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Anotace

Práce se zabývá problematikou obchodu s lidmi a je zaměřena na prolínání se-
xuálního vykořisťování s prostitucí. Popisuje paradigmata, skrze která lze na
prostituci nahlížet, zasazuje celou problematiku do právního rámce a doplňuje
téma o biblický pohled týkající se této oblasti. Dále se zabývá sexuálním vyko-
řisťováním, jeho důsledky, specifiky následné péče a pomáhajícími organizace-
mi. Cílem práce je podat ucelené shrnutí zvolené problematiky a zasadit ji do
širšího kontextu. Práce bude mít kompilační charakter.
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Summary

This bachelor thesis deals with the issue of human trafficking and focuses on
the intersection of sexual exploitation and prostitution. It describes paradigms
through which prostitution can be seen, gives the biblical framework to the
whole issue of human trafficking and prostitution and presents the biblical view
on this  subject.  It  deals  also  with  the  issue  of  sexual  exploitation,  its  con-
sequences, specifics of aftercare and caring organizations. The aim of the thesis
is to provide a summary of selected issue and to put it into a broader context.
The thesis has a compilation character.
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Úvod

V této práci jsem se rozhodla psát o problematice obchodu s lidmi. Je to
téma, o které se dlouhodobě zajímám a chtěla bych své znalosti dále prohlu-
bovat. Zjistila jsem, že i  když je novodobé otroctví velmi rozsáhlý problém
rozšířený po celém světě, jen velmi málo lidí o něm má alespoň povrchní pově-
domí.  Většina lidí  ví,  že existuje,  ale málokdo je ochotný si připustit,  že se
může odehrávat v naší těsné blízkosti, a že ho podporuje například kupováním
levného  oblečení  nebo  některých  potravin.  Zákazníci  sexuálních  služeb  se
málokdy zajímají o skutečnou situaci žen, které tyto služby poskytují. Mnoho
lidí se domnívá, že obchod s lidmi je výhradně záležitostí zemí třetího světa.
Myšlenka, že se odehrává i v České republice, jim připadá jen těžko uvěřitelná.

I když žádná z forem vykořisťování druhých lidí a použitého násilí není opo-
menutelná, chtěla bych svoji pozornost zaměřit na oblast sexuálního vykořis-
ťování, které mě pro svá specifika zaujala.

Jedna z prvních věcí, která upoutala moji pozornost, když jsem nastoupila
na školení  o  problematice  obchodu s  lidmi  (anti-humantrafficking training),
byla situace v  České republice. V rámci Evropy je na tom velmi špatně. Česká
republika je tranzitní zemí. To znamená, že obchodované osoby jsou do ní při-
váženy, a pak zase odváženy dál. Stát se obětí  obchodu s lidmi je poměrně
snadné. Zločinecké organizace mají propracované metody, jak vlákat svoji oběť
do situace, kdy ji mohou zcela ovládat. Oblast sexuálního vykořisťování je spe-
cifická.  Obchod s  lidmi  tu  lze někdy jen nesnadno odlišit  od „dobrovolné“
prostituce.  Slovo dobrovolná jsem uvedla do závorek proto,  že jsem ve své
praxi potkala jen málo prostituovaných žen (nejen těch obchodovaných), které
by svoji práci dělaly skutečně dobrovolně nebo ji dokonce měly rády. Kruté
praktiky obchodníků a  jejich  drastické  dopady na  oběti  sexuálního vykořis-
ťování  ukazují  skutečnost  obchodu  s  lidmi  v  mnohem hrůznějším měřítku,
než je v obecném povědomí.

Ve své práci bych se tedy chtěla blíže zaměřit na oblast sexuálního vykořis-
ťování a pokusit se ji co nejkomplexněji popsat. Nejdříve se budu zabývat defi-
nicí obchodu s lidmi a  obecnými informacemi o této problematice. 

Dále se budu věnovat specifické oblasti sexuálního vykořisťování a prostitu-
ce včetně vztahu mezi těmito dvěma pojmy a chtěla bych se na danou proble-
matiku podívat i z biblického hlediska. Rozhodla jsem se v této práci zaměřit
především  na  dospělé,  problematiku  sexuálního  vykořisťování  mladistvých
zmíním jen okrajově. Dále zmapuji  pomáhající  organizace působící v tomto



poli  na území České republiky, jednak ty sekulární (např. La Strada) a dále
křesťanské (OM, YWAM).  

Tato práce má kompilační charakter. Zjištěné informace se pokusím zasadit
do širšího kontextu. Mým cílem je podat ucelené shrnutí zvolené problematiky
a spojit ho s biblickým pohledem na ni.
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1.  Úvod do problematiky obchodu s lidmi

I když problematika otroctví provází lidstvo od nepaměti, úsilí o boj proti
obchodu s lidmi a snahu o vymezení tohoto pojmu lze v mezinárodním právu
vystopovat až od počátku 20.st.1 Problematika obchodu s lidmi je velmi složitá,
vykořisťování se může odehrávat v mnoha různých oblastech a není snadné
o tomto jevu získat dostatek spolehlivých informací a snadno ho definovat.

V publikaci  „Jak dál?“ 

2 je zmíněno několik různých hledisek, ze kterých
lze na tento fenomén nahlížet:

•porušování lidských práv, které je příčinou i důsledkem obchodu s lidmi,

•genderová nerovnost, která může k obchodování s lidmi za jistých okolností vést,

•problém týkající se práce a pracovněprávních standardů, jejichž porušování může
dosahovat intenzity nucené práce, otroctví a praktik podobných otroctví,

•problém týkající se migrace,

•otázka trestní legislativy.

1.1 Vymezení pojmu „Obchod s lidmi“

Vybrala jsem si definici z tzv. Palermského protokolu, kterou vnímám jako
nejpraktičtější. Palermský protokol je součástí Úmluvy OSN proti nadnárodní-
mu organizovanému zločinu a byl ratifikován téměř sty státy (ČR mezi ně ne-
patří).  V první mezinárodně uznávané definici popisuje obchod s lidmi takto: 

Obchodování s lidmi znamená „najímání, přepravu, převoz, přechovávání nebo přijetí
osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení,
za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti
nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby
mající kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje mi-
nimálně vykořisťování prostitucí jiných nebo jinými formami sexuálního vykořisťování,
nucenou prací nebo službami, otroctvím nebo praktikami podobnými otroctví, nevolnic-
tví nebo odstraňování orgánů. 

3

V článku  „Obchodování  s  lidmi  z  pohledu  mezinárodního  práva  a  jeho
implementace do českého právního řádu“ 

4 zmiňuje autorka jisté nedostatky
této definice.  Vytýká, že definice nezmiňuje specifické způsoby obchodování

1 Babická, K.  Obchodování s lidmi z pohledu mezinárodního práva a jeho implementace
do českého právního řádu.

2 Burčíková, P. Jak dál? (Str. 11)
3 OSN, 200
4 Babická, K.  Obchodování s lidmi z pohledu mezinárodního práva a jeho implementace

do českého právního řádu.



s lidmi v různých částech světa, nerozlišuje mezinárodní a interní aspekt tohoto
problému, dostatečně nedefinuje některé použité pojmy jako jsou nátlak, vyko-
řisťování a  nevolnictví. Dále podotýká, že člověk může být vykořisťován i ve
svém vlastním domě,  tudíž obchodování s lidmi samo o sobě nevyžaduje po-
hyb osob.

Dále z Palermské definice nebo ze zákona není přímo zřejmý rozdíl mezi
obchodem s lidmi a otroctvím, který je ale pro boj s oběma jevy podstatný.
Na tento problém upozorňuje ve své publikaci například Kara Siddhart.5 Nají-
mání, přepravu, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání
zařazuje pod obchod s lidmi. Nucení oběti k práci a dalším službám jakýmikoli
prostředky a obchod s orgány již zařazuje do kategorie otroctví.

MV ČR na svých webových stránkách píše, že:

Význam mezinárodně uznávané Palermské definice spočívá v tom, že do termínu ob-
chodování s lidmi byly zahrnuty všechny aspekty tohoto kriminálního jevu a jednotlivé
signatářské státy se tohoto výčtu nezákonného jednání budou muset napříště držet i při
provádění postihu jednotlivých jednání ve vnitrostátní úpravě. Protokol je založen na zá-
sadě, že jednání v něm uvedené každý stát definuje, stíhá i trestá podle vlastních záko-
nů. 6

V této práci se nebudu zaměřovat na problematiku obchodování mladistvých
(dětské sexuální vykořisťování jako je sexuální turistika, prostituce a porno-
grafie, prodej dětí k adopci nebo z důvodu sňatku, prodej dětí k nucené práci,
pro  transplantaci  orgánů  nebo  grooming).  Přesto  bych  chtěla  zmínit,
že v Palermské  dohodě  i  v  Trestním  zákoníku  ČR je  zakotvena  i  speciální
úprava řešící obchodování s osobami mladšími osmnácti let,  u nichž je toto
trestné jednání vypočtené i bez použití násilí.7

I když v této definici chybí propojení s dalšími aspekty obchodu s lidmi,
jako je porušování lidských práv, genderová nerovnost, migrace, (…), pro účely
této práce je postačující pro své obecné pojetí a  univerzálnost. Budu z ní dále
vycházet.

5 Kara, S. Sex trafficking. (Str. 5)
6 Viz http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-definice.aspx
7 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str.16)
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1.2 Obchod s lidmi od starověku po současnost

O obchodování s lidmi se dnes často mluví jako o novodobém otroctví. Ten-
to jev je vnímán velmi negativně, jako něco nežádoucího a nebezpečného. Od-
poruje hodnotám moderní společnosti, které jsou postaveny na myšlenkách hu-
manismu a je přímým porušováním základních lidských práv.8

V starověkých civilizacích a kulturách jako byly například Babylon, Řecko,
Řím, Persie, Ottomanská říše, Arábie, Čína, Mayská a Aztécká říše se naopak
různé formy otroctví vyskytovaly běžně a byly vnímány jako normální součást
života.  Stejně tak můžeme o otroctví najít  zmínky v Bibli.  Například kniha
Genesis vypráví příběh o Josefovi.  Žárliví bratři ho nejdříve vhodili do cister-
ny,  pak ho prodali  karavaně Izmaelitských obchodníků za  20 šekelů  stříbra
a posléze byl prodán jako otrok do domu Egyptského šlechtice Potífara.9

Během  16. a 17. století se společně s kolonizací Nového světa rozšířil trh
s africkými otroky,  který vzkvétal  až  do poloviny 19. století.  Odhaduje se,
že takto bylo přes Atlantský oceán převezeno 11 milionů otroků. Na ukončení
transatlantického trhu s otroky má zásluhu abolicionistické hnutí v čela s Wil-
liamem Wilberforcem, Thomasem Craksonem, Zacharym Macaulaym a Gran-
ville Sharpem. Jejich snaha vedla k oficiálnímu ukončení trhu s lidskými by-
tostmi a k jeho ukotvení v západním soudnictví. Západní společnost brzy zača-
la vnímat otroctví  jako něco, co nesmí být podporováno. Navzdory snahám
těchto významných osobnosti se obchodování s lidmi nikdy nepodařilo  zcela
vymýtit.10

Od osmdesátých let minulého století obchod s lidmi zažil opět významný
nárůst.  Luise Shelley uvádí ve své knize11 několik možných příčin.  Obchod
s lidmi, stejně jako ilegální obchod, velmi narostl s rozpadem bipolárního světa
a globalizací.

