýzu 

interakcí aktérů, jsem užila stejné konceptualizace u aktérů a institucí, aby bylo možné 

výsledky obou zkoumání v závěrech propojit. Analýza událostí jako metoda, kterou 

konceptuálně popsali a do českého kontextu vnesli Potůček (1994) a Purkrábek (1994), 

není při zkoumání politiky v České republice používána často. Od analytika či analytičky 

vyžaduje zkušenosti z oboru, který je předmětem zkoumání, delší časový úsek, na který 

je možné zaměřit svoji pozornost v neposlední řadě a je potřeba mít k dispozici dostatek 

dat ( Purkrábek 1994; Veselý 2011). Výše citovanými autory popsanou metodu jsem pro 

potřeby práce adaptovala. Oproti původně popsané metodě jsem dala větší důraz na 

narativní popis událostí, jenž spojuje události minulé a pozdější tak, že tvoří významový 

celek (Ochrana, 2009 s. 105). Jak jsem ukázala v závěrech a při tvorbě doporučení, je 

kombinace této metody a výše zmíněného analytického rámce nosnou cestou, jak usilovat 

o pochopení fungování různých segmentů politik, která může být dále replikována také 

v jiných oblastech.  

V obou prezentovaných analýzách se také ukázala jako přínosná kombinace 

pohledů expertních a (ne)expertních aktérů a aktérek. Názory a postřehy těch, kteří působí 

profesionálně ve zkoumaném segmentu politiky a pohled lidí, kteří jsou označováni jako 

„cílová skupina politiky“ – tedy v tomto případě klienti a klientky specializovaných 

služeb a lidé, kteří participovali např. na Programu podpory obětí či byli držiteli DPO, 

přináší do analýzy typologicky jiné perspektivy a analyticky činí materiál bohatší. Využití 

zkušeností, jejichž nositeli jsou tzv. „neviditelní aktéři“, jak tuto skupinu aktérů nazývá 

trefně Hejzlarová (2012 a 2014), lze pro další výzkum jen doporučit.  

Čtvrtou oblastí, kde spatřuji přínos své práce, je konceptuální vymezení instituce 

identifikace. Identifikace jako pojem je skloňována snad ve všech textech, které se týkají 
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politik v oblasti boje proti obchodování s lidmi.  Jak jsem však zjistila rešerší zahraničních 

zdrojů, v podstatě se jedná o koncept bez konceptualizace, který není ve většině 

dokumentů či odborných textů vymezován. Konceptuálním uchopením identifikace jako 

instituce a jejího rozdělení do dvou společenských praxí – detekce trestného činu a 

identifikace obchodovaných osob, jsem přispěla k možnosti nejen lépe zkoumat tuto 

praxi, ale především k vysvětlení některých nejasností, které se k vágnosti „identifikace“ 

váží 

 

Čas strávený nad disertační prací a v neposlední řadě plnění dalších studijních 

povinností mi pomohlo podívat se kriticky na koncepty, které jsem předtím chápala jako 

dané a otevřelo široké pole teoretických perspektiv a nástrojů, které je možné ve 

zkoumané oblasti, ale i při práci s dalšími tématy, využít. Další krok, který bych ráda 

učinila, je praktické hledání cest, jak umožnit větší zapojení lidí, kteří mohou na základě 

své životní zkušenosti být zařazeni do skupiny, která byla v práci nazývána „oběti 

obchodování s lidmi“ či „obchodované osoby“ do tvorby a praktické implementace 

politiky, která ovlivňuje jejich možnosti a přístup ke spravedlnosti. 
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Přílohy:  

Příloha č.1: Významné události vztahující se k vývoji vybraných institucí politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi. zdroj: autorka 

 

 Služby specializovaných NNO a 

další možnosti pro obchované 

osoby (OO) 

Program podpory a 

ochrany obětí 

obchdování s lidmi 

Ust. § 42 ZPC (DPO),  

Zákon o obětech TČ  

Identifikace Trestní zákon/Trestní 

zákoník 

Pohled na obchodování 

s lidmi /intepretace definice   

1993
281  

    §246 obchodování se 

ženami 

(do ciziny, za účelem 

pohlavního styku) 

 

1995 Zahájení Projektu La Strada 

zacíleného na prevenci a 

podporu obětí OSŽ. 

