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1.

Úvod
Fenomén prostituce je jevem, který s určitou nadsázkou bývá označován jako „nejstarší
řemeslo“; faktem však zůstává, ţe se s prostitutkami (a někdy i s prostituty) lze setkat ve
všech starověkých společnostech1. Podle některých autorů2 je moţné se dokonce
s chováním prostituci podobným setkat jiţ u některých primátů, kdy „opice prchající
s chutným soustem před nenaţraným samcem nastaví své genitálie, a zatímco si opičák
uţívá, samice v klidu dojí svačinu.“ Ať jiţ tyto teorie budeme brát váţně, či nikoli, jisté je,
ţe prostituce je jevem nikoli neutrálním, spíše kontroverzním a v určitém smyslu snad i
populárním. V určitých fázích rozvoje lidské společnosti byla prostituce součástí
náboţenských rituálů – vzpomeňme třeba na chrámovou prostituci v období starověké
Mezopotámie, jindy byla vnímána jako činnost společensky prospěšná – zde lze jako
příklad uvést státníka Solóna, který v Athénách nechal zřídit první nevěstinec, jehoţ
prostřednictvím hodlal léčit muţskou homosexualitu; někdy bylo povolání prostitutek
naopak povaţováno za nečestné a jako takové zakazované (například ve starém Římě, kde
prostitutky – ač nebyly z náboţenského ţivota zcela vyloučeny – sehrávaly důleţitou roli
při slavnosti Floralia na počest původně sabinské bohyně Flory3 – byly však řazeny mezi
osoby nečestné a vztahovala se na ně celá řada omezení).
Podoby prostituce i její chápání a hodnocení prošlo ve specifických kulturně historických
kontextech značným vývojem. V současné době jsou celosvětově akcentovány spíše
negativní jevy s prostitucí související, ať uţ se jedná o kuplířství, obchodování s lidmi,
případně dětskou pornografii apod.; nicméně ani v současné době neexistuje jediný,
univerzálně platný a všemi civilizovanými zeměmi přijímaný pohled na prostituci.
Jednotlivé státy se liší ve způsobech, jakými k prostituci přistupují, jakými ji regulují a jak
ji systémově řeší. Zobecněním lze dojít ke třem moţným základním způsobům, jak
prostituci v právu regulovat, přičemţ všechny tyto způsoby (přístupy) jsou v současném
světě uznávány, a to přesto, ţe se zatím ţádnému z nich nepodařilo prostituci vymýtit.
V jednotlivých zemích se rovněţ setkáváme s činností neziskových nevládních organizací,
jejímţ cílem můţe být určitý způsob kultivace prostituce, prevence venerických chorob a
pomoc osobám, které se staly předmětem mezinárodního obchodu s lidmi, apod. Činnost

1

Skřejpek, Michal: Prostituce v antickém Římě, in: Právní rozhledy 9/2003, C.H.Beck, s. 456
Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, Praha 2003, s. 55
3
Skřejpek, Michal: Prostituce v antickém Římě, in: Právní rozhledy 9/2003, C.H.Beck, s. 456
2
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takovýchto organizací je závislá na právní i sociální kultuře dané země, na její kulturní i
materiální vyspělosti, a v neposlední řadě rovněţ na jejích tradicích a zvyklostech.
Smyslem předkládané práce je ukázat, komparací konkrétních existujících úprav ve
vybraných právních řádech zemí Evropské unie, jakým způsobem si tyto státy při regulaci
prostituce počínají, a dále, jakým způsobem na předmětné státní regulace reaguje
společnost. Uvedené regulace jsou prezentovány v kontextu regulace České republiky,
přičemţ mohou tuzemskému zákonodárci poslouţit jako inspirace budoucí legislativy či
jako příklad určité moţnosti hodnotového východiska. Současně je představen kontext
mezinárodněprávních dokumentů a uveden příklad české regulace prostituce de lege
ferenda; prostituci je totiţ dle autorčina názoru nutné vnímat jako vysoce aktuální problém,
který musí být řešen, a to nejen prostředky práva, ale i prostředky mimoprávními, tj. na
úrovni společenské či sociální.

2.

Pojmové vymezení prostituce

2.1.

Pojem prostituce

Slovo prostituce pochází z latinského slovesa „prostituere“ – nabízet se, veřejně se
vystavovat4. Geist5 při vymezení pojmu prostituce na prvém místě uvádí, ţe se jedná o
označení „prodejné lásky“; jde přitom o řízenou, sociálně schválenou či trpěnou instituci
v hierarchicky organizovaných společnostech, která umoţňuje muţi či ţeně, mimo
monogamní

nebo

polygamní

formy

manţelství

v historicky

proměnné

podobě

předmanţelský nebo mimomanţelský pohlavní styk, při němţ jeden z partnerů k tomu
poskytuje příleţitostně nebo ţivnostensky své tělo, je-li mu poskytnut materiální zisk6.
Definičním znakem, resp. podstatu prostituce vystihující je skutečnost, ţe dochází
k poskytování sexuálního styku (příp. „kontaktu“) za určitou protihodnotu (tj. nemusí se
jednat pouze o peníze, ale i různé jiné výhody); přesto však nelze za prostituci povaţovat
veškeré případy, kdy dochází k uskutečnění sexuálního styku výměnou za nějakou
materiální výhodu – v takovém případě by bylo nutné za prostituci povaţovat i rozličné
4

Praţák, Josef M., Novotný František, Sedláček, Josef: Latinsko-časký slovník, KLP, Praha 1999, s. 1080
Geist, Bohumil: Sociologický slovník, Victoria publishing, Praha 1992, s. 311
6
Tamtéţ, odkazem Bernsdorfův Wörterbuch der Soziologie (1968)
5
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formy vztahů či dokonce manţelství7. Pro prostituci je dále charakteristické relativně časté
střídání partnerů sexuálního styku. Giddens uvádí, ţe „klíčovým aspektem novodobé
prostituce je skutečnost, ţe se ţeny a jejich klienti navzájem neznají; muţi se mohou stát
„stálými zákazníky“, ale vztah sám od počátku nevychází z osobní známosti“8.
Představitelka občanského sdruţení Rozkoš bez rizika, Hana Malinová, nahlíţí na sex
obecně jako na prostředek manipulace, jehoţ prostřednictvím lze získávat různé výhody,
avšak teprve v okamţiku, kdy „ve společnosti objektivně existuje moţnost koupit si sexuální
sluţby, mluvíme o fenoménu prostituce“.
Nejjednodušším definičním vymezením prostituce zůstává „poskytování sexuálních sluţeb
za úplatu“9. Prostituce se nevyskytuje u tzv. primitivních společností, ačkoli se i zde lze
setkat s jevy, které jsou často nesprávně jako prostituce označovány10 (pohostinská
prostituce apod.). Z hlediska časového lze říci, ţe je prostituce součástí ţivota přibliţně od
období starověku, přičemţ její výskyt stoupá s rozvojem měst; zatímco však ve starověku
byla prostituce často součástí rozličných náboţenských kultů a tradic (kult bohyně Isis
v Egyptě, mezopotamská chrámová prostituce apod.), v současné době je spojována spíše
s konzumním přístupem k sexualitě i k ţivotu obecně, resp. jakousi poptávkou (zejména
muţů) po neosobní kopulaci11, rozpadem malých komunit a rozvojem velkých neosobních
městských aglomerací. Ve všech soudobých vyspělých kulturách je tak prostituce
zařazována do oblasti sociální patologie, přičemţ jde o jeden z nejstarších sociálních jevů
porušujících normy sexuálního chování12. Některé současné společnosti ve svém nahlíţení
na prostituci jdou dokonce ještě dál, kdyţ ji chápou jako formu násilí muţů vůči ţenám a
dětem13.
Prostituce není českou legislativou definičně vymezena; ačkoli nový trestní zákoník (zák. č.
40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zavedl novou skutkovou podstatu trestného
činu prostituce ohroţující mravní vývoj dětí (§ 190), co se pod pojmem prostituce rozumí,
neříká. Jeho vymezení tak stále stojí na způsobu, jakým jej formuloval Krajský soud
v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 4 To 518/199414. Uvedené rozhodnutí

7

Srov. např. téţ Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, Praha 1999, s. 131
Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, Praha 1999, s. 131
9
Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, Praha 1999, s. 131
10
Geist, Bohumil: Sociologický slovník, Victoria publishing, Praha 1992, s. 312
11
Mitlöhner, Miroslav: Erotika a paragrafy, Grada, Praha 1999, s. 87
12
Urban, Lukáš, Dubský, Josef: Sociální deviace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň
2008, s. 130
13
Dokument „Prostituce a obchod se ţenami“ vydaný švédským Úřadem vlády [zdroj: http://sweden.gov.se/]
14
„Prostitucí ve smyslu § 204 tr. zák. [roz. trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů] o
trestném činu kuplířství není jen pohlavní styk s jinými osobami za úplatu uskutečněný formou souloţe, ale i
8
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klade důraz zejména na formu poskytované sexuální sluţby, kdy pojem „pohlavní styk“
nutno chápat šířeji neţli pojem „souloţe“. Komentář k trestnímu zákoníku uvádí, ţe
„provozování prostituce spočívá jiţ v samotné nabídce sexuálních sluţeb“15.
Oproti tomu Evropský soudní dvůr (ESD) ve svém rozsudku ve věci C-268/99, Aldona
Malgorzata Jany a další proti Staatssecretaris van Justitie (NL) judikoval, ţe prostituce je
„činnost, jejímţ prostřednictvím poskytovatel uspokojuje poptávku příjemce, a to za
náhradu, aniţ by byl vyráběn nebo zcizován hmotný statek.“ Kontextem tohoto rozhodnutí
byla problematika tzv. základních svobod na společném či vnitřním trhu, tj. zejm. svobody
usazování a podnikání, která musí být dle citovaného rozhodnutí vztaţena i na prostitutky.
Instrumenty mezinárodního práva veřejného definici prostituce neobsahují, nejobvykleji je
však tento pojem interpretován jako „jakýkoli sexuální akt či úkon poskytovaný za odměnu
či zisk“16.
Lze shrnout, ţe základními definičními znaky prostituce jsou poskytnutí sexuální sluţby na
straně jedné a poskytnutí protihodnoty (úplaty) na straně druhé. K těmto znakům mohou
být přiřazeny dále anonymita, relativně časté střídání sexuálních partnerů, objektivní
moţnost zakoupení sexuální sluţby, a příp. znak marginality, tj. skutečnost, ţe osoba
poskytující sexuální sluţby se ocitá „na okraji společnosti“.

2.2.

Formy prostituce

Jednotliví autoři klasifikují prostituci prostřednictvím různých kritérií; základním je zřejmě
rozdělení podle hlediska subjektu, který sexuální sluţby poskytuje – takto lze identifikovat
prostituci ţenskou, muţskou a dětskou, příp. ještě prostituci transsexuální. Někdy je také
uváděno rozdělení na prostituci heterosexuální a homosexuální (příp. transvestickou), a to
z hlediska subjektu, kterému je ta která sexuální sluţba poskytována.
Další moţný způsob, jak lze prostituci rozdělit, představuje její členění z hlediska prostředí,
ve kterém je provozována; obecně lze pouţít rozdělení na prostituci provozovanou „uvnitř“
a „venku“, případně lze tyto kategorie konkrétněji vymezit – hovoříme pak o prostituci

všechny další formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby stejného nebo opačného pohlaví tělesným stykem za
úplatu.“
15
Šámal, Pavel a kol., Trestní zákoník, C.H.Beck, 1. vydání, Praha 2009, s. 1690
16
Weissbrodt, David and Anti-Slavery International: Abolishing slavery and its Contemporary Forms,
vydáno Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, United Nations, New York a Ţeneva, 2002, s. 30
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privátní, hotelové, bytové, barové a silniční (příp. pouliční). Uvedené dělení můţe být
vztaţeno jak na prostituci ţenskou, tak muţskou a dětskou.
Rovněţ bývá někdy, z hlediska zásahů státu do oblasti prostituce, uváděna prostituce řízená
státem na principu reglementace, prostituce aboliční a prostituce zakázaná; posledně
uvedenému rozdělení bude věnována pozornost níţe v rámci pojednání o právní regulaci
prostituce.

2.2.1. Prostituce z hlediska subjektu poskytujícího sexuální služby
Klasifikaci prostituce z hlediska subjektu, který sexuální sluţby poskytuje, lze povaţovat
za základní; takto identifikujeme prostituci ţenskou, muţskou, dětskou a případně
transsexuální. Drtivou většinu všech sexuálních pracovníků celosvětově představují ţeny;
stejně tak výzkumy dějin a sociálního zázemí prostituce v českých zemích, ale i jinde, jsou
věnované prostituci provozované ţenami17,

18

. Zpráva organizace TAMPEP19 uvádí, ţe

v roce 2008 tvořily ţeny 87 % z celkového počtu sexuálních pracovníků v Evropě, muţi
pak 7 % a na 6 % je odhadován počet sexuálních pracovníků transsexuálních20.
Malinová21 rozděluje prostitutky (tj. ţeny) na skupinu tzv. profesionálek, které si samy
vybraly poskytování sexuálních sluţeb jako zdroj své obţivy, a skupinu jakýchsi „ţen bez
kormidla“, tj. ţen, které jsou oběťmi obchodování s lidmi či se k prostituci dostaly souhrou
nepříznivých okolností a nyní se z ní nemohou, nechtějí či nesmějí vymanit; obě skupiny
jsou dle jejích odhadů zastoupeny z 50 %.
V rámci skupiny muţské prostituce existuje skupina prostituce jak heterosexuálně, tak
homosexuálně orientované. Velká část muţů, kteří homosexuální prostituci provozují, se
však hlásí k orientaci heterosexuální; zde se jedná zejména o mladé muţe, kteří se
prostituci věnují z ryze komerčních důvodů. Za statistiky Národní referenční laboratoře pro
AIDS vyplývá, ţe skupina homosexuálně orientovaných sexuálních pracovníků představuje

17

McCajor Hall, Timothy: Formy transakčního sexu mezi muţi v Praze (1999-2004) in Sociologický časopis,
2007, Vol. 43, No. 1, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 94
18
Dufour, Pierre: Histoire De La Prostitution, Chez Tous Les Peuples Du Monde, Tome Sixieme, Sere, Paris
1853
19
TAMPEP, European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers
20
Licia, Brussa (coord.): Sex work in Europe - A mapping of the prostitution scene in 25 European countries,
TAMPEP International Foundation, Amsterdam 2009
21
Srov. téţ http://www.rozkosbezrizika.cz
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nejrizikovější skupinu vůbec z hlediska rizika onemocnění a přenosu HIV/AIDS22. Jak bylo
uvedeno výše, počet muţských prostitutů je v celoevropském měřítku odhadován
v průměru na 7 %; existují však podstatné diskrepance mezi jednotlivými členskými státy
EU – zatímco například Rakousko, Finsko, Dánsko, Estonsko či Litva vykazují, ţe
prostituci zde vykonávají téměř výlučně ţeny, počet sexuálních pracovníků muţského
pohlaví v Polsku je odhadován na 15 %23.
Dětská prostituce je kategorií, která se s oběma výše uvedenými značně prolíná – celá řada
sexuálních pracovníků, ať jiţ ţenského či muţského pohlaví, je mladší 18 let věku24. Jedná
se o problém vysoce aktuální a znepokojivý, i s ohledem na skutečnost, ţe existuje téměř
ve všech společnostech25, tedy nejen v rozvojových asijských zemích – ačkoli v tomto
regionu se dětská prostituce vyskytuje nejmasověji (konkrétně jde o Indii, Thajsko,
Filipíny, Kambodţu a další26). Dětská prostituce je jevem, který bývá dobře skrýván –
osoby na ní zúčastněné si jsou zpravidla dobře vědomy toho, ţe se dopouštějí nelegální
činnosti. Lze říci, ţe děti provozují prostituci dvěma základními způsoby – buď z vlastní
iniciativy (například pro finanční zisk, dobrodruţství, po útěku z domova nebo
z výchovných zařízení; toto je případ především chlapců), nebo prostřednictvím třetích
osob – kuplířů (rodičů, jiných příbuzných apod.), na základě poptávky převáţně pedofilně
orientovaných sexuálních turistů; zde by se jednalo zejména o dívky. Mimo morálních a
kulturně-sociálních hledisek je dětská prostituce závaţným problémem z toho důvodu, ţe
má závaţné důsledky pro psychický i fyzický vývoj dítěte; mimo jiné můţe být jednou
z příčin vzniku syndromu týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte („syndromu
CAN“) a zároveň dynamizuje řadu asociálních a antisociálních jevů v celé společnosti.
Transsexuální prostituce je velmi specifickým jevem, který tvoří součást zejména
ohraničených subkultur, často homosexuálních; bývá dávána do souvislosti s celou řadou
rozličných sexuálních preferencí. V celoevropském měřítku je transsexuální prostituce
zastoupena ve větší míře ve Francii, Řecku, Lucemburku, Belgii a Itálii (v rozmezí 15 a 25

22

Prevence kriminality: Rozbor problémů souvisejících s prostitucí, dokument Ministerstva vnitra ČR, 2008,
dostupný na webových stránkách http://www.mvcr.cz
23
Licia, Brussa (coord.): Sex work in Europe - A mapping of the prostitution scene in 25 European countries,
TAMPEP International Foundation, Amsterdam 2009
24
Autorka zde vychází z čl. 1 Úmluvy o právech dítěte vyhlášené pod č. 104/1991 Sb., který uvádí, ţe se
dítětem rozumí kaţdá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenţ se na dítě vztahuje,
není zletilosti dosaţeno dříve.
25
Vaníčková, Eva, Provazník, Kamil, Hadj-Moussová, Zuzana, Spilková, Jana: Sexuální násilí na dětech,
Portál, Praha 1999, s. 99
26
Organizace ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) uvádí, ţe se dětská prostituce v těchto
zemích týká minimálně jednoho milionu dětí obou pohlaví mladších šestnácti let.

9

%), zatímco v ostatních členských státech EU je vykazována maximálně do 5 % celkového
počtu sexuálních pracovníků27.

S prostitucí, resp. hlediskem subjektu, jeţ sexuální sluţby poskytuje, velmi úzce souvisí i
problematika migrace sexuálních pracovníků. TAMPEP uvádí28, ţe v celoevropském
průměru vykonává prostituci ţenskou a transsexuální v jednotlivých státech 53 %
národních občanů a 47 % osob migrujících, zatímco prostituce muţská má být provozována
z 68 % národními občany jednotlivých států a ze 32 % prostituty migrujícími. Uvedená
čísla však ilustrují pouze celoevropský průměr, situace se liší v závislosti na regionu
(existují podstatné rozdíly mezi „původními“ patnácti členskými státy EU a „novými“
dvanácti) i v závislosti na konkrétním státě. Takto bylo například shledáno, ţe ve „starých“
členských státech je prostituce provozována ze 70 % migrujícími sexuálními pracovníky
(přičemţ například ve Španělsku, Rakousku či Lucemburku se jedná o čísla v rozmezí 80 a
90 %, zatímco ve Velké Británii se počet migrujících prostitutů pohybuje kolem 40 %);
naopak v „nových“ členských státech je prostituce provozována osobami migrujícími
přibliţně z pouhých 17 % (i v těchto zemích však existují zásadní rozdíly – v České
republice se má jednat o 41 % migrantů, oproti tomu na Slovensku o pouhá 2 %
migrujících osob).
Na to, zda je v konkrétním státě prostituce provozována z větší části národními občany, či
osobami migrujícími, má vliv celá řada faktorů. Jako faktory nejdůleţitější jsou uváděny29
ekonomická vyspělost, právní prostředí, resp. způsob regulace prostituce právním řádem
dané země, pracovní podmínky a moţnosti výdělku.
V této souvislosti je zajímavým aspektem rovněţ národnostní skladba osob, které – ať jiţ
dobrovolně či nedobrovolně – za účelem poskytování sexuálních sluţeb migrují; v roce
2008 byly migranty jako země původu celoevropsky nejčastěji uváděny následující státy:
Rumunsko (12 %), Rusko (9 %), Bulharsko (8 %), Ukrajina a Nigérie (shodně po 7 %) a
Brazílie (5 %). Konkrétní čísla se pak opět liší stát od státu, přičemţ v jednotlivých
případech jsou podmíněna i socio-kulturním prostředím, resp. historicky a potaţmo
geograficky (například vysoké procento migrujících sexuálních pracovníků ve Španělsku a

27

Licia, Brussa (coord.): Sex work in Europe - A mapping of the prostitution scene in 25 European countries,
TAMPEP International Foundation, Amsterdam 2009
28
Licia, Brussa (coord.): Sex work in Europe - A mapping of the prostitution scene in 25 European countries,
TAMPEP International Foundation, Amsterdam 2009
29
Licia, Brussa (coord.): Sex work in Europe - A mapping of the prostitution scene in 25 European countries,
TAMPEP International Foundation, Amsterdam 2009
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Portugalsku pochází ze zemí Latinské Ameriky, ve Francii a Belgii jsou z velké části
zastoupeny osoby pocházející z afrických zemí).
Prostituční scéna je však scénou velmi dynamickou, a tak je třeba empirickými výzkumy
neustále sledovat její proměny a vývoj v místě i čase.

2.2.2. Prostituce z hlediska prostředí, ve kterém je provozována
Vzhledem ke změnám národních legislativ došlo v Evropě od roku 2003 k zásadnímu
vývoji, pokud jde o prostředí, kde dochází k nabízení sexuálních sluţeb; v řadě evropských
států byla přijata opatření, která měla zabránit pouliční či silniční prostituci, důsledkem
čehoţ se mnoho sexuálních pracovníků přesunulo „dovnitř“.
Dle odhadů je celkově 65 % sexuálních sluţeb nabízeno a poskytováno „uvnitř“ („inside“,
tj. v budovách či „pod střechou“), přičemţ nejčastěji se jedná o prostředí veřejných domů,
soukromých bytů, barů a masáţních salonů30. Ve venkovním prostředí je prostituce
provozována zejména na ulicích, silnicích, dále v parcích a lesích. Eskort servis provozuje
v Evropě ca. 8 % národních občanů, resp. 11 % migrujících sexuálních pracovníků.
Prostituci provozovanou uvnitř lze dále členit na prostituci privátní, hotelovou, bytovou a
barovou.
Jako privátní prostituce je označována téměř nepostiţitelná kategorie sexuálních
pracovníků; jedná se o osoby s relativně úzkým a stálým okruhem velmi solventních
klientů. Často se v této souvislosti hovoří o „luxusních prostitutkách“, někdy
„společnicích“, protoţe bývají schopny reprezentovat své klienty i při různých
společenských událostech. Věk těchto (převáţně) ţen se pohybuje v rozmezí 20 a 30 let,
v mnoha případech jde o studentky či vzdělané ţeny. Hotelová prostituce pak představuje
kategorii dosti podobnou, avšak zde není klientela natolik stabilní; úroveň daného
sexuálního pracovníka je odvislá od úrovně (kategorie) hotelu, na který je tato osoba
navázaná, s tím, ţe poměrně často bývá aktivně zapojen i personál hotelu, příp. osoby další
(taxikáři apod.). Typickou i v těchto případech bývá znalost jednoho světového jazyka a
poměrně vysoké vzdělání a dobré vystupování prostitutky31.

30

Vzhledem ke specifičnosti prostituce privátní a hotelové není tato do statistiky zahrnuta. Viz téţ dále
v textu.
31
Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, Praha 2003, s. 63

11

Bytová prostituce zahrnuje pestrou škálu osob, které poskytují sexuální sluţby ve svých
vlastních bytech; v tomto prostředí se odehrává i řada případů prostituce dětské. Lze říci, ţe
nabídka sluţeb, které jsou v bytech poskytovány, je poměrně široká (včetně např.
perverzních praktik), a poměrně často se na této formě prostituce podílí řada dalších osob –
například manţel či rodič v roli kuplíře aj. Problematickým aspektem bytové prostituce je
zejména její moţné nepojení na kriminální činnost a její zdravotní a sociální rizikovost.
Do rámce kategorie tzv. barové prostituce řadíme poskytování sexuálních sluţeb v sex
barech, tzv. masáţních salonech a různých erotických podnicích (ať jiţ existujících
oficiálně, či neoficiálně). Trendem posledních let je přibývání počtu velkých erotických
klubů ve velkých městech32; tato forma častěji neţ jiné podoby prostituce provozované
„uvnitř“ souvisí s napojením na obchodování s lidmi a další formy násilné trestné činnosti.
Jde-li o prostituci provozovanou „venku“, je tato nejčastěji, jak bylo uvedeno výše,
provozována na ulicích či silnicích; hovoříme i o samostatné kategorii tzv. pouliční či
silniční prostituce. Typickým pro tuto formu je rychlý, anonymní a nejlacinější sex
jakéhokoli druhu, poskytovaný téměř výhradně ţenami33 nízkého věku i úrovně vzdělání.
Nezřídka se u pouličních sexuálních pracovníků vyskytuje závislost na omamných či
psychotropních

látkách,

časté

bývá

i

provozování

tohoto

druhu

prostituce

prostřednictvím kuplíře.
Pokud se týče národnostního sloţení prostitutek a prostitutů, lze zobecnit, ţe migrující
osoby provozují prostituci v celoevropském měřítku za horších a méně příznivých
podmínek neţ národní občané; mezi základní rizikové faktory, kterým bývají zejména
migrující sexuální pracovníci vystaveni, patří zejména násilí, diskriminace, sociální
vyloučení, problematický právní status, poţívání alkoholu a drog, nedůstojné pracovní
podmínky a nemoţnost přístupu k národnímu systému sociálního zabezpečení.

3.

Přístupy práva k prostituci
Snahy ovlivňovat prostituční chování lidí pozorujeme v jednotlivých společnostech od
období starověku – tyto snahy lze zřejmě přičítat jisté kontroverzi či nejednoznačnému
pojetí fenoménu prostituce. V historii se střídala období rozmachu prostituce s obdobími

32
33

Občanské sdruţení Rozkoš bez rizika pro tyto podniky pouţívá označení „erotické supermarkety“
Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, Praha 2003, s. 64

12

charakterizovanými státními zásahy, restrikcemi a příp. represí; způsoby právní regulace
prostituce v sobě odráţely konkrétní vnímání komerčního sexu v příslušném historickogeografickém kontextu.
Zejména poté, co odeznělo období prostituce chrámové či prostituce spojené
s nejrůznějšími (pohanskými) náboţenskými obřady, vyskytují se stále častější snahy o
podřízení prostituce kontrole, příp. její vymýcení; můţe být pozorována obecná tendence,
ţe ve společnostech „osvícenějších“ a liberálnějších nedocházelo k příliš zásadnímu
ovlivnění morálními hledisky, naopak se zde konkrétní zásahy a regulace řídily spíše
objektivními společenskými zájmy (ochrana mládeţe, prevence epidemií apod.)34.
V praxi se postupně vyvinuly tři základní modely moţných legislativních postojů
k prostituci, a sice přístup prohibiční, reglementační a aboliční; i v současné době se lze
setkat s různými modalitami těchto přístupů, jejichţ rysy však zůstávají zachovány.