 Globalizace přinesla uvolnění trhu a obchodu, větší ekonomickou soutěž
a úpadek státní intervence v ekonomice. Globalizace je dále charakterizována
zrychlením komunikace a  umožněním většího  a  rozsáhlejšího pohybu zboží
i lidí.  Vzdálené  části  světa  se  začlenily  do  světové  ekonomiky.  V  mnoha
částech světa se snížil význam hranic a hraničních kontrol. Shengenská dohoda
v Evropě nebo NAFTA v severní Americe jsou nejznámějším příkladem snížení

8 Listina základních lidských práv a svobod, Všeobecná deklarace lidských práv, Evrop-
ská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, (...)

9 Bible, Genesis 37,25-26
10 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 27)
11 Shelley, L. Human trafficking. (Str. 37 - 57)
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hraničních kontrol. Lze je však sledovat i v zemích bývalého Sovětského svazu
a  dalších  regionech  napříč  celým  světem.  Kriminální  skupiny,  zvláště  ob-
chodníci s lidmi a pašeráci, v tomto nově propojeném světě spatřili nové pří-
ležitosti. Vliv globalizace na rychlost, nízkonákladovost a anonymitu jejich ak-
tivity usnadňuje.

„Mezinárodní obchod s lidmi představuje velmi lukrativní kriminalitu a je
„kontrolován“  skupinami,  které  splňují  kritéria  organizovaného  zločinu.“  

12

Díky nízkému riziku a vysokému zisku je jednou z nejvýnosnějších forem mezi-
národního organizovaného zločinu.  Zisky jsou srovnatelné s  nelegálním ob-
chodem se zbraněmi a drogami.13 Obchodníci rozšířili své aktivity napříč hrani-
cemi a do vzdálených regionů. Začal hrát roli tzv. institucionální rámec, uvnitř
kterého rozlišujeme  země původu,  země tranzitní a  cílové destinace.14 Stíhání
takto  mezinárodně  rozšířeného  zločinu  je  komplikované.  Systémy  zákonů
jednotlivých států jsou rozdílné.  Jejich nejednotnosti   novodobí otrokáři, paše-
ráci a jiní mezinárodní zločinecké organizace využívají. Situaci zhoršuje příto-
mnost a nárůst korupce. Například přeprava přes hranice jednotlivých států se
často uskutečňuje díky pašovaným dokumentům. Tyto dokumenty byly získány
právě  podplácením příslušných  úředních  orgánů.15 Navázat  spolupráci  mezi
jednotlivými  státy v  boji  proti  organizovanému zločinu se  jeví  jako složité
a potírání  obchodu  s  lidmi  vykazuje  nedostatky  na  všech  úrovních  (nábor,
transport i samotný akt vykořisťování – explotace). Záměrem Evropské komise
je, aby obchod s lidmi nebyl lukrativní, tzn. aby pro něj platila charakteristika
vysokého rizika a  nízkého zisku. Vedle terorismu a obchodu s drogami je ob-
chod  s  lidmi  prioritou  EUROPOLu  a  tzv.  „General  Programme  Security
and Safeguarding Liberties“, ale na rozdíl od nich je tu menší naděje, že pa-
chatelé budou dopadeni a potrestáni.16

Dalším důsledkem globalizace, který má vliv na rozkvět novodobého otroc-
tví, je nerovnoměrný ekonomický rozvoj. Ekonomické krize mají globální roz-
měry a dá se vysledovat jejích přímý vliv na obchod s lidmi. Pro bohaté lidi
z rozvojového světa tyto krize nepředstavují velkou hrozbu a většinou je umí

12 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 14)

13 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 29)

14 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 22)

15 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 49)
16 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.

(Str. 29)
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velmi dobře překonat.  Pro chudé však nezřídka kdy představují  neřešitelnou
situaci. Mohou vést k hladovění, vzniku neplánovaného zadlužení, což jsou vý-
hodné podmínky pro  vznik vykořisťování. Podobně příznivé předpoklady pro
zotročování představuje nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých regionech. Lidé
se stávají zranitelnějšími díky místním konfliktům, výrazným rozdílům mezi
situací na venkově a ve městech, které mají vliv na zvýšení migrace. Dalšími
významnými faktory jsou nevzdělanost, nezaměstnanost, chudoba, sociální roz-
díly,  chybějící  zdravotní  péče,  chybějící  státní  příslušnost  nebo  dokumenty.
Velký vliv může mít i složení obyvatelstva. Velmi ohroženou a početnou skupi-
nou jsou děti ulice v mnoha velkých městech  v zemích třetího světa. Nezřídka
jsou obchodováni pro pracovní účely nebo kvůli sexuálnímu vykořisťování.17

V dnešním světe  by si  mnoho  lidí  nikdy nekoupilo  ilegální  drogy nebo
pašované zbraně, nicméně si neuvědomují, že dennodenně kupují zboží vypro-
dukované zotročovanými lidmi. Je třeba se zamyslet, co stojí za nízkými cena-
mi v oděvních řetězcích a kdo vyprodukoval tak snadno dostupné exotické po-
traviny. Lidé kteří využívají sexuálních služeb málokdy přemýšlí, jak se lidé
poskytující tyto služby k této práci dostali a zda ji vykonávají dobrovolně.

I přes komplexnost problému obchodování s lidmi a překážek v podobě ob-
tíží vybudovat mezinárodní spolupráci při jeho potírání, můžeme dnes pozo-
rovat  snahu  o  jeho  eliminování.  Boj  proti  novodobému  otroctví  existuje
na mnoha úrovních, od neziskových organizací působících v této oblasti až po
aktivity vyvíjené mezinárodními organizacemi jako je například OSN nebo EU.
Vedle již  zmiňovaného Palermského protokolu existují  další  dokumenty za-
bývající se tímto problémem. Například  „Doporučené zásady a pokyny k lid-
ským právům a obchodování s lidmi“, které v roce 2002 vydal Vysoký komisař
OSN pro lidská práva.

1.3 Něco ze statistik

Odhaduje se, že v dnešním světe je zotročeno přibližně 27 milionů osob,
což je víc, než prošlo transatlantickým obchodem s lidmi  v 16.- 19. století do-
hromady. 12,3 milionů se týká nucené práce. Ročně je přepraveno přes meziná-
rodní hranice odhadem 600 000 – 800 000 lidí, hlavně žen a dětí.  Existují však
i odhady, kde se toto číslo blíží až ke 4 milionům. Tyto vyšší odhady však za-
hrnují i vnitrostátní obchod.18

17 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.. (Str. 15)
18 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 30)
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Studie  „Stolen smiles“  

19 upozorňuje, že je velmi obtížné vytvořit jakékoli
spolehlivé statistiky díky skryté povaze obchodu s lidmi. Udává, že celosvětově
se  do  situace  nucené  práce,  která  je  výsledkem  obchodu  s  lidmi,  dostane
2 450 000 osob. Ženy tvoří 56 % tohoto ekonomického vykořisťování a z toho
je jich 98 % vykořisťováno za sexuálními účely. Skoro jedna z pěti žen udává,
že se do této situace dostaly díky někomu z rodiny nebo rodinnému známému.
Tisíce žen ze střední a východní Evropy, Asie, Afriky a Ameriky jsou ročně ob-
chodovány do a na území Evropské unie.

Celosvětový odhad ročního zisku ze sexuálního vykořisťování se šplhá až na
33,9 miliard amerických dolarů, z toho skoro polovina pochází z rozvojových
zemí.20

Podle organizace UNICEF se posledních třicet let dostává ročně okolo 1 mi-
lionu dětí do situace sexuálního vykořisťování.21 Přibližně jedno z dvanácti dětí
je zapojeno v nějaké z nejhorších forem nucené dětské práce v oblasti hazardu,
otroctví,  ozbrojených složek, nelegálních aktivit  a sexuálního vykořisťování.
Zapojení dětí v sexuálním průmyslu je podle práva považováno nikoli za nu-
cenou práci, ale za sexuální zneužívání dětí.22

Pro  Českou  republiku  neexistuje  žádný  samostatný  výzkum.  Podle
dostupných  informací  se  odhaduje,  že  počet  obchodovaných  či  vykořis-
ťovaných osob se zde pohybuje řádově ve stovkách osob.23

1.4 Jednotlivé aspekty obchodu s lidmi – co, jak a proč?

Příčin obchodu s lidmi lze nalézt mnoho. Některé jsem zmínila výše a po-
drobněji se jimi budu zabývat v podkapitole Zákon nabídky a poptávky.  Co se
týká přímého náboru nových obětí, jsou známy čtyři hlavní a obecné způsoby.
Patří sem nabídka vzdělání nebo zaměstnání, příslib mnohem většího výdělku
ze stejné práce v ekonomicky bohatších zemích, únos či odvlečení a situace,
kdy obchodníci  sami  vyhledají  chudé  rodiny a  snaží  se  od  nich  své  oběti
odkoupit.  Podle  lokality,  socioekonomické  historie  regionu  nebo  demo-
grafických faktorů,  se tyto praktiky specifikují a  můžeme zde nalézt další roz-

19 Zimmerman, C. & Spol. Stolen Smiles. (Str. 2, 5)
20 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 30)
21 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 30)
22 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 52)
23 Burčíková, P., Kutálková P. a Hůle, D. Cool je vědět víc. (Str.2)
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ličné taktiky. Znalost  těchto metod je velmi přínosná i pro různé druhy preven-
tivní činnosti a zajištění bezpečné migrace.24

 Trestný čin  obchodování  s  lidmi  má  podle  Protokolu  OSN tři  základní
složky: jednání, užité prostředky a záměr vykořisťovat. Pokud se jedná o dítě,
je považované za obchodované, i když se zde  vyskytuje pouze skutek a zá-
měr.25 Nyní bych se chtěla zabývat činy, které se s obchodováním pojí. Popíši
jak  vypadají  jednotlivé  formy vykořisťování  zmíněné  v  Palermské  definici
a některé další metody běžné pro zotročení a vykořisťování.