Založení UOOZ se 

specializovaným útvarem pro 

boje s OSL. 

  

    Ze strany NNO jako 

genderově podmíněné násilí. 

Prostituce chápaná jako 

sexwork, tedy jako práce, ze 

strany státních institucí spíše 

jak kriminální aspekt 

prostituce. 

1998 Linka La Strada, první 

poradenské a pobytové služby 

pro oběti obchdování s lidmi 

     

2000 Kampaň IOM proti OSŽ.  

Projekt Magdala,   služby pro 

OO  

    Chápání OSŽ jako aspektu 

migrace dívek do zahraničí 

nesené kampaní IOM.   

Charita přinesla do stávající 

NNO intepretace pohled na 

prostituci jako na násilí na 

ženách.  

                                                 

281 Začátek sledovaného období 



 

248 

 

2001 Díky programu dobrovolných 

návratů pro neúspěšné žadatele o 

azyl IOM se mohly některé 

z obchodovaných žen vrátit do 

země původu.  

     

2002     §246 Přeshraniční 

jednání (do ČR, z ČR), 

muži i ženy, za účelem 

pohlavního styku 

NNO a Úřad vlády začínají 

tematizovat OSL resp. další 

sektory vykořisťování mimo 

prostituci  

2003  Zahájení fungování 

Modelu podpory a 

ochrany obětí OSL 

   NS 2003- akcent na téma 

organizovaného zločinu 

páchaného na ženách a 

dívkách, začíná však také 

upínat pozornost na nucenou 

práci a to především ve 

smyslu výzkumu a analýz. 

Ve službách LS první žena 

obchodovaná mimo 

sexbyznys  

Publikována první Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice 2003-2005 

2004 Možnost pracovat pro 

držitele/ky víza za účelem 

strpění pobytu dle cizineckého 

zákona.  

Rozšíření služeb LS pro muže 

Zahájení hrazení právních služeb 

LS klientele  

Transformace Modelu 

na  Program    

  §232a, OSL z/do ciziny/ 

uvnitř státních hranic, 

muži ženy, pohlavní styk, 

sex. vykořisťování, 

nucená práce, otroctví, 

nevolnictví a jiné formy 

vykořisťování 

První mužský klient v LS 

2005  Formalizace vztahu 

MVČR a NNO 

/smlouvy/ 

Evaluace Programu 

(publik.2006) 

   NS 2005, zájem státních 

institucí o jiné formy 

vykořisťování a nucenou 

práci mimo sexbyznys  

(vč. výzkumné činnosti) 

6/2005 publikována druhá Národní strategie boje proti obchodování s lidmi /pro období 2005-2007/ 

2006   §42e do ZPC(oběť OSL  

chápaná jako oběť dle 

§232a TZ)  

Identifikace se 

objevuje jako téma 

odborných diskusí 

 OBP publikuje výklad 

termínů „nucená práce“ a 

„jiné formy vykořisťování“   
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(MKS) a výzkumů 

(DIC a IKSP) 

2007 Účinnost zákona o sociálních 

službách 

Registrace služeb dle zákona SS 

(LS i Charita), tvorba SQSS dle 

SS 

Zahájení práce v terénu a 

pracovního poradenství LS 

Právní pomoc v LS „inhouse“  

Téma odškodnění tématem 

poskytování služeb  

Nové interní akty řízení 

upravující fungování 

Programu 

 Překlad manuálů 

ILO o nucené práci 

pro inspektory práce 

zaměřených též na 

identifikaci obětí 

OSL  

  

Publikována třetí Národní strategie boje proti obchodování s lidmi /pro období let 2008-2011/ 

2008 Publikace metodických rámců 

Práce v terénu  

Klientka LS získala první 

odškodnění.   