3.1.

Přístup prohibiční

Prohibiční či téţ represivní přístup státu k prostituci je charakteristický zákazem prostituce
a trestním postihem osob, které se na ní podílejí – tj. včetně samotných osob sexuální
sluţby poskytujících. Historicky byly mocenské represivní zásahy podmíněny rozmachem
prostituce; jiţ v období středověku a raného novověku se s nimi lze setkat několikrát

35

.

Mezi zastánce prohibiční politiky patřili například Karel Veliký, Marie Terezie či Ludvík
XVI.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe represe k zamezení prostituce nevede, je tento přístup
povaţován některými autory36 v moderních demokraciích za překonaný; k tomu je však
nutno dodat, ţe ani ţádné jiné formě právní regulace se doposud nepodařilo prostituci
zamezit.
Prohibiční legislativa nachází v současné době nadále uplatnění, a to i ve státech vyspělých;
lze přitom rozlišit dvě základní skupiny států – jednak se jedná o takové, které uplatňují
prohibiční politiku v klasické podobě, tj. dochází zde k postihu prostituce včetně

34

Zimmermann, Udo: Die öffentlich-rechtliche Behandlung der Prostitution, Köhler-Druck, Tübingen 2002,
s. 12
35
Lenderová Milena: Chytila patrola, Karolinum, Praha 2002, s. 23
36
Novotný, Oto; Vokoun, Rudolf, a kol.: Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI a.s., Praha 2007, s.
273
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samotných osob provozujících komerční sex (zejm. USA, kde si otázku prostituce regulují
jednotlivé státy samy; ale například ve státě Nevada prostituce trestná není; také Bělorusko
či Pákistán). Dále se v poslední době rozvíjí poměrně novátorská tendence – jakýsi
prohibiční přístup v modifikované podobě či tzv. švédský model – (konkrétně ve Švédsku,
Norsku a na Islandu), která je charakteristická tím, ţe prostituce je nezákonná, avšak
samotná osoba sexuální sluţbu poskytující je beztrestná – naopak se trestného činu
dopouští klient. Uvedený směr vychází z teorie, ţe prostituce nebude existovat, nebude-li
poptávána; proto kriminalizuje klienty „nakupující“ sexuální sluţby, čímţ má postupně být
dosaţeno eliminace prostituce. Vzhledem k relativní novosti tohoto přístupu – k jeho
zavedení došlo poprvé ve Švédsku s účinností od 1. ledna 1999 – nelze dosud hodnotit,
nakolik je či bude účinný. Jisté podobné regulace existovaly sice jiţ dříve v některých
státech USA, tyto tzv. „customer amendments“ neboli dodatky o zákaznících však nejsou
účinným způsobem vynucovány – zpravidla dochází k trestnímu postihu prostitutky, klient
bývá propuštěn na svobodu37. Pro úplnost je třeba uvést, ţe tento tzv. švédský model je
některými autory povaţován za součást abolicionistického, resp. neabolicionistického
hnutí38.
Zastánci prohibičního přístupu – a zejména odpůrci legalizace prostituce – uvádějí, ţe
prostituce je aktem násilí vůči ţenskému tělu či jeho zneuţitím; dále ţe nelze bojovat proti
venerickým chorobám a AIDS za současné legalizace prostituce. Zmiňován bývá i
argument, ţe v případě legalizace dobrovolné prostituce se stane boj s prostitucí
nedobrovolnou ještě obtíţnějším neţ dosud, v důsledku čehoţ můţe být nepřímo
podpořeno obchodování s lidmi, případně další související trestná činnost. Existují i názory,
ţe odstraněním represivního přístupu k prostituci by mohlo být ještě výrazněji
favorizováno antisociální chování (zejména) muţů. Naopak problematickým aspektem
prohibičního přístupu je fakt, ţe v jeho důsledku dochází k prohlubování sociálních rozdílů
uvnitř společnosti, neboť osoby poskytující sexuální sluţby zpravidla pocházejí
z defavorizovaných vrstev společnosti, a v důsledku státní represe a následné stigmatizace
u nich dochází k ještě problematičtějšímu začlenění se mezi většinovou skupinu
obyvatelstva; například v USA je toto typické pro chudé černošské ţeny39. V případě, ţe je

37

Winick, Charles: Debate on Legalization of Prostitution in: Francoeur, Robert T. (ed.): Taking Sides –
Clashing Views on Controversial Issues in Human Society, The Dushkin Publishing Group, Guilforg 1994, s.
232
38
Van Galen Margarete: Rechtsfragen der Prostitution, C.H. Beck, München 2004, s. 195
39
James, Jennifer, Boyer, Debra, Withers, Jean, Haft, Marilyn: Perspectives on Prostitution, Washington
Commission for the Humanities, Washington 1979, s. 22
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prostituce provozována dobrovolně dospělými osobami, nelze opomenout ani to, ţe její
represí dochází k penalizaci soukromého sexuálního chování dospělých lidí; represivní
přístup rovněţ podstatným způsobem ztěţuje postavení sexuálních pracovníků ve vztahu
k jejich klientovi – jednak tím, ţe je nezákonné ţádat protiplnění za poskytnutí sexuální
sluţby vůbec, ale i tím, ţe svým postavením „v ilegalitě“ je sexuální pracovník vystaven
vyššímu mnoţství potenciálních útoků ze strany klienta40.

3.2.

Přístup reglementační

Podstata reglementačního přístupu spočívá v tom, ţe činnost prostitutek a prostitutů je
regulovaná státem. Reglementace vnímá prostituci jako „nutné zlo“, s tím, ţe zároveň
stanoví pravidla, na jejichţ základě jsou komerčnímu sexu stanoveny mantinely, v nichţ se
můţe pohybovat, a díky kterým je alespoň do určité míry kontrolován. Za základní znaky
tak lze povaţovat registraci sexuálních pracovníků a jejich podrobení povinným a
pravidelným lékařským prohlídkám; současně bývají vymezena místa, kde lze sexuální
sluţby poskytovat, jakoţ i podmínky, za nichţ tak lze činit – není například moţné, aby
byla prostituce provozována nedobrovolně či osobami nezletilými.
Jakési zárodky reglementačního přístupu – ač s určitými prvky prohibice – lze spatřovat jiţ
ve 14. století, kdy v roce 1347 královna obou Sicílií Jana I. vydala statuta a nařízení pro
nevěstince v Avignonu; jejich součástí bylo i moderní ustanovení o povinné lékařské
prohlídce městským lékařem41; prostitutky se dále musely od řádných ţen odlišovat svým
oděvem – v Avignonu nosily červenou šňůru přes rameno, v dalších městech (například i
v Praze), byla barvou prostitutek ţlutá42. Myšlenka racionálně zdůvodněné prostituce je
spjata s francouzským osvícenstvím – krátce před vypuknutím revoluce v roce 1789 byla
ve Francii poprvé zavedena registrace prostitutek a zdravotní dohled nad nimi 43. Tento
„francouzský systém“ byl zaloţen na třech pilířích, a sice (i) na vytvoření ohraničeného
prostředí, uzavřeného pro děti, dospívající mládeţ a počestné ţeny, v němţ se mohly

40

Almodovar, Norma Jean: Prostitution and the criminal justice system in: Francoeur, Robert T. (ed.):
Taking Sides – Clashing Views on Controversial Issues in Human Society, The Dushkin Publishing Group,
Guilforg 1994, s. 224
41
Lenderová Milena: Chytila patrola, Karolinum, Praha 2002, s. 25
42
Lenderová Milena: Chytila patrola, Karolinum, Praha 2002, s. 25
43
Lenderová Milena: Chytila patrola, Karolinum, Praha 2002, s. 30
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prostitutky pohybovat, dále (ii) na úřední kontrole a (iii) hierarchizaci tohoto prostředí44.
Regulace prostituce v českých zemích se objevuje po roce 1852, kdy z iniciativy praţského
policejního prezidia začaly být prostitutky registrovány a podrobeny pravidelným
lékařským prohlídkám; součástí tehdejší reglementace byla i policejní kontrola za účelem
předcházení trestné činnosti. Reglementačním předpisem centrální povahy se později stal
tzv. prostituční regulativ, který byl vydán v roce 1916 českým místodrţitelstvím s platností
pro celé české země; nedlouho poté se však na našem území prosazuje abolicionistické
hnutí, které reglementaci prostituce zruší.
V současné době je regulovaná prostituce zavedena například v Německu, Rakousku a
Holandsku či v některých zemích Latinské Ameriky. Jedním ze základních východisek
přitom je názor, ţe prostituce je sluţba jako kaţdá jiná, poskytovaná za úplatu, přičemţ je-li
skutečně provozována dobrovolně osobami zletilými, musejí být těmto zaručeny zejména
pracovní podmínky na stejné úrovni jako jiným výdělečně činným osobám. Reglementace
má zabránit diskriminaci sexuálních pracovníků, pokud jde o jejich základní práva (a nejen
ta), přístup k systémům sociálního zabezpečení a dalším sluţbám; současně se mají i osoby
komerčně poskytující sexuální sluţby účastnit na odvodech do daňového systému a do
systémů sociálního a důchodového pojištění. Reglementační přístup rovněţ posiluje
postavení prostitutky (či prostituta) ve vztahu k jejímu (jeho) klientovi, případně i kuplíři či
„zaměstnavateli“. Díky častějším policejním kontrolám je zároveň moţné, aby byly dříve
odhaleny případy, kdy dochází k nedobrovolnému poskytování sexuálních sluţeb či
dokonce k obchodování s lidmi. Negativem reglementace je skutečnost, ţe můţe být
vnímána jako jakési schvalování prostituce ze strany státu, který se můţe octnout takřka
v pozici kuplíře. Povinná registrace sexuálních pracovníků můţe působit jako stigma
znesnadňující jejich opětovné začlenění se do společnosti – zároveň nelze opomíjet
skutečnost, ţe zatímco při výkonu jiných prací či profesí časem bývá dosahováno
kariérního postupu i vyšších výdělků, ve světě prostituce je jedním z nejvýznamnějších
faktorů mládí sexuálních pracovníků, kdy s rostoucím věkem se rozhodně nelepší jejich
pracovní postavení45; otázkou také zůstává, nakolik je reálné registrací sexuálních
pracovníků docílit kontroly nad oblastí sexbyznysu – dle odhadů Hany Malinové totiţ
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například v Holandsku působí na 7 000 prostitutek, avšak zaregistrovaných jich je pouze
60046. Spornou se můţe jevit i četnost47 i kvalita48 povinných lékařských prohlídek.

3.3.

Přístup aboliční

Abolicionistické hnutí vzniklo v šedesátých letech 19. století, v prostředí protestantské
Anglie a ve Švýcarsku, společně s feminismem a šířící se ţenskou emancipací49. Jednalo se
o reakci na reglementaci prostituce, která se v předchozím období prosadila v celé řadě
evropských zemí. Myšlenka abolice vycházela z premisy, ţe příčinou prostitučního chování
je morální a materiální bída; dojde-li tedy ve společnosti k odstranění těchto jevů, bude
potlačen i komerční sex. Z toho důvodu je abolicionismus velmi úzce spjat s mravní
výchovou, prevencí pohlavních chorob a důrazem na osvětu vůbec; i proto moţná
nepřekvapí, ţe mezi významné zastánce aboličního přístupu patřili Tomáš Garrigue
Masaryk i jeho dcera Alice.
Podstata abolice tkví v tom, ţe samotná prostituce se netrestá, jsou však trestány neţádoucí
negativní doprovodné jevy, jako kuplířství, obchodování s lidmi apod., a zároveň je kladen
důraz na vzdělávání, šíření zásad bezpečného sexu či odstraňování přílišných sociálních
rozdílů mezi jednotlivými sociálními skupinami ve společnosti. Hlavní související výhodu
takového přístupu představuje skutečnost, ţe v ideálním případě nedochází ke stigmatizaci
a sociální exkluzi osoby poskytující sexuální sluţby.
Aboliční přístup k prostituci je v současné době uplatňován v České republice, dále
například ve Velké Británii, Francii či Španělsku. Na našem území došlo k zavedení
abolicionismu poprvé účinností zákona č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavních
nemocí, který zakazoval zřizování a udrţování nevěstinců – tyto činnosti měly být
v souladu s jeho § 14 trestány dle ustanovení trestního zákona o kuplířství. Naopak pouliční
prostituci zákon nijak neomezil, navíc ji zcela vymkl kontrole50. Zákon dále upravil
povinnost státní správy, aby se v případě potřeby postarala o zřízení ústavů, které měly
prostitutkám slouţit jako dočasný útulek a místo příleţitostí k nápravě (§ 15). Zákon rovněţ
trestal vědomé rozšiřování pohlavních chorob (III. oddíl), jeho §§ 20 a 21 se týkaly
46
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„vyzývání ke smilstvu“, které se trestalo pouze tehdy, kdyţ budilo veřejné pohoršení, bylo
prováděno pohoršlivým způsobem či se týkalo osoby mladší šestnácti let; posouzení míry
pohoršlivosti zcela spadalo do působnosti policie. Zákon programově odpovídal
demokratickému duchu československé společnosti 20. let 20. století, zároveň souvisel
s emancipací ţen (reglementace byla povaţována za jakési zhmotnění muţské dominance a
jednoznačnou preferenci muţských potřeb)51. Ani abolicí se však nepodařilo prostituci
vymýtit (a to jak u nás, tak ani jinde ve světě); na našem území se po roce 1945 postupně
prosadil přístup prohibiční, k abolici se česká legislativa vrátila v 90. letech 20. století.
Abolicionismus je kritizován zejména proto, ţe k zamezení prostituce nevede – coţ by však
bylo lze vytknout i oběma výše popsaným přístupům k prostituci – a ţe je zaloţen na mylné
představě o tom, ţe je prostituce provozována takřka jen osobami poniţovanými, bez
vzdělání či základních lidských práv; naopak, celá řada osob, které se komerčním sexem
ţiví, tak činí dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí, ať uţ z finančních či jiných
důvodů. Sexuální pracovníci nejsou nikterak nuceni podstupovat lékařské prohlídky,
prostituce samotná se abolicionismem (resp. prostituce nepodrobená registraci či
reglementaci) stává poměrně ţivelnou a nekontrolovanou. Nespornou výhodou abolice je
však fakt, ţe prostitutky (a prostituti) si jejím následkem nenesou společenské stigma,
minimálně ne v takové míře, jako kdyţ podléhají registraci; abolice je i z morálního
hlediska „čistší“, neboť nelze tvrdit, ţe by stát jakkoli prostituci schvaloval či případně
favorizoval. Jsou-li státem skutečně realizována doprovodná výchovně-preventivní
opatření, můţe toto mít pozitivní vliv na usměrnění prostituce či na prevenci přenosných
venerických chorob a viru HIV. Nelze opomíjet ani administrativní nenáročnost abolice či
skutečnost, ţe ve srovnání s reglementací nedochází k vytváření prostoru pro korupci nebo
jiné případné neţádoucí jevy.

4.

Regulace mezinárodněprávní
Mezinárodněprávní regulace prostituce souvisí zejména s obchodováním s lidmi, resp.
s obchodováním se ţenami, hovoříme-li o úpravách starších; takové se objevují jiţ v první
polovině 20. století. Konkrétně jde o Mezinárodní ujednání z 18. května 1904 o potírání
obchodu s bílými otroky, Mezinárodní úmluvu o potlačení obchodu s děvčaty ze 4. května
51
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1910, Mezinárodní úmluvu o potírání obchodu se ţenami a dětmi ze 30. září 1921 či
Mezinárodní úmluvu o potírání obchodu zletilými ţenami z 11. října 1933. Obsahově byly
uvedené mezinárodní úmluvy zaměřeny zejména na boj proti zneuţívání lidí a proti
donucování ţen k prostituci52. Například úmluva posledně jmenovaná ve svém článku 1
kriminalizuje činnost toho, „kdo, aby ukojil chlípnost druhého, najme, zavleče nebo dodá
zletilou ţenu anebo dívku, třeba s jejím souhlasem, za nemravným účelem v jiném státě“,
přičemţ trestným je i pokus a v mezích zákonných předpisů rovněţ přípravné jednání.
Signatářské státy se mj. zavázaly, ţe pokud by jejich zákonodárství nepostačovalo
k potlačení trestných činů dle čl. 1, „učiní opatření, kterých jest třeba, aby tyto trestné činy
byly potrestány přiměřeně podle jejich tíţe.“ (čl. 2 cit. úmluvy). Prvé tři úmluvy, přijaté
před rokem 1933, se pak dotýkají různých forem nátlaku, vyhroţování a podvodů
vyuţívaných k donucování ţen a muţů k prostituci, případně k setrvání v provozování
prostituce.

Další významnou mezinárodní úmluvou regulující problematiku prostituce je Úmluva OSN
o potlačování obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých osob, schválená rezolucí
Generálního shromáţdění OSN 317 (IV) dne 2. prosince 1949 a v platnost vstoupivší dne
25. července 1951. Úmluva53 vychází z abolicionistického přístupu, proto jsou osoby
provozující prostituci dekriminalizovány, naopak vedlejší škodlivé jevy s prostitucí
související jsou signatářské státy povinny stíhat. Ve své preambuli úmluva prohlašuje
fenomény prostituce i obchodování s lidmi pro účely prostituce za neslučitelné s důstojností
a hodnotou člověka, neboť se jedná o jevy, které ohroţují jak blaho jednotlivce, tak rodiny i
celé společnosti. Jinými slovy, výkon prostituce jako takové osobami zletilými, staršími
osmnácti let, není mezinárodními standardy zakázán, avšak citované ustanovení preambule
se mu snaţí výrazným způsobem zabránit54. V čl. 1 úmluvy se smluvní strany zavázaly
k potrestání toho, kdo zjedná, zláká či svede jinou osobu k prostituci, a to i přes souhlas
takové osoby, a dále toho, kdo kořistí z prostituce provozované jinou osobou, opět i přes
souhlas této osoby. Smluvní strany jsou dále povinny trestat osoby, které provozují nebo
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řídí, vědomě zcela či zčásti financují nevěstinec (veřejný dům)55, tj. místo, ve kterém je
jedna či více osob činných jako prostitutka (prostitut)56, jakoţ i osoby, které vědomě
pronajímají nebo najímají budovu, jiné prostory či jejich části pro účely prostituce
provozované jinými osobami (čl. 2 odst. 1 a 2). V mezích stanovených národním právem je
trestný i pokus a příprava činů vymezených v článcích 1 a 2 úmluvy (čl. 3); totéţ se týká
účastenství na uvedených činech (čl. 4). Čl. 6 úmluvy zavazuje smluvní strany ke zrušení
jakékoli právní úpravy, regulace či správního opatření, na jejichţ základě jsou osoby
provozující prostituci (nebo osoby z provozování prostituce podezřelé) povinny
podstupovat zvláštní registraci či být drţiteli zvláštních dokumentů, příp. úprav, na jejichţ
základě by uvedené osoby podléhaly zvláštním poţadavkům pro účely dohledu či hlášení.
V souladu s čl. 16 úmluvy jsou signatářské státy povinny učinit a podporovat opatření,
která jsou nezbytná pro předcházení prostituci a pro nápravu a sociální přizpůsobení se
osob, jeţ jsou oběťmi prostituce, i pro předcházení dalším činům, na které se úmluva
vztahuje, a to prostřednictvím soukromých i veřejných vzdělávacích, zdravotnických,
sociálních, ekonomických a dalších souvisejících sluţeb. Smluvní státy se rovněţ zavázaly
podniknout kroky nezbytné pro kontrolu obchodování s lidmi za účelem prostituce –
zejména v souvislosti s emigrací a imigrací (čl. 17), kdy zvýšená ochrana má být
poskytnuta ţenám a dětem. Smluvní strany jsou dále povinny přijímat oznámení cizinců,
kteří se věnují prostituci, za účelem zjištění totoţnosti jejich i totoţnosti osoby, která je
přiměla opustit domovský stát (čl. 18). Další povinností smluvních států je přijetí opatření
nezbytných ke kontrole agentur práce za účelem ochrany osob hledajících zaměstnání –
zejména ţen a dětí – před rizikem jejich vystavení nebezpečí prostituce (čl. 20). Čl. 12 pak
stanoví, ţe předmětnou úmluvou zůstává nedotčen princip, dle kterého činy, jichţ se
úmluva týká, mají být v kaţdém ze smluvních států vymezeny, stíhány a trestány v souladu
s příslušným národním právem. V ostatních článcích úmluvy je věnována pozornost
otázkám extradice osob, jejichţ jednání má být v souladu s čl. 1 a 2 kriminalizováno, jakoţ
i otázkám doţádání a předávání informací mezi smluvními státy.
Česká republika je smluvní stranou citované úmluvy (Československo k ní přistoupilo dne
14. března 1958), tato však nikdy nebyla publikována ve Sbírce zákonů57; závazky
z úmluvy vyplývající jsou v rozporu s moţností reglementace prostituce, proto státy, ve
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kterých je prostituce regulovaná, stranou úmluvy nejsou (z evropských zemí se jedná
například o Německo, Holandsko a Rakousko).

V roce 1949 došlo, pro účely ochrany obětí války, rovněţ k přijetí tzv. Ţenevských
úmluv58; čtvrtá z nich, Ţenevská úmluva o ochraně civilních osob za války, ve svém čl. 27
upravuje ochranu ţen mj. před nedobrovolnou prostitucí: „Ţeny buďteţ zvlášť chráněny
proti kaţdému útoku na jejich čest, zejména pak proti znásilnění, proti nucení k prostituci a
proti kaţdému nemravnému jednání.“ Dodatkový protokol I59 k Ţenevským úmluvám na
ochranu obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z roku 1977 pak ve svém čl. 75 odst. 2
písm. b) zakazuje „uráţku osobní důstojnosti, především poniţující a uráţející zacházení,
nucenou prostituci a jakoukoli formu nemravného jednání“, a to „v kaţdé době a na
kaţdém místě bez ohledu na to, zda jsou tyto činy spáchány představiteli civilních nebo
vojenských orgánů.“ Dodatkový protokol také zdůraznil ochranu ţen, kdyţ ve svém čl. 76
stanoví, ţe „na ţeny bude brán zvláštní ohled a budou chráněny především před
znásilněním, nucenou prostitucí a jakýmikoli jinými formami nemravného jednání.“
Ochrana před nucenou prostitucí patří mezi základní záruky ze Ţenevských úmluv, resp.
dodatkového protokolu vyplývající. Nucenou prostituci lze přitom chápat jako jednání,
které spočívá v ovlivnění osoby formou jakéhokoli donucení k tomu, aby poskytla sexuální
sluţby jiné osobě, je-li takové jednání učiněné s cílem získat materiální prospěch60.

Problematiky prostituce se dotýká i Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne
17. července 199861, na jehoţ základě byl po 1. červenci 2002 ustaven Mezinárodní trestní
soud se sídlem v Haagu; jedná se o první stálý mezinárodní soudní orgán, do jehoţ
kompetence spadá výkon jurisdikce nad osobami pro nejzávaţnější zločiny, kterými je
dotčeno mezinárodní společenství jako celek a které jsou v tomto Statutu uvedeny, přičemţ
úloha Mezinárodního trestního soudu vůči národním jurisdikcím má komplementární
úlohu, tj. takovou, která je zaloţena na primátu jurisdikce národních soudů a která
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nastupuje aţ ve chvíli, kdy národní jurisdikce selţe62. Římský statut ve svém čl. 7 odst. 1
písm. g) uvádí nucenou prostituci jako jeden ze zločinů proti lidskosti – ze předpokladu, ţe
je takový čin spáchán „v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti
civilnímu obyvatelstvu při vědomí existence takového útoku“. Nucená prostituce patří
v souladu s čl. 8 Římského statutu i mezi válečné zločiny, které taktéţ do jurisdikce
Mezinárodního trestního soudu spadají, „zejména jsou-li páchány v rámci plánu či politické
linie nebo v rámci rozsáhlého páchání trestné činnosti tohoto typu“.

Na otázku nucené či nedobrovolně provozované prostituce dopadá i Úmluva Rady Evropy o
ochraně lidských práv a základních svobod ze 4. listopadu 1950, jejíţ čl. 4 zapovídá drţení
jiného v otroctví a nevolnictví, stejně jako vyţadování vykonávání nucených či povinných
prací. Tato úmluva – někdy označována jako jakýsi „public order of Europe“ – je velmi
efektivním nástrojem na ochranu v ní zakotvených lidských práv a svobod, neboť nad jejím
dodrţováním bdí Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku; proto je zmíněný čl. 4
velice významným instrumentem ochrany lidských práv zejména v oblasti obchodování
s lidmi.

Pokud se týče obchodování s lidmi, je třeba zmínit Protokol o prevenci, potlačování a
trestání obchodování s lidmi, zejména ţenami a dětmi (tzv. Palermský protokol)63, který byl
podepsán 13. prosince 2000 a který doplňuje Úmluvu OSN o mezinárodní organizované
trestné činnosti.
Význam Palermského protokolu spočívá ve skutečnosti, ţe přinesl první právně závaznou64
a mezinárodně uznanou definici obchodování s lidmi, kterým se rozumí „najímání,
doprava, transfery, ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za pouţití síly nebo
jiných forem nátlaku, únosem, lstí, podvodem, zneuţitím pravomoci nebo situace
bezbrannosti nebo za pouţití poskytnutí nebo získání peněz nebo prospěchu k získání
souhlasu pro ovládání osoby jinou osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování
zahrnuje minimálně vykořisťování prostitucí jiných nebo jinými formami sexuálního
62
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vykořisťování, nucenou prací nebo sluţbami, otroctvím nebo praktikami podobnými
otroctví, nevolnictví nebo odstraňování orgánů“ (čl. 3 písm. a) ). Lze hodnotit velmi
kladně, ţe vůbec došlo ke shodě, na mezinárodněprávní úrovni, ohledně obecné definice
obchodování s lidmi; na druhé straně nelze opomíjet fakt, ţe citovaná definice nebere
dostatečně v úvahu specifické způsoby obchodu s lidmi v různých částech světa (příp. i to,
ţe obchodování s lidmi můţe být často i zločinem interním, nepřesahujícím hranice
národního státu), či skutečnost, ţe obsahem protokolu není ţádná garance práv
obchodovaných osob v jejich zemi původu; jejich ochrana závisí na rozhodnutí cílového
státu65. Smyslem Palermského protokolu tak zůstává prevence obchodu s lidmi a postih
příslušných pachatelů, ochrana obětí a zajištění lidských práv66.

Z Palermského protokolu pak vychází například Úmluva proti obchodu s lidskými bytostmi,
která byla přijata na půdě Rady Evropy dne 16. května 2005 a která vstoupila v platnost ke
dni 1. února 200867. Cílem této úmluvy je zejména prevence obchodování s lidmi, upevnění
prostředků represe proti osobám s lidmi obchodujícími či ochrana práv a důstojnosti
obchodovaných osob. Čtvrtá kapitola úmluvy mimo jiné kriminalizuje vědomé uţití sluţeb
obchodované osoby, tj. signatářské státy jsou povinny stíhat ty, kteří platí za sexuální
sluţby osobám, o nichţ vědí, ţe jsou oběťmi obchodu s lidmi, a to nezávisle na právním
statusu prostituce v daném státě.