1.4.1 Metody a prostředky

První  část  Palermské  definice  vyjmenovává  jednání  spojené  s  ob-
chodováním s lidmi. Patří mezi ně:

•najímání,

•přeprava,

•převoz,

•přechovávání osob.

Definice tyto činy dále nespecifikuje a jejich výklad může být nejasný. Samo
o sobě totiž toto jednání nevypovídá o porušení zákona a jeho realizace nezna-
mená, že dochází k obchodování s lidmi. Pouhé najímání, přeprava, převoz,
přechovávání osob jsou možné a běžně probíhají i za legálních podmínek.26

V druhé části se Palermský protokol věnuje tomu, jaké prostředky musí být
použity pro realizaci těchto aktivit, aby spadaly do kategorie obchodování s lid-
mi. Uvádí, že k najímání, přepravě, převozu, přechovávání osob musí dojít:

•za pomoci hrozby použití síly nebo jiných forem donucení,

•za pomoci únosu,

•podvodným jednáním,

•uvedením v omyl,

•zneužitím moci či stavu bezbrannosti,

•pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod.

24 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 22)

25 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v
teorii a praxi. (Str.16)

26 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 41 - 43)
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Média a další faktory se podílejí na vytváření obrazu obchodu s lidmi jako
něčeho, při čemž musí nutně dojít k použití hrubé síly nebo alespoň jejím vy-
hrožováním.27 Tento obraz je však velmi zúžený. V obchodování s lidmi se
kromě hrubé síly používá jako donucovací prostředek mnoho dalších technik
a metod. Kompletní nadvládu nad obětí umožňují stejně dobře, a v některých
případech poslouží ještě lépe než fyzické násilí nebo jsou používané v kombi-
naci  s  ním.  Tyto metody jsou velmi  propracované a  tak účinné,  že oběť  je
schopná i dobrovolně spolupracovat na svém vykořisťování. Podobné techniky
jsou všeobecně známé, jsou používané v diktátorských režimech, tajnými poli-
cejními složkami, násilníky, obchodníky s lidmi, pasáky a dalšími lidmi z nejen
kriminálního prostředí.28

Zmíněné metody pracují s potlačením autonomie, vytvářením pocitu závis-
losti a zlomením osobnosti. Mezi hlavní metody, které udává manuál „Hands
that heals“ 

29, patří izolace, nárok na veškerou pozornost oběti (monopolizace
vnímání), snížení mentálních schopností a navození vyčerpání, výhrůžky, pří-
ležitostné  omluvy,  demonstrace  omnipotence,  vynucování  plnění  triviálních
požadavků a degradace. Izolace odřízne oběť od sociálního zázemí, které by
jí poskytovalo prostředky a mechanismy k odolávání, rozvine intenzivní kon-
centraci sama na sebe a na své potíže. Oběť se stane závislá na svém utlačova-
teli. Při procesu monopolizace vnímání je pozornost směřována na nesnáze a je
podporováno sebepozorování. Jsou eliminovány stimuly, které jsou v rozporu
se záměrem utlačovatele. Chování vykazující známky neposlušnosti je ihned
mařeno. Jsou otupovány mentální schopnosti a vytvářeny stavy naprostého vy-
čerpání, které rovněž snižují schopnost oběti odolávat. Výhrůžkami se podpo-
ruje růst pocitu zoufalství a úzkosti. Příležitostné prominutí a omluvy vytváří
pozitivní  motivací  poddajnost.  Názorné  ukázky  omnipotence  mají  za  účel
ukázat, že jakýkoli vzdor by byl marný. Vynucování triviálních požadavků pak
upevňuje poddajnost a z poddaného chování činí zvyk. Degradace oběti  má
za účel zjištění, že jakýkoli odpor bude ohrožovat sebeúctu mnohem víc než
požadovaná kapitulace.

Výše  zmíněné  techniky jsou  psychologicky velmi  propracované.  Existují
však i metody, které fungují v souvislosti s kulturními hodnotami dané osoby
a jejím náboženským cítěním. Například v Indii může být prostituce součástí
místního kulturního a náboženského systému. Nezletilá děvčata jsou prodávána
do chrámů, kde slouží jako konkubíny místním kněžím, kteří je v chrámu dále

27 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 43)
28 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 44)
29 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 45)
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prostituují.30 Podobné praktiky se dají  nalézt  i  v dalších částech světa.  Me-
todou,  jak  udržet  ženinu  poddajnost,  která  se  rovněž  používá  na  mnoha
místech, je výhrůžka černou magií. Obětem je například uzmut nehet, vlas nebo
jiná část jejich těla, místní šaman nad nimi provede rituál a poté je jim vysvět-
leno, že pokud nebudou poslušné a poddajné, dopadne na ně právě provedená
kletba.31

V některých případech obchodování s lidmi byla oběť přímo unesená. Přípa-
dy, kdy někdo hodil dívce drogu do pití na diskotéce a ona se poté probudila
v ilegálním nevěstinci, jsou sice velmi známé, avšak ojedinělé. Častější jsou
případy,  kdy  byla  oběť  do  soukolí  obchodu  s  lidmi  vlákána  nenápadně
prostřednictvím podvodu a klamáním. Toto podvodné jednání se může skrývat
například za nabídkou práce, nejčastěji  v zahraničí.  Po příjezdu na místo se
ukáže,  že  nabízená  práce  (číšnice,  modeling,  tanečnice,  doučování,  zpívání,
domácí  výpomoc, práce v továrně a ve stavebnictví)  neexistuje.  Místo toho
jsou oběti zabaveny cestovní dokumenty a podvedená osoba se ocitne v bezvý-
chodné situaci, kdy je velmi zranitelná. Snadno se nechá vtáhnout do situace
sexuálního  vykořisťování  nebo  nucené  práce.  Drogy  se  používají  většinou
až pro udržení nadvlády nad obětí a pěstování její závislosti na vykořisťovateli.

Vyskytují se i případy, kdy osoba předem ví, do jaké situace se dostane a že
bude finančně zavázána svým vykořisťovatelům předem. Tato skutečnost není
podstatná pro její identifikaci jako oběti.  Pokud pracuje z donucení pod po-
hrůžkou použití síly, je na ni vyvíjen nátlak a nemá kontrolu nad svojí situací,
je  považována  za  oběť  obchodu  s  lidmi.  Například  se  může  se  ocitnout
v tzv. dluhové pasti, kdy je nejprve nucena splatit svůj neúměrně vysoký dluh
vykořisťovateli a teprve poté je zproštěna pracovního závazku. Zneužití moci
a stavu bezbrannosti sice není v Palermském protokolu specifikované, nicméně
je zřejmé, že jde o stav, kdy je rozdělení moci v naprosté nerovnováze32.

Existují další a přímější metody, jak vlákat osobu do takovéto situace. Na-
příklad tzv.  lover boys, kdy mladý muž naváže intimní kontakt s vyhlédnutou
dívkou, využije její romantické představy a touhy po manželství a skrze emoci-
onální pouto ji nejčastěji vyláká do ciziny a zde ji donutí k prostituci. Tato tech-
nika je velmi rozšířená například ve východní Evropě.33

30 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 46)
31 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 46)
32 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 41 - 43)
33 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 47 - 48)
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Poslední položkou v seznamu Palermského protokolu je předání nebo přijetí
plateb  či  výhod.  Vykořisťovatelé  často  dávají  obětem  jistý  finanční  obnos
za účelem  získání  kontroly.  Například  rodiny  ze  zemí  třetího  světa  žijící
na hranici chudoby jsou často ochotné vzdát se svého dítěte, aby získaly peníze
nutné  k  přežití.  Bezvýchodnost  situace,  kdy je  rodina  nucena  k  takovýmto
extrémním opatřením, může zhoršit například onemocnění v rodině, neúroda
nebo přírodní katastrofy. Takovéto stresové situace umí obchodníci s lidmi dob-
ře využít.34

1.4.2 Formy

V Palermském protokolu je zmíněn ještě třetí aspekt obchodování s lidmi,
který výše vyjmenované činy a metody doplňuje o účel, kvůli kterému byly po-
užity. Hlavním účelem je vykořisťování. To zahrnuje:

Minimálně  vykořisťování  prostitucí  jiných  nebo jinými formami  sexuálního  vykořis-
ťování, nucenou prací nebo službami, otroctvím nebo praktikami podobnými otroctví,
nevolnictví nebo odstraňování orgánů.35

Formy  vykořisťování  jsou  popsány  i  v  Zákoně  č.  40/2009  Sb.  První
položkou na seznamu je sexuální vykořisťování, které může podle zákona za-
hrnovat pohlavní styk nebo jiné formy sexuálního zneužívání nebo obtěžování
a  výroba  pornografického  díla.  Tuto  problematiku  budu  hlouběji  rozvádět
v druhé  části  své  práce,  kde  se  jí  budu  věnovat  v  kontextu  problematiky
prostituce.

Jednou z dalších položek je nucená práce. Úmluva o nucené práci z roku
1930 označuje  nucenou  nebo  povinnou  práci  jako   „každou  práci  nebo
službu,  která  se  na  kterékoli  osobě vymáhá  pod  pohrůžkou  jakéhokoli
trestu  a  ke  které se řečená osoba nenabídla dobrovolně.“  

36 Z této definice
jsou vyjmuty případy povinné vojenské služby, obvyklé občanské povinnosti,
pracovní  povinnosti  jako  důsledek  pravomocného  odsouzení  nebo  mimo-
řádných okolností (války, pohromy, obecné ohrožení) a menší obecní služby.

Osobám v nucené práci nebo službách většinou nejsou upírány jejich zá-
kladní lidská práva a důstojnost. Často jsou vázány již zmiňovaným dlužním
poutem. Zotročeným lidem jsou jejich základní lidská práva upírána a jsou ofi-

34 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 50)
35 OSN, 2000
36 ILO, 1930
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ciálně někým vlastněni, obvykle do konce svého života. Jejich majitel přebírá
absolutní nadvládu nad jejich životem.