Diakonie se zapojila do 

problematiky OSL a 

plánuje poskytovat 

služby 

   NS 2008 Zkoumání termínů 

z definice OSL předmětem 

zájmu, vznik skupiny 

k „nucené práci“   

Řešení prvních dvou případů 

OSL mimo sexbyznys (v 

prvním případě smrt 

obviněného, v druhém, 

zproštěn) 

2009 Lobby NNO za odstranění tzv. 

oznamovací povinnosti na TČ 

obchodování s lidmi.   

Zahájení strategického 

zastupování jako součásti služeb 

pro OO 

     

2010 Problémy skupin lidí v krizi 

tématem diskuse NNO a státu, 

Vznik „Nízkoprahu“ v LS 

Diakonie otevírá AB (určen 

primárně pro muže).  

Nové interní akty řízení 

pro Program. Zúžení 

okruhu osob, které 

mohou vstoupit do 

Programu (definice).   

 Identifikace OO – 

mediálně známý 

případ Stromkaři 

prezentován na MV 

Zahájení projektu 

Discoverinng THB  

Účinnost nového TZ, též 

trestný kdo kořistí z OSL,  

dodání „aby jí (osoby) 

bylo užito 
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Evaluace práv 

vztahujících se 

k identifikaci OO  

2011  Podněty NNO 

k fungování Programu 

Rozhodnutí soudu 

k možnosti odvolat se 

proti vyřazení z 

Programu  

Diakonie zahájení práce 

v terénu 

 Nedostatečná 

identifikace OO 

předmětem kritiky 

mezinárodních 

institucí a USA 

  

2012  Změna financování 

Programu – nyní jako 

veřejná zakázka 

Rozsudek ve věci 

žaloby na fungování 

Programu 

 Premiéra filmu The 

Treeworkers case 

vztahující se ke 

kauze tzv. 

Stromkařů 

Případy 

„vietnamských 

zahradníků“ 

v médiích i odb. 

diskusi – diskuse 

k identifikaci obětí   

 První pravomocný rozsudek 

OSL mimo sexbyznys  

 

Publikována čtvrtá Národní strategie boje proti obchodování s lidmi na období 2012 až 2015 

2013  Dále již nebudou 

zveřejňovány 

organizace, které 

spolupracují v rámci 

Programu 

Účinnost zákon o obětech 

TČ 

§60 ZOTČ – vybrané soc. 

služby se poskytují též 

obětem obchodování 

s lidmi dle TZ a obětem 

zavlečení (novela zákona 

SS na základě  Zákona o 

obětech TČ) 

 Příprava podkladů pro 

novelu TZ  

Analýza ukázala, že v ČR je 

OSL definován jako 

trojstranný vztah, zatímco 

v dalších státech jako vztah 

dvojstranný (obdobně tomu 

je také v mezinárodní 

legislativě).  

 

Zdroj: autorka 
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Příloha č. 2: seznam rozhovorů realizovaných pro potřeby disertační práce  

 

Označení rozhovoru a 

identity aktéra 

Datum pořízení 

rozhovoru 

Poznámka 

Policie_č.1 31.3. 2009   

NNO_č.2 31.3.2009  

NNO_č.3 14.4. 2009  

Klientka_č.4 15.4.2009  

Stát_č.5 17.4. 2009  

OČTŘ_6 24.4.2009  

Klientka_č.7 4.5.2009  

Policie_č.8 5.5.2009  

NNO_č.9 5.5.2009  

Stát_č.10 6.5.2009  

Stát_č.11 14.5.2009  

Stát_č.12 28.5.2009  

Policie_č.13  9.7.2009  

NNO_č.14 13.8.2009  

Stát_č.15 17.8. 2009  

Policie_č.16 10.9.2009 Rozhovor vedl MK  

Klientka_č.17 7.3.2010  

Klient_č.18 28.4.2010  

Klient_č. 19 7.5.2010  

Klient_č.20 10.5.2010 Tlum z RJ, bez nahrávky 

Klienti_č.21 10.7.2010 2 muži, tlumočeno z RJ  

Klient_č.22 2.11.2010 Tlumočeno z Bulharštiny 

Klient_č.23 2.11.2010 Tlumočeno z Bulharštiny 

Klient_č.24 12.11.2010 Tlumočeno z RJ 

Klient_č.25 12.12.2010 Tlumočeno z Vietnamštiny 

Klientka_č.26 14.12. 2010  

NNO_č.27 12.4. 2014  

NNO_č.28 16.4. 2014  

Zdroj: autorka 



 