Obchod s lidmi zakazuje například i čl. 5 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie.

Vzhledem k vysokému procentu ţen, které se na komerčním sexu podílejí, má pro otázku
regulace prostituce význam i Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace ţen z 18.
prosince 197968; v souladu s jejím článkem 6 jsou smluvní strany povinny přijmout veškerá
potřebná opatření, včetně opatření legislativních, k potlačení všech forem obchodu se
ţenami a vykořisťování prostituce ţen. Pojem „vykořisťování prostituce“ lze interpretovat
rovněţ jako jednání spočívající v provozování či vědomém financování veřejného domu, tj.
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místa, ve kterém jedna či více osob komerční sexuální sluţby poskytuje, případně jako
vědomý nájem či pronájem budovy či jiného místa pro účely prostituce provozované třetí
osobou69.

Vedle ţen představují významnou skupinu, která je prostitucí přímo dotčena a ohroţena,
děti. Dětem, coby bytostem obzvláště zranitelným, je poskytována na mezinárodněprávní
úrovni zvláštní ochrana a péče; zásadním dokumentem pro tuto oblast je Úmluva OSN o
právech dítěte z 20. listopadu 198970. Dítětem se v souladu s čl. 1 úmluvy rozumí kaţdá
lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na dítě vztahuje,
není dosaţeno zletilosti dříve. V čl. 32 odst. 1 uznávají signatářské státy právo dítěte na
ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která
můţe být pro něho nebezpečná nebo která můţe bránit jeho vzdělávání, případně která by
škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo
sociálnímu rozvoji. Povinností smluvních států je dle čl. 34 ochrana dítěte před všemi
formami sexuálního vykořisťování a sexuálního zneuţívání; pro účely zabezpečení tohoto
závazku přijímají státy zejména „nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná
mezinárodní opatření, aby bylo zabráněno svádění nebo donucování dětí k jakékoli
nezákonné sexuální činnosti; vyuţívání dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným
sexuálním praktikám za účelem finančního obohacování; vyuţívání dětí v pornografii a při
výrobě pornografických materiálů za účelem finančního obohacování.“ Dále z citované
úmluvy vyplývá dle čl. 35 závazek smluvních států k přijetí všech „nezbytných
vnitrostátních, dvoustranných a mnohostranných opatření k zabránění únosů dětí,
prodávání dětí a obchodování s nimi za jakýmkoli účelem a v jakékoli podobě.“ V roce
2000 došlo k přijetí dvou opčních protokolů k Úmluvě o právech dítěte; druhý z nich se
týká prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Česká republika k tomuto
opčnímu protokolu dosud nepřistoupila. V té souvislosti však Výbor OSN pro práva dítěte
Českou republiku na svém 57. setkání konaném na jaře 2011 vybídl, aby – mimo jiné –
Opční protokol ratifikovala71.
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Problematice zneuţívání sexuální práce dětí, resp. její samotné existenci, se věnuje rovněţ
celá řada instrumentů soft law. Mezi nimi za zmínku stojí například společné prohlášení
delegací, jeţ se zúčastnily Světového kongresu proti komerčnímu sexuálnímu
vykořisťování dětí, který se uskutečnil v roce 1996 ve Stockholmu. Delegace přijaly dva
zásadní dokumenty: Deklaraci a Plán činnosti proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání
dětí, kde prohlásily, ţe ochrana dětí před sexuálním vykořisťováním a zneuţíváním je
povinností zúčastněných států – děti musí u svých vlád najít ochranu před moderními
formami nucené práce, otroctví a obchodu s lidmi. Poukázáno bylo rovněţ na skutečnost,
ţe sexuální zneuţívání dětí představuje zásadní soudobý problém a ţe by státy měly za
účelem nalezení účinných prostředků boje s tímto druhem mezinárodního obchodu
spolupracovat72. O pět let později navázal tematicky na Stockholmský kongres II. Světový
kongres proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí v Jokohamě. Delegace
zúčastněných států v jeho závěru přijaly dokument s názvem „Globální závazky
z Jokohamy 2001“, jehoţ obsahem je shrnutí dosavadních výsledků dosaţených v oblasti
komerčního sexuálního zneuţívání dětí a dále vytyčení směrů, kterými se mají aktivity
v jednotlivých zemích pro futuro ubírat. Zmíněna byla mimo jiné skutečnost, ţe díky
efektivnímu uplatňování Úmluvy OSN o právech dítěte mohou být vytvořeny předpoklady
pro vyuţívání práv dětí; vyzdviţeny byly rovněţ stále četnější aktivity státního i nestátního
sektoru a nevládních organizací pro ochranu dětí a jejich rodin. Velký význam je přikládán
rovněţ legislativě, která by umoţnila oběti dětské prostituce, dětské pornografie a
obchodování s dětmi důsledně chránit. Z doporučení je třeba zmínit rozvíjení programů
mezinárodní spolupráce na vládní, regionální i lokální úrovni a vytváření společných plánů
boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí73. Jak bylo výše uvedeno, akty přijaté
v souvislosti se Stockholmským i Jokohamským kongresem jsou dokumenty soft law,
avšak i jejich role je významná – například v České republice byl právě na základě
výsledků Stockholmského kongresu přijat Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu
zneuţívání dětí (usnesení vlády ČR č. 698/2000), jehoţ obsah tvoří soubor opatření ke
zdokonalení legislativních nástrojů, zlepšení osvěty a prevence, zvýšení efektivity stíhání
osob, které se na komerčním sexuálním zneuţívání podílejí, a vytvoření předpokladů pro
rychlejší identifikaci obětí tohoto jevu a posílení jejich resocializace.
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Doporučení pro oblast otázek prostituce tvoří téţ obsah tiskové zprávy Mezinárodní
organizace práce ze srpna 1998; jedná se o opatření navrţená členským státům v souvislosti
s řešením problematiky komerčního sexu. Mezinárodní organizace práce zejména navrhuje,
aby se její členské státy zaměřily na potírání dětské prostituce a odstranění zneuţívání
osob, které prostituci provozují, tj. v případě, ţe dochází k poskytování komerčních
sexuálních sluţeb nedobrovolně, mají státy poskytnout pomoc obětem násilí a obchodování
s lidmi, naopak pokud je prostituce provozována dobrovolně, měly by členské státy
osobám, které se takto ţiví, zajistit obdobné pracovní a sociální podmínky jako osobám
činným v jiných oblastech či odvětvích. Členským státům bylo rovněţ doporučeno
zpracování podrobné analýzy, která by situaci v oblasti sexuálního průmyslu mapovala.
Upřednostněno má být především zdravotní hledisko – a to pokud se jedná o samotné
sexuální pracovníky i o jejich klienty. Kriminalizace prostituce je povaţována za
neefektivní, nicméně moţnost navrhnout státům reglementaci prostituce stojí mimo
kompetenci Mezinárodní organizace práce74; státům je však doporučeno, aby vedly interní
záznamy o osobách v oblasti komerčního sexu činných.

Lze shrnout, ţe na úrovni mezinárodněprávní jsou otázky prostituce regulovány zejména
v souvislosti s ochranou osob, které jsou povaţovány za zranitelnější či příp.
diskriminované; zapovězeno je zejména kořistění z prostituce provozované jinými osobami
a donucování k prostituci, jakoţ i obchodování s lidmi. Na mezinárodní scéně neexistuje
konsensus stran otázky, jakým způsobem má být prostituce regulována – doposud se ji
v ţádném státě nepodařilo vymýtit za pouţití ţádného ze tří základních přístupů k prostituci
(tj. přístupu prohibičního, regulačního ani aboličního).
Zejména vyspělé země pak kladou důraz na zákaz a potírání prostituce provozované
nedobrovolně a prostituce dětské.
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5.

Regulace prostituce ve vybraných zemích EU

5.1.

Česká republika

5.1.1. Úvod
Dle údajů občanského sdruţení Rozkoš bez rizika (dále téţ „R-R“)75 vyhledalo v České
republice v roce 2009 erotické sluţby celkem 3,7 milionů zákazníků; z toho 40 000
zákazníků vyhledalo sexuální sluţby nabízené na ulici. Z hlediska národnostní skladby
klientů sexuálních pracovníků lze pozorovat, ţe postupně přibývá zákazníků tuzemských –
zatímco v roce 1999 se jednalo o 40 %, v roce 2004 bylo jiţ 55 % klientů sexuálních
pracovníků a pracovnic české národnosti, v roce 2009 dokonce 70 %. Odhady uvádějí, ţe
z českých klientů prostitutek a prostitutů tvoří přibliţně polovinu zadaní a polovinu
svobodní klienti.
Celkový počet osob, které se v České republice prostitucí ţiví, je odhadován na 15 – 25
tisíc76. Český statistický úřad v roce 2009 uvedl, ţe počet ţen, které prostituci provozují, se
pohybuje mezi devíti a deseti tisíci ţenami, přičemţ se tento údaj během předchozích pěti
let příliš nezměnil77; oproti tomu Hana Malinová odhaduje, ţe počet prostitutek činných na
území České republiky se pohybuje mezi deseti a třinácti tisíci ţenami, přičemţ asi 15 – 20
% z nich studuje či absolvovalo vysokou školu. Průměrný věk sexuálních pracovnic je
odhadován na ca. 26 let a 80 % prostitutek je mladších 35 let78. Naopak věkový průměr
sexuálních pracovníků – muţů je 17 let79. Z hlediska národnostního sloţení muţů
poskytujících homosexuálně orientované sexuální sluţby lze říci, ţe se jedná z 92 % o
Čechy, Slováky nebo etnické Romy z České republiky a ze Slovenska80. Národnostní
sloţení sexuálních pracovnic – ţen je závislé na tom, za jakých okolností je konkrétní
osobou prostituce provozována. Budeme-li hovořit o ţenách-profesionálkách, které se
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prostituci věnují na základě vlastního rozhodnutí s cílem dosáhnout výdělku, pak v rámci
této skupiny dosahuje podíl ţen české státní příslušnosti 90 %81; činit odhady v rámci druhé
skupiny ţen, tj. těch, které se komerčnímu sexu věnují z donucení, případně z důvodu
souhry nešťastných náhod, je podstatně obtíţnější, neboť v souvislosti s takovou formou
prostituce často dochází k páchání trestné činnosti – můţe se jednat například o osoby
donucované k prostituci násilím či o oběti obchodování s lidmi –, a tak jsou údaje velmi
nepřesné; avšak jisté je, ţe v rámci této druhé skupiny lze identifikovat více ţen cizí státní
příslušnosti neţ ve skupině prvé82.
Pokud se týče zdravotní způsobilosti, občanské sdruţení R-R v roce 2010 otestovalo na
pohlavně přenosné infekční choroby cca 2300 ţen, z nichţ jedna byla shledána HIV
pozitivní, u 41 z nich byly zjištěny chlamydie a u 31 syfilis83.
Z šetření Českého statistického úřadu z roku 2009 dále vyplynulo, ţe roční příjem
sexuálních pracovníků v ČR dosahuje bezmála 9 mld. Kč84.

5.1.2. Regulace právní
Problematika prostituce není v České republice právem regulována komplexně; stávající
právní úprava vychází z abolicionistického přístupu, obsahuje však i prvky přístupu
prohibičního a regulačního. De lege ferenda se uvaţovalo – resp. stále se uvaţuje – o
legalizaci prostituce, doposud se však všechny pokusy a legislativní návrhy upravující
prostituci reglementovanou nesetkaly s dostatečnou podporou; legalizace byla iniciována
v letech 2000 a 2005, a v roce 2010 vznikl zatím poslední návrh zákona o regulaci
prostituce na praţském zastupitelstvu, avšak k ţádným změnám do dnešního dne nedošlo.
Prostituce jako taková tedy není povolena, avšak není ani expressis verbis (aţ na výjimku
uvedenou dále v textu) zakázána; obecně se nejedná o trestný čin, za určitých předpokladů
ale můţe být stíhána jako trestný čin či přestupek.
Abolice byla na našem území zavedena – po období prostituce reglementované – účinností
zákona č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí; tento zákon v torzovité
podobě platí dodnes. Od roku 1945 se postupně začala prosazovat represivní koncepce a od
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roku 1956, kdy byl novelizován tehdy platný trestní zákon, se prostituce začala stíhat coby
trestný čin příţivnictví; jeho skutková podstata spočívala ve vyhýbání se poctivé práci a
ţivení se nekalým způsobem. Následně byla skutková podstata trestného činu příţivnictví
převzata do trestního zákona č. 140/1961 Sb. Uvedené ustanovení bylo zrušeno účinností
novely trestního zákona č. 175/1990 Sb.
Zákon o potírání pohlavních nemocí v současné době obsahuje tři platné a účinné
paragrafy, z nichţ prvý stanoví, ţe zřizování a udrţování nevěstinců se trestá podle
ustanovení trestního zákona o kuplířství (§ 14), další se týká ústavů pro nápravu prostitutek
(§ 15) a poslední upravuje dozor nad zpustlou mládeţí (§ 16).
Vedle citovaného zákona lze nalézt ustanovení, která prostituci upravují, zejména
v oborech práva trestního a správního.

Rovina trestněprávní

Na prostituci navazuje poměrně široké spektrum trestné činnosti. Prostitutky a prostituti
jsou jednak častým předmětem útoku trestných činů (příkladmo lze uvést trestné činy
kuplířství, znásilnění, omezování osobní svobody, obchodování s lidmi apod.), jednak
mohou být sami, v souvislosti s výkonem svého řemesla, pachateli trestných činů či jejich
účastníky (jako příklad můţe poslouţit trestný čin ohroţování pohlavní nemocí, ale i
krádeţ či kriminalita související se zneuţíváním návykových látek).

Trestní zákoník, zák. č. 40/2009 Sb. (dále téţ „TZ“), zavedl k 1. lednu 2010 do českého
právního řádu skutkovou podstatu nového trestného činu, a sice trestného činu prostituce
ohroţující mravní vývoj dětí (§ 190). Ustanovení je součástí hlavy třetí zvláštní části
trestního zákoníku, která upravuje trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Jak jiţ bylo uvedeno výše v kap. 2.1., není pojem prostituce v České republice de lege lata
vymezen; v praxi se proto vychází z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích
č.j. 4 To 518/1994, dle kterého se prostitucí rozumí pohlavní styk s jinou osobou nebo
osobami za úplatu, kdy pod pojem pohlavního styku nutno zahrnout nejen souloţ, ale i jiné
formy sexuálních kontaktů. Objektem trestného činu prostituce ohroţující mravní vývoj
dětí je ochrana dětí před projevy prostituce v blízkosti školy nebo jiného obdobného
zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro návštěvu osob mladších neţ
osmnáct let, coţ by mohlo mít vliv na jejich mravní vývoj; jedná se tak o ohroţovací
29

trestný čin85. Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá v provozování prostituce
„v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno
nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí“; je tedy charakterizována místem spáchání.
Určité problémy mohou souviset s výkladem znaku blízkosti – dle komentáře k TZ by měl
být patrně vzat v potaz prostor, kde se děti v souvislosti s činností školy, školského či
obdobného zařízení, příp. jiného místa vyhrazeného nebo určeného pro návštěvu či pobyt
dětí obvykle zdrţují, tj. např. nejen budova školy, ale i místo, kde děti tráví školní
přestávky; podmínku blízkosti bude patrně naplňovat taková vzdálenost, při které lze z
uvedených míst provozování prostituce pozorovat 86. Při zavedení citovaného ustanovení
bylo českému zákonodárci inspirací ustanovení § 184f německého trestního zákoníku87, dle
kterého je trestným ten, kdo provozuje prostituci (i) v blízkosti školy nebo jiného místa,
které je určeno k návštěvám osob mladších 18 let nebo (ii) v domě, ve kterém bydlí osoby
mladší 18 let, a to způsobem, který můţe tyto osoby mravně poškodit; sankce, která
pachateli za spáchání takového činu hrozí, je trest odnětí svobody aţ na jeden rok nebo
peněţitý trest. Oproti tomu český zákonodárce stanovil jako sankci za spáchání uvedeného
trestného činu dle prvního odstavce trest odnětí svobody aţ na dvě léta. V této souvislosti
Gřivna88 uvádí, ţe kriminalizace prostituce v těchto případech se jeví jako jsoucí v rozporu
se zásadou pouţití trestního práva jako ultima ratio89, přičemţ i kdybychom dospěli
k závěru, ţe prostředky ostatních právních odvětví nejsou k potlačení škodlivého jevu
provozování prostituce v blízkosti školských a obdobných zařízení dostatečné, je hrozící
sankce přehnaná.
Z hlediska subjektivní stránky je nezbytný úmysl, přičemţ postačí úmysl eventuální.
Pachatelem můţe být kdokoli, spornou se však můţe jevit otázka, zda je moţné pro tento
trestný čin postihnout rovněţ mladistvého; tuto nejasnost by mohla vyvolat obecná zásada,
dle které nemůţe být trestnou osoba, k jejíţ ochraně je dané trestněprávní ustanovení
určeno. Šámal90 se domnívá, ţe kriminalizaci mladistvých pro tento trestný čin nelze
vyloučit, a to z toho důvodu, ţe ohroţení mravního vývoje se týká jiných osob, nikoli
samotné osoby prostituci provozující. Uvedené ustanovení § 190 odst. 1 TZ rovněţ otevírá
85
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prostor pro kriminalizaci zákazníků sexuálních pracovníků, a to prostřednictvím ustanovení
o účastenství, resp. pomoci (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ). Podle druhého odstavce § 190 TZ
pak můţe být trestně stíhán ten, kdo provozování prostituce v blízkosti školy, školského
nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo
návštěvu dětí, organizuje, střeţí, nebo jiným způsobem zajišťuje. Ustanovení dopadá
zejména na činnost tzv. pasáků91; organizování prostituce v těchto případech bude nutné
vykládat obdobným způsobem, jako organizátorství coby jednu z podob účastenství dle §
24 odst. 1 písm. a) TZ, avšak v tomto případě není vyţadována tzv. akcesorita účastenství,
organizování prostituce na uvedených místech je stíháno jako samostatný trestný čin a je
navíc trestné přísněji (trest odnětí svobody aţ na tři léta, zákaz činnosti či propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty) neţli činnost samotné prostitutky či prostituta dle § 190 odst.
1 TZ.
Po subjektivní stránce se i v tomto případě jedná o úmyslný trestný čin, přičemţ postačí
úmysl nepřímý. V souladu s § 190 odst. 3 TZ je okolností podmiňující pouţití vyšší trestní
sazby spáchání činu dle § 190 odst. 1 nebo odst. 2 TZ nejméně na dvou tam uvedených
místech (§ 190 odst. 3 písm. a) ) či opakovaně (§ 190 odst. 3 písm. b) ).

Kriminalizace prostitutek a prostitutů přichází v úvahu ve specifických případech dále
podle ustanovení § 155 TZ – ohroţení pohlavní nemocí. Trestným je jednání toho, kdo
jiného vydá nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, a to i tehdy, neučiní-li tak úmyslně (tj. po
subjektivní stránce postačuje nedbalost). Skutková podstata je součástí hlavy I., dílu 3.
zvláštní části TZ – trestné činy ohroţující ţivot nebo zdraví. Objektem trestného činu je
zájem na ochraně lidského zdraví před pohlavní nákazou, přičemţ se jedná o ohroţovací
trestný čin, tj. takový, kdy pouhé vydání jiného v nebezpečí nákazy je trestné, a sice za
předpokladu, ţe jde o ohroţení, které hrozí reálně a bezprostředně; naopak v situacích, kdy
v důsledku jednání pachatele skutečně dojde k onemocnění pohlavní chorobou, by se
jednalo o některý z trestných činů ublíţení na zdraví (§§ 145, 146, 147 a 148 TZ)92, ve
vztahu k nimţ je ustanovení § 155 TZ subsidiární93. Ustanovení § 155 TZ tedy slouţí
ochraně ţivota a zdraví před jasně vymezenou skupinou pohlavních chorob94, kterými jsou
příjice (syfilis), kapavka, měkký vřed a tzv. čtvrtá pohlavní nemoc. Podle ustanovení § 155
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TZ však nelze trestně stíhat osobu, která jiného ohrozí virem HIV (resp. nemocí AIDS) 95;
uvedené jednání by bylo lze postihnout na základě ustanovení §§ 152 či 153 TZ – šíření
nakaţlivé lidské nemoci, resp. šíření nakaţlivé lidské nemoci z nedbalosti, kdy tato
ustanovení postihují jednání toho, kdo úmyslně, resp. z nedbalosti, způsobí nebo zvýší
nebezpečí zavlečení nakaţlivé nemoci u lidí. V praxi by bylo moţné takové jednání shledat
např. u prostitutky, která i přesto, ţe si je vědoma skutečnosti, ţe je HIV pozitivní (či
nakaţená nemocí AIDS), při pohlavním styku s klientem nepouţije odpovídající ochranné
prostředky.
Trestný čin ohroţení pohlavní nemocí podle § 155 TZ je vůči trestným činům upraveným v
§§ 152 a 153 trestným činem speciálním.

Za předpokladu naplnění příslušných znaků si lze představit situace, kdy by bylo moţné
sexuálního pracovníka trestně stíhat za spáchání trestného činu výtrţnictví (§ 358 TZ),
jehoţ objektivní stránka spočívá v dopuštění se hrubé neslušnosti nebo výtrţnosti veřejně
nebo na místě veřejnosti přístupném. Hrubou neslušností je jednání, jímţ jsou hrubě
porušována pravidla občanského souţití a zásady občanské morálky, výtrţností se rozumí
jednání, které závaţným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický
zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského souţití96. Konkrétní
jednání můţe naplňovat znaky jak hrubé neslušnosti, tak výtrţnosti; dle judikatury jsou za
hrubou neslušnost povaţována například taková jednání, která závaţným způsobem
porušují morální zásady buď v oblasti sexuální97, nebo která hrubým způsobem útočí na
čest a váţnost občanů – můţe se jednat o obnaţování a onanování před ţenami a hrubé a
vulgární nadávky před více osobami98. V konkrétním případě by se tedy jednalo o způsob,
jakým by byly sexuální sluţby – nejčastěji patrně na ulici – nabízeny, resp. poskytovány.
Trestný čin je spáchán veřejně, jestliţe je spáchán před nejméně třemi osobami současně
přítomnými (srov. § 117 písm. b) TZ); místem veřejnosti přístupným je pak kaţdé místo,
kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí
zdrţuje, takţe hrubá neslušnost nebo výtrţnost by mohla být postřehnuta více lidmi99.
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Objektem trestného činu výtrţnictví je ochrana klidného občanského souţití; po subjektivní
stránce je nezbytný úmysl. Pachatelem tohoto trestného činu můţe být kdokoli; sankce,
kterou za jeho spáchání lze uloţit, je trest odnětí svobody aţ na dvě léta. Přísněji můţe být
pachatel potrestán tehdy, spáchá-li čin opětovně či jako člen organizované skupiny (§ 358
odst. 2 TZ).

Trestným činem s prostitucí typicky spjatým je trestný čin kuplířství (§ 189 TZ); jeho
skutková podstata dopadá na jednání toho, kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo
svede k provozování prostituce (alinea 1), nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným
(alinea 2). Ustanovení TZ o trestném činu kuplířství tak provádí Úmluvu o potlačování a
zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného (viz výše kap. 4). Trest, který za
spáchání trestného činu kuplířství dle prvního odstavce hrozí, je trest odnětí svobody aţ na
čtyři léta, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty či zákaz činnosti. Objektem tohoto
trestného činu je ochrana mravnosti a svobodného rozhodování člověka v sexuální oblasti.
Z hlediska objektivní stránky dochází k postihu dvou druhů jednání – jedná se o dvě
samostatné skutkové podstaty, přičemţ jednání dle aliney 1 je podobný návodu ve smyslu §
24 odst. 1 písm. b) TZ, ale jsou zde obsaţeny i určité formy donucení, a postačí i pouhá
dohoda100; není přitom nutné, aby jednání směřovalo k získání majetkového prospěchu.
Naopak jednání popsané v alinee 2 citovaného ustanovení se svou povahou podobá
trestnému činu podílnictví (§ 214 TZ); v tomto případě je jednání směřující k získání
majetkového prospěchu nutnou podmínkou naplnění znaků skutkové podstaty.
Pod pojmem „zjednání“ nutno rozumět uzavření smlouvy či dohody (včetně dohody
konkludentní), jejímţ obsahem je provozování prostituce, tj. jedná se o projev vůle obou
stran101, jak kuplíře, tak prostitutky či prostituta. „Najmutí“ je vykládáno jako „uzavření
jakékoli i konkludentní smlouvy, jejímţ obsahem je závazek osoby najímané, ţe provede
určitý úkon, sluţbu, práci apod. pro toho, kdo si ji najímá, anebo pro někoho jiného. V
případě trestného činu kuplířství se najmutí týká provedení sexuálních sluţeb, tj.
prostituce.“102 Oproti tomu „zlákání“ k provozování prostituce spočívá v získání jiné
osoby, aby se dobrovolně rozhodla poskytovat sexuální sluţby – například pomocí různých
slibů apod. „Svedením“ se pak rozumí úmyslné vzbuzení rozhodnutí provozovat prostituci
u dané osoby; povahu svádění by mohlo mít i schvalování prostituce před jinou osobou,
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pokud by takovým jednání bylo sledováno vzbuzení rozhodnutí o provozování prostituce
v této osobě103. „Kořistění“ z prostituce provozované jiným pak záleţí v jakýchkoli
způsobech získávání majetkového prospěchu z prostituce, která je provozována osobou od
pachatele odlišnou, a to za podmínky, ţe lze dovodit vědomé vyuţívání vztahu pachatele
k prostitutce či prostitutovi – ať uţ se jedná o tzv. pasáka, taxikáře, který vozí zákazníky,
apod.

Dle judikatury se k naplnění znaku „kořistí z prostituce provozované jiným“

nevyţaduje, aby pachatel výslovně vyţadoval nebo vynucoval hmotný prospěch z
prostituce jiného, ale postačí opakované přijímání úplaty za to, ţe provozování prostituce
umoţňuje104.
Po subjektivní stránce se jedná o úmyslný trestný čin; pachatelem můţe být kdokoli, ţádná
jeho zvláštní vlastnost či postavení se nevyţaduje. Okolnostmi podmiňujícími pouţití vyšší
trestní sazby jsou spáchání činu dle odst. 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch či jeho spáchání jako člen organizované skupiny (odst. 2), způsobení
těţké újmy na zdraví činem (odst. 3) a způsobení smrti (odst. 4).
Trestný čin kuplířství se obtíţně dokazuje105; jeho charakteristický průběh lze abstrahovat
na základě analýzy trestních spisů a výpovědí znalců106: k získání vhodné osoby pro účely
provozování prostituce se vyuţívá především naivity, touhy po dobrodruţství a snadném
výdělku, příp. různých forem donucení a závislosti oběti na pachateli. Oběť musí být dále
na výkon činnosti připravena – konkrétní podoba přípravy závisí na prostředí, kde má být
prostituce provozována, a na úrovni poskytovaných sluţeb. Samotný průběh prostituce
organizuje kuplíř – u „klasického způsobu“ patří mezi jeho hlavní úkoly zejména
vyjednávání ceny a inkasování peněz. Policejní experti uvádějí, ţe organizované kuplířství
je pácháno skupinou osob, mezi nimiţ existuje určitá dělba úkolů – skupina svou činnost
plánuje, opakuje a příp. obměňuje.