Nucené práce nebo jiné formy vykořisťování jsou běžné v mnoha různých
průmyslových  odvětvích.  Otrocká  pracovní  síla a  nevolnictví jsou  běžné
na mnoha kávových a kakaových plantážích, na rýžových polích a dalších ob-
lastech zemědělství, v rybářském průmyslu, ve štěrkových lomech, v důlním
průmyslu, v cihelnách, velbloudích závodech a při domácích pracích.37

Dále je uváděn obchod s orgány, kam patří odběr tkáně, buňky nebo orgánu
z těla  oběti,  které  jsou dále prodávány nebo vyměňovány za něco cenného.
Díky  moderním  technologiím,  které  umožňují  lepší  uchování  a  snadnější
transplantaci, se tento obchod velmi rozšířil. Snadným terčem často bývají chu-
dí nebo těžce zadlužení lidé, kteří  se mohou nechat zlákat vidinou vyřešení
jejich nelehké situace k souhlasu s prodejem části svého těla.38 Díky vysoké po-
ptávce po orgánech se objevil nový fenomén tzv. transplantační turistiky, který
by však s obchodováním s  orgány neměl být zaměňován.39 Zájemci  odjíždí
za účelem transplantace do zahraničí, kde jsou požadované orgány dostupnější
nebo levnější. Transplantační turistikou je proslulá Čína, ale běžná je i v mnoha
dalších zemích jako např. Indie, Filipíny a Jihoafrická republika.40

Existují  i  další  formy obchodování  s  lidmi a vykořisťování,  které nejsou
v Palermské definici ani v trestním zákoníku vyjmenované. Například využí-
vání lidí za účelem zisku pomocí žebroty je typickou praktikou pro Asii, ale lze
ji najít i v mnoha evropských zemích.41 Nechvalně známý je fenomén vynucené
služby v armádě, existence dětských vojáků a nucených sňatků. Dalším příkla-
dem obchodu s lidmi je vynucená účast  na  drobné kriminalitě nebo nucení
k pašování a pěstování drog.42

Další formou obchodování s lidmi, která také není zmíněna v Palermském
protokolu, je pašování lidí. Jak již bylo zmíněno, fenomén novodobého otroc-
tví  je  celosvětově  rozšířený a  probíhá  napříč  jednotlivými  státy -  je  spojen
s migrací a překračováním hranic. V předchozím kontextu byla migrace spíše

37 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 52)
38 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 54)
39 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 28 - 29)
40 Shimazono, Y.  The state of the international organ trade: a provisional picture based

on integration of available information.
41 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 11)
42 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 31)
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důsledkem obchodu s lidmi. Střítecký a Topinka v publikaci  „Obchodování s
lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi“  

43 upozorňují, že vy-
kořisťování může být naopak důsledkem snahy překročit hranice. Převáděné
osoby mohou být snadným terčem převaděčů a jejich spolupracovníků, i když
na teoretické  ani  na  praktické  rovině  neexistuje  jasná  hranice  mezi  ob-
chodováním s  lidmi  a  převáděním.  Z převáděných osob se  stanou  vykořis-
ťované (tudíž obchodované) osoby. 

Mezi méně známé a nově vznikající formy obchodu s lidmi lze zařadit nu-
cenou účast v podvodech se sociálními dávkami. Nově vzniká diskuze, zda jis-
tou formou vykořisťování není také náhradní mateřství.44

1.5 Push – pull model

Pro objasnění  příčin,  které  přispívají  k obchodování  lidí  slouží  tzv.  push
a pull faktory.

Push znamená v překladu tlačit, strkat, pohánět. Push faktory jsou tedy ta-
kové, které danou osobu  tlačí do rizikové situace a zvyšují její zranitelnost.
Push faktory popisují příčiny obchodování z hlediska oběti a většinou se týkají
situace v zemích původu obětí a jejich sociálního zázemí. Patří sem „chudoba,
nedostatek  přístupu  ke  vzdělání  a  informacím,  vysoká  míra
nezaměstnanosti.“  

45 Luise Shelley ve své knize „Human trafficking: a global
perspective“ 

46 řadí  mezi  push  faktory ještě  nedostatek  možností  získat  za-
městnání,  ekonomickou  nestabilitu  v  jednotlivých  regionech  světa,  korupci,
úpadek hraničních kontrol, genderovou a etnickou diskriminaci, politickou ne-
stabilitu a válečné konflikty.

Slovo pull znamená táhnout nebo vléct. Pull faktory jsou tedy takové, které
danou osobu do rizikové situace vtahují zvenčí. Vznik pull faktorů v obchodu
s lidmi je poháněn poptávkou v cílových zemích.

43 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v
teorii a praxi. (Str. 20)

44 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v
teorii a praxi. (Str. 30)

45 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 21 - 22)

46 Shelley, L. Human trafficking. (Str. 37 - 58)
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Například obchodování za účelem komerčního sexu úzce souvisí s expanzí a rozrůzně-
ním sexuálního zábavního průmyslu. Též lze pozorovat, že se zvedla poptávka po dět-
ském sexu.47

Mezi pull faktory například patří poptávka po pracovní síle, možnost vyšší-
ho životního standardu, přesvědčení v chudé komunitě, že v dalekém velkém
městě lze najít více příležitostí pro kvalitnější život.48

Shrnutí faktorů ovlivňujících obchod s lidmi podle Šárky Blatníkové49:

•Vysoká poptávka po levném, prodejném sexu a po levné pracovní síle,

•nerovnováha mezinárodních ekonomických vztahů,

•chudoba a ekonomická nestabilita v zemích původu,

•silný tlak rodiny a sociálního okolí;  vyšší  tolerance k porušování lidských práv
(především v zemích původu),

•nerovnoprávnost  pohlaví  (genderová  diskriminace,  obecná  tendence  k  nižšímu
ohodnocení žen v pracovním procesu, špatný přístup ke vzdělání a pracovním pří-
ležitostem),

•posunutý  systém  hodnot  ve  společnosti,  přílišná  orientace  na  principy  tržního
chování; mýtus snadného a pokojného života v západních zemích,

•morální  nedocenění  vlastní  osobnosti,  neschopnost  seberealizace;  touha  žen
uniknout z nudného, neperspektivního životního stylu a sociální kontroly původní-
ho prostředí,

•nedostatečná informovanost veřejnosti a obětí, nedostatečné právní vědomí,

•existující  mýty  o  obětech  obchodování  s  lidmi  („slušné  dívce  se  to  stát
nemůže“ x „může se to stát každé, nic proti tomu nemohu dělat, risknu to a vezmu
nabízenou pracovní příležitost“),

•naivita žen při hledání dobře placené práce či životního partnera za účelem sňatku,

•podcenění zdravotního rizika spojeného s provozováním prostituce.

47 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 21 - 22)

48 Shelley, L. Human trafficking. (Str. 37 - 58)
49 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.

(Str. 21 - 22)
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2. Prostituce a sexuální vykořisťování v ČR

Na tom, jak dnes rozumíme pojmu obchodování s lidmi, se výrazně podílel
nábor a vynucený přesun žen za účelem prostituce. Na počátcích 20. století se
v rámci diskuzí o abolicionismu začalo mluvit o tzv.  obchodu s bílým masem
a o potřebě jeho vymýcení. Aktivisté začali usilovat o zavedení tohoto pojmu
do mezinárodního práva. Diskuze o problematice obchodu s lidmi a prostituci
se  znovu  rozhořely  v  70.  letech.  Fenomén  sexuálního  vykořisťování  byl
ovlivněn rostoucím mezinárodním turismem, migrací, vzrůstajícím blahobytem
a sexuální revolucí. Ani dnes není problematika sexuálního vykořisťování méně
ožehavá. Shoda panuje v tom, že se týká nejen žen a dívek, ale i mužů a chlap-
ců50, a že se vyskytuje v mnoha různých formách jako je prostituce, striptýzový
tanec, pornografie, erotické masáže a další.51 Sama prostituce má více forem.
Lze ji nalézt na ulici, v klubech na privátech i v rámci eskortních služeb.

Hranice mezi prostitucí a sexuálním vykořisťováním jsou propustné a obě
oblasti  jsou  navzájem  propojené.  Často  lze  jen  těžko  určit,  kde  končí
„dobrovolná“ prostituce a začíná sexuální vykořisťování. S tím souvisí otázka,
jak se postavit k samotné problematice prostituce. Chtěla bych se pokusit tuto
otázku více rozebrat a představit rozdílné přístupy.  Také bych se chtěla zaměřit
na názvosloví používané v této oblasti, protože podle mého názoru ovlivňuje
to, jak daný problém vnímáme.

Ve zkratce popíši praktické dopady sexuálního vykořisťování na život obětí.
Zmíním,  čemu  musí  čelit  během  doby,  kdy  jsou  prostituované,  jaké  jsou
možnosti jejich vysvobození, jak by měla vypadat následná péče a několik po-
máhajících organizací, které na tomto poli působí. Také zasadím tuto problema-
tiku do legislativního a biblického rámce.

2.1 Prostituce

„Sexuální práce zahrnuje výměnu sexuálních služeb, představení a produktů
za materiální protihodnotu.“  

52

Definice samotná nevypovídá, jak je třeba se k této problematice stavět. Ne-
vysvětluje, co tento jev znamená pro společnost, pro osoby pracující v prostitu-
ci a jaké je jeho pozadí. Zda prostituci vnímat pozitivně, neutrálně nebo nega-

50 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v
teorii a praxi. (Str. 17)

51 Weitzer, R. Sex for sale. (Str. 7)
52 Weitzer, R. Sex for sale. (Str. 1)



tivně zůstává otázkou. Je tak široká, že se do ní vejde dobrovolná prostituce
i sexuální vykořisťování.  V akademickém prostředí i  v rámci feministického
hnutí  se  vede debata,  jak na prostituci  nahlížet  a  jestli  je  možné rozlišovat
problematiku prostituce a sexuálního vykořisťování, nebo zda je každý případ
prostituce také příkladem sexuálního násilí.