252 

 

Shrnutí  

Disertační práce nabízí komplexní vhled do fungování opatření politiky v oblasti 

boje proti obchodování s lidmi se zaměřením na nástroje, které mají zajistit přístup ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi v ČR. Za pomoci analýzy událostí 

pokrývající léta 1993-2013 a s využitím teoretických východisek Institucionalizmu 

zaměřeného na aktéry Fritze W. Scharpfa  a Sociální konstrukce cílových skupin Helen 

Ingram a Anne Schneider v práci ukazuji, že většina institucí i aktérů, kteří působí ve 

sledované oblasti politiky, je zaměřena primárně na potřeby trestní represe, spíše než na 

práva a potřeby obětí obchodování s lidmi. Výjimku tvoří instituce administrované 

nevládními organizacemi, které v oblasti pomoci obchodovaným osobám poskytují 

specializované služby. I tyto instituce a aktéři jsou však svázáni s trestněprávní 

konceptualizací celého tématu. Pro zkoumaný segment politiky je dlouhodobě 

charakteristické, že se její implementaci věnuje nízký počet vysoce specializovaných 

aktérů, který se v průběhu zkoumaného období rozšířil jen nepatrně a diskuse k tématu se 

tak stávají exkluzivním prostorem úzkého počtu odborníků a odbornic. Postavení obětí 

obchodování s lidmi je ve sledovaném segmentu politiky oproti deklaratorním 

stanoviskům spíše slabé. To se ukazuje ve dvou dimenzích - v malé moci obětí ovlivnit 

svoji situaci a domáhat se práv v rámci institucionálního zajištění přístupu ke 

spravedlnosti a v podobě sociálních konstrukcí, které se váží k této skupině. Tyto 

konstrukce obsahují kromě připisované potřebnosti ve vztahu k pomoci také vlastnosti 

jako je nespolehlivost, nespolupráce apod., tedy charakteristiky, jejichž nositelé vyžadují 

určitou míru disciplinace a kontroly. Postavení obětí obchodování s lidmi posiluje zákon 

o sociálních službách, naopak ho mimo jiné oslabují různá institucionalizovaná využívání 

konceptu obchodování s lidmi. Tyto v praxi skupinu, která dosáhne na pomoc a práva, 

zužují a zároveň působí jako faktor nejistoty při práci OČTŘ i dalších aktérů.  

Součástí práce je také soubor doporučení, jak posilovat postavení obětí 

obchodování s lidmi. K jejich tvorbě jsem kromě výsledků realizovaných empirických 

analýz využila také teoretická východiska Sociální konstrukce cílových skupin, poznatky 

Lipského, který studoval tzv. street-level bureaucracii a závěry extenzivní rešerše 

zahraniční literatury ke studovanému tématu, jejíž výsledky jsou rovněž součástí 

disertační práce. Mezi možné cesty, jak posílit postavení obětí obchodování s lidmi, patří 

využití vlivu externích institucí – konkrétně zákona o sociálních službách, na jehož 

pozitivní vliv na uplatňování práv obětí je možné dále navazovat. Další cestou může být 
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také prohlubování informovanosti politiků a političek i veřejnosti o potřebách cílové 

skupiny politiky, které podobně jako vliv externí instituce mohou ovlivnit podobu 

sociálních konstrukcí cílové skupiny. Na úrovni nejnižších implementačních článků 

politiky – tedy zejména u policie či sociálních pracovnic a pracovníků je s cílem posílit 

postavení obětí možné realizovat po vzoru Lipského lokální projekty s jasně zadanými 

cíli intervencí, zarámovaným sledováním výkonu a za účasti vedení implemetujících 

úředníků. Další možností, jak zlepšit postavení obětím je tvorba a zaváděním směrnic 

s indikátory, které budou sloužit jako rámce pro rozhodování street-level bureaucratů 

v přímém kontaktu s pravděpodobnými oběťmi obchodování s lidmi. Ze zahraničního 

prostředí můžeme hledat inspiraci na cestě k posilování postavení obětí obchodování s 

lidmi např. ve využití konceptu „situačního vykořisťování“ jako dalšího paradigmatu 

usnadňujícího identifikaci. Užitečné může být rovněž zaměřit se na dekonstrukci mýtu 