Závaţným trestným činem, který často doprovází prostituci provozovanou nedobrovolně, je
trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 TZ); zařazením trestného činu obchodování s lidmi
do TZ plní Česká republika mezinárodní závazek vyplývající z Mezinárodní úmluvy o
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otroctví ze dne 25. září 1926 (č. 165/1930 Sb.) i některých dalších úmluv107,

108

. Skutková

podstata je upravena v rámci I. dílu II. hlavy zvláštní části TZ, tj. mezi trestnými činy proti
svobodě. Objektem trestného činu je právě svoboda člověka ve smyslu volného pohybu i
samostatného rozhodování, zejména v sexuální sféře, včetně morálních zásad, s nimiţ je
obchodování s lidmi v rozporu. Skutková podstata trestného činu obchodování s lidmi je
formulována tak, ţe nezahrnuje pouze „přeshraniční“ obchodování s lidmi, nýbrţ se
vztahuje i na takové formy, které se odehrávají pouze v rámci hranic národního státu
(mezinárodní aspekt obchodování s lidmi však reflektuje např. odst. 4 § 168 TZ).
Ustanovení § 168 obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty, přičemţ dle prvního
odstavce je trestným ten, kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje,
zadrţuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným uţito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám
sexuálního zneuţívání nebo obtěţování anebo k výrobě pornografického díla (písm. a) ), k
odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla (písm. b) ), ke sluţbě v ozbrojených silách
(písm. c) ), k otroctví nebo nevolnictví (písm. d) ), nebo k nuceným pracím nebo k jiným
formám vykořisťování (písm. e) ), anebo kdo z takového jednání kořistí; druhý odstavec
pak kriminalizuje jednání pachatele, který jinou osobu neţli dítě přiměje, zjedná, najme,
zláká, svede, dopraví, ukryje, zadrţuje nebo vydá, aby jí bylo jiným uţito k týmţ účelům či
činnostem jako dítě dle § 168 odst. 1 TZ, avšak v případech dle odst. 2 je navíc nezbytné
pouţití násilí, pohrůţky násilí nebo jiné těţké újmy nebo lsti anebo zneuţití omylu, tísně
nebo závislosti předmětu útoku. Základní skutkové podstaty se tedy liší zejména svým
předmětem útoku – na jedné straně se jedná o dítě109, na druhé straně o osoby dospělé,
které se však v konkrétním případě nerozhodovaly zcela svobodně, tj. uvedenou aktivitu či
činnost nevykonaly dobrovolně; za splnění příslušných podmínek (srov. výše pouţití násilí
atd.) je bez významu, ţe poškozená osoba dala k jednání pachatele souhlas110. Po
subjektivní stránce se u pachatele vyţaduje úmysl – postačí úmysl eventuální – a tento
úmysl musí zahrnout některý z účelů dle písm. a) aţ e) (u § 168 odst. 1 i 2), pachatelem
můţe být v případě odst. 1 i 2 kdokoli.
Sankcí, která za spáchání trestného činu obchodování s lidmi hrozí, je v případě prvého i
druhého odstavce trest odnětí svobody v rozmezí dvou aţ deseti let. Okolnosti podmiňující
107
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pouţití vyšší trestní sazby jsou spáchání trestného činu jako člen organizované skupiny,
vydání takovým činem jiného v nebezpečí těţké újmy na zdraví nebo smrti, spáchání činu v
úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo spáchání činu v úmyslu, aby
jiného bylo uţito k prostituci (odst. 3); dále způsobení činem těţké újmy na zdraví,
spáchání činu v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
spáchání činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech (odst. 4) a dále
způsobení smrti činem (odst. 5). Vzhledem k závaţnosti trestného činu obchodování s lidmi
se trestá i jeho příprava (odst. 6).
V souvislosti s obchodováním s lidmi však nelze opomíjet praktickou stránku věci – velký
problém totiţ představuje skutečnost, ţe úřady často nedokáţou rozpoznat oběti, a tak boj
s organizovaným zločinem bývá zakončen vyhoštěním ilegálních přistěhovalců či dívek
pracujících v nočních klubech; tyto osoby jsou však zpravidla oběťmi obchodování s lidmi,
které potřebují ochranu – nezřídka dochází k porušování jejich základních lidských práv;
naopak jejich vykořisťovatelé a pachatelé trestného činu obchodování s lidmi a případně
činů dalších ve většině případů spravedlnosti uniknou111.

Obchod s lidmi pro účely prostituce se často odehrává v mezinárodním měřítku; v této
souvislosti proto není bez významu skutková podstata trestného činu zavlečení (§ 172 TZ),
jejíţ znaky naplní pachatel, který jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy
zavleče do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho od návratu z ciziny
odvrací (odst. 1), resp. který svou oběť (předmět útoku) za pouţití týchţ prostředků jako
v odst. 1 zavleče z ciziny do České republiky, nebo přiměje, aby se do České republiky
odebrala, nebo ji od návratu z České republiky odvrací. Zájem, který TZ v § 172 chrání, je
tedy osobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka, a to jak proti zavlečení z České
republiky do ciziny (odst. 1), tak z ciziny do České republiky (odst. 2). Přitom je chráněna
osobní svoboda kteréhokoli člověka, tj. bez ohledu na jeho státní příslušnost či národnost, a
tak si lze představit, ţe by v souladu s tímto ustanovením TZ mohli být chráněni zejm.
sexuální pracovníci nedobrovolně do České republiky zavlečení – především ze zemí
východní Evropy – pod příslibem snadného výdělku získaného jiným způsobem neţ
poskytováním sexuálních sluţeb; v těchto případech by se jednalo o naplnění znaku lsti,
kterou se rozumí vyvolání omylu u jiné osoby nebo vyuţití omylu této osoby s úmyslem
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dosáhnout nějakého cíle, např. vlastního obohacení nebo poškození jiného112. Zavlečení je
třeba chápat jako dopravení předmětu útoku proti jeho vůli za hranice daného státu.
Z hlediska subjektivní stránky se u obou odstavců jedná o úmyslný trestný čin, jehoţ
pachatelem můţe být kdokoli (nevyţaduje se ţádná zvláštní způsobilost, postavení či
vlastnost pachatele). Sankcí, která za spáchání základních skutkových podstat trestného
činu zavlečení hrozí, je trest odnětí svobody na dvě aţ osm let. Okolnostmi podmiňujícími
pouţití vyšší trestní sazby jsou spáchání činu podle odst. 1 i 2 jako člen organizované
skupiny, spáchání činu na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, ţe je skutečně nebo
domněle bez vyznání, způsobení fyzických či psychických útrap či těţké újmy na zdraví
činem, a spáchání činu v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch (odst. 3);
dále způsobení smrti činem dle odst. 1 i 2, příp. jeho spáchání v úmyslu získat pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu (odst. 4). Obdobně jako v případě trestného činu
obchodování s lidmi (§ 168 TZ) je příprava trestného činu zavlečení trestná.

Trestní zákoník zavedl účinností k 1. lednu 2010 v rámci trestných činů proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti (hlava III. zvláštní části TZ) skutkovou podstatu trestného
činu sexuálního nátlaku (§ 186). V souladu s důvodovou zprávou k TZ takováto regulace
umoţňuje České republice efektivně plnit její závazky vůči Evropské unii a Radě
Evropy113. § 186 obsahuje tři samostatné skutkové podstaty: dle prvního odstavce je
trestným ten, kdo jiného násilím, pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy donutí
k pohlavnímu sebeukájení, k obnaţování nebo jinému srovnatelnému chování (alinea 1),
nebo kdo k takovému chování jiného přiměje zneuţívaje jeho bezbrannosti (alinea 2);
druhý odstavec kriminalizuje jednání osoby, která přiměje jiného k pohlavnímu styku, k
pohlavnímu sebeukájení, k obnaţování nebo jinému srovnatelnému chování zneuţívaje
jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Pod
znakem jiného srovnatelného chování je patrně třeba rozumět některé sexuálně patologické
praktiky spočívající v sadistickém či masochistickém jednání nebo tzv. pissingu114.
Objektem trestného činu sexuálního nátlaku je svoboda rozhodování v pohlavních vztazích;
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aplikovatelnost tohoto ustanovení TZ si lze v souvislosti s problematikou prostituce
představit zejména tam, kde dochází ke zneuţívání osob zvláště zranitelných k prostituci,
přičemţ jsou postihovány i jiné formy ukájení sexuálního pudu neţ pohlavním stykem (tj.
zejm. ipsace, masturbace, onanie, apod.)115.
Ustálená judikatura116 rozumí pod pojmem závislosti zejména stav, v němţ se osoba
nemůţe svobodně rozhodovat vzhledem k tomu, ţe je v určitém směru odkázána na
pachatele, a není nezbytné, aby se zároveň jednalo o závislost vyplývající z právního
poměru určeného zákonem, postačí faktický poměr závislosti. O zneuţití závislosti se však
nejedná tehdy, byl-li tu vzájemný citový vztah nebo vyuţil-li pachatel jiné okolnosti117.
Stavem bezbrannosti118 je třeba rozumět stav, kdy předmět útoku nemůţe klást odpor (např.
stav opilosti, spoutání, nízký věk dítěte apod.). Po subjektivní stránce se jedná o úmyslný
trestný čin, jehoţ pachatelem můţe být kdokoli. Důvěryhodnost a vliv pachatele můţe
vyplývat z jeho přirozené, sociální či náboţenské autority, z jeho profesní aktivity, apod.
Sankcí, kterou lze za spáchání trestného činu sexuálního nátlaku uloţit, je trest odnětí
svobody na šest měsíců aţ čtyři léta, resp. zákaz činnosti; okolnostmi podmiňujícími
pouţití vyšší trestní sazby jsou spáchání činu na dítěti nebo nejméně se dvěma osobami
(odst. 3), spáchání činu se zbraní, na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody,
ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném
místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo spáchání činu jako člen organizované
skupiny (odst. 4) a dále spáchání činu dle odst. 1 na dítěti mladším patnácti let či způsobení
těţké újmy na zdraví činem (odst. 5), resp. způsobení smrti činem dle odst. 1 i 2 (odst. 6).
Rovněţ příprava trestného činu sexuálního nátlaku je trestná (odst. 7).

Na osobách donucovaných k prostituci bývá v počátcích „prostitučního cyklu“ často
páchán trestný čin znásilnění (§ 185 TZ), spočívající v donucení jiného násilím nebo
pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy k pohlavnímu styku (odst. 1 alinea 1),
nebo ve zneuţití bezbrannosti jiného k takovému činu. Dle odst. 2 je přísněji trestný
pachatel, který čin vymezený v odst. 1 spáchá souloţí nebo jiným pohlavním stykem
provedeným způsobem srovnatelným se souloţí, na dítěti, nebo se zbraní. Trestný čin
znásilnění je upraven v rámci III. hlavy zvláštní části TZ, tj. mezi trestnými činy proti
115
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lidské důstojnosti v sexuální oblasti; chráněným objektem je právo člověka (ţeny i muţe)
na svobodné rozhodování o svém pohlavním ţivotě119. Předmětem útoku trestného činu
znásilnění můţe být muţ, ţena i hermafrodit. Pojem pohlavního styku jako znaku základní
skutkové podstaty je pojmem obecným a představuje jakýkoli způsob ukájení pohlavního
pudu na těle jiné osoby – nerozhodně, zda osoby téhoţ či jiného pohlaví120. Jedná se o
jednání zahrnující i méně závaţné formy pohlavního styku (např. ohmatávání genitálií
apod.). Souloţ je ustálenou judikaturou chápána jako přímé spojení pohlavních orgánů121,
jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloţí můţe mít povahu
například orálního sexu122. V konkrétním případě má přesné rozlišení praktický význam
s ohledem na skutečnost, ţe se trestného činu znásilnění nedopouštějí pouze kuplíři, ale i
zákazníci prostitutek a prostitutů – zejména se jedná o situace, kdy je předem sjednán
určitý sexuální úkon a následně je bez svolení či proti vůli sexuálního pracovníka vykonán
úkon jiný. Sankcí, která za spáchání trestného činu znásilnění hrozí, je trest odnětí svobody
od šesti měsíců do pěti let, resp. dle druhého odstavce od dvou do deseti let; přísněji
trestným bude pachatel, který čin dle odst. 1 spáchá na dítěti mladším patnácti let, na osobě
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence,
ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda,
nebo způsobí-li takovým činem těţkou újmu na zdraví (odst. 3), nebo způsobí-li činem
smrt (odst. 4); příprava trestného činu znásilnění je trestná.

Hovoříme-li o nucení jiných osob k prostituci, nelze zapomínat na situace, kdy se na své
oběti kuplíř (resp. „pasák“), případně další osoby, které mu pomáhají, dopustí trestného
činu zbavení osobní svobody (§ 170 TZ) či omezování osobní svobody (§ 171 TZ) –
typickými příklady z praxe jsou situace, kdy je (budoucí) prostitutka doma i jinde
zamykána, zadrţována, hlídána123 či jiným způsobem omezována ve svém právu na osobní
svobodu.
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Trestnými činy úzce souvisejícími s postihem dětské prostituce jsou trestné činy
ohroţování výchovy dítěte (§ 201 TZ) a svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ) a dále téţ
trestný čin pohlavního zneuţití (§ 187 TZ).
Trestný čin ohroţování výchovy dítěte je zařazen do hlavy IV. zvláštní části TZ – mezi
trestné činy proti rodině a dětem. Je zde kriminalizováno jednání pachatele, který ohrozí
rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, ţe jej svádí k zahálčivému nebo
nemravnému ţivotu, ţe mu umoţní vést zahálčivý nebo nemravný ţivot, umoţní mu
opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným
zavrţeníhodným způsobem, nebo závaţným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat
nebo jinou svou důleţitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (odst. 1)124.
Objektem trestného činu je zájem na řádné výchově dětí, předmětem útoku mohou být
pouze děti. Z obsahového hlediska je třeba pod znakem ohroţení rozumového, citového
nebo mravního vývoje dítěte chápat taková jednání pachatele, v jejichţ důsledku vzniklo
reálné nebezpečí, ţe se dítě zpravidla po delší dobu, ale v případě závaţného nebo
intenzivního ohroţení i při ojedinělém jednání – mimo jiné – bude chovat promiskuitně
(pohlavně nevázaně) nebo ţe se bude ţivit prostitucí, popř. vést jiný parazitní způsob
ţivota125; kriminalizace odpovídajícího jednání pachatele má pak svůj význam i z hlediska
tzv. syndromu CAN, který se můţe u dětí, jeţ jsou vystaveny prostituci, vyvinout (srov. téţ
výše kap. 2.2.1). Poskytování sexuálních sluţeb je chápáno právě jako jeden ze způsobů
vedení zahálčivého ţivota, tj. takového ţivota, který je svým způsobem parazitní a
z hlediska zájmů společnosti po obsahové stránce vnímán jako neţádoucí. Nemravný ţivot
je v rozporu se zásadami morálky společnosti, přičemţ právě prostituci lze chápat jako
fenomén jsoucí s těmito zásadami v rozporu – v určitém smyslu téţ přesahující „pouhá“
pravidla mravního zákona a hraničící s ochranou poskytovanou i trestními a jinými
právními předpisy126. Z hlediska subjektivní stránky můţe být tento trestný čin spáchán
úmyslně i z nedbalosti a jeho pachatelem můţe být kdokoli, resp. osoba, která je v souladu
s příslušnými občanskoprávními předpisy nositelem povinností rodičovské péče. Sankci,
kterou lze za spáchání trestného činu ohroţování výchovy dítěte uloţit, představuje trest
odnětí svobody aţ na dvě léta, přísnější postih hrozí tomu, kdo čin dle § 201 odst. 1 TZ
spáchá ze zavrţeníhodné pohnutky, kdo v páchání takového činu pokračuje po delší dobu,
kdo takový čin spáchá opětovně nebo kdo takovým činem pro sebe nebo pro jiného získá
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značný prospěch (odst. 3). Pod uvedené ustanovení lze v souvislosti s problematikou
komerčních sexuálních sluţeb subsumovat zejména jednání osob, které dítě zneuţívají
k tomu, aby pro ně získávalo peněţní prostředky prostitucí (často se jedná o rodiče dětí).
Dochází například k situacím, kdy je dívkám, které utekly z domova či z výchovného
ústavu, poskytováno přístřeší, za coţ pak tyto dívky musejí pachateli usluhovat pohlavním
stykem a následně pachatel zprostředkovává další pohlavní styk za úplatu127.
Skutková podstata upravená v § 202 – svádění k pohlavnímu styku – dopadá na jednání
toho, kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem,
pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnaţování nebo jiné srovnatelné chování za účelem
pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch. Stejně jako v případě § 201 se jedná
o trestný čin spadající mezi trestné činy proti rodině a dětem, jehoţ objektem je zájem na
řádné výchově dětí a jehoţ smyslem je poskytnutí ochrany proti útokům spočívajícím ve
svádění k prostituci, která je v hlubokém rozporu s morálkou občanské společnosti128;
předmětem útoku trestného činu je dítě. Úprava TZ obsaţená v § 202 je z obsahového
hlediska inspirována úpravami zahraničními (např. rakouskou a švédskou)129. Významnou
skutečností je, ţe dochází nejen ke kriminalizaci případů poskytnutí peněz za příslušné
sexuální sluţby, ale i případů poskytnutí a zejména slíbení jiných výhod či prospěchu.
Daná úplata, prospěch či výhoda můţe být poskytnuta (slíbena) přímo dítěti, dítěti nepřímo
prostřednictvím jiné osoby (rodiče, kuplíře) či přímo jiné osobě. Z hlediska subjektivní
stránky se jedná o úmyslný trestný čin, pachatelem můţe být kdokoli. Sankcí, kterou lze za
spáchání trestného činu podle § 202 uloţit, je trest odnětí svobody aţ na dvě léta nebo
peněţitý trest. Okolnostmi podmiňující pouţití vyšší trestní sazby jsou spáchání činu na
dítěti mladším patnácti let, spáchání činu ze zavrţeníhodné pohnutky, pokračování
v páchání činu po delší dobu či spáchání činu opětovně. Pachatelem trestného činu svádění
k pohlavnímu styku nemůţe být osoba, k jejíţ ochraně je ustanovení určeno; tedy v souladu
s § 203 TZ dítě, které za pohlavní styk, své pohlavní sebeukájení, obnaţování nebo jiné
srovnatelné chování ţádá nebo přijme úplatu, jinou výhodu či prospěch, není pro takový
čin trestné, a sice ani podle ustanovení o návodci nebo pomocníkovi.
Trestný čin pohlavního zneuţití dle § 187 TZ kriminalizuje jednání toho, kdo vykoná
souloţ s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneuţije.
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Jedná se o ustanovení určené na ochranu mravního a tělesného vývoje dětí; úprava je
obsaţena v hlavě III. zvláštní části TZ (trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti). Po objektivní stránce se rozlišuje vykonání souloţe, tj. přímé spojení pohlavních
orgánů, a jiný způsob pohlavního zneuţití – zde by se jednalo o rozličné aktivity směřující
k sexuálnímu vzrušení pachatele (např. orální pohlavní styk, ale i ohmatávání prsou nebo
pohlavních orgánů, líbání přirození apod.), a to jak v případech aktivity pachatele, tak
poškozené osoby130; přitom není rozhodné, zda či do jaké míry pachatel dosáhne
sexuálního uspokojení131. Po subjektivní stránce se jedná o úmyslný trestný čin, jehoţ
pachatelem můţe být kdokoli, zejména nejen osoba muţského pohlaví. Sankce, kterou lze
za spáchání trestného činu pohlavního zneuţití uloţit, je trest odnětí svobody na jeden rok
aţ osm let; přísnější trestní postih hrozí pachateli, který čin dle odst. 1 spáchá na dítěti
mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneuţívaje jeho závislosti nebo svého
postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu (odst. 2), dále tomu, kdo způsobí
činem uvedeným v odst. 1 těţkou újmu na zdraví (odst. 3) nebo smrt (odst. 4). Trestá se i
příprava tohoto trestného činu (odst. 5). Souvislost mezi otázkami komerčního sexu a
trestným činem pohlavního zneuţití si lze představit zejména v situacích, kdy zákazník,
případně kuplíř vykoná souloţ s dítětem mladším patnácti let, přičemţ úmysl pachatele se
musí vztahovat právě i k tomu, ţe se jedná o dítě mladší patnácti let; lze si představit i
konstelace, kdy kuplířem zneuţívaného dítěte bude rodič či osoba ţijící s rodičem dítěte ve
společné domácnosti132; pak by dle konkrétních okolností přicházela do úvahy
kriminalizace řečeného jednání podle přísnějšího odst. 2.

Rovina správněprávní, resp. veřejnoprávní v širším smyslu

Prostředků, jimiţ by bylo lze za současného právního stavu prostituci v České republice
určitým způsobem regulovat, resp. alespoň kontrolovat, není mnoho; určitou variantu
řešení v tomto smyslu skýtá pravomoc obcí vydávat v oblasti samostatné působnosti právní
předpisy. Uvedená pravomoc obcí vychází z čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky (úst.
zák. č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který stanoví, ţe „zastupitelstva mohou v
mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky“. Samostatná působnost obcí je
vymezena v § 7 odst. 1 zákona o obcích (zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
130
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předpisů) tak, ţe „obec spravuje své záleţitosti samostatně“, přičemţ pokud zvláštní zákon
upravuje působnost obcí a nestanoví, ţe jde o přenesenou působnost obce, platí, ţe jde vţdy
o působnost samostatnou (§ 8 zákona o obcích). Konkrétněji je samostatná působnost obcí
upravena ještě v § 35 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého „do samostatné působnosti obce
patří záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je
zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záleţitosti,
které do samostatné působnosti obce svěří zákon“. Prostřednictvím obecně závazných
vyhlášek můţe obec v samostatné působnosti ukládat povinnosti mj. k zabezpečení
místních záleţitostí veřejného pořádku; „zejména můţe stanovit, které činnosti, jeţ by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou
vyhláškou určených, nebo stanovit, ţe na některých veřejných prostranství v obci jsou
takové činnosti zakázány“ (§ 10 písm. a) zákona o obcích). Obdobným způsobem je
formulována i pravomoc k vydání obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy v § 44
odst. 3 písm. a) zákona o hlavním městě Praze (zák. č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Vydávání obecně závazných vyhlášek obce k zabezpečení místních záleţitostí
veřejného pořádku tak v některých obcích a městech slouţí jako určitý nástroj pro
usměrnění pouliční (silniční) prostituce. Nerespektování omezení stanovených obecně
závaznou vyhláškou obce lze sankcionovat na základě ustanovení § 46 odst. 2 zákona o
přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – jednalo by se o
přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za který lze uloţit pokutu aţ do
výše 30 000 Kč (§ 46 odst. 3 zákona o přestupcích).

Obecně závazné vyhlášky obcí regulující prostituci se rovněţ několikrát staly předmětem
řízení před Ústavním soudem133; z doby účinnosti aktuálně platného zákona o obcích (tj.
zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je třeba upozornit zejména na řízení o
návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č.
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1/2004, jeţ vyústilo ve vydání nálezu sp. zn. Pl. ÚS 69/04134, ve kterém se Ústavní soud
podrobně vyjádřil k zákazu prostituce prostřednictvím právních předpisů vydávaných
v samostatné působnosti obcí. Město Ústí nad Labem předmětnou vyhláškou zakázalo
(mimo jiné) nabízení sexuálních sluţeb na veřejném prostranství na celém území města;
ministr vnitra ve svém podání Ústavnímu soudu sporoval oprávnění obce zakázat nabízení
sexuálních sluţeb v celém městě – tj. bez vymezení konkrétních míst či zón – a uvedl, ţe
„by se obec paušálním stanovením [zákazu] pro celé město, mimo veřejná prostranství,
mohla dostat do rozporu s právem podnikat (čl. 26 odst. 1 Listiny) a s právem vlastnickým,
zaručených Listinou základních práv a svobod. Pokud se týká stanovení zmíněné činnosti
na veřejných prostranstvích, je obec povinna dle navrhovatele k zajištění právní jistoty
občanů určit veřejné prostranství, kde je uvedená činnost zakázána.“135 Ministr dále uvedl
moţnost rozporu vyhlášky s ust. § 10 písm. a) zákona o obcích. Ústavní soud v řízení
jednak zdůraznil nutnost dbát principu proporcionality, kdyţ za předpokladu, ţe některé
činnosti narušující ochranu zdraví, majetku či bezpečnosti zasahují do ústavně chráněných
statků, v daném případě zejm. nedotknutelnosti osoby a ochrany majetku, jen na některých
veřejných prostranstvích, je obci zapovězeno zakázat je na celém území obce. „Pokud tedy
předmětná činnost můţe být na určitých veřejných prostranstvích obce provozována, aniţ
by narušila veřejný pořádek či byla v rozporu s dobrými mravy, nesmí ji obec zakázat na
všech veřejných prostranstvích obce. Pokud naproti tomu provozování určité činnosti
představuje potencionální zásah do chráněného statku, ač je provozována na kterémkoli
veřejném prostranství obce, můţe ji obec zakázat provozovat na všech veřejných
prostranstvích. Vţdy je téţ třeba hodnotit i intenzitu zásahu a význam ohroţeného právem
chráněného statku na straně jedné a význam činnosti, která má být zakázána, na straně
druhé.“136 V případě provozování prostituce, resp. poskytování sexuálních sluţeb, je třeba
poměřovat rozpor takové činnosti s dobrými mravy a ohroţení mravní výchovy mládeţe na
straně jedné se zásahem do svobody jedinců poskytujících sexuální sluţby na straně druhé;
Ústavní soud přednost ochrany dobrých mravů a mravní výchovy mládeţe dovodil i za
pomoci čl. 1 odst. 2 Ústavy, dle kterého Česká republika dodrţuje závazky, které pro ni
vyplývají z mezinárodního práva, a tak je třeba ust. § 10 písm. a) zákona o obcích
interpretovat v souladu s Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a potlačování prostituce
druhých osob. „Ústavní soud dospěl k závěru, téţ proto, ţe oblast prostituce není upravena
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na zákonné úrovni Parlamentem ČR, ţe město Ústí n. Labem nepřekročilo zákonem danou
působnost, kdyţ obecně závaznou vyhláškou zakázalo nabízení sexuálních sluţeb na
veřejném prostranství na celém území města a vykázalo tak prostituci za zavřené dveře.“137
Moţnost a oprávnění obcí zakázat prostituci na jejich území plošně tedy byla Ústavním
soudem dovozena v kontextu existujících mezinárodněprávních závazků České republiky,
povahy regulované činnosti (představující obecné ohroţení dobrých mravů a výrazné
ohroţení mravní výchovy dětí a mládeţe), a konečně i v kontextu úplné absence úpravy na
zákonné úrovni.138

Jako konkrétní příklady vyuţití řečeného zmocnění obcí k vydávání právních předpisů lze
uvést obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických sluţeb a č. 20/2007 Sb. hl.
m. Prahy, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním
sexuálních sluţeb na veřejných prostranstvích. Vyhláška prve uvedená ve svém § 1 nejprve
vymezuje nabízení erotických vystoupení nebo erotických sluţeb vykonávané v jakékoli
podobě na veřejně přístupných místech jako činnost, jeţ by mohla být v rozporu s dobrými
mravy a dále (§ 2) takovou činnost na celém území Prahy, s výjimkou veřejně přístupné
účelové komunikace vedoucí severozápadním směrem z ulice Ďáblické k areálu skládky,
zakazuje. Dle informací uvedených na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR bylo
během prvního dne a noci od nabytí účinnosti vyhlášky (1. 6. 2005) zjištěno 51 případů
jejího porušení. Vyhláška č. 20/2007 Sb. hl. m. Prahy na prvém místě stanoví, ţe „nabízení
a poskytování sexuálních sluţeb vykonávané v jakékoli podobě na veřejných prostranstvích
je činností, která by mohla být v rozporu s dobrými mravy“ (§ 1); činnost vymezená dle § 1
je pak na celém území Prahy zakázána (§ 2).
Nutno podotknout, ţe obecně závazné vyhlášky obcí coby jediný moţný způsob, jehoţ
prostřednictvím mohou obce prostituci určitým způsobem usměrnit, není samotnými
představiteli veřejné moci povaţován za dostatečný139, neboť takto lze postihnout toliko
nejzjevnější problémy, které prostituce přináší a které souvisejí s ochranou veřejného
pořádku na veřejném prostranství; uvedené lze doloţit i na skutečnosti, ţe na oficiálních
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR se obcím vedle vydávání obecně závazných
137
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vyhlášek pro účely regulace prostituce doporučuje upravit nebo s dotčenými orgány
iniciovat na komunikacích ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, „úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, aby
„zákazníci“ na inkriminovaných místech nemohli zastavit a padlé ţeny a dívky naloţit a
odvé[z]t na patřičné místo. Odhalovat a oznamovat výše uvedené přestupky můţe příslušník
Policie ČR, nebo stráţník. Oznámit takový přestupek můţe kaţdý spořádaný občan.“140 Je
otázkou, do jaké míry mohou být místní úpravy na pozemních komunikacích, jako
například svislá dopravní značka „zákaz zastavení“, efektivním prostředkem v boji obcí
proti pouliční (silniční) prostituci.