V osmdesátých letech bylo, díky feministkám jako Kathleen Barry, Carole
Pateman  a  Andrea  Dworkin,  představeno  pojetí  prostituce,  ve  kterém  jsou
všechny prostituované ženy obětí  zločinu.  Prostituce byla redefinována jako
forma sexuální nadvlády mužů nad ženami. Tento přístup vnímá prostituci jako
projev mužského sexuálního násilí a útlaku žen. Prostituce je tedy porušením
lidských práv a je obdobná s obchodováním s lidmi.53,54

Proti  tomuto pojetí  se zformoval  další  feministický diskurz,  který se vy-
mezuje proti pojetí žen jako pasivních obětí. Je poukazováno na to, že osoby
mohou  vykonávat  prostituci  na  základě  vlastního  uvážení.  Protože  pojem
prostituce získal během své existence negativní konotaci, začíná se používat
pojem sexuální práce.55

Zastánci  abolicionismu prohlašují,  že  lidská  práva  jsou  nejlépe  chráněna
ve chvíli, kdy je prostituce zakázána. Prostituci považují za hluboce diskrimi-
nující akt a odmítají ji považovat za druh práce. Abolicionisté jsou toho názoru,
že ženy provozující prostituci se k tomu nerozhodly, nýbrž byly nějakým způ-
sobem donuceny a  s  prostitucí  by neměly dále  pokračovat.  S  tím  souvisí,
že abolicionisté podporují  kriminalizaci  osob,  které pomocí  prostituce vyko-
řisťují druhé, popřípadě kriminalizaci poptávky po sexuálních službách (zákaz-
níky).56 Tento přístup můžeme pozorovat například ve Švédsku a nově jej za-
vedli ve Francii.57 Přístup pracuje i s východiskem, že obchodníci prostřednic-
tvím novodobých otrokářských praktik maximalizují své profity a minimalizují
náklady. Pro zákazníky to znamená, že za nižší cenu dostanou více a není potla-
čována svoboda jejich chování. Zákazníci si toho sice sami většinou nejsou vě-
domi, ale nepřímo využívají výhody pramenící ze situace obchodování s lidmi.

53 Havelková, B. European Gender Equality Under and Safter State Socialism.
54 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 18)
55 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 18)
56 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 16)
57 Viz  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/francie-schvalila-tresty-pro-klienty-

prostitutek_290993.html
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Zda by využívání sexuálních služeb mělo být kriminalizováno však není jedno-
značné.58

V knize „Sex for sale“ 

59 jsou uvedena dvě protichůdná, ale dnes běžná para-
digmata používaná na poli sociálních věd. První usiluje o odsouzení prostituce
jako něčeho společensky nežádoucího a nebezpečného a nazývá se paradigma
útlaku (oppression paradigm). Upozorňuje,  že osoby se zřídka kdy rozhodly
k prostituci naprosto dobrovolně. Jejich svobodná volba byla omezena zneuží-
váním v  dětství,  s  prostitucí  začaly mezi  13-14 rokem,  byly oklamány ob-
chodníky nebo pasáky a často jsou drogově závislé. Kritici tohoto paradigmatu
upozorňují, že toto pojetí pracuje pouze s extrémními případy a generalizuje je.
Druhé paradigma usiluje o normalizaci prostituce a je nazýváno paradigmatem
zmocnění (empowerment paradigm). Sexuální práce je zde zařazena mezi ostat-
ní normální profese. Sexuální pracovnice by neměly být vnímány odlišně od ji-
ných pracujících žen a sexuální práce by měla být zasazena do legálního rámce.

Z  paradigmatu  útlaku vychází  například  příručka  „Hands  that  heal“  

60

Pracuje na základě abolicionistického a křesťanského pojetí této problematiky.
Upozorňuje, že velmi důležité je použití vhodné terminologie. Udává výčet ter-
mínů, které by se měly a neměly používat, když tomu tak bylo posledních třicet
let a pojmy byly prosazované známými osobami, které se prostitucí živí (Carol
Leigh – Scarlet the Harlot).

Mezi zakázané pojmy řadí například:

•sexuální práce,

•sexuální pracovnice,

•sexuální byznys,

•dospělý poskytovatel sexuálních služeb,

•sexuální sektor, 

•nucená & dobrovolná prostituce,

•nucený & dobrovolný obchod,

•migrující sexuální pracovník,

•klient,

•zákazník.

58 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 22)

59 Weitzer, R. Sex for sale. (Str. 3 - 7)
60 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal. (Str. 36 - 39)
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Žádoucí by naopak bylo používat označení:

•prostituované osoby,

•ženy/děti v prostituci,

•prostituování,

•oběť sexuálního průmyslu (sex industry survivor),

•organizované sexuální vykořisťování,

•komerční sexuální využívání.

S tímto pojetím prostituce jsem se v České republice setkala spíše méně
a většinou v křesťanském prostředí (misijní organizace jako např. Operace mo-
bilizace nebo YWAM).

Paradigma zmocnění je  podle  mého  názoru  v  České  republice  rozšířené
více. Pracuje s ním například organizace Rozkoš bez rizika, která má velký po-
díl na utváření obrazu prostituce v české společnosti a na poli sociální práce. Ve
své literatuře používá právě termíny jako sex byznys,  sexuální pracovnice,  zá-
kazník,  které  jsou  podle  „Hands  that  heal“ nežádoucí.  Prosazuje  vnímání
prostituce jako normální práce, a bojuje za to, aby prostituce dostala právní rá-
mec, čímž by osoby v prostituci byly chráněné zákonem a mohly by se snáze
dožadovat naplnění svých pracovních práv. Jako příklad udává Německo, kde
je  prostituce  legální  a  lze  ji  vykonávat  v  zaměstnaneckém poměru  i  samo-
statně.61

 V knize „Sex for sale“ je uváděno ještě třetí, alternativní paradigma, které
bere v potaz, že na poli sexuální práce existuje velmi různorodé uspořádání
pracovních ujednání, mocenských vztahů a pracovních zkušeností. Na rozdíl od
předchozích dvou pojetí, toto tzv. polymorfní paradigma (polymorphous para-
digm) zohledňuje komplexnost  problematiky prostituce  a je  citlivé  vůči  ne-
rovnoměrnému uspořádání, hierarchickému uspořádání a kontrole pracovníků.
Říká, že kromě různých typů sexuální práce, má na tuto problematiku vliv kul-
turní a geografické pozadí. Měly by být citlivě zváženy proměnné jako je vikti-
mizace, vykořisťování, možnost volby, uplatnění na pracovním trhu, sebeúcta
a další dimenze, které s touto různorodostí souvisí a které jsou často v rámci
předchozích  dvou  paradigmat  vnímány konstantně.  Stoupenci  polymorfního
paradigmatu bojují za zboření mýtů, které se v této oblasti dlouhodobě drží.62

61 Šídová, L., Poláková, J., Malinová, H. Ze sexbyznysu na trh práce? (Str. 13 - 17)
62 Weitzer, R. Sex for sale. (Str. 6)
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2.2 Prostituce jako forma sexuálního vykořisťování

Klíčovými  prvky obchodování  s  lidmi  jsou  donucení,  zneužití  a  podve-
dení.63 Pokud  je  tedy prostituování  osoby přítomna  ještě  třetí  strana,  která
z toho má zisk, jedná se o případ obchodování s lidmi či sexuálního vykořis-
ťování.  Vykořisťovaným osobám v  prostituci  bývá znemožněno  rozhodnout
o počtu zákazníků, které obslouží, musí odevzdávat velkou část svého výdělku
pasákovi  a/nebo  není  jim  povoleno  odmítnout  sexuální  styk  nebo  nějakou
konkrétní sexuální praktiku.

Na zranitelnosti osoby vůči sexuálnímu vykořisťování se stejně jako na ji-
ných typech obchodu s lidmi podílí obecné push a pull faktory. V souvislosti
s touto oblastí se však mluví ještě o dalších specifických aspektech, které zvy-
šují riziko, že se osoba stane obětí.  Rizikovou skupinou jsou třeba uprchlíci
a obyvatelé azylových domů, mladí lidé lidé toužící po práci v zahraničí a děti
ulice.64

Obchodníci se mnohdy zaměřují na matky s dětmi, díky kterým je můžou
snáze vydírat. Mnoho prostituovaných žen z ciziny žije v dluhové pasti. Jsou
volné,  poté  co  splatí  dluh  ve  výši  mnoha  tisíc  euro.  Tento  dluh  většinou
vznikne na základě nárokování si nákladů za transport do cizího státu a zpro-
středkování práce.65 Mladé dívky v prostituci a osoby pracující  na ulici jsou
skupinou ohroženou kuplířstvím.66

Za krátkou zmínku stojí kategorie mužů, kteří využívají sexuálních služeb
a se kterými se ženy v prostituci  setkávají.  Běžnými zákazníky bývají  muži
v krizi středního věku, muži nespokojení v běžných vztazích, ti co hledají první
sexuální zkušenost a hosté rozluček se svobodou. Dále je běžné potkat muže,
kteří přišli z důvodu deviace nebo nějakých speciálních požadavků, které se
stydí přiznat před svými partnerkami. Asi jedna třetina z celkového počtu zá-
kazníků jeví násilné a sadistické sklony.67

63 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 14)

64 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 76)
65 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 20 - 21)
66 May, T., Harocopos, A., Hough, J. M. Z lásky nebo za peníze. (Str. 21, 58)
67 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heal.
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2.3 Česká legislativa upravující obchod s lidmi a prostituci

Obchod s lidmi je v ČR vnímán jako závažná trestná činnost. Přistupuje se
k němu jako k formě organizované trestné činnosti spojené s jinou závažnou
trestnou činností  a bere se jako jasná priorita  vymáhání  práva.  Zisky z  této
činnosti  bývají  předmětem  praní  špinavých  peněz  a  umožňují  další  trestné
činnosti a nabytí vysokého společenského postavení.68

Aktuální definice obchodu s lidmi v trestním zákoníku České republiky ko-
responduje  s  Palermskou  definicí.  Zákon  č.  40/2009  Sb.,  který  vstoupil
v účinnost 1.1.2010, se však nesoustředí až tak na definování samotného jevu,
ale na definování pachatele. Trestného činu obchodování s lidmi dopouští ten,
kdo:

Za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího
omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, za-
držuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování
anebo k výrobě pornografického díla,

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z ta-
kového jednání.69

Oproti definici v původním zákoníku70 je zde několik změn. Nově se objevi-
la zmínka o výrobě pornografického díla v oblasti sexuálního vykořisťování.
Oblast  pracovního  vykořisťování  byla  rozšířena  o  nucenou  službu  v  oz-
brojených silách a dále je zde nově zmínka o odběru tkáně, buňky nebo orgánu
z těla.