„opravdové oběti“ při praktikách spojených s identifikací. Další z cest, jak posílit 

postavení obětí obchodování s lidmi, je ukotvení služeb pro oběti v systému sociální 

politiky a či posun od užívání konceptu obchodování s lidmi k širším konceptům, které 

umožní v oblasti poskytování služeb lepší vymezení skupiny, které jsou služby určeny.  

 

Summary  

The dissertation offers a complex insight into the workings of provisions 

regarding the policy in the area of combating human trafficking with a focus on the tools 

which should guarantee access to justice for human trafficking victims in the Czech 

Republic. By means of an event analysis covering the years 1993-2013 and using the 

theoretical premises of Actor-Centred Institutionalism by Fritz W. Scharpf and Social 

Construction of Target Groups by Helen Ingram and Anne Schneider, the paper shows 

that most institutions and actors active in the observed area of the policy are primarily 

focused on criminal repression needs rather than the rights and needs of victims of human 

trafficking. An exception is constituted by institutions administered by non-governmental 

organizations, which provide specialized services in the area of assistance to trafficked 

persons. Even these institutions and actors, however, are bound by criminal 

conceptualization of the whole subject. In the long term, the examined segment of the 

policy is characterized by the fact that only a small number of highly specialized actors 

are devoted to its implementation and this number grew in the observed period only 

minutely, so the discussions on the topic are becoming an exclusive space for the few 
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experts. The position of human trafficking victims is rather weak in the observed segment 

of the policy in comparison to the declaratory stances. This manifests in two dimensions 

– in the little power of the victims to influence their situation and claim their rights within 

the institutionalized provision of access to justice, and in the form of social constructions 

linked to this group. These constructions contain, besides the attributed necessity in 

relation to help, also such characteristics as unreliability, non-cooperation etc.; that is 

those characteristics the bearers of which require a certain level of disciplining and 

control. The position of human trafficking victims is strengthened by the Act on Social 

Services, on the other hand it is weakened, besides other things, by several 

institutionalized uses of the human trafficking concept. In practice, the group which 

reaches help and rights is narrowed by them, and, at the same time, they act as an 

uncertainty factor in the work of Law Enforcement Authorities and other actors.  

A part of the paper is also a set of recommendations on how to strengthen the 

position of human trafficking victims. To create them, I used the results of the realized 

empirical analyses as well as the theoretical premises of Social Construction of Target 

Groups, the findings of Lipsky, who studied the so-called street-level bureaucracy, and 

the conclusions of an extensive research of foreign literature on the studied topic, the 

outcomes of which are also a part of the dissertation. The possible ways how to strengthen 

the position of human trafficking victims include using the influence of external 

institutions – particularly the Act on Social Services, as its positive influence on 

exercising the rights of victims can be built upon further. Another way can be a deepening 

of the awareness of the policy target group needs among politicians and the public, since 

they can, similarly to the influence of an external institution, affect the form of the target 

group social constructions. On the level of the lowest implementation segments of the 

policy – that is mostly for the police or social workers, it is possible, in the manner of 

Lipsky, to realize local projects with clearly defined intervention goals, framed 

performance monitoring, and the presence and guidance of implementing officers, aiming 

to strengthen the position of victims. Another possibility to improve the position of the 

victims is creating and imposing directives with indicators, which will serve as decision-

making frameworks for street-level bureaucrats in direct contact with presumed human 

trafficking victims. From foreign environment, we can draw inspiration on our way to 

strengthening the position of human trafficking victims e.g. in the use of the concept of 

“situational exploitation” as another paradigm making their identification easier. It can 
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also be useful to focus on the “real victim” myth deconstruction within identification 

related practices. Another way to strengthen the position of human trafficking victims is 

to embed services for victims in the social policy system, and a shift from using the 

concept of human trafficking to wider concepts, which will enable to better define the 

group for which the services are intended in the area of service provision. 