Pokud by se jednalo o způsoby či moţnosti, jak regulovat prostituci provozovanou „za
zavřenými dveřmi“, jsou moţnosti orgánů veřejné moci ještě omezenější neţ v případě
prostituce pouliční; přitom jak prostituci privátní a hotelovou, tak barovou takřka
postihnout nelze141. V případech prostituce provozované v erotických podnicích a sex
barech určité nástroje najít lze; nutno však podotknout, ţe takové podniky s ohledem na
zákaz zřizování a udrţování nevěstinců dle § 14 zákona o potírání pohlavních nemocí
existují jaksi „polooficiálně“, tj. často jsou zkolaudovány jako masáţní salony, hostinská a
ubytovací zařízení apod. Samotné obce nemají ţádný prostředek k tomu, aby mohly
ovlivnit proces vzniku či umístění veřejných domů na svém území.
Sexuální sluţby jsou v takových podnicích nabízeny částečně skrytou formou – jako
doplňkové činnosti při provozování činnosti „hlavní“. Činnost v uvedených podnicích lze
kontrolovat jednak v rámci provozovaných ţivností, jednak z hlediska dodrţování
bezpečnostních či hygienických předpisů.
Na prvním místě je třeba uvést kontrolu prováděnou ţivnostenskými úřady, které jsou
příslušné k tomu, aby sledovaly, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené ţivnostenským
zákonem (zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), příp. zvláštními předpisy,
které se k ţivnostenskému podnikání vztahují142. V souvislosti se ţivnostenským zákonem
je rovněţ nutno zmínit jeho ustanovení § 3 odst. 3 písm. p), dle kterého nabízení nebo
poskytování sluţeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb není
ţivností; z dikce tohoto ustanovení jednak vyplývá, ţe podle ţivnostenského zákona není
moţné kontrolovat samotnou osobu, která sexuální sluţby poskytuje, jednak – dle
140
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Srov. téţ Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, Praha 2003, s. 63
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některých názorů – uznání prostituce de lege lata jako podnikání, které však není
ţivností143. Zároveň však osoby, které se poskytování sexuálních sluţeb věnují, nemohou
být podnikateli podle ţádného z písmen § 2 odst. 2 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Moţnost provádět kontroly v nevěstincích, resp. podnicích, ve kterých jsou poskytovány
sexuální sluţby, skýtá i stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), kdyţ v § 133 odst. 2 písm. f) upravuje
pravomoc stavebního úřadu provádět kontrolní prohlídky stavby za účelem zjištění, zda je
stavba uţívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem144, či v § 133 odst. 2 písm.
c), který stanoví příslušnost stavebního úřadu ke zjištění stavebně technického stavu
stavby, z hlediska ohroţení ţivota a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti anebo ţivotního
prostředí; procesním předpisem pro provádění kontroly dle stavebního zákona je zákon o
státní kontrole (zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na základě kontroly
dle stavebního zákona se v hlavním městě Praze podařilo de facto zavřít jeden noční klub,
kdyţ stavba nesplňovala některé poţadavky, které by podle stavebních předpisů splňovat
měla; úředníci poté stáli v noci přede dveřmi klubu a upozorňovali zákazníky, ţe jim
v případě vstupu hrozí nebezpečí.145
Provozovny, ve kterých jsou poskytovány sexuální sluţby, lze dále kontrolovat zejm. dle
příslušných ustanovení zákona o poţární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), zákona o České obchodní inspekci (zák. č. 64/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), zákona o regulaci reklamy (zák. č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák.
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdější předpisů) resp. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci146; výkon kontroly nad dodrţováním
povinností podle dvou posledně uvedených předpisů náleţí inspektorátům práce v souladu
se zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě
podezření na ilegální zaměstnávání pak můţe být relevantní kontrola prováděná úřady
práce či celními úřady podle zákona o zaměstnanosti (zák. č. 435/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
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Stavbu lze v souladu s § 126 odst. 1 stavebního zákona uţívat jen k účelu vymezenému zejména
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Metodický dokument „Moţný postup obcí v oblasti regulace prostituce“, vydaný odborem bezpečnostní
politiky Ministerstva vnitra ČR; zdroj: www.mvcr.cz
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Lze tedy shrnout, ţe v oboru správního práva jsou stanoveny moţnosti a prostředky, na
jejichţ základě můţe být problematika prostituce určitým způsobem regulována, či spíše
usměrňována; nejedná se však o ţádný ucelený systém; právní úprava je naopak poměrně
roztříštěná, a tak je komerční poskytování sexuálních sluţeb řešeno a kontrolováno
v jednotlivých regionech spíše dle konkrétní politické situace ad hoc. Tento stav by se mohl
změnit přijetím zákona, který by prostituci reguloval, případně i jiným způsobem, pokud by
se podařilo nalézt řešení, jak k problematice prostituce koncepčně a komplexně přistoupit.

Návrh zákona o regulaci prostituce

Zatím poslední legislativní pokus o regulaci prostituce na zákonné úrovni se uskutečnil
v polovině září roku 2010, kdy zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo návrh zákona
o regulaci prostituce, jehoţ součástí byl i návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Úmluvy
o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých osob a jejího
Závěrečného protokolu ze dne 21. 3. 1950; přitom se nejednalo o pokus první – jiţ během
90. let 20. století se začaly hlasy volající po zákonu, který by problematiku prostituce
upravil, ozývat. Návrhů, jak prostituci regulovat, se objevilo hned několik. V roce 2004
došlo dokonce ke schválení věcného záměru zákona o regulaci prostituce vládou,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR však 20. října 2005 zamítla návrh na vyslovení
souhlasu s výpovědí výše uvedené úmluvy, a tak byl vládní návrh zákona o regulaci
prostituce vzat zpět v prvním čtení dne 6. března 2006147.
Návrhy zákonů na regulaci prostituce pravidelně vyvolávají v médiích rozsáhlé polemiky,
jejichţ tématem bývá problematika zdanění příjmů z prostituce, komerční sexuální
zneuţívání dětí, morální otázky apod.

Posledně vypracovaný návrh zákona o regulaci prostituce ze září 2010 vychází právě
z vládního návrhu zákona z roku 2005 a byl zpracován v návaznosti na bod 4.1 III. části
v té době účinného Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Během
legislativních prací došlo k řadě změn vyvolaných změnami dotčených právních předpisů,
obsáhlým připomínkovým řízením i právními expertízami.

147

Srov. Sněmovní tisky 798/0, 1073/0, 1074/0 a 1081/0 z roku 2005
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Navrhovaný zákon má vedle samotné regulace prostituce zejména orgánům státní správy a
samosprávy poskytnout účinnější nástroje pro to, aby prostituční scéna nebyla tak ţivelná
jako dosud, aby činnost spočívající v komerčním poskytování sexuálních sluţeb dostala ze
strany státu nezbytné mantinely a aby mezi státem a sexuálními pracovníky mohl vzniknout
určitý formální vztah, díky němuţ bude do budoucna moţné např. odhalit ilegální formy
prostituce; regulací moţnosti nabídky komerčního sexu návrh zákona v jistém smyslu
zamýšlí regulovat i poptávku po něm148.
Následující text zpracovává znění návrhu zákona o regulaci prostituce (dále téţ „zákon“)
schváleného zastupitelstvem hlavního města Prahy v září roku 2010149.

Předmětem úpravy zákona je stanovení (i) podmínek provozování prostituce, (ii) podmínek
provozování zařízení, v nichţ můţe být prostituce provozována – pro tato zařízení zákon
pouţívá legislativní zkratku „zařízení k provozování prostituce“150 – a (iii) působnosti
veřejné správy v oblasti regulace prostituce.
Významnou novinkou, kterou zákon přináší, je legální definice pojmu „provozování
prostituce“, a sice se jedná o „poskytování sluţeb za úplatu směřujících bezprostředně
k uspokojování sexuálních potřeb, pokud přitom dochází k přímému a dobrovolnému
fyzickému kontaktu mezi osobou, která tyto sluţby poskytuje, a osobou, která jich vyuţívá,
jakoţ i nabízení takových sluţeb osobou, která je má poskytovat“151. Zákonná regulace se
tak má vztahovat pouze na dobrovolné poskytování sexuálních sluţeb, a to těch, které jsou
spojeny především se zdravotními riziky (od souloţe přes další formy uspokojování
pohlavního pudu, včetně např. dotyků na jakékoli části těla, onanie či sadomasochistických
praktik, nikoli však striptýz či tzv. sex po telefonu)152. Významnou skutečností je dále fakt,
ţe nabízení prostituce je nahlíţeno jako součást vlastního vykonávání prostituce. Dle § 2
odst. 2 zákona je jak provozování prostituce, tak provozování zařízení k provozování
prostituce, podnikáním ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c)153 obchodního zákoníku, nikoli však
ţivností ve smyslu ţivnostenského zákona.
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Srov. téţ důvodovou zprávu k zákonu, Obecná část
Text je dostupný na webových stránkách http://www.praha.eu v archivu tiskových zpráv
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„Zařízení k provozování prostituce“ je blíţe vymezeno v § 2 odst. 3 zákona, dle kterého se jedná o
samostatnou stavbu nebo oddělenou část stavby, která je určena kolaudačním souhlasem ve smyslu
stavebního zákona k provozování prostituce.
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Viz § 2 odst. 1 zákona
152
Srov. důvodovou zprávu k zákonu, Zvláštní část, k § 2
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Tj. jedná se o podnikání na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
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Pokud se jedná o pouliční, resp. silniční prostituci, zákon de facto obrací dosavadní
koncepci, kdy bylo moţné obecně závaznou vyhláškou obce zakázat nabízení sexuálních
sluţeb na vymezených místech v zájmu zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku; zákon sám provozování i vyuţívání prostituce na veřejných prostranstvích
zakazuje (§ 3 odst. 1 a 2 zákona) a obec je nadána pravomocí obecně závaznou vyhláškou
vymezit některá veřejná prostranství a dobu, kde a kdy bude provozování prostituce a její
vyuţívání povoleno (§ 3 odst. 3 zákona).
V této souvislosti zákon rovněţ v rámci úpravy povinností drţitele oprávnění
k provozování prostituce (§ 15 odst. 1) stanoví, ţe je tento drţitel oprávněn prostituci
provozovat pouze (i) v zařízení k provozování prostituce, (ii) ve svých soukromých
prostorách nebo v soukromých prostorách osoby, která sluţeb osoby oprávněné
k provozování prostituce vyuţívá, nebo (iii) za podmínek dle § 3 odst. 3 zákona na
veřejném prostranství vymezeném obcí a v době obcí určené.

Prostituci bude moci provozovat pouze fyzická osoba, která splňuje zákonem stanovené
podmínky, tj. taková osoba, které bylo uděleno oprávnění k provozování prostituce, která je
k provozování prostituce zdravotně způsobilá a která má o své zdravotní způsobilosti platné
potvrzení (§ 4 odst. 1). Výslovně se zakazuje provozování prostituce v pracovněprávním či
jiném obdobném vztahu nebo prostřednictvím jiných osob (§ 4 odst. 3), a tak se na vztahy,
do kterých bude prostitutka či prostitut vstupovat, uplatní příslušné předpisy občanského a
obchodního práva154. Oprávnění k provozování prostituce se osvědčuje průkazem, jehoţ
náleţitosti zákon vymezuje v § 13; řečené oprávnění uděluje na ţádost obecní úřad obce
s rozšířenou působnosti (§ 5 odst. 1), v jehoţ správním obvodu má být prostituce
provozována. Z ustanovení posledně uvedeného taktéţ vyplývá, ţe bude-li chtít konkrétní
sexuální pracovník provozovat prostituci ve správních obvodech více obcí, bude povinen
získat oprávnění k provozování prostituce od kaţdé z nich155. Oprávnění lze udělit pouze
osobě, která je starší 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, zdravotně
způsobilá a zdravotně pojištěná (§ 5 odst. 2); v případě, ţe jsou uvedené podmínky splněny,
nemá obecní úřad ţádnou diskreční pravomoc a je povinen ţadateli oprávnění ve stanovené
lhůtě vydat (§ 9 odst. 3). Zákon pamatuje i na situace, kdy bude ţadatelem o oprávnění
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Srov. téţ důvodovou zprávu k zákonu, Zvláštní část, k § 4
Srov. téţ § 5 odst. 4 zákona
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k provozování prostituce osoba, která není občanem členského státu EU. Oprávnění má
platnost 1 rok ode dne vydání průkazu k provozování prostituce (§ 10 odst. 1).
Drţitel oprávnění k provozování prostituce je povinen na poţádání na místě předloţit svůj
průkaz osobě, která hodlá vyuţít či vyuţila jeho sluţeb (§ 15 odst. 2 písm. b) ), jakoţ i
kontrolnímu orgánu156 (jemuţ je prostitut či prostitutka dále povinna prokázat svou
totoţnost); význam uvedené povinnosti spočívá mj. v tom, ţe takto můţe mít klient
sexuálního pracovníka alespoň určitou jistotu ohledně jeho zdravotní způsobilosti; v této
souvislosti ovšem vyvstává nutnost efektivně prováděcím předpisem upravit náplň a
četnost pravidelných lékařských prohlídek (srov. téţ níţe)157.

Pokud se týče podmínek, na jejichţ základě lze oprávnění k provozování prostituce udělit a
které jsou ustanovením § 5 odst. 2 zákona dány taxativně, zákon dále blíţe vymezuje
pojmy bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti; za bezúhonného ve smyslu zákona nutno
povaţovat toho, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů
vyjmenovaných v § 6 odst. 1; přitom se jedná zejména o násilné trestné činy, činy typicky
s provozováním prostituce spjaté (srov. téţ výše kap. 5.1.2.1.) a trestné činy daňové.
Zároveň je stanoven způsob prokazování bezúhonnosti (§ 6 odst. 2) – a sice výpisem
z evidence Rejstříku trestů či jinými odpovídajícími doklady u osob, které nejsou občany
České republiky.
Zdravotně způsobilým (§7 odst. 1) ve smyslu zákona je ten, kdo „není nemocen nebo u
něhoţ není podezření, ţe je nemocen, chorobou přenosnou při provozování prostituce.
Seznam těchto chorob stanoví prováděcí předpis.“ Dokladem o zdravotní způsobilosti je
lékařský posudek vydaný místně příslušným posuzujícím lékařem – jedná se o lékaře
s příslušnou specializovanou způsobilostí, tj. kaţdý specializovaný lékař v oboru
venerologie, se kterým obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu o posuzování zdravotní
způsobilosti v rámci regulace prostituce – tento lékař by měl být výhradním posuzujícím
lékařem ve vztahu k osobám působícím ve správním obvodu příslušného úřadu158;
v případě, ţe obec takovou smlouvu neuzavře, je posuzujícím lékařem kaţdý
specializovaný lékař v oboru venerologie (§ 14 odst. 1 a 2). Jde-li o seznam nemocí a stavů,
které vylučují zdravotní způsobilost, jakoţ i druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek,
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V tomto případě je kontrolním orgánem Policie České republiky, obecní policie a obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehoţ správním obvodu má být prostituce provozována; srov. téţ § 25 zákona
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Srov. rovněţ postoj Hany Malinové k lékařským prohlídkám; http://www.rozkosbezrizika.cz
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Srov. důvodovou zprávu k zákonu, Zvláštní část, k § 14
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předpokládá zákon vydání vyhlášky Ministerstvem zdravotnictví, která má tyto otázky
upravit. Dle důvodové zprávy pak má osvědčení o zdravotní způsobilosti dvojí charakter159:
jednak je pro účely udělení oprávnění či prodlouţení platnosti oprávnění nezbytný lékařský
posudek160, jednak je v průběhu trvání platnosti oprávnění skutečnost, ţe zdravotní
způsobilost drţitele trvá, osvědčována otiskem razítka zdravotnického zařízení a podpisem
lékaře v průkazu. Smyslem je tedy stanovení povinnosti sexuálních pracovníků (§ 15 odst.
2 písm. a) ) navštěvovat v pravidelných intervalech posuzujícího lékaře, který v případě
zjištění zdravotní nezpůsobilosti k provozování prostituce dané osoby vystaví k této
skutečnosti zdravotní posudek, resp. je případně oprávněn zadrţet průkaz k provozování
prostituce a zaslat jej místně příslušnému úřadu (§ 14 odst. 5).
Zákon pamatuje i na úpravu podmínek pozastavení výkonu oprávnění (§ 11) a zániku
oprávnění (§ 12).

Na rozdíl od oprávnění k provozování prostituce není na udělení povolení provozovat
zařízení k provozování prostituce právní nárok (§ 16 odst. 2); povolení uděluje na ţádost
úřad s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu má být prostituce provozována, na základě
souhlasného stanoviska rady obce, příp. zastupitelstva obce, není-li v obci rada obce
zřízena (§ 16 odst. 1). Řízení má probíhat v přenesené působnosti, avšak udělování
souhlasného stanoviska je výkonem působnosti samostatné, neboť se otázka provozování
zařízení k provozování prostituce svých charakterem bezprostředně dotýká problematiky
veřejného pořádku v obci161. Podmínkou pro udělení povolení je bezúhonnost
provozovatele zařízení i osoby pověřené jejím vedením; k zamítnutí ţádosti postačuje, aby
uvedenou podmínku nesplňovala jen jedna ze jmenovaných osob (§ 16 odst. 3).
Nesouhlasné stanovisko rady, resp. zastupitelstva obce, můţe být vydáno rovněţ tehdy,
pokud by se zařízení k provozování prostituce mělo nacházet v okruhu 150 m od institucí či
míst vyjmenovaných v § 18 odst. 2 písm. a) zákona, tj. například od budov státních orgánů
a územních samosprávných celků, škol nebo školských zařízení, zdravotnických zařízení,
zařízení sociálních sluţeb, dětského hřiště, církevní budovy, pohřebiště nebo národní
kulturní památky, dále mj. z jiných závaţných důvodů, které sledují ochranu veřejného
pořádku v obci (§ 18 odst. 2 písm. c) ). Nesouhlasné stanovisko musí obsahovat důvody,
pro které bylo vydáno; v rámci souhlasného stanoviska pak lze stanovit provozní dobu a
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maximální uţitnou plochu zařízení k provozování prostituce. Uvedené stanovisko má
povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu162.
Povolení k provozování zařízení k provozování prostituce má platnost pět let; zákon –
podobně jako v případě oprávnění k provozování prostituce – upravuje podmínky pro
pozastavení a zánik povolení. Provozovatel je mj. povinen určit osobu, která bude pověřena
vedením zařízení k provozování prostituce včetně osob, které ji budou zastupovat v její
nepřítomnosti; významným poţadavkem zákona je, ţe všechny tyto osoby musí po dobu
výkonu své funkce splňovat podmínku bezúhonnosti ve smyslu § 6 zákona (§ 22 odst. 1
písm. a) ). Další povinnost představuje povinnost vést evidenci osob vykonávajících
prostituci v zařízení (včetně evidenčního čísla průkazu těchto osob) a na ţádost tuto
evidenci předloţit kontrolnímu orgánu (§ 22 odst. 1 písm. b) ); zařízení či nemovitost, ve
které bude prostituce provozována, musí být zvenčí viditelně a trvale označena obchodní
firmou podnikatele (resp. jeho jménem a příjmením), identifikačním číslem a provozní
dobou (§ 22 odst. 1 písm. d) ). Rovněţ je povinností provozovatele zařízení zajistit, aby
vzhled zařízení k provozování prostituce nebudil veřejné pohoršení (§ 22 odst. 1 písm. e) ).
Výslovně je provozovateli zařízení zapovězeno vpustit do zařízení osobu mladší 18 let (§
22 odst. 2 písm. a) ) a umoţnit v zařízení provozovat prostituci osobě bez platného průkazu
nebo bez platného potvrzení o zdravotní způsobilosti (§ 22 odst. 2 písm. b) ).
Idea, ze které úprava povinností provozovatele vychází, je ta, ţe provozovatel by měl v co
nejvyšší míře odpovídat za sluţby, které se v zařízení poskytují; sexuální pracovníci sice
mají svou činnost vykonávat samostatně coby podnikatelé, přesto se však omezení
povinností provozovatele zařízení na úroveň pouhého nájemního vztahu s prostitukou či
prostitutem nejeví jako ţádoucí. Naopak se vyţaduje, aby provozovatel dbal na to a
odpovídal za to, ţe osoby v jeho zařízení činné budou splňovat základní poţadavky
stanovené zákonem163. Porušování povinností provozovatele zařízení můţe být
sankcionováno pokutami v rozmezí od 100 000 Kč (v případech, kdy se provozovatel
dopustí správních deliktů „formálnějšího“ charakteru) aţ do 500 000 Kč (například kdyţ
v zařízení umoţní poskytování úplatných sexuálních sluţeb osobě bez platného průkazu či
bez platného potvrzení o zdravotní způsobilosti). Za provozování zařízení k provozování
prostituce bez platného povolení pak hrozí pokuta aţ do výše 2 000 000 Kč.
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Srov. důvodovou zprávu k zákonu, Zvláštní část, k § 18
Srov. důvodovou zprávu k zákonu, Zvláštní část, k § 22
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Součástí zákona je i úprava působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
Policie České republiky a obecní policie; zajímavou je i úprava případů, kdy posuzující
lékař bude porušovat své povinnosti – taková skutečnost je důvodem pro výpověď
veřejnoprávní smlouvy, která bude současně oznámena České lékařské komoře (§ 32).
Účinností zákona má dojít ke zrušení zákona č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních
nemocí, přičemţ zákon sám má nabýt účinnosti dnem, kdy Česká republika přestane být
vázána Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých
osob a jejím Závěrečným protokolem ze dne 21. března 1950 (§§ 37 a 38).

Popsaný návrh zákona ukazuje určitou cestu, kterou by se mohla právní úprava prostituce
v České republice vydat; vychází z regulačního přístupu, který je pro účely zamezení
negativních vlivů s prostitucí souvisejících povaţován za nejefektivnější164. Dle některých
názorů je nutno zákonu vytknout, ţe nebere v potaz práva sexuálních pracovníků, a
omezuje se toliko na regulaci „potřeb“ státu a územních samosprávných celků165.
V současné chvíli však nezbývá neţ vyčkat, kterým směrem se úprava prostituce vydá,
příp. zda bude zachován dosavadní, z prvorepublikové koncepce vycházející, přístup
aboliční.

5.1.3. Regulace sociální
Vzhledem ke skutečnosti, ţe prostituce je jevem, který není v současné době de lege lata
náleţitě upraven a s nímţ je zároveň spjata celá řada rizik – ať uţ zdravotních,
bezpečnostních či sociálních, sehrává zásadní roli faktická, často terénní činnost spolků a
sdruţení, které se problematikou prostituce zabývají a snaţí se ji alespoň určitým způsobem
kultivovat, příp. osoby, jejichţ základní práva jsou prostitucí ohroţena, chránit a
poskytovat jim nezbytnou pomoc. Česká společnost jako taková je z hlediska svých postojů
k sexualitě poměrně liberální, coţ lze doloţit na řadě faktorů – např. poměrně nízké hranici
pro pohlavní styk, faktická legálnost sexuální práce dospělých, otevřené zobrazování
sexuality a nahoty v médiích, jeţ obvykle nevyvolává kontroverze, a uzákonění
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Srov. téţ důvodovou zprávu k zákonu, Obecná část
Názor prezentovaný na konferenci univerzitních expertů konané v Praze dne 21.09.2011; srov. téţ zdroj:
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registrovaného partnerství166. Uvedené tolerantní postoje jsou však charakteristické spíše
pro mladší věkové skupiny a městskou populaci, naopak starší obyvatelé, příp. osoby, které
neţijí ve velkých městech, často vnímají mimomanţelskou a jinou neţ heteronormativní
sexualitu dvojznačně či s odporem167.
Průzkum Weisse a Zvěřiny168 uskutečněný v roce 1998 ukázal, ţe ca. 14 % muţů někdy
v ţivotě mělo pohlavní styk s prostitutkou; odhady uvádějí, ţe počet osob, které se
provozováním prostituce ţiví, se pohybuje mezi deseti a čtyřiceti tisíci osobami169. I
vzhledem k těmto skutečnostem a číslům je třeba vyzdvihnout činnost neziskových
organizací, které se pomocí sexuálním pracovníkům na našem území zabývají. Tyto začaly
v České republice vznikat od devadesátých let, a to díky přijetí Listiny základních práv a
svobod170 a zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Zmíněné organizace se zabývají
preventivními, resocializačními a osvětovými aktivitami, důraz kladou na minimalizaci
rizik s komerčním sexem spjatých, na poskytnutí pomoci při rozhodnutí opustit svět
sexbyznysu a při následné resocializaci; významnou část činností představuje i osvěta ve
vztahu k široké veřejnosti s cílem ji o otázkách prostituce a sexuálního komerčního
vykořisťování druhých alespoň povšechně informovat. Činnost takových organizací za
absence příslušné legislativy, která by prostituci regulovala, je o to významnější.