Podle publikace „Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
v teorii a praxi“ 

71 lze obchod s lidmi také definovat jako „proces, při kterém je
s osobou nakládáno jako se zbožím.“ Osoba se stává předmětem obchodního
vztahu mezi obchodníkem a  kupujícím. Za trestný čin obchodování s lidmi je

68 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 15)

69 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní  zákoník, ust. § 168 (2)
70 č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 232
71 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v

teorii a praxi. (Str. 36 - 37)
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trestně odpovědný obchodník (prodávající) i vykořisťovatel (kupující). Vykořis-
ťovatel je dále trestně odpovědný za jednání, které spočívá v samotném vyko-
řisťování osoby. Mezi obchodovanou osobou a organizovanou kriminální sku-
pinou  vzniká  důležitá  vazba,  která  způsobí,  že  obchodované  osoby  jsou
vhodnými adepty pro vytváření dalších sítí. Organizují například nábor, páchají
další drobnou trestnou činnost nebo působí v rámci kontaktní sítě.72 Co se týká
obchodu se ženami a organizování prostituce, v roce 2006 se na území ČR pod-
le odhadů objevil tento druh organizovaného zločinu v první desítce.73

Typů zločineckých organizací  zabývajících  se obchodem s  lidmi  existuje
velké množství a působí na mnoha úrovních. Často mezi nimi probíhá konku-
renční  boj.  Můžeme je rozdělit  na základě úrovně, na které působí  (rodina,
etnikum, mezinárodně fungující), na základě jejich vnitřní struktury (standardní
hierarchie, regionální, hierarchické konglomeráty, jádrová kriminální skupina,
organizované kriminální sítě) a rovněž můžeme pozorovat typické role, které se
v těchto organizacích uplatňují (šéf, tipař - scout, náborář, padělatel, přepravce,
vykořisťovatel, dohazovači, atd.).74

Pro obchodované osoby, které porušily zákon v průběhu nebo v důsledku
toho, že je s nimi obchodováno existuje princip beztrestnosti. Tento princip je
sice důležitý, ale v mezinárodním právu není ustanoven závazně.75 Pokud se
obchodované osoby cizího původu rozhodnou spolupracovat s orgány činnými
v trestním řízení, může jim být udělen dlouhodobý pobyt na území za účelem
ochrany. Dle § 42e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR,
mají  pravděpodobné oběti  trestného činu obchodování  s  lidmi jednoměsíční
lhůtu na rozmyšlenou o spolupráci. O udělení dlouhodobého pobytu za účelem
ochrany na území rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky MV ČR.76

Prostituce v ČR není povolená ani zakázaná. Na základě aboliční ideologie
se trestají některé její doprovodné projevy.77 V současné době sice neexistuje

72 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 14)

73 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 14) Podle: Podle: Cejp Martin:  Organised crime in the Czech Republic in 2006
compared with developments between 1993 and 2005. Trends in Organized Crime. Vo-
lume 12, No 1/2009, pp 30-58. New York: Springer Science, ISSN 1084-4791

74 Blatníková,  Š.  Sexuální  vykořisťování  jako  forma závažné  organizované kriminality.
(Str. 14, 30 – 31, 37)

75 Střítecký, V. a Topinka, D. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v
teorii a praxi. (Str. 27)

76 Viz http://www.strada.cz/cz/obchos-s-lidmi/pobyt-obchodovanych-osob-na-uzemi-cr
77 Viz http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=0&clanek=173 
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zákon, který by se zabýval problematikou prostituce jako takovou, ale pravo-
mocí obcí je vydávat právní předpisy týkající  se veřejného pořádku. Mohou
stanovit místní zákaz prostituce (zejména té pouliční) obecně platnou vyhláš-
kou.78 Vyhlášky zakazující  pouliční  prostituci  uplatňují  např.  Praha,  Plzeň,
Chomutov a další.  Osoby, které tento zákaz poruší,  se dopouštějí  přestupku
a může jim být uložena bloková pokuta splatná na místě (v Praze to bývá ob-
vykle 500–1000 Kč).79

S problematikou prostituce je však spojen fenomén kuplířství, který už pod-
le ustanovení trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 189  trestním činem je. Zá-
kon  stanoví,  že  kuplířstvím  je  vinen  ten,  „kdo  do  jiného  přiměje,  zjedná,
najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce
provozované jiným.“

Metody kuplířů jsou propracované. Běžně používají manipulaci, fyzické ná-
silí či závislost na drogách k udržení nadvlády nad vykořisťovanými osobami.80

Díky tomu,  že znají  způsoby,  jak ustanovení  o  kuplířství  obejít,  jsou těžko
polapitelní.  Obvyklým způsobem majitelů  erotických klubů,  jak  se  vyhnout
možnosti obvinění z kuplířství, je označení prostor za soukromé.

Majitel podniku obvykle vlastní živnostenské oprávnění např. na pohostinskou činnost
nebo provoz klubu s hudební produkcí (např. kabaret), pro niž má vyhrazeny prostory,
a ostatní prostory označí za soukromé. Ztíží tím policii možnost kontroly soukromých
prostor. Soukromé prostory majitel půjčuje svým „známým“ (sexuálním pracovnicím),
které si do těchto prostor vodí své „známé“ (tedy zákazníky).81

Problematika obchodování s lidmi bývá spojena s mnoha dalšími trestnými
činy. Těmi můžou být kromě kuplířství a vykořisťování například těžké ublí-
žení na zdraví (§ 145), mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149), zba-
vení osobní svobody (§ 170), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), tý-
rání svěřené osoby (§ 198),  přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účast
na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3. Pokud se někdo
dozví o spáchání trestného činu obchodování s lidmi, má podle § 368 trestního
zákoníku č 40/2009 Sb. ohlašovací povinnost.

78 Havelková, B., Bellak-Hančilová, B. Co s prostitucí? (Str. 10)
79 Šídová, L., Poláková, J., Malinová, H. Ze sexbyznysu na trh práce? (Str. 55)
80 May, T., Harocopos, A., Hough, J. M. Z lásky nebo za peníze. (Str. 59)
81 Šídová, L., Poláková, J., Malinová, H. Ze sexbyznysu na trh práce? (Str. 50)
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2.4 Biblické hledisko

Pro křesťanské  pracovníky v  pomáhajících  profesích  může být  podstatné
také biblický pohled na danou tematiku. V sekulárních organizacích sice bývá
kladen důraz na oddělení osobního vyznání od profesionálního působení, pro
autenticitu  pomáhajícího pracovníka je však důležité, aby působil v souladu se
svým vnitřním přesvědčením.

Naše  kultura  vyrostla  z  velké  části  z  křesťanských  kořenů  a  mnoho
křesťanských  hodnot  je  stále  její  součástí.  V  lidovém  pojetí  se  však
za křesťanské často považují i postoje, které v historii vznikly neporozuměním
biblické zvěsti, a i ty do značné míry ovlivňují smýšlení společnosti. Na lidi,
kteří upadli na dno společnosti a živili se různými pochybnými způsoby včetně
prostituce,  bylo  pohlíženo  s  opovržením a  morálním  odsouzením,  přestože
z křesťanského učení vyplývá, že nikdo nemá právo druhého odsuzovat a povy-
šovat se nad něj, protože před Bohem není nikdo spravedlivý 

82. 

Moderní psychologie upřednostňuje  bio-psycho-socio-spirituální  přístup83.
Spirituální  aspekt  je  tedy  třeba  vždy  brát  v  potaz.  Například  některé
prostituované  ženy mají  křesťanské  kořeny,  chodí  i  pravidelně  do  kostela.
Otázka víry je tedy podstatná.  Mnoho z nich prožívá velký rozpor mezi svojí
vírou a způsobem života a je to téma, o kterém potřebují mluvit. 

V  Bibli  se  téma  prostituce  a  obchodu  s  lidmi  vyskytuje  mnohokrát.
Ve Starém zákoně nalezneme texty, které jsou narativní a nehodnotící. Je to na-
příklad příběh o Támar84, která ovdověla, aniž by stihla zplodit potomky. Svojí
neutěšenou situaci  vyřešila  tím,  že se převlékla za nevěstku a svedla svého
tchána Judu. Ten vůči ní předtím nenaplnil svojí povinnost dát jí za muže další-
ho ze svých synů, který by svému bratrovi zplodil potomka. Támar otěhotněla,
a když se to zjistilo, měla být upálena. Pomocí pečetidla, šňůrky a hole, kterou
jí Juda předtím zanechal,  dokázala jeho otcovství.  Juda pak uznal svoje ne-
spravedlivé jednání. Další  známou biblickou postavou je jerišská prostitutka
Rachab85, která zachránila Izraelské zvědy, kteří k ní přišli přespat. Když jí král
Jericha nařídil, aby je vydala, ukryla je a krále oklamala. Když bylo Jericho do-
byto, ona i celá její rodina byli na oplátku ušetřeni a stali se součástí izraelské-

82 Bible, Římanům 3,10.23
83 Viz

http://psychoterapie.fss.muni.cz/files/field_files/magazine/285/psychoterapie_3_2013.pd
f (Str. 194)

84 Bible, Genesis 38
85 Bible, Jozue 2 - 11
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ho lidu. Z Nového zákona se dozvídáme, že tato žena je součástí rodokmenu
Ježíše Krista. 

Na jiných místech je zdůrazněn požadavek sexuální čistoty. V knize Levi-
ticus,  která  se  týká  izraelských  zákonů,  je  prostituce  uvedena  jako  něco,
co ovlivňuje svatost celého národa a kněžím je zakázáno pojímat prostitutky
za manželky.  Pokud  by  se  jejich  dcera,  manželka  nebo  kdokoli  z  rodiny
prostituci věnoval, musí být ukamenován/a.86

V některých prorockých knihách je  obsažen předpoklad,  že  prostituce  je
negativní  jev.  Například  v  knize  Ozeáš87 je  obraz  prostitutky  použit  jako
příklad, na kterém měl Izrael pochopit svůj nestálý vztah k Bohu. Izrael je při-
rovnáván k prostitutce, která smilní, tak jako Izrael smilní s cizími božstvy.
Zde je patrný odkaz na kultickou prostituci okolních národů, která byla izrael-
skému  lidu  zapovězena,  přesto  se  však  na  jeho  území  objevovala.  Příklad
nalezneme u proroka Ozeáše, který si na Boží příkaz vzal nevěstku Gomeru
a měl s ní děti. I když byla Gomera nevěrná, Ozeáš s ní stále zacházel jako se
svojí ženou. Jeho vztah s Gomerou měl být symbolem pro vztah Hospodina
a Izraele, měl ukázat Boží věrnost a postoj milosrdenství a odpuštění. 

Zmínka o  prostitutkách je  i  v  Novém zákoně.  Asi  nejznámější  je  Marie
z Magdaly, z níž Ježíš vyhnal sedm démonů, a která byla podle církevní tradice
předtím  prostitutkou.  Následně  se  však  stala  jednou  z  Ježíšových  nejod-
danějších následovnic. Na jiném místě Ježíš upozorňoval starší lidu a velekně-
ží, že celníci a nevěstky je předcházejí do Božího království.88 I když se tento
příběh přímo netýká problematiky prostituce, plyne z něj důležité ponaučení.
Člověk by neměl soudit druhé a hledat na nich chyby, protože subjektivní vní-
mání reality může být  zkreslené. Tento princip je v sociální práci velmi důleži-
tý a bývá zakotven v etických kodexech pomáhajících organizací.

V Bibli nalezneme nejen zmínky o prostituci, ale i teologický základ pro boj
proti obchodu s lidmi. V křesťanském pojetí je Hospodin Bohem spravedlnosti
a  žehná  těm,  kdo  spravedlnost  prosazují.89 Podstatné  je  pojetí  lidské  dů-
stojnosti.  Člověk  je  Bohem  stvořený  a  je  jeho  obrazem.90 Je  spravedlivé,
aby bylo s každým člověkem zacházeno s láskou, respektem a důstojností.91

V Novém zákoně Ježíš Kristus nabízí osvobození, naději a nový život. Mnoho

86 Carson, M. L. S. Setting the Captives Free. (Str. 74)
87 Bible, Ozeáš 1 - 3
88 Bible, Matouš 21, 31
89 Bible, 2. Královská 19,7
90 Bible, Genesis 1,27
91 Bible, Galatským 3,28.29
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jeho výroků se týká toho, jak bychom se měli chovat k chudým a utlačovaným
skupinám.  „Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých ne-
patrných bratří, mně jste učinili.“  

92

V listu Filemonovi93 se Pavel zastává uprchlého otroka Onezima. Prosí jeho
pána Filemona, aby Onezimovi, který se mezitím u Pavla obrátil, odpustil jeho
provinění a popřípadě ho Pavlovi propůjčil k další službě. List není protestem
proti instituci otroctví, ale na druhou stranu tu Pavel upozorňuje, že v Kristu
jsou lidé bratři, a podle toho by se k sobě měli chovat nehledě na sociální po-
stavení.

Posledním  biblickým  tématem,  které  bych  chtěla  zmínit,  je  teologie
o hodnotě ženy. Pouze v několika málo společnostech na světě je ženám při-
řazena  dominantní  role.  Následují  kultury,  kde  jsou  ženy označovány jako
mužům rovné. Ve velké části světa jsou však ženy vnímány jako méněcenné
a méně dobré. Jsou vlastněny mužskými členy své rodiny.94 Jaký je pohled Bib-
le na tuto problematiku? Podle Genesis je žena Božím výtvorem stejně  jako
muž. Je Božím obrazem. Bůh ji zhodnotil jako dobrou a požehnal jí. Muži je
pomocí jemu rovnou.95 V Bibli je mnoho ženských hrdinek, které byly nezávis-
lé a Bůh skrze ně jednal. Známý je příběh o soudkyni Deboře, která vedla Iz-
raelský národ do bitvy  proti Jabínovi, králi kenaanskému96 a o jeho vojevůdci
Síserovi,  který byl zabit  rukou ženy Jáel.97 Dvě knihy, Rut a Ester, jsou po
svých ženských hrdinkách dokonce pojmenované.

Zajímavé jsou některé novozákonní texty, které jakoby korespondují s tra-
dičním patriarchálním pojetím společnosti a z pohledu dnešní západní kultury
se nám mohou jevit jako velmi konzervativní a dokonce podporující dominant-
ní mužské postavení (například, že muž je hlavou své ženy nebo že žena se má
svému muži podřizovat98). Pokud však vezmeme v úvahu tehdejší kulturní oby-
čeje, můžeme vidět,  jak radikálně jiný pohled na postavení ženy křesťanské
učení přináší. Jednak v tom, že doplňuje a rozšiřuje tradiční pohled na manžel-
ství. Muž má být hlavou – ale tak, jako je Kristus hlavou své církve, za kterou
se obětoval. Muži se tedy mají obětovat za své ženy. Výrok, že ženy se má své-
mu muži podřizovat je doplněn příkazem, že muži mají své ženy milovat.99

92 Bible, Matouš 25,40b
93 Bible, Filemonovi
94 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heals. (Str. 97)
95 Bible, Genesis 1,27.31
96 Bible soudců 3,4 – 3,24
97 Bible, Soudců 3,18 – 3,22
98 Bible, 1. Korintským 11,3; Koloským 3,18
99 Bible, Koloským 3,19
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Dále  se  tento  pohled  liší  v  obecném  náhledu  na  postavení  ženy,  který  se
projevil jak v Ježíšově vztahu k nim i v praxi prvotní církve. Ježíš se běžně stý-
kal  s  různými  ženami,  mnohé  byly jeho  následovnicemi.  Ke  všem,  včetně
prostitutek a tzv. cizoložnic, se choval s láskou a respektem  V prvotní církvi
pak lze nalézt mnoho vážených a aktivních žen, které byly zapojeny do jejího
fungování. Biblický pohled na ženu je tedy plný respektu a úcty a staví ji muži
na roveň („V Kristu není muž ani žena.“ 

100).

2.5 Pomáhající organizace

Významnou pomáhající organizací v ČR je nevládní nezisková organizace
La Strada.101 Je součástí mezinárodní sítě organizací La Strada International.
Zaměřuje se na řešení problematiky v oblasti obchodu s lidmi. V ČR se jedná
o jedinou specializovanou a profesionální  organizaci svého druhu. Poskytuje
pomoc výhradně osobám, které splňují atributy obchodované a vykořisťované
osoby, což nepokrývá osoby, které svojí situaci nemohou dokázat. Neposkytuje
pomoc nezletilým osobám. Cílové skupině nabízí sociální služby a věnuje se
prevenci.  „Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a
vykořisťování  a  poskytovat  podporu  a  ochranu  vykořisťovaným,  ob-
chodovaným  a  vykořisťováním  a  obchodováním  ohroženým  osobám.“  

102

O stejný cíl usiluje i na právní a politické úrovni.

Další organizací je nestátní nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA.103

Za  cíl  si  klade  zmenšení  sociálních  a  zdravotních  rizik  osob  pracujících
v sexbyznysu. Pracuje s principem empowerment, což znamená, že se snaží své
klientky zplnomocnit a vést ženy k vytváření vlastních limitů a hranic při práci
v sexbyznysu i v osobním životě. Zasazuje se o posílení práv žen poskytujících
placené sexuální služby (sexuálních pracovnic). V Plzni funguje podobná or-
ganizace s názvem Ulice104, která  poskytuje sociální a zdravotní služby oso-
bám ohroženým sociální exkluzí. Realizuje sociální práci v oblastech uzavřené
drogové scény a pouliční a klubové prostituce.

Pokud  se  osoba  ocitne  v  krizové  situace,  může  se  obrátit  o  pomoc
i prostřednictvím telefonické krizové linky. V ČR například funguje SOS linka
(222 71 71 71) La Strady nebo NON STOP linka (737 23 40 78) Charity.

100 Bible, Galatským 3,28
101 Viz http://www.strada.cz/cz/o-nas/o-nas
102 Viz http://www.strada.cz/cz/o-nas/o-nas
103 Viz http://www.rozkosbezrizika.cz/o-nas
104 Viz http://www.ulice-plzen.com/
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V oblasti prostituce a sexuálního vykořisťování dále na území ČR operují
některé  misijní  organizace jako Operace mobilizace105 nebo YWAM (Youth
with a mission). Jejich hlavní náplní je pastorační práce s danými osobami,
ale okrajově se věnují též sociální práci a snahou o rozšíření povědomí o tomto
problému v české společnosti. V případě potřeby se snaží kontaktovat další po-
máhající organizace jako je například Armáda Spásy, Diakonie, Charita nebo
La Strada. Jejich křesťanská východiska však znemožňují, aby byla navázána
spolupráce s organizací jako je Rozkoš bez Rizika, která zastává zcela opačný
pohled na prostituci.

2.6 Dopady vykořisťování a způsoby pomoci

Vysvobození  oběti  z  prostředí  ovládaného  obchodníky obvykle  vyžaduje
velké  množství  času,  zdrojů,  propracovanou  strategii  a  know  how.  Ob-
chodovaná osoba si své situace nemusí být vědoma. Způsobů, jak mohou být
oběti obchodu s lidmi vysvobozeny, je více. Vesměs se jedná o komplikovaný
a dlouhodobý proces. Mezi způsoby osvobození patří útěk, policejní razie nebo
zprostředkovaná pomoc od zákazníka, rodiny nebo jiné náhodné osoby.106

V publikaci  „Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“107

autorka upozorňuje, že touto náhodnou osobou může být třeba lékař. Právě ten
je často jedinou osobu, která má možnost se s obětí obchodu setkat a nepatří
mezi  kriminální  skupinu  obchodníků.  Vyjmenovává  příznaky  obchodované
osoby, které může lékař rozpoznat:

•poruchy zdraví,

•indikátory násilí,

•příznaky stresu,

•odmítání komunikace a nedůvěra,

•pocity ohrožení a obavy o své blízké, 

•chybí schopnost náhledu na situaci, 

•chybí doklady a zdravotní pojištění, 

•doprovázející osoba usiluje o absolutní kontrolu a manipulaci.

Specifické indikátory u dětí :

105 Viz http://www.cz.om.org/index.php/en/about-us/what-we-do/caring-for-marginalized 
106 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (str. 22)
107 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 56)
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•absence účasti na preventivních prohlídkách,

•příznaky energetické a biologické malnutrice,

•retardovaný či nerovnoměrný psychomotorický vývoj,

•indikátory deprivace, násilí a stresu.

Útěk nebo vysvobození však ještě neznamená, že je proces pomoci u konce.
Postiženým osobám by měla být neprodleně poskytnuta krizová intervence, lé-
kařská péče a další služby. Pokud je oběť zahraničního původu, vzniká snaha
o její reintegraci. Může být zařízen její bezpečný návrat do vlasti nebo se může
pokusit o legalizaci svého pobytu na území ČR.108 Oběti obchodu s lidmi často
postrádají informace. Je vhodné, aby pomáhající strana měla připravené infor-
mační materiály, pokud možno ve více jazycích.