Rozkoš bez rizika

Občanské sdruţení Rozkoš bez rizika (dále „R-R“) vzniklo v roce 1992 z iniciativy PhDr.
Hany Malinové, CSc., v Brně, coby reakce na nekontrolovatelný nárůst prostituce v České
republice po roce 1989, jakoţ i na rozmach pandemie HIV / AIDS 171. R-R sdruţuje osoby,
které placené sexuální sluţby poskytují, a odbornou veřejnost. Hlavním cílem aktivit R-R
je prevence a léčba pohlavních chorob a HIV/AIDS a zmenšení zdravotních a sociálních
rizik, která v České republice zejména sexuální pracovnice postihují. Cílovou skupinou RR představují především ţeny, které pracují v sexbyznysu, jakoţ i další osoby, které
na prostituční scéně působí a které jsou ohroţené rizikovým způsobem ţivota.
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Sluţby, které sdruţení poskytuje, lze rozdělit do dvou základních skupin: na jedné straně se
jedná o sluţby sociální172, na druhé straně o sluţby zdravotnické. Sdruţení má v rámci
sociálních sluţeb registrovány sluţby sociálního poradenství, v jehoţ rámci jsou
uskutečňovány následující činnosti173:
 Preventivně edukační poradenství zaměřené na sniţování rizik spojených s prací
v sexbyznysu (bezpečný sex apod.), distribuce informačních materiálů a prostředků
prevence (kondomy, lubrikanty);
 Pomoc v krizi a osobních problémech;
 Sociálně právní poradenství (pomoc při vyřizování dávek, dokladů apod.);
 Zprostředkování kontaktů na jiná zařízení (léčebny, azylové domy apod.);
 Pomoc při hledání zaměstnání a ubytování;
Odborné sociální poradenství je dobrovolné a bezplatné, lze jej poskytnou i anonymně.
Základní sociální poradenství174 je poskytováno všem příchozím. Poradenská centra se
nacházejí v Praze, Brně a Českých Budějovicích.
Další registrovanou sociální sluţbou sdruţení R-R jsou terénní programy175, které zahrnují
následující činnosti176:
 Monitoring prostředí komerčních sexuálních sluţeb, vyhledávání cílové skupiny
(sexkluby, ulice, priváty aj.);
 Poradenství týkající se zásad bezpečnějšího sexu a zmírňování dalších rizik
spojených s prací v sexbyznysu;
 Provádění rychlotestů na HIV a syfilis, poskytování předtestového a potestového
poradenství;
 Výjezdy mobilní ambulancí – vyšetření na pohlavně přenosné infekce (z krve, ze
stěrů z pochvy a děloţního čípku);
 Předání kontaktů na další sluţby dle individuálních potřeb klientely;
 Předávání preventivních materiálů (broţury, letáky) a prostředků prevence
(kondomy, lubrikanty, bezpečnostní alarmy);
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 Doprovody do zdravotnických a jiných zařízení (zprostředkování léčby pohlavně
přenosných infekcí);
 Prevence násilí na ţenách (rozdávání osobních alarmů, poradenství);
Sluţby terénního programu jsou dobrovolné a bezplatné, mohou být poskytnuty i
anonymně; svých charakterem zároveň přispívají k ochraně většinové populace před
infekčními chorobami a dalšími negativními jevy, které prostituci doprovázejí (obchod
s lidmi, porušování lidských práv apod.).
Ze zdravotnických sluţeb je třeba zmínit provádění vyšetření na pohlavně přenosné infekce
a testování na virus HIV, která jsou prováděna jednak ve střediscích R-R a jednak
v mobilní ambulanci. Klientky R-R mohou být bezplatně vyšetřeny na HIV a na syfilis 1x
za tři měsíce; prostřednictvím pojízdné ambulance je poskytováno i bezplatné vyšetření na
kapavku. V případě zájmu je zprostředkovávána a zajišťována další léčba.
Sdruţení R-R „provozuje“ i divadelní soubor Rozkoš, který má pro klienty R-R nesporný
význam z hlediska resocializace – jeho prostřednictvím je klientkám umoţněno naučit se
zodpovědnosti, pravidelně někam docházet a proţít záţitek z úspěchu – v jiné oblasti neţli
je poskytování komerčních sexuálních sluţeb.

R-R má své projekty i v zahraničí; jeden se nachází na Ukrajině, druhý v Zimbabwe. Ve
zmíněných zemích jsou činné organizace, jeţ od R-R obdrţely pojízdnou ambulanci, resp.
kliniku. Organizace je činná dále i na mezinárodním poli – účastní se konferencí a
seminářů, které se zabývají problematikou komerčního sexu, a je například národním
koordinátorem za Českou republiku v organizaci TAMPEP.
Činnost R-R je financována z více zdrojů, přehled jednotlivých poskytovatelů dotačních a
dalších prostředků je součástí Výročních zpráv organizace, které jsou dostupné na
webových stránkách R-R.

Další organizace

Z dalších organizací, jejichţ činnost je z hlediska prostituce relevantní, nutno zmínit obecně
prospěšnou společnost La Strada; jedná se o specializovanou organizaci, která v České
republice poskytuje pomoc obchodovaným a vykořisťovaným osobám. La Strada poskytuje
své cílové skupině sociální sluţby, věnuje se prevenci a vzdělávání a advokačními a lobby
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aktivitami usiluje o systémové či legislativní změny s cílem předcházet obchodování s
lidmi a vykořisťování a chránit práva a zájmy cílové skupiny. 177 Sociální sluţby, které La
Strada poskytuje, jsou tři:
(i) krizová pomoc178, tj. poskytování dočasného bezplatného ubytování na maximálně
sedm dní, a krizová intervence – předávání odborných informací klientkám a
klientům a jejich podpora; sluţba je určena osobám, které jsou obchodované či
vykořisťované (včetně osob, které byly či jsou nuceny poskytovat prostituci), a
osobám, které se nacházejí v situaci blízké vykořisťování;
(ii) v rámci sluţby azylové domy179 je poskytováno klientům La Strady azylové
ubytování na dobu nepřevyšující jeden rok, přičemţ se zde klienti přímo podílejí
na běţných denních činnostech. Cílem sluţby je zajistit klientům na nezbytně
nutnou dobu základní materiální a finanční zabezpečení nutné k ţivotu a
motivovat je k řešení obtíţné ţivotní situace; cílovou skupinou jsou osoby
obchodované a vykořisťované, včetně osob nucených k poskytování komerčních
sexuálních sluţeb, starší 18ti let, bez ohledu na státní příslušnost či pobytový
status;
(iii)

odborné sociální poradenství180 určené obchodovaným a vykořisťovaným
osobám (včetně osob donucovaných k prostituci), osobám v blízkém vztahu
k obchodovaným či vykořisťovaným osobám a osobám, které hledají práci či
cestují do zahraničí, jakoţ i dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak
rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet; sluţbu lze poskytnout
i anonymně. Mezi cíle této sluţby patří mj. předcházení sociálnímu vyloučení
klientů, minimalizace následků trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi
a vykořisťováním, umoţnění uplatňování práv obětí obchodování a zlepšení
jejich sociální situace.

V rámci La Strady je dále provozována činnost v terénu, při níţ zejm. dochází ke
kontaktování potenciálních osob z cílové skupiny a k jejich informování o moţnostech
řešení jejich ţivotní situace. Rovněţ je provozována telefonická SOS a info linka, kde
mohou klienti či potenciální klienti organizace obdrţet informace o tom, jak svou ţivotní
situaci řešit; sluţby na info lince jsou poskytovány nejen v češtině, ale i v ruštině,
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ukrajinštině, rumunštině a moldavštině. Advokační a lobby aktivity zahrnují takové
činnosti, jako například analyzování a připomínkování opatření proti obchodování s lidmi z
hlediska zajištění jejich práv, čímţ je přispíváno k nalézání systémových řešení v rámci
zmíněné problematiky.

Z hlediska sociální regulace prostituce nutno rovněţ uvést Projekt Šance, který je
registrovaným občanským sdruţením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování
občanů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho činnost je zaměřena na pomoc „dětem ulice“, tj.
zejména komerčně sexuálně zneuţívaným dětem a mládeţi, kteří ţijí na ulici. Projekt
vznikl v roce 1995 z iniciativy László Sümegha, od svého vzniku se jeho aktivity i
personální obsazení rozšířilo. V rámci Projektu Šance je provozováno StreetWorkCentrum,
které je svým klientům k dispozici několik dní v týdnu; v jeho rámci je klientům umoţněno
se – z výchovných důvodů181 – za nízký poplatek osprchovat, vyprat si oděvy či se
občerstvit. Centrum poskytuje také léky, které jsou dostupné bez receptu, a testy na virus
HIV. Dále je provozován Dům Šance, ve kterém funguje pracovně terapeutická dílna;
klienti zde montují propisky či malují hrnky, svíčky apod., přičemţ tento projekt funguje
v souladu s premisou „není umění dát v nouzi někomu najíst, ale naučit ho si na jídlo
vydělat“182. Smyslem pracovní dílny je, aby klienti Projektu šance získali určité sociální
návyky; jedná se tak o jakousi „přestupní stanici“ mezi ţivotem na ulici a běţným ţivotem,
kdy člověk pravidelně dochází do zaměstnání. Vedle krátkodobého efektu – získání
finančních prostředků sociálně konformní prací – je tedy cílem resocializace klienta.
Dalším projektem Projektu Šance je tzv. podporované bydlení – jedná se o to, ţe pokud
klienti pracují v rámci pracovní terapie, mají nárok na podporované bydlení, kdy si sami
hradí část nákladů na bydlení dle délky ubytování; klienti mají nárok na podporu ve výši
1/3 aţ 2/3 výše nájmu. Projekt podporovaného bydlení byl zahájen v roce 2008 poté, co
docházelo ke zneuţívání dřívějších programů nouzového a azylového bydlení klienty.
Zakladatel Projektu rovněţ provádí streetwork, v jehoţ rámci sám klienty kontaktuje a
poskytuje jim pomoc.

Další významná sociální činnost v oblasti komerčních sexuálních sluţeb je vyvíjena
v rámci Projektu Magdala; jedná se o projekt, který funguje jako součást České katolické
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http://www.sance.info/doc/projekt-sance-info-za-rok-2009.pdf
http://www.sance.info/doc/projekt-sance-info-za-rok-2009.pdf
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charity. Charita Česká republika i všechny Charity v ČR jsou evidovány v registru
Ministerstva kultury ČR; charity jsou zaloţeny příslušnými biskupstvími, příp. Českou
biskupskou konferencí183. Jednotlivé evidované Charity jsou právnickými osobami, a mají
tedy právní subjektivitu.
Smyslem Projektu je zajištění krizové a komplexní následné pomoci těm, kdoţ zaţili
domácí násilí a obchodování s lidmi – nucenou prostituci a nucenou práci. Cílem a
smyslem aktivit Projektu Magdala je podpora osob v tom, aby unikly ze světa násilí a
zapojily se do ţivota v rámci většinové společnosti. Aktivity, které jsou v rámci Projektu
Magdala uskutečňovány, lze shrnout následujícím způsobem184:
 Odborné sociální poradenství185 - jde o sociální a právní poradenství, které
informuje klienty sluţby o moţnostech a způsobech řešení jejich nepříznivé sociální
situace;
 Krizová pomoc186, v jejímţ rámci je poskytována psychologická pomoc,
zprostředkovávány lékařské ošetření a materiální pomoc, tj. bezpečné prostředí,
tekutiny, základní potraviny, hygienické prostředky, ošacení;
 Doprovod klientů, tj. asistence při kontaktu a jednání s úřady a institucemi (lékaři,
policie, oddělení sociálně právní ochrany dětí, soudy atd.);
 Sluţby sociálně terapeutické, jejichţ smyslem je nácvik, obnovení a upevnění
sociálních dovedností směřujících k osamostatnění, sdílení zkušeností a záţitků v
rámci individuální nebo skupinové terapie;
 Poskytování

psychologického

poradenství,

zaměřeného

na

zpracování

traumatických událostí a zkušeností u dospělých i dětských uţivatelů sluţby;
 Asistovaná setkávání rodičů s dětmi – dochází k setkávání nezletilého dítěte
s rodičem, který je ke styku s dítětem oprávněn, pokud byl kontakt mezi nimi
z jakéhokoli důvodu přerušen a je v zájmu dítěte opětovné obnovení tohoto
kontaktu;
 Rodinná mediace – odborní pracovníci poradny vytvářejí společně s rodiči
srozumitelnou dohodu, která je akceptovatelná pro oba zúčastněné rodiče a utváří se
ve prospěch jejich dětí.

183

Srov. téţ http://www.charita.cz
Srov. http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
185
§ 37 odst. 3 zákona o sociálních sluţbách
186
Srov. § 60 zákona o sociálních sluţbách
184
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V rámci Projektu Magdala je rovněţ provozována nonstop krizová telefonní linka. Sluţby,
jejichţ povaha to připouští, lze poskytovat i anonymně a diskrétně. Pomoc je poskytována
v bezpečném prostředí, poradenství je z hlediska uţivatele sluţby bezplatné.

Vzhledem k dosud nevyjasněnému postoji českých úřadů a orgánů k problematice
prostituce je třeba činnost nevládních a neziskových organizací, které (alespoň zčásti) na
poli komerčního sexu působí, jednoznačně vyzdvihnout. V jejich rámci dochází
k poskytování pomoci osobám, jejichţ činnost je sice mnohými zatracována, avšak které
jsou svým způsobem ţivota velmi ohroţeny a u nichţ bez dalšího nelze předpokládat
zlepšení kvality jejich ţivota.

5.2.

Německo

5.2.1. Úvod
Počet osob, které se ve Spolkové republice Německo věnují komerčnímu poskytování
sexuálních sluţeb, je odhadován na 400 000; z toho asi 150 000 osob se prostituci věnuje
tak říkajíc na plný úvazek, dalších 250 000 osob si komerčním sexem příleţitostně
přivydělává187. Jedná se toliko o odhady, neboť přestoţe není prostituce v Německu – za
určitých podmínek, viz dále v textu – zakázaná či trestná, sexuální pracovníci jsou
společensky stigmatizováni a za osobu „nemorální“ je povaţována právě prostitutka či
prostitut, nikoli jejich klient; a tak ačkoli je osobám, které se komerčnímu sexu věnují,
otevřen systém zdravotního a sociálního pojištění, de lege lata mají být i z komerčního
poskytování sexuálních sluţeb odváděny příslušné daně, je odhadem pouze 1 % sexuálních
pracovníků jako takových rovněţ hlášených188.
Podobně jako v České republice se i v Německu prosazuje trend, ţe se stále více prostitutek
a prostitutů koncentruje ve velkých veřejných domech či sexbarech189; rovněţ v Německu

187

Tyto i následující údaje jsou zpracovány v návaznosti na aktuální informace z německého tisku, dostupné
např. na http://www.tagesspiegel.de, http://www.bild.de aj.
188
Heine, Hannes: Sexarbeit wird anderen Berufen schrittweise ähnlicher, in: Berliner Tagesspiegel, vydání
ze dne 11.1.2011, Der Tagesspiegel GmbH, Berlin 2011
189
V německém originálu doslova: Großbordell, pojem, který autorka vzhledem k jeho poněkud vulgární
konotaci autorka doslova nepřekládá.
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se vyskytuje fenomén luxusních prostitutů a prostitutek, fenomén, který vzhledem ke své
specifičnosti lze těţko postihnout (srov. téţ výše kap. 2.2.2.). Pouliční prostituci se věnují
ve vyšší míře migranti ze zemí zejm. Východní Evropy; celkový počet prostitutek a
prostitutů činných „venku“, tj. na ulici, resp. silnici, se pohybuje okolo 13 %.
Nemnoho prostitutů a prostitutek si v Německu vydělá více neţ 2 000 EUR za měsíc;
důvodem je údajně skutečnost, ţe příliv sexuálních pracovníků z východu „zkazil“ cenu, a
tak zatímco si dříve mohli sami sexuální pracovníci cenu určovat, v současné době je tato
spíše dána poptávkou190. Jiné zdroje uvádějí, ţe si průměrná prostitutka vydělá asi 250
EUR za den191. Celorepublikový roční obrat v prostituci činí asi 15 mld. EUR.
Znepokojivým se jeví fakt, ţe dle výsledků realizované studie192 si ca. 1/3 studujících
v Berlíně dokáţe představit, ţe si své studium bude financovat právě prostitucí 193; skutečně
činných má být v branţi sexbyznysu asi 3,7 % studujících, tj. kaţdý 27. berlínský student.
Uvedená studie dále poukazuje na skutečnost, ţe z hlediska pohlaví jsou mezi studentskými
sexuálními pracovníky zastoupeni muţi a ţeny zhruba v téţe míře. Jejich činnost zahrnuje
– vedle striptýzu – práci tzv. společnic a provozování klasické prostituce ve veřejných
domech a klubech. Studie rovněţ ukázala, ţe mezi studenty, kteří se sexuální práci věnují, a
ostatními, není z hlediska osobnosti zásadní rozdíl, pokud se týká vlastností jako
otevřenost, tolerance či svědomitost. Důvody, pro které se studenti rozhodnou pro práci
v sexbyznysu, jsou rozličné – nejčastěji byly uváděny důvody následující: vyšší studentský
příjem, finanční tíseň, hledání dobrodruţství, sex jako zábava194. Studenti, kteří se sexuální
práci věnují, zpravidla studují ve vyšších ročnících, bývá jim v průměru téměř 26 let; asi 49
% z nich o sobě tvrdí, ţe mají heterosexuální orientaci, 13,3% homosexuální a 37,8 %
bisexuální. Studentky si prostitucí údajně vydělají mezi 50 a 300 eury za den.
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Heine, Hannes: Sexarbeit wird anderen Berufen schrittweise ähnlicher, in: Berliner Tagesspiegel, vydání
ze dne 11.1.2011, Der Tagesspiegel GmbH, Berlin 2011
191
Srov. http://www.bild.de/politik/wirtschaft/prostituierte/400000-sex-arbeiterinnen-in-deutschland15446590.bild.html
192
Studie „Nebenjob: Prostitution“ realizovaná tiskovou agenturou dapd formou dotazování a anket mezi asi
3200 studenty v Berlíně (a dalšími studenty v Paříţi a Kyjevě)
193
Srov. článek „Jeder dritte Berliner Student kann sich Prostitution als Job vorstellen“, in: Berliner
Tagesspiegel ze dne 17.5.2011
194
Ve srovnání s uvedenými důvody uvedla nejmenovaná poradenská organizace pro sexuální pracovníky
jako příčiny prostituce mezi studenty následující: iluze, očekávání rychlého a vysokého výdělku, touha po
tělesné blízkosti, zvědavost v otázkách sexu.
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Do budoucna se v Německu očekává nárůst poptávky po komerčním sexu ze strany osob,
které dříve se světem prostituce neměly co do činění – zejména se jedná o osoby s různými
formami zdravotního postiţení či osoby ubytované v seniorských domech195.

5.2.2. Regulace právní
Prostituce byla po druhé světové válce v Německu vnímána jako činnost společensky
škodlivá, která odporuje dobrým mravům. V judikatuře bylo uvedené hodnocení
prezentováno v rozhodnutí Spolkového správního soudu ze dne 4. listopadu 1965196, které
výkon prostituce označilo dokonce za „zločinecký“, a proto na něj nelze vztáhnout čl. 12
německé ústavy – Základního zákona197 (dále téţ „GG“), který všem Němcům zaručuje
svobodnou volbu povolání. Soud zde doslova říká: Ústavně zaručené právo na svobodnou
volbu povolání však neplatí pro kaţdý druh výdělečné činnosti […]. Ochrana čl. 12 GG se
nevztahuje na činnosti zakázané a zejména činnosti trestné. […] Je věcí posouzení věcné
působnosti základního práva na svobodnou volbu povolání, pro které výdělečné činnosti
toto právo platí a pro které nikoli. […] Pojem povolání je třeba dovozovat interpretací
toliko ústavněprávních předpisů; přitom musí být svobodná volba povolání ve smyslu čl. 12
odst. 1 GG vykládána v kontextu celé ústavy. Základním zákonem byl státnímu ţivotu dán
nový řád, přičemţ tento řád není řádem hodnotově neutrálním, nýbrţ řádem objektivním.
GG nenazírá člověka jako izolovaného jednotlivce. Ústavněprávně upravený vztah člověka
ke společnosti spočívá spíše na myšlence pospolitosti a vazbě člověka na společnost,
přičemţ vlastní hodnota jednotlivce zůstává nedotčena. […] Proto činnost, která je dle
hodnotových měřítek právního společenství – nehledě ostatních rozličných názorů v rámci
pluralistické společnosti – obecně nazírána jako společensky škodlivá, bez dalšího nespadá
pod záruku svobody ve smyslu čl. 12 odst. 1 věty 1. GG […]“.
Smlouva, kterou uzavírala prostitutka či prostitut a její (jeho) zákazník, tak byla na základě
ustanovení § 138 odst. 1 občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, dále „BGB“) pro
rozpor s dobrými mravy neplatná. Avšak s ohledem na skutečnost, ţe morální zákon je
proměnlivým a závislým na aktuální situaci ve společnosti, uvedený názor a vnímání
195

Heine, Hannes: Sexarbeit wird anderen Berufen schrittweise ähnlicher, in: Berliner Tagesspiegel, vydání
ze dne 11.1.2011, Der Tagesspiegel GmbH, Berlin 2011
196
Rozsudek 1. senátu BVerwG ze dne 4. 11. 1965, sp. zn. I C 6.63, známý rovněţ jako
„Astrologieentscheidung“.
197
Doslova „Grundgesetz“; původně se mělo jednat o ústavu toliko provizorní, avšak nakonec je – byť
v novelizovaném znění – tato ústava platná dodnes.
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prostituce doznalo postupem času změny; uvedené de iure potvrdil berlínský správní soud
svým rozsudkem ze dne 1.12.2000198, kterým na základě ţaloby stěţovatelky – majitelky
kavárny „Café Pssst“ odvolal zrušení povolení k provozování restauračního zařízení z roku
1997. V odůvodnění rozsudku soud uvedl, ţe stěţovatelka sice ve své restauraci nabízela
muţským zákazníkům moţnost, aby se zde seznámili s prostitutkami, a tím dle dosavadní
judikatury podporovala nemravnost – nejvyšší německé soudní orgány do té doby zastávaly
názor, ţe takovouto činností dochází k obchodnímu vyuţívání intimní oblasti ţeny
způsobem, který je pro ni poniţující, a zároveň je kořistěno ze sexuálního pudu muţských
zákazníků. Dle právního názoru berlínského správního soudu vyřčeného ve zmíněném
rozhodnutí však na takovýchto stanoviscích nelze nadále setrvávat; naopak je třeba
prostituci, která je provozována za určitých podmínek dobrovolně, bez doprovodných
trestných činností a za předpokladu souhlasu dotčené ţeny, v kontextu doby zásadně
nahlíţet nikoli jako jsoucí v rozporu s dobrými mravy199, doslova: „nelze na prostituci,
která je vykonávána dobrovolně, dospělými osobami a bez doprovodných kriminálních
jevů, pohlíţet z hlediska dnešního sociálně-etického systému hodnot jako na činnost, která
je v rozporu s dobrými mravy“200.
Citovaný rozsudek Berlínského správního soudu umoţnil navazující legislativní kroky, a
20. prosince 2001 tak došlo k přijetí zákona upravujícího právní poměry sexuálních
pracovníků (dále „zákon o prostituci“)201, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2002. Zákon je
poměrně stručný – omezuje se na tři paragrafy z oboru práva občanského a práva
sociálního zabezpečení a na změnu dvou ustanovení trestního zákoníku (dále „StGB“202).
Cílem zákonné úpravy je zejména – i touto formou – „odstranit“ rozpor prostituce
s dobrými mravy a umoţnit prostitutkám a prostitutům přístup k systému sociálního
zabezpečení; smyslem je tedy zlepšení právního postavení sexuálních pracovníků (nikoli
jejich klientů či snad provozovatelů zařízení, v nichţ dochází ke komerčnímu nabízení
sexuálních sluţeb), zejména pokud se jedná o naplňování jejich základních práv, a zároveň
se očekává postupné vymizení doprovodných negativních jevů s prostitucí spjatých203.
Mělo by dojít k zamezení diskriminace sexuálních pracovníků ve vztahu k jiným výdělečně
činným osobám z hlediska jejich lidských práv a k poskytnutí vyššího standardu ochrany.
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Sp. zn. 35 A 570/99
Srov. cit. rozsudek Berliner VerwG sp. zn. 35 A 570/99 a tiskovou zprávu soudu č. 49/00
200
Srov. cit. rozsudek Berliner VerwG sp. zn. 35 A 570/99
201
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten, Bundesgesetzblatt 1 s. 3983
202
Zkratka pro „Strafgesetzbuch“
203
Srov. téţ důvodovou zprávu k zákonu o prostituci
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Zákon o prostituci pojem „prostituce“ nedefinuje; výkladem ustanovení § 1 však lze
dovodit, ţe se jedná o „provádění a sjednávání sexuálních úkonů za účelem výdělku“;
sexuálním úkonem ve smyslu zákona o prostituci by pak bylo jednání, při kterém určitým
způsobem dochází k uţití vlastního či cizího těla204 – zahrnuta jsou jednání společností
tradičně jako prostituce vnímaná, tj. provádění sexuálních úkonů na klientovi, s klientem,
před klientem či v bezprostředním kontaktu s klientem, nikoli však sex po telefonu,
účinkování v pornografických filmech a vystoupeních, peep show nebo striptýz.
Ustanovení § 1 zákona o prostituci je věnováno úpravě právního vztahu mezi prostitutkou
či prostitutem a jejím (jeho) klientem: „Jestliţe došlo k provedení sexuálních úkonů za
předem sjednanou odměnu, zakládá taková dohoda platnou pohledávku“ – tj. pohledávku
na zaplacení sjednané odměny za sexuální úkon. Z důvodové zprávy vyplývá, ţe úmyslem
zákonodárce bylo šířeji chránit osobu, která prostituci provozuje; § 1 tedy zakládá
pohledávku sexuálního pracovníka, tj. právo na zaplacení sjednané odměny za sexuální
úkon, aniţ by zároveň jakkoli chránil či poskytoval jakákoli práva klientovi. Jedná se o
jednostranně zavazující právní úkon, který vzniká v okamţiku provedení příslušných
sexuálních úkonů za sjednanou odměnu. Naopak nelze dovozovat ţádné nároky klienta na
plnění sexuální povahy vůči prostitutce či prostitutovi. Jinými slovy, jestliţe sexuální
pracovník poskytne sjednané sexuální sluţby (úkony), má nárok na zaplacení odměny,
která byla sjednána v dohodě o poskytnutí sexuálního úkonu. Tato dohoda je platná ex tunc
(na rozdíl od období před rokem 2000, kdy byly obdobné dohody na základě ustanovení §
138 odst. 1 BGB pro rozpor s dobrými mravy od počátku neplatné). Teleologickým
výkladem je dovozován nárok sexuálního pracovníka na zaplacení příslušné odměny i
tehdy, dojde-li k jejímu sjednání aţ po poskytnutí sexuálního úkonu, a to proto, ţe účelem
zákona je ochrana a zlepšení postavení osob, které komerční sexuální sluţby poskytují.
Z téhoţ důvodu není moţné platné sjednání smlouvy, jeţ by byla oboustranně zavazující,
totiţ která by prostitutku či prostituta k poskytnutí sexuálního úkonu zavazovala stejně jako
jejího či jeho klienta k zaplacení odměny; taková dohoda by byla částečně neplatná
v souladu s ustanoveními §§ 134 a 139 BGB205, tj. pohledávka klienta vůči sexuálnímu
pracovníkovi na poskytnutí sexuálního úkonu by byla neplatná ex tunc, zatímco nárok
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Van Galen, Margarete: Rechtsfragen der Prostitution, C. H. Beck, München 2004, s. 15
§ 134 BGB upravuje neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem, § 139 BGB upravuje částečnou
neplatnost právních úkonů
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sexuálního pracovníka na zaplacení sjednané odměny – za předpokladu skutečného
poskytnutí sexuálního úkonu – zůstává zachován.
Ustanovení § 2 věty třetí zákona o prostituci vylučuje široký okruh námitek klienta proti
pohledávce sexuálního pracovníka – nelze tak na právní vztahy týkající se provádění
(poskytování) sexuálních úkonů aplikovat obecné závazkové právo BGB206. Výslovně jsou
připuštěny tři námitky, které by případně mohly být klientem vůči prostitutce či prostitutovi
uplatněny, a sice námitka splnění peněţitého dluhu (tj. situace, kdy jiţ klient sjednané
protiplnění poskytl), námitka promlčení207 a námitka „úplného nesplnění“ (tj. situace, kdy
sjednaný sexuální úkon nebyl vůbec poskytnut). Naopak poskytnutí byť jen částečného
plnění ze strany prostitutky či prostituta zakládá její či jeho nárok na zaplacení sjednané
odměny; klient se pak zejména nemůţe dovolávat či jakkoli domáhat svých práv z toho
důvodu, ţe plnění poskytnuté sexuálním pracovníkem bylo nedostatečné či nedosahovalo
odpovídající kvality208. V souvislosti s uplatněním námitky úplného nesplnění však nelze
dovozovat ţádná související práva klienta na náhradu škody; jediným důsledkem uplatnění
takové námitky je skutečnost, ţe sexuální pracovník nemá nárok na zaplacení sjednané
odměny.
Ustanovení § 2 věty první zákona o prostituci má rovněţ chránit sexuálního pracovníka
před ekonomickým nátlakem či závislostí tím, ţe stanoví, ţe jeho pohledávku vůči
klientovi na poskytnutí sjednané odměny nelze postoupit; takto postoupená pohledávka by
dle § 851 odst. 1 občanského soudního řádu209 nepodléhala exekuci a ani by nebylo moţné
proti ní úspěšně uplatnit námitku započtení210.
Aplikace obecného závazkového práva BGB přichází do úvahy, pokud se týká nároků
sexuálního pracovníka vůči jeho klientovi; zejména by se mohlo jednat o ustanovení o
prodlení či o náhradě škody211.
Zákon o prostituci dává rovněţ určitý rámec právním vztahům vznikajícím mezi sexuálním
pracovníkem a provozovatelem zařízení, ve kterém jsou sexuální sluţby nabízeny a
poskytovány, a to sice ve svém ustanovení § 1 větě druhé: „zaváţe-li se určitá osoba, a to
zejména v rámci zaměstnaneckého poměru, k tomu, ţe bude po určitou dobu připravena
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k poskytování212 sexuálních úkonů za předem sjednanou odměnu“, pak taková dohoda
zakládá platnou pohledávku. Oproti vztahu mezi sexuálním pracovníkem a klientem se
v tomto případě nejedná o jednostranně zavazující právní úkon, nýbrţ o právní úkon
zavazující oboustranně; přesto však postavení účastníků právního vztahu takto vzniklého
není rovné, coţ akcentuje i důvodová zpráva k zákonu o prostituci, kdyţ hovoří o
omezených nárocích provozovatele veřejného domu vůči sexuálnímu pracovníkovi.
Povinností sexuálního pracovníka vzniklou z dohody, o které hovoří § 1 věta druhá zákona
o prostituci, je totiţ toliko „připravenost“ sexuálního pracovníka k poskytování sexuálních
úkonů; jinými slovy k tomu, aby vznikl jeho nárok na zaplacení sjednané odměny, postačí,
kdyţ bude daný sexuální pracovník ve sjednanou dobu na sjednaném místě k poskytování
sexuálních úkonů připraven, aniţ by však ke skutečnému uskutečnění sexuálního úkonu
muselo dojít. Vznik nároku na zaplacení sjednané odměny provozovatelem nevěstince tak
vzniká z pouhé skutečnosti, ţe je sexuální pracovník k poskytování plnění určitého druhu
ve sjednaném místě a čase k dispozici. Uvedená koncepce má význam z hlediska úmyslu
zákonodárce zlepšit postavení sexuálních pracovníků a chránit je, neboť jim je tímto
způsobem alespoň de iure dána moţnost si klienta vybrat a samostatně se rozhodnout, které
sexuální úkony mu poskytnou či poskytnout odmítnou. Povinnosti sexuálního pracovníka
„být k dispozici“ odpovídá povinnost provozovatele nevěstince platit sjednanou odměnu.
Proti pohledávce na zaplacení sjednané odměny má provozovatel nevěstince v souladu s §
2 větou druhou zákona o prostituci moţnost uplatnit námitku nesplnění – včetně nesplnění
částečného – povinnosti sexuálního pracovníka, avšak jen pokud se týče nedodrţení
sjednané pracovní doby či bytí k dispozici ve sjednaném místě. V ţádném případě není
provozovateli dáno právo zprostit se povinnosti zaplatit sjednanou odměnu namítáním
skutečnosti, ţe v konkrétním případě nedošlo k poskytnutí sexuálních sluţeb. V této
souvislosti hovoří § 3 zákona o prostituci doslova o omezeném právu udílet sexuálnímu
pracovníkovi pokyny, které nebrání domněnce zaměstnání či výdělečné činnosti ve smyslu
práva sociálního zabezpečení.
Na právní vztah mezi provozovatelem nevěstince a prostitutkou či prostitutem lze zásadně
aplikovat ustanovení BGB o pracovní smlouvě213 i související pracovněprávní
zákonodárství, zejména pokud se týče bezpečnosti práce. Klasický pracovněprávní poměr
není jedinou moţností, jak v nevěstinci sexuálního pracovníka „zaměstnat“; lze dále vyuţít
tzv. externí spolupráce sexuálního pracovníka v nevěstinci, kdy kritérium, které bude
212
213
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takovouto činnost od pracovního poměru odlišovat, představuje především moţnost, aby si
sama prostitutka (sám prostitut) určovala pracovní dobu. Dále by měla svobodnou volbu,
pokud by se týkalo oděvu, nabízených sexuálních praktik apod., coţ by v rámci klasického
pracovního poměru bylo spíše určováno zaměstnavatelem, tj. provozovatelem nevěstince.
Činnost sexuálního pracovníka jakoţto externího spolupracovníka nevěstince můţe být
právně upravena smlouvou o pracovní činnosti nebo smlouvou o dílo 214. Další moţnou
variantu úpravy činnosti prostitutky či prostituta v nevěstinci představuje smluvní vztah,
který upravuje uţívání prostoru či celé provozovny215; v případě, ţe by mezi
provozovatelem nevěstince a sexuálním pracovníkem byla sjednána další plnění, např.
poskytování prezervativů či jiných předmětů ze strany provozovatele nevěstince, jednalo
by se o kombinaci nájemní a kupní smlouvy216.
Ve dvou posledně nastíněných variantách se nejedná o závislou práci sexuálního
pracovníka, nýbrţ o činnost samostatnou – německý zákonodárce totiţ umoţnil, aby byla
prostituce provozována jako závislá i jako samostatně výdělečná činnost; tato skutečnost
není výslovně upravena v zákoně o prostituci, avšak je dovozována ze smyslu zákona a
úmyslu zákonodárce, kterým je překonání „nemravnosti“ prostituce a umoţnění přístupu
sexuálních pracovníků k systému sociálního zabezpečení. Na prostituci, která je
vykonávána samostatně, nedopadají ustanovení ţivnostenského řádu217; vzhledem k vysoce
osobnímu charakteru poskytovaných sluţeb je prostituce nazírána jako tzv. svobodné
povolání218, čímţ je z věcné působnosti ţivnostenského řádu vyloučena. Naopak samotné
provozování

nevěstince

jednoznačně

znaky

ţivnosti

vykazuje,

a

ustanovením

ţivnostenského řádu podléhá.
Pokud jde o změny, které zákon o prostituci přinesl do oboru práva trestního, došlo na
prvém místě k přejmenování skutkové podstaty ust. § 180a StGB , a to z „podporování
prostituce“219 na „vykořisťování prostitutů“; definice tohoto trestného činu, jehoţ objektem
214

§ 611 a násl. BGB, „Dienstvertrag“, resp. § 631 a násl. „Werkvertrag“
Takovou „smlouvu o uţívání“ lze v Německu sjednat podle více ustanovení BGB – například by se mohlo
jednat o nájemní smlouvu (§ 535 a násl., „Mietvertrag“), resp. o pacht (§ 581 a násl., „Pachtvertrag“), tj.
smlouvu s moţností těţit z pronajaté věci uţitky.
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je ochrana sexuálního sebeurčení prostitutek a prostitutů, musí být vykládána v kontextu
zákona o prostituci, zejména pokud se týče hodnocení prostituce coby jednání, které není
v rozporu s dobrými mravy. Novelizován byl také druhý odstavec ust. § 181a StGB
(skutková podstata kuplířství); trestným je nadále jen takové komerční zprostředkování
sexuálního styku, se kterým je spojeno omezení osobní svobody nebo ekonomické
nezávislosti sexuálního pracovníka. V důvodové zprávě k zákonu o prostituci k uvedeným
změnám zákonodárce uvádí, ţe jejich hlavním účelem má být zlepšení pracovních
podmínek sexuálních pracovníků, a sice odstraněním nebezpečí trestního stíhání
provozovatelů nevěstinců pro spáchání trestného činu kuplířství, za předpokladu, ţe tam
dochází k poskytování sexuálních sluţeb dobrovolně a dospělými osobami.
Součástí zákona o prostituci není ţádný druh registrace sexuálních pracovníků; některá
zemská ministerstva zvaţují, zda by alespoň na jejich území neměla být registrace či
povinnost hlásit se zavedena. Od takového kroku si dotčené orgány slibují, ţe jimi omezí
nucenou prostituci220. Za komerční poskytování sexuálních sluţeb vyţadují finanční úřady
daně, sexuálním pracovníkům se otevřel přístup k sociálnímu zabezpečení. Otázkou však
zůstává, do jaké míry se zákonu o prostituci (resp. předchozí judikatuře) podařilo odstranit
„nálepku“ rozporu prostituce s dobrými mravy; zákonu je dále vytýkáno, ţe vyloučení
námitek klienta vůči prostitutce je formulováno příliš široce – zejména námitka neplatnosti
právního úkonu pro nezpůsobilost k právním úkonům je takto zněním zákona o prostituci
vyloučena, coţ by v případě gramatického výkladu znamenalo, ţe jedna a tatáţ osoba není
způsobilá platně vstupovat do „běţných“ právních vztahů, zatímco na sebe platně vezme
závazek platit sjednanou odměnu za poskytnuté sexuální sluţby. Kritizováno je i současné
znění § 180a StGB pro neúčinnost, neboť znaky ekonomické či osobní závislosti jsou jen
velmi těţko prokazatelné. Dle některých názorů dokonce zákon o prostituci nepřímo
podporuje prostituci nucenou221.

5.2.3. Regulace sociální
Od účinnosti zákona o prostituci se v Německu čas od času rozvíří debata, zda je takový
zákon vůbec smysluplný; faktem zůstává, ţe z hlediska orgánů veřejné moci a jejich
220
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legislativní činnosti přestala být prostituce nahlíţena coby činnost jsoucí v rozporu
s dobrými mravy. Avšak z hlediska společenského nahlíţení o takovém pokroku zatím tak
docela být řeč nemůţe – sexuální pracovníci jsou nadále svým povoláním stigmatizováni a
za „nemravnou“ osobu jsou vţdy povaţováni oni, nikoli klienti, kteří jejich sluţeb
vyuţívají222. Nicméně zákon o prostituci je jedním z prvních kroků k moţné změně
společenského nazírání; potvrzují to i sociální pracovnice, které pracují s prostitutkami:
„[…] je moţné pozorovat i změnu myšlení u prostitutek – pomalu, ale jistě nacházejí
odvahu vystoupit z anonymity a dvojího ţivota, který musely po desetiletí vést […]“223.
Přesto se však předpokládá, ţe bude ještě několik let trvat, neţ dojde ke skutečné změně
myšlení.

Do doby celospolečenského přijetí a uznání prostituce jako řádného a běţného povolání má
značný význam zastupování zájmů sexuálních pracovníků v rámci neformálních
neziskových organizací; v Německu takovou organizaci představuje spolek „HYDRA e.V.
– Treffpunkt und Beratung für Prostituierte“224. Jedná se o obecně prospěšnou společnost,
která vznikla v roce 1980 a která sama sebe označuje jako „Organizaci kurev“225. Členem
spolku HYDRA e.V. můţe být kaţdá ţena, která je připravena a ochotna aktivně
podporovat jeho cíle. Spolek je od roku 1985 financován také z veřejných zdrojů, a tak
mohla být pro účely poskytování odborného poradenství zřízena stálá poradna v Berlíně,
kde jsou cílové skupině poskytovány informace zejména v otázkách AIDS a jiných
sexuálně přenosných chorob. Významnou součástí činností spolku HYDRA e. V. je rovněţ
její činnost lobbystická a osvětová, zaměřená na zlepšení právního i sociálního postavení
prostitutek. Spolek má sídlo v Berlíně a mezi jeho hlavní cíle dle stanov patří podpora
sociální ochrany a kulturní integrace prostitutek a podpora profesního vzdělávání
prostitutek s cílem poskytnutí pomoci a moţnosti ke změně povolání226. Uvedený cíl je
uskutečňován prostřednictvím následujících aktivit:
 Poradenství a péče o cílovou skupinu;
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 Poradenství a další vzdělávání osob a orgánů, které se s cílovou skupinou dostávají
do kontaktu vzhledem ke své profesi (tj. sociální úřady, policie, ţivnostenské a
zdravotní úřady);
 Pořádání vhodných vzdělávacích a informačních akcí a aktivit, zejména pokud jde o
otázky péče o zdraví (poradenství v otázkách nemoci AIDS apod.);
 Zřízení a spravování fondu pomoci pro prostitutky, jehoţ cílem je podpora
prostitutek v právních sporech a v individuálních případech nouze, jestliţe je
podpora ze státních či jiných zdrojů vyloučena; poskytování podpory v právních
sporech je přitom omezeno na případy, ve kterých se jedná o zachování základních
lidských a sociálních práv cílové skupiny; podpora je poskytována v souladu se
zadávacími směrnicemi, které byly schváleny valnou hromadou spolku; samotný
fond pomoci je financován prostřednictvím trţeb z akcí, které jsou speciálně pro
tyto účely pořádány, ze sankcí, které budou do budoucna ukládány a z darů.
Činnost spolku HYDRA e. V. je kritizována de facto z obdobných pozic, jako je
kritizována regulace prostituce obecně – zejména mu je vytýkáno, ţe nahlíţí prostituci jako
běţné povolání, coţ by mohlo mít negativní důsledky na výchovu mládeţe; zároveň se
objevuje domněnka, ţe přijetí a uznání prostituce za „normální“ povolání bude mít za
důsledek rovněţ zvýšení výskytu prostituce nucené. Spornou se jeví téţ otázka
reprezentativnosti spolku HYDRA e. V. – časopis Emma například uvádí, ţe pouhých 0,01
% prostitutek je organizovaných, a tak nelze hovořit o ochranu zájmů všech227.
Činnost spolku HYDRA e. V. se stala inspirativní pro řadu dalších organizací a lidí –
v Německu v současné době působí asi kolem deseti obdobných spolků a sdruţení. Zmínit
lze například spolky „Huren wehren sich gemeinsam“ či „Madonna“. Existují však i
organizace, které se snaţí kultivovat muţskou sexuální práci, jako například „querstrich“ či
„Arbeitskreis der Stricherprojekte“.

227

Dossier Prostitution, in: Emma, vydání leden/únor 2007, EMMA-Frauenverlags GmbH, Köln 2006, s. 86
a násl.

71

5.3.

Švédsko

5.3.1. Úvod
Vzhledem k aktuálně platné a účinné švédské legislativě je obraz prostituce a komerčně
poskytovaných sexuálních sluţeb ve Švédsku v porovnání s ostatními zeměmi poněkud
specifický; uvedené můţe mít rovněţ souvislost s odlišným vnímáním genderové
problematiky ve skandinávských zemích.
Dle statistik sestavených na základě průzkumu realizovaného v roce 1995 se ve Švédsku
ţivilo prostitucí na 2500 osob, z toho asi 650 osob mělo být činných v prostituci
pouliční228, obdobná čísla platila i pro rok 1998, kdy z celkového počtu 650 pouličních
sexuálních pracovníků jich mělo svou činnost asi 280 vykonávat ve Stockholmu229.
Relativně niţší počet sexuálních pracovníků ve Švédsku, které čítá ca. 9,4 milionů
obyvatel230, z doby před přijetím aktuálně platné legislativy, o níţ bude pojednáno níţe,
v porovnání s Českou republikou, si lze vysvětlit postojem Švédů k prostituci, obchodování
s lidmi a genderovým otázkám vůbec; prostituce je totiţ ve Švédsku povaţována za formu
násilí vůči ţenám a dětem a oficiálně je zastáván názor, ţe prostituce představuje formu
zneuţívání ţen a dětí a ţe se jedná o jev vázaný na pohlaví, tj. ţe převáţná část obětí jsou
ţeny a dívky a pachateli jsou muţi231. Švédské kampaně zaměřené na potírání prostituce a
komerčního sexu byly a jsou součástí snah o dosaţení rovnoprávnosti mezi ţenami a muţi,
a to jak na úrovni národní, tak na úrovni mezinárodní. Rovnoprávnosti nebude moţné
dosáhnout, dokud muţi budou kupovat, prodávat a zneuţívat ţeny a děti tím, ţe je budou
vyuţívat k prostituci232. Prostituce působí dle švédského nazírání závaţné škody nejen na
jednotlivcích, ale i na společnosti jako celku233.
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Podle průzkumu realizovaného Ústavem lidového zdraví v roce 1998 si zhruba kaţdý osmý
muţ ve Švédsku během svého ţivota koupí sex; přitom se jednalo o reprezentativní vzorek
muţské populace zahrnující všechny věkové kategorie i společenské vrstvy. Většina muţů
– zákazníků prostitutek je ţenatá či ţije s druţkou a má děti. V průzkumu realizovaném na
chlapcích a muţích ve věku mezi 16 a 25 lety ve Stockholmu v roce 2000 vyplynulo, ţe asi
10 % z nich si někdy za svůj ţivot koupilo sexuální sluţbu234.
Průzkum uskutečněný v roce 2004, zaměřený na zjištění příjmů z šedé ekonomiky a jejího
podílu na HDP235, odhalil, ţe po přijetí nové legislativy počet prostitutek – především těch
pouličních – značně klesl; dle výsledků šetření se tedy v letech 2004-2005 ve Švédsku
ţivilo pouliční prostitucí asi 425 osob, 100 osob poskytovalo placené sexuální sluţby
prostřednictvím internetu, dalších 500 osob mělo být činných v klubech a sexbarech;
odhaduje se, ţe dalších ca. 500 osob se ţivilo prostitucí v restauracích, hotelech a formou
eskort servisu – zde se však jedná o natolik skryté formy prostituce, ţe o jejich počtu lze
spíše spekulovat. Internet je povaţován za klíčový faktor, pokud se týče prostituce
provozované mladými lidmi – Národní rada pro otázky mládeţe uvádí, ţe většina mladých,
z jejichţ sexuálních styků je kořistěno, se se svými klienty dostalo do kontaktu právě
prostřednictvím internetu236. Celkově se odhaduje, ţe počet osob ţivících se ve Švédsku
prostitucí činí necelých 2000.
Průměrný počet kontaktů sexuálního pracovníka s klientem byl odhadnut na 250 kontaktů
ročně, pokud jde o pouliční prostituci, resp. 500 a 150 kontaktů, jde-li o prostituci
nabízenou na internetu a v klubech. Průměrný obrat jedné prostitutky byl v roce 2005
odhadnut aţ na 571 000 švédských korun za rok, celkový obrat v oblasti prostituce pak na
585 000 000 švédských korun237.
Všechny výše uvedené údaje se týkají prostituce provozované ţenami, neexistuje mnoho
zdrojů, na jejichţ základě by bylo moţné zmapovat ve Švédsku homosexuální (muţskou)
prostituční scénu.
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5.3.2. Regulace právní
Právní regulace prostituce ve Švédsku je regulací poměrně průlomovou a specifickou – a to
natolik, ţe si vyslouţila mj. označení jako tzv. švédský model. Jedná se přitom o
modifikovanou podobu prohibičního přístupu k prostituci (resp. dle některých autorů jde o
neabolicionistický přístup238), kdy osoba poskytující úplatné sexuální sluţby zůstává
beztrestnou, zatímco dochází ke kriminalizaci jejího klienta. Ideovým východiskem
uvedené koncepce je jednak myšlenka, ţe akt prostituce je formou násilí vůči ţenám a
ţenskému tělu, jednak přesvědčení, ţe nebude-li po prostituci poptávka, nebude existovat
ani prostituce samotná, a proto je třeba právě na poptávku působit tak, aby byla
minimalizována, důsledkem čehoţ dojde k omezení prostituce jako takové i doprovodných
negativních jevů, včetně organizovaného zločinu.
Legislativa, která ve Švédsku zavedla zákaz nákupu sexuálních sluţeb, se stala účinnou ke
dni 1. ledna 1999 s tím, ţe boj proti prostituci byl a je povaţován za naléhavý společenský
zájem. Zavedení zákazu, resp. kriminalizace nákupu sexuálních sluţeb, mělo za cíl omezení
prostituce i jejích škodlivých následků a vycházelo z myšlenky, ţe se jedná o efektivnější
způsob, neţ kdyby byla podnikána jiná opatření zamířená proti osobám činným
v prostituci. V návrhu zákona bylo uvedeno, ţe je nepřijatelné a nemravné, kdyţ
v genderově rovné společnosti získávají muţi náhodné sexuální styky s ţenami za úplatu, a
zároveň ţe tímto zákonem Švédsko dává na vědomí ostatním zemím svůj postoj k nákupu
sexuálních sluţeb a prostituci.
Návrh zákona zakazujícího nákup sexuálních sluţeb (SFS 1998:408) byl součástí
souborného vládního návrhu zákonů týkajících se násilí vůči ţenám; souborný návrh
zahrnoval vícero sociálních oblastí, ve kterých můţe vyvstat otázka násilí páchaného na
ţenách – tj. například problematika fyzického násilí vůči ţenám, prostituce či sexuální
obtěţování na pracovišti; návrh vycházel z myšlenky, ţe při prostituci dochází k nákupu
sexuálních sluţeb (zpravidla) muţi (zpravidla) od ţen a ţe je prostituce otázkou velmi úzce
spjatou

s problematikou

násilí

proti

ţenám

a

genderové

rovnosti239.