Pokud je možné vysvobozenou osobu identifikovat jako oběť trestného činu
obchodování  s  lidmi  (existují  důkazy  o  obchodování  nebo  vykořisťování),
může snáze  obdržet  velmi  potřebnou následnou péči.  To je  rovněž  žádoucí
z hlediska  práva  a  zamezení  sekundární  viktimizaci  (například  nevhodnou
deportací do země původu). Sekundární viktimizace se pak pojí s pocity křivdy,
nedůstojnosti a izolace. 

Důležitou zásadou je tedy snaha o zachování důstojnosti klienta a respekt
k jeho osobě.   Klienta  nelze  obelhávat  a  slibovat  mu  něco,  co není  možné
splnit. Tato snaha může vést k dočasnému uklidnění, avšak následně nutně do-
chází k pocitům zklamání a k porušení důvěry mezi pomáhající stranou a danou
osobou. To pak má nepříznivý dopad na možnosti další spolupráce. Důležité je
dodržovat anonymitu a utajení, aby se osoba cítila bezpečně. Rovněž je třeba
dbát na obecná bezpečnostní opatření. V sociální práci je uznáván princip, že
klient sám je odborníkem na svoji situaci, a tudíž by pomáhající strana měla
brát  vážně jeho hodnocení  situace  a  možných rizik,  které  vnímá ve  vztahu
k sobě i své rodině.

Oběti  obchodu s  lidmi  musí  rovněž  čelit  velkému množství  zdravotních
a psychických  následků.  Některé  potíže  se  projeví  už  během  procesu  ob-
chodování a vykořisťování, některé přetrvají i poté, co jsou z tohoto prostředí
vysvobozeny, jiné se objeví právě v tu chvíli. 

Prvním a výrazným faktorem, který je společný pro všechna odvětví obcho-
du s lidmi, je extrémní stres. Ten mívá fyziologické, emocionální a behavio-
rální příznaky.  Na tělesné úrovni se mluví například o stresové nemoci, kterou
se myslí soubor onemocnění, s jejichž patogenezí je významně spojen právě

108 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 22)
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stres.  V psychické  rovině  je  zase  ohroženo samo vnímání  vlastního  Já  a  v
extrémních případech dochází k psychické smrti osobnosti, kdy se vytratí se-
beúcta a zhroutí se sebehodnocení.109

Podle studie  „Stolen smiles: The Physical and Psychological Health Con-
sequences of Women and Adolescents Trafficked in Europe“110, zažilo 60 % do-
tázaných  žen  nějakou  formu  násilí  ještě  předtím,  než  byly  obchodované.
32 % dotázaných zmínilo zkušenost se sexuálním zneužíváním a 50 % fyzické
násilí. Tato brzká zkušenost s různými formami násilí a zneužívání může zvýšit
zranitelnost  dívky vůči  obchodování  a  zvětšit  riziko  úmrtí.  Poté,  co  je  ob-
chodovaná žena vysvobozena, ji tato skutečnost může bránit v návratu domů.

Fyzické nebo sexuální násilí během situace, kdy byla žena obchodovaná, se
objevilo v 95 % případů a 71 % z nich zažilo obojí. Ženy udávaly zkušenosti
jako kopance během těhotenství, pálení cigaretami, rány do tváře, škrcení drá-
tem a vyhrožování střelnou zbraní. Více než polovina z nich byla během tohoto
procesu  nějak  zraněna.  Co  se  týká  ochrany při  pohlavním styku,  9  % ob-
chodovaných  žen  nikdy  nepoužívalo  kondom,  29  %  pouze  příležitostně
a 37 % vždy. 17 % žen mělo během doby, kdy byly obchodované, alespoň jeden
uměle vyvolaný potrat.111

Mohlo by se zdát, že největšími zdravotními problémy, kterým sexuálně vy-
kořisťované  ženy musí  čelit,  budou  pohlavně  přenosné  choroby.  Mezi  nej-
častější a nejúpornější tělesné symptomy, kterým ženy čelí v následné péči, jsou
však bolesti hlavy, únava, závratě, bolesti zad, bolesti žaludku a břicha a potíže
s pamětí. Tyto důsledky mohou znemožňovat ženě plně se zúčastňovat a sou-
středit na následné úkony, kterými musí projít (administrativní a právní úkony).
Více než 60 % žen trpí pánevními bolestmi, poševními výtoky a infekcemi.
Pouze 2 % žen hlásilo infekci HIV. Ať už jsou zdravotní následky jakékoli po-
vahy, součástí následné péče musí být nutně i zdravotní pomoc.112

Při následné péči se u více než poloviny žen projeví symptomy posttrauma-
tické stresové poruchy (dále PTSP). Patří mezi ně například poruchy spánku,
mimořádná únavnost, emoční otupělost, zdánlivě bezdůvodné výbuchy vzteku
a pláče, dezorientace, ztráta smyslu života, sebedestruktivní způsoby chování
a potíže v chování vůči ostatním lidem (přehnaná pasivita, uzavřenost, nedůvě-
řivost).113 Počet a intenzita těchto příznaků se při vhodné následné péči snižuje.

109 Vaníčková, E. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. (Str. 37 - 39)
110 Zimmerman, C. & Spol. Stolen Smiles. (Str. 2)
111 Zimmerman, C. & Spol. Stolen Smiles. (Str. 3)
112 Zimmerman, C. & Spol. Stolen Smiles. (Str. 2)
113 Porterfield, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu. (Str. 32 - 34)
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Pro ženu však mohou být nadále rizikové stresové situace, jako je rodinné se-
tkání,  azylové procedury,  policejní vyšetřování nebo soudní jednání.  Pod ta-
kovým tlakem se zvyšuje  riziko, že se některé ze symptomů PTSP znovu vrátí.
Dalšími závažnými psychickými symptomy objevujícími se u těchto žen jsou
příznaky depresivních poruch. Tyto dopady ženám ztěžují návrat do normální-
ho  života,  zvládnutí  základních  úkonů  jako  je  péče  o  rodinu,  nalezení  za-
městnání a získání vzdělání. Ženy se  musí vyrovnat se silnými pocity studu
a úspěšně  si  projít  procesem truchlení.114 Zpravidla  potřebují  dlouhodobou,
pravidelnou a konzistentní psychologickou péči.115

V různých státech je různý přístup k poskytování následné péče a její podo-
by se liší. Rozdíly najdeme například v délce poskytování péče, v typech za-
řízení,  která  mohou  fungovat  ve  státní  i  nestátní  sféře  či  v  požadavcích
na profesionalitu  personálu.  Stejně  tak  existují  nejrůzněji  koncipované  pod-
půrné  programy.  Péče  obsahuje  mnoho různých součástí  a  měla  by být  po-
skytnuta v takovém rozsahu, který oběti obchodování umožní zapojit se opět
do života  v  běžné  společnosti  a  projít  i  těžkostmi  spojenými  s  případným
soudním procesem. Důležité je předem zvážit, jak bude vypadat vstupní pro-
cedura a vytvořit bezpečné prostředí pro klienta. Součástí péče bývá například
poradenství, terapie, nácvik životních dovedností a možnost rozšíření vzdělaní.
Následná péče by měla zohledňovat nejen fyzické a psychické potřeby obětí,
ale i ty sociální a spirituální, jejichž naplňování je součástí zdravého života,
ke kterému tato péče směřuje.  Zároveň by se mělo dostat dobré péče i personá-
lu, pro který tato práce může být vysoce zátěžová, stresující a vyčerpávající.116

114 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heals. (Str. 187, 191)
115 Zimmerman, C. & Spol. Stolen Smiles. (Str. 3)
116 Grant, B. a Hudlin, C. L. Hands that heals. (Str. 140)
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Závěr

Cílem mé práce bylo co nejšířeji popsat problematiku obchodu s lidmi se za-
měřením na sexuální vykořisťování a prostituci za pomocí různých zdrojů, kte-
ré v dané oblasti existují,  a stručně toto téma rozšířit o biblický pohled. 

Na  začátku  práce  je  vymezen  pojem  obchod  s  lidmi pomocí  definice
v Palermském protokolu a Trestním zákoníku. Krátce jsem se zde věnovala his-
torii  i  současné  situaci  a  dále  formám  obchodu,  používaným  metodám
a prostředkům užívaným k jeho realizaci. Jeho příčiny jsem vysvětlila pomocí
push – pull modelu. 

V  dalších  kapitolách  jsem  se  snažila  vymezit  různé  možnosti  pohledu
na prostituci. Otázka, kdy je prostituce sexuálním vykořisťováním, je nesnadná,
pokud má být zodpovězena komplexně, bez zjednodušení. Hranice není jedno-
značná a je těžké tyto jevy oddělit. Do jisté míry záleží i na paradigmatu, skrze
které je na tuto problematiku pohlíženo. Pro lepší orientaci v této problematice
je zde i kapitola o české legislativě. 

Pojednání  o  dopadech  a  následcích  sexuálního  vykořisťování  na  oběti,
možnostech následné péče a o pomáhajících organizacích je zařazeno i z důvo-
du,  aby byla  konkrétněji  přiblížena  osobní  sféra  této  problematiky,  kterou
vzhledem k citlivosti tématu a bezpečnosti nelze prezentovat formou kazuis-
tiky, kterou jsem původně chtěla zařadit. 

Pro  doplnění  tématu  jsem  přidala  biblický  pohled  na  obchod  s  lidmi,
prostituci a postavení ženy, které s touto problematikou souvisí. Pro pracovníky
v pomáhajících profesích, kteří jsou křesťanského vyznání, je vyjasnění si bib-
lického hlediska důležité. V sekulárních organizacích sice bývá kladen důraz
na oddělení osobního vyznání od profesionálního působení, pro autenticitu  po-
máhajícího  pracovníka  je  však  důležité,  aby  působil  v  souladu  se  svým
vnitřním přesvědčením. Také osoby, se kterými se setkává, mohou chtít toto
téma reflektovat a on by na to měl být připraven.

V této práci jsem se snažila podat ucelené shrnutí problematiky a bylo by
nad její rámec zaměřit se na dílčí témata detailněji. Kromě prostituce existují
i další možnosti sexuálního vykořisťování (například výroba pornografie nebo
striptýzový tanec), které by si zasloužily vlastní prostor. Pokud to bude možné,
chtěla bych se při dalším studiu blíže zaměřit na dopady všech typů sexuálního
vykořisťování na oběti. Také bych se chtěla detailněji zabývat biblickým pohle-
dem na tuto problematiku a spiritualitou žen v prostituci.
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