Jedním

z nejvýznamnějších přínosů uvedeného návrhu zákona byl posun v nahlíţení na
problematiku prostituce v tom smyslu, ţe nebude-li existovat poptávka, nebude existovat
ani prostituce. Takový názor nebyl ve švédské společnosti zastáván vţdy – například z
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šetření veřejného mínění realizovaného v první polovině 90. let 20. století vyplynulo, ţe by
měla být kriminalizována jak nabídka, tak poptávka po sexuálních sluţbách, a to proto, aby
bylo zcela jasné, ţe prostituce je fenoménem švédskou společností neakceptovaným;
prostituce, resp. sexbyznys byl přitom chápán jako činnost, při které alespoň dvě strany
nakupují či prodávají sexuální sluţby, jejichţ cílem je uspokojení sexuálního pudu
klienta240. Je však zajímavou skutečností, ţe ani zákonodárce ani doktrína se v otázkách
prostituce neshodují na tom, kdo má být povaţován za poškozeného 241. Návrh zákona, na
jehoţ základě mělo dojít ke kriminalizaci poptávky po úplatně poskytovaných náhodných
sexuálních sluţbách, vyvolal ve švédském parlamentu Riksdag poměrně bouřlivou
diskusi242; konzervativci na straně jedné ideu kriminalizace odmítali s tím, ţe dosavadní
legislativa je dostatečná a ţe prostituci je třeba vnímat jako sociální problém, který má být
řešen na úrovni společenské spíše neţ trestním postihem. Naopak například zástupkyně
švédské strany zelených uvedla, ţe je třeba odmítnout stanovisko k prostituci, které
zastávají mnohé státy EU, zejména pak Holandsko, kde je prostituce povaţována za faktor,
který napomáhá stabilitě manţelství a za činnost, jíţ lze vnímat jako běţnou součást trhu
práce. Dále uvedla, ţe právě Švédsko vychází z jiného kulturního vzorce, a sice z takového,
který vnímá prostituci jako útisk a který je zaloţen na myšlence, ţe nikdo dobrovolně
nedojde k rozhodnutí, ţe bude prodávat vlastní tělo. Ministryně pro rovnoprávnost k tomu
uvedla, ţe věří, ţe by diskutovaný návrh zákona mohl přinést změnu v postojích
k prostituci. Návrh zákona byl přijat ca. dvoutřetinovou většinou, kdy se pro něj vyslovili
sociální demokraté, levice a strana zelených, proti hlasovali liberálové a konzervativní
strana; křesťanští demokraté se hlasování zdrţeli243.
Jádrem švédské regulace prostituce, tj. zákona zakazujícího nákup sexuálních sluţeb (SFS
1998:408), je ustanovení, dle kterého osoba, která si za úplatu obstará náhodný sexuální
styk, je trestná pro spáchání trestného činu nákupu sexuální sluţby; uvedené ustanovení je
po reformě úpravy trestných činů v sexuální oblasti součástí švédského trestního zákoníku
(kapitola 6, § 11). Trestným je jiţ jedno jediné „zakoupení“ sexuální sluţby; úplata můţe
mít podobu nejen finančního protiplnění, ale lze si představit i protiplnění jiné, např.
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v podobě alkoholu či drog244. Pojem sexuálních sluţeb zahrnuje vedle souloţe i jiné formy
pohlavního styku. Stejně tak pro zaloţení trestní odpovědnosti dostačuje příslib protiplnění
za předpokladu, ţe takový slib je podmínkou poskytnutí sexuální sluţby. Stíhat lze rovněţ
nákup sexuální sluţby na účet třetí osoby, stejně jako pokus spáchání trestného činu nákupu
sexuální sluţby. Sankcí, která za spáchání uvedeného činu hrozí, je pokuta nebo trest odnětí
svobody aţ do jednoho roku. Původně byla sazba trestu odnětí svobody limitována šesti
měsíci; objevily se však názory, dle kterých mělo dojít ke zvýšení trestní sazby trestu
odnětí svobody minimálně na dobu jednoho roku, mimo jiné proto, aby se policejním
orgánům umoţnilo pouţívat při stíhání předmětného deliktu další nástroje, jako například
domovní prohlídky, vzetí do vazby apod.245; k navýšení trestní sazby aţ do jednoho roku
tedy skutečně došlo, a to s účinností od 1. července 2011. Minimální výše pokuty, kterou
lze za spáchání trestného činu nákupu sexuálních sluţeb uloţit, obnáší 50 „denních pokut“;
denní pokuty jsou specifickým, pro Skandinávské země typickým institutem, kdy se
konkrétní výše pokuty odvíjí od výše pachatelovy mzdy, a to za pouţití procentuálního
výpočtu. V případě, ţe pachatel navede dítě mladší osmnácti let k tomu, aby poskytlo či
strpělo sexuální styk246 za úplatu, lze mu uloţit pokutu či trest odnětí svobody aţ do výše
dvou let247. Ustanovení je genderově neutrální, tj. jak pachatel, tak osoba poskytující
sexuální sluţbu mohou být ţenského i muţského pohlaví248.
Zajímavou je rovněţ úprava kuplířství ve švédském právu – dle § 12 části šesté trestního
zákoníku lze stíhat pachatele, který podporuje či finančně těţí z toho, ţe jiná osoba
poskytuje náhodné sexuální sluţby za úplatu; za spáchání takového činu hrozí trest odnětí
svobody aţ do výše tří let. Stejně bude potrestán i ten, kdo jako oprávněný uţivatel určitých
prostor tyto prostory přenechá k uţívání třetí osobě a následně se doví, ţe prostory jsou
zcela či v podstatném rozsahu uţívány k poskytování náhodných sexuálních sluţeb za
úplatu, a nepodnikne přiměřené kroky k ukončení uţívacího práva k řečeným prostorám
třetí osoby za předpokladu, ţe v prostorách nadále bude docházet k poskytování takových
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sexuálních sluţeb. Okolnosti, které by odůvodňovaly pouţití vyšší trestní sazby (trest
odnětí svobody v rozmezí dvou aţ osmi let), jsou např. skutečnost, zda sluţby jsou (byly)
poskytovány ve velkém rozsahu, zda tyto sluţby byly zdrojem značného finančního zisku
či zda při poskytování sexuálních sluţeb docházelo ke krutému zneuţívání či vykořisťování
jiných osob. Z uvedeného ustanovení vyplývá nejen to, ţe nikdo není oprávněn provozovat
veřejný dům, pronajímat byt, pokoj či hotelový pokoj pro účely prostituce, ale ani
napomáhat sexuálnímu pracovníkovi s obstaráváním klientů, povolit mu reklamu či
publikaci inzerátů, ani mu asistovat coby osobní stráţ apod. při poskytování sexuální
sluţby. Nemá tak de lege lata docházet k situacím, kdy si např. prostitutky mezi sebou
budou doporučovat klienty či poskytovat sexuální sluţby v najatém bytě atp. Někteří
experti-neprávníci dokonce spatřují naplnění skutkové podstaty kuplířství v rozdávání
prezervativů prostitutkám249, avšak tato činnost je zcela legální dle příslušných ustanovení
zákona o sociálních sluţbách a zákona o přenosných chorobách.
Zákaz nakupování sexuálních sluţeb je povaţován za významný nástroj prevence a boje
proti obchodování s lidmi, jakoţ i nástroj ochrany osob, které jsou ohroţeny tím, ţe by
mohly být do sexbyznysu zapojeny, případně jinými formami sexuálního vykořisťování.
Švédská vláda si však uvědomuje, ţe problematika obchodování s lidmi vzhledem k jeho
přeshraniční povaze musí být řešena na mezinárodní úrovni, a povaţuje proto za klíčové
mezinárodněprávní instrumenty přijaté na úrovní Spojených národů, Rady Evropy i
Evropské unie250 (srov. téţ výše kap. 4). Švédské policejní orgány při stíhání obchodování
s lidmi vycházejí z úpravy trestního zákoníku o zákazu nákupu sexuálních sluţeb a
kuplířství, přihlíţejí rovněţ k tzv. Palermskému protokolu OSN (zejména k jeho článku 9.5,
dle kterého jsou smluvní strany protokolu povinny přijmout legislativu a činit opatření
k tomu, aby sniţovaly poptávku po obchodování s lidmi); významným východiskem
z hlediska obchodování s lidmi je však skutečnost, ţe ve Švédsku není činěn rozdíl mezi
prostitucí a obchodováním s lidmi – vychází se z premisy, ţe právě poptávka po
komerčních sexuálních sluţbách umoţňuje nelegálnímu obchodu s lidmi, aby vzkvétal251.
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Dle odhadů z roku 2007 bylo do Švédska prodáno na 400-600 ţen, které pocházely
zejména z Estonska, Polska, Rumunska, Nigérie, Thajska či Ruska, ale téţ z Maďarska,
Bulharska, Slovenska a České republiky; značná část těchto ţen se přitom rekrutuje
z etnických menšin daného státu.
S ohledem na skutečnost, ţe prostituce i obchodování s lidmi jsou jevy, které se podstatnou
měrou odehrávají za zavřenými dveřmi či tajně, lze jen velmi obtíţně vyhodnotit dopady
švédské regulace, která je platná i účinná více neţ 10 let; z uskutečněných průzkumů a
šetření však vyplývá, ţe došlo k redukci pouliční prostituce od roku 1999 asi o polovinu,
přičemţ tato redukce je povaţována za přímý dopad kriminalizace nákupu sexuálních
sluţeb252. Těţce mapovatelnou oblastí se postupně stává internet, resp. prostituce, při níţ
k uskutečnění prvotního kontaktu mezi klientem a sexuálním pracovníkem dochází
prostřednictvím internetu; zjistit dopady „švédského modelu“ v této oblasti se jeví takřka
nemoţným. Nic však nenasvědčuje tomu, ţe by snad úbytkem sexuálních pracovníků
zapojených do pouliční prostituce došlo k nárůstu jiných forem prostituce, tj. zejména
internetové a klubové.
V roce 1999, kdy byl zákaz nákupu sexuálních sluţeb ve Švédsku zaveden, se spekulovalo
o tom, ţe řečená regulace bude mít za následek přesun prostituce do ilegality, ztíţení
situace sociálních pracovníků a skupin, jejichţ činnost je zaměřená na pomoc zranitelným
osobám, které prostituci provozují, a celkové zhoršení ţivotních podmínek sexuálních
pracovníků, jakoţ i nárůst rizika jejich fyzického a sexuálního zneuţívání; ţádná z těchto
domněnek však nebyla uskutečněnými průzkumy potvrzena253.
Dle sdělení sociálních pracovníků i policistů představuje jeden ze zásadních následků
zákazu nákupu sexuálních sluţeb skutečná redukce poptávky – alespoň co se pouliční
prostituce týče; klienti se chovají opatrněji, přičemţ se bojí nejen případného stíhání za
spáchání trestného činu, ale také moţných negativních důsledků v rodinném a pracovním
ţivotě v případech, kdy by vyšlo najevo, ţe si sexuální sluţbu zakoupili. Průzkumy
realizované v posledních letech ukázaly, ţe počet muţů, kteří uvádějí, ţe měli náhodný

252

Prohibition against Purchase of Sexual Service, A review 1999-2008, in: Förbund mot köp av sexuell
tjänst En utvärdering 1999-2008, materiál vydaný švédským Úřadem vlády, FA/Výbor sluţeb, Stockholm
2010, Statens Offentliga Utredninger (SOU) 210:49, s. 34
253
Prohibition against Purchase of Sexual Service, A review 1999-2008, in: Förbund mot köp av sexuell
tjänst En utvärdering 1999-2008, materiál vydaný švédským Úřadem vlády, FA/Výbor sluţeb, Stockholm
2010, Statens Offentliga Utredninger (SOU) 210:49, s. 38

78

placený sexuální styk, je niţší neţ v jiných severských státech254; zároveň tito muţi uvedli,
ţe zákaz, resp. trestnost nakupování sexuálních sluţeb ovlivnil jejich chování. Dále pak
osoby, které se ze světa sexbyznysu vymanily, povaţují skutkovou podstatu části 6. § 11
trestního zákoníku za přínosnou, zatímco osoby, které se komerčnímu sexu věnují, jsou
vůči zákazu kritické; obdobné lze vztáhnout i na klienty prostitutů a prostitutek.
Od zavedení zákazu nákupu sexuálních sluţeb v lednu 1999 byla vedena celá řada cílených
policejních operací s cílem vynutit jeho dodrţování; tyto operace byly namířeny zejména
proti prostituci pouliční a dále pak proti více organizovaným formám prostituce, které jsou
spojeny s kuplířstvím a obchodováním s lidmi.
Většina případů, kdy došlo k trestnímu stíhání osob pro porušení ustanovení části 6. § 11
trestního zákoníku, bylo iniciováno tak, ţe klient učinit prvotní kontakt se sexuálním
pracovníkem na ulici; počet osob stíhaných za porušení zákazu obchodování s lidmi pro
účely komerčního sexu stoupl od roku 2003 v souvislosti s reformou trestných činů
zasahujících do sexuální oblasti255.
V 80 % případů stíhání pro trestný čin nákupu sexuálních sluţeb se podezřelý k jeho
spáchání rovněţ sám přiznal (jak v případech pouliční prostituce, tak jiných formách).
Při takových konstelacích případu postupuje veřejný ţalobce zpravidla tak, ţe namísto
podání obţaloby uloţí obviněnému toliko pokutu. K většině případů porušení zákona
dochází ve třech největších švédských metropolitních oblastech Stockholmu, Gothenburgu
a Malmö. Všichni obvinění mezi lety 1999 a 2008 byli muţi, jejichţ průměrný věk činil 43
let. Za období mezi lednem 1999 a zářím 2008 bylo za porušení zákazu nákupu sexuálních
sluţeb zatčeno celkem 1753 muţů, z nichţ 617 byla uloţena pokuta. Protihodnotou za
sexuální sluţby obvykle poskytovanou představují peníze.
V současné době dochází k důleţitému přesunu fokusu švédských policejních expertů
z pouliční prostituce i na jiné její podoby, neboť nákup sexuálních sluţeb není zakázán
pouze na ulicích a problematika prostituce provozované „uvnitř“ představuje velmi
závaţný problém – i s ohledem na její obtíţnou postiţitelnost a častou závaţnost jejích
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forem256. Ve Stockholmu a Gothenburgu došlo v této souvislosti k ustavení operativních
policejních komisí, jejichţ úkolem je vyšetřovat a přijímat zvláštní opatření k zamezení
obchodování s lidmi, kuplířství a nákupu sexuálních sluţeb. Švédská policie rovněţ
pravidelně prohledává internet za účelem zjištění, kde k provozování prostituce dochází;
analyzovány a procesovány jsou rovněţ informace získávané od veřejnosti, státních úřadů a
nevládních organizací, které se s prostitucí dostávají do styku257. V době, kdy se zákaz
nákupu sexuálních sluţeb zaváděl, zazněla téţ obava, ţe zákazem nakupování sexuálních
sluţeb dojde ke zvýšení agresivity a násilného chování muţů vůči ţenám, které prostituci
provozují; policejní orgány ani poskytovatelé sociálních sluţeb však tuto tezi nepotvrzují –
důvodem můţe být i skutečnost, ţe si klienti prostitutek chtějí zachovat co nejvyšší míru
anonymity, tedy nechtějí být terčem neţádoucí pozornosti v případech, kdy by se na
prostitutce násilných aktů dopouštěli.
Pokud jde o dopady švédské legislativy na oblast obchodování s lidmi, oběti obchodování
pro účely komerčního sexu před policejními orgány opakovaně vypověděly, ţe kuplíři a
obchodníci s lidmi o Švédsku hovoří jako o špatném trhu pro prostituci; oběti obchodování,
pro které je Švédsko pouze tranzitní zemí, nejčastěji uváděly, ţe jejich destinací mělo být
Španělsko, Dánsko či Holandsko258. I tato okolnost podporuje závěr švédských orgánů o
tom, ţe zákaz nákupu a postih poptávky po nahodilých sexuálních sluţbách představuje
mnohem efektivnější nástroj k vymýcení prostituce a obchodování s lidmi neţ aboliční či
reglementační přístup k prostituci.

5.3.3. Regulace sociální
Bylo by lze říci, ţe sociální regulace prostituce ve Švédsku je vedena po dvou liniích; na
jedné straně existují organizace, které se zaměřují na pomoc osobám, které jsou v oblasti
komerčního sexu činné, přičemţ se tyto organizace – i s ohledem na výše popsané
„švédské“ vnímání prostituce coby násilí páchaného na ţenách – rovněţ velmi často
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zabývají problematikou obchodování s lidmi, sexuálního zneuţívání či násilí vůči ţenám a
dětem obecně (včetně domácího násilí). Druhou linii pak představují organizace, jejichţ
cílem je působit na chování muţů, resp. (nejen potenciálních) klientů sexuálních
pracovníků tak, aby nadále nahodilé, úplatně poskytované sexuální sluţby nevyhledávali.
Jako příklad organizace uvedené na druhém místě lze zmínit sdruţení sociálních
pracovníků KAST, kteří působí ve správním obvodu města Gothenburgu259. Jejich cílovou
skupinu tvoří klienti sexuálních pracovníků (resp. doslova osoby kupující sexuální sluţby)
a osoby, které mají dotazy či chtějí konzultovat problematiku „nákupu sexu“. Na KAST se
tak mohou obrátit osoby, které chtějí prodiskutovat, a dále omezit či se zbavit svého
chování spočívajícího v nakupování sexuálních sluţeb a v závislosti na sexu. Sociální
pracovníci KASTu nabízejí konzultace, poradenství i cílené terapie, a to jak klientům
individuálním, tak párům; uvedené sluţby jsou poskytovány anonymně. Obdobné sluţby
jako ty, které poskytuje KAST, jsou poskytovány i v dalších velkých švédských městech –
například ve Stockholmu působí organizace Prostitutionsenheten260, jejíţ cílovou skupinu
však tvoří vedle osob, které sexuální sluţby kupují, také ti, kdoţ se věnují či věnovali
úplatnému poskytování sexuálních sluţeb, měli jakékoli zkušenosti a kontakty s prostitucí
či byli obchodováni pro sexuální účely; Prostitutionsenheten je tak organizací, která
kombinuje obě výše uvedené linie sociální regulace prostituce, přičemţ poskytuje své
sluţby bez ohledu na pohlaví či sexuální identitu příchozího klienta. Prostřednictvím
organizace Prostitutionsenheten jsou poskytovány zdravotnické sluţby osobám, které
prodávají či prodávaly sexuální sluţby či se někdy dostaly do kontaktu s prostitucí; těmto
osobám jsou nabízeny lékařské konzultace s praktickým lékařem, gynekologem či
psychiatrem, dále je moţné se nechat otestovat na sexuálně přenosné nemoci, zejména
syfilis, ţloutenku a virus HIV; sluţby jsou poskytovány zdarma. Vedle sluţeb
zdravotnických je osobám se zkušenostmi s prostitucí či obchodováním pro účely
komerčního sexu nabízeno odborné poradenství, zejména pokud jde o moţnosti
uplatňování jejich práv a nabídku navazujících sociálních sluţeb typu tlumočnických
sluţeb, chráněného bydlení aj. Klientům sexuálních pracovníků jsou nabízeny poradenské
sluţby při osobním kontaktu, emailem nebo telefonicky; jedná se o podporu při změně
chování těchto osob, pokud si nadále nepřejí sexuální sluţby kupovat. Obdobně jsou
podporovány osoby, které chtějí přestat být závislými na internetové pornografii.
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5.4.

Francie

5.4.1. Úvod
Zmapování prostituční scény ve Francii není jednoduchým počinem – vzhledem
k neexistenci jednotné a obecně přijímané definice prostituce a zejména vzhledem
k rozmachu prostituce nabízené prostřednictvím internetu nelze ani očekávat, ţe by bylo
moţné dosáhnout přesných čísel, která by francouzskou prostituci beze zbytku přesně
charakterizovala. Statistiky pracují s vágní definicí prostituce a také zůstává nejasným, zda
lze pod pojem prostituce (a tedy i do statistik) zahrnout sexuální sluţby poskytované za
jinou neţ peněţní výhodu, či prostituci provozovanou pouze příleţitostně261.
V současné době jediným veřejným orgánem, který zpracovává a kvantitativně
vyhodnocuje data ohledně prostituce ve Francii, je „L’Office central pour la répression de
la traite des êtres humains“ (Ústřední kancelář pro potlačování obchodu s lidskými
bytostmi, dále jen „OCRTEH“), dle jehoţ informací působí v současné době ve Francii na
prostituční scéně zhruba mezi 18 000 a 20 000 osobami262. Uvedené číslo je však
rozporováno například svazem „Syndicat du travail sexuel“ (Syndikát sexuální práce,
„STRASS“), dle kterého je číslo zkreslené jednak vzhledem k tomu, ţe reflektuje zejména
prostituci pouliční (která například v zemích jako je Velká Británie či Švýcarsko
představuje pouhých 13 resp. 15 % celkové prostituce) a ţe ve srovnání se zeměmi, jako je
Německo (srov. téţ výše kap. 5.2.1.), by byl počet prostituujících se osob skutečně
abnormálně nízký263. Podobně jako v jiných evropských zemích se však ve Francii
vyskytuje vedle prostituce provozované „venku“, tj. na ulicích a silnicích, také prostituce
provozovaná „uvnitř“ – prostituce barová, nabízená v masáţních salónech či na internetu
apod. Pokud se týče prostituce pouliční, existují dokonce „přesné“ evidence264, dle kterých
například jen v Paříţi působí na ulici 837 prostitutek (údaj ke dni 1. října 2010); avšak
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s ohledem na to, ţe prostituce je aktivitou prováděnou maskovaně a krytě, musí být toto
číslo bráno s rezervou. Navíc po zavedení skutkové podstaty trestného činu „pasivního
verbování“ (viz níţe v textu) v roce 2003 došlo k přesunu mnoha sexuálních pracovníků
z centra Paříţe na její periferii. Podobně byl například odhadován počet prostitutů a
prostitutek ve městě Lyonu v roce 2009265 na 424 apod.
Celorepublikové odhady, pokud se týče prostituce provozované nezletilými osobami, se u
pouliční prostituce pohybují mezi 4 000 a 10 000 osobami266; značná část osob, které se
v současné době prostituci ve Francii věnují, uvedla, ţe začala komerčně sexuální sluţby
nabízet ve věku, kdy jim ještě nebylo 18 let.
Pokud jde o prostituci provozovanou „diskrétně“, tedy nikoliv na ulici, jsou informace o
těchto formách poněkud vágní; dle zprávy OCRTEH existovalo v roce 2009 ve Francii na
611 různých zařízení, které vykazovaly „riziko prostituce“; jednalo se přitom o zařízení
rozličná, od barů, ve kterých lze vedle vlastní konzumace obdrţet sluţby „hostesky“, která
klientovi postupně poskytuje různé sluţby erotické povahy, aby jej přiměla ke konzumaci
nápojů v cenové kategorii 150 EUR za láhev a vyšší 267, aţ po hodinové hotely, masáţní
salony, kabarety či erotické kluby. Avšak vzhledem k tomu, ţe uvedená zařízení existují
zcela legálně, je velmi obtíţné získat důkazy o tom, ţe je v nich také provozována
prostituce – policejní orgány tak o nich získávají informace zejména prostřednictvím
klientů, kteří nabídku placených sexuálních sluţeb v takových zařízeních přiznají.
Problematickým aspektem zmapování internetové prostituce je mj. fakt, ţe mnohé takto
poskytované sexuální sluţby jsou součástí nabídky větších organizovaných skupin, a tak se
nelze při hodnocení omezit pouze na sečtení jednotlivých inzerátů a reklam, neboť tyto
mohou být publikovány jednou a touţ skupinou či osobou. Dle odhadů268 však lze na
internetu identifikovat přibliţně 10 000 různých inzerátů nabízejících sexuální sluţby,
jejichţ cílovou zemí je Francie, a to na pěti aţ šesti k těmto účelům určených serverech;
z těchto inzerátů je asi 40 % podáno nezávislými osobami, tj. těmi, které svou činnost
nevykonávají prostřednictvím „agentur“ apod.
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Zvláštní kategorií prostituce, která vzbuzuje bouřlivé diskuse v médiích, představuje
prostituce nabízená a provozovaná studenty; ani v této oblasti neexistují přesné statistiky,
které by ji umoţnily zmapovat. Na úrovni jednotlivých univerzit jsou čas od času
organizovány ankety, v jejichţ rámci je moţné se dozvědět takové informace, ţe například
v roce 2008 mezi studenty psychologie a medicíny zapsanými ve druhém ročníku na
univerzitě v Nantes, tj. 138 osobami, 4 studenti uvedli, ţe ve svém univerzitním okolí znají
osobu, která komerční sexuální sluţby poskytuje269. Pro získání celkového obrazu o
studentské prostituci ve Francii však podobné studie nejsou dostatečné.
Pokud se týče homosexuální muţské prostituce, odhaduje se, ţe počet muţských prostitutů
na ulici tvoří asi 10 – 20 % z celkového počtu pouličních sexuálních pracovníků270. Muţská
homosexuální prostituce je nabízena rovněţ hojně prostřednictvím internetu, kde bylo
identifikováno na 2 500 inzerátů „eskort boys“271. Avšak jak jiţ bylo uvedeno výše, nelze
přesně stanovit, kolik osob se přesně pod takovýmto počtem inzerátů skrývá, neboť některé
osoby mohou inzerátů podat více apod.
Specifickou

skupinou

mezi

sexuálními

pracovníky

představují

transvestité

a

transsexuálové; na prostituční scéně se jedná u těchto osob téměř ve všech případech o
osoby narozené jako muţi272. Z celkové analýzy uskutečněné kanceláří OCRTEH v roce
2009 vyplývá, ţe muţská pouliční prostituce je z velké části provozována právě
transvestity a transsexuály273; policejní statistiky pak uvádějí dílčí čísla dle příslušného
správního obvodu – tak například v Marseille bylo z 393 na ulici se prostituujících osob 59
identifikováno coby transvestité, apod274.
K uvedeným statistikám je třeba uvést, ţe zejména čísla z oblasti prostituce kategorizované
dle subjektu (ţeny, homosexuálové, studenti) a dle místa, kde je prostituce provozována
(ulice, nabízení sexuálních sluţeb prostřednictvím internetu), se mnohdy prolínají.
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Například se odhaduje, ţe značnou část internetové prostituce představují nabídky
studentské, mnoho nezletilých osob nabízí komerční sexuální sluţby na ulici.
V posledních desetiletích se navíc na francouzské prostituční scéně prosazuje další
fenomén, a sice prostituce provozovaná organizovanými skupinami a často spojená
s obchodováním s lidmi; pro takové skupiny je typické, ţe vykořisťují osoby pocházející
z jiných, zejména východních zemí – většina zahraničních sexuálních pracovníků
působících ve Francii pochází z Bulharska, Rumunska, Číny a Nigérie275 - a samy tyto
skupiny bývají (nejedná-li se o mezinárodní zločinecké řetězce) provozovány Francouzy.
Větší příliv prostitutek a prostitutů ze zahraničí měl rovněţ za následek sníţení jejich počtu
mezi francouzskými občany.

5.4.2. Regulace právní
Současná právní regulace prostituce ve Francii vychází z abolicionistických pozic. Tato
koncepce byla nastíněna jiţ tzv. zákonem „Loi Marthe Richard“276 ze dne 13. dubna 1946,
na základě kterého došlo k uzavření veřejných domů, do té doby legálně existujících
v rámci systému reglementované prostituce; zároveň na jeho základě došlo ke zrušení
registrace prostitutek u policie, k posílení boje proti kuplířství či k zakládání zařízení pro
převýchovu a resocializaci prostitutek. Oficiálně však byla abolicionistická doktrína
zavedena teprve v roce 1960, kdy Francie ratifikovala277 Úmluvu OSN ze dne 2. prosince
1949 o potlačování obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých osob. Následně byla
vydána dvě nařízení, na jejichţ základě byl jednak zrušen registr týkající se prostituujících
se osob a jednak byla zavedena příslušná opatření sociálního charakteru určená k jejich
nápravě. Abolicionismus ve francouzském pojetí zdůrazňuje, ţe se nejedná o koncept, který
by problematiku prostituce zcela dereguloval278; jeho smyslem a cílem má být především
ochrana

sexuálních

pracovníků

zejména

prostřednictvím

potlačování

sexuálního

vykořisťování ze strany třetích osob. V uvedeném pojetí jsou osoby poskytující komerční
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sexuální sluţby povaţovány za oběti, kterým je třeba poskytovat pomoc a podporu, a
v jejichţ zájmu je třeba činit preventivní kroky k zabránění jejich sociálnímu vyloučení.
Prostituce tak není aktivitou právně uznávanou, nýbrţ pouze tolerovanou a v tomto smyslu
dovolenou. Konečným cílem francouzského abolicionismu je, pokud to bude moţné,
odradit ohroţené osoby, aby s prostitucí vůbec začínaly, a u osob, jeţ jiţ komerční sexuální
sluţby poskytují, aby s touto aktivitou přestaly. Uvedené vyplývá rovněţ z čl. 16 Úmluvy o
potlačování obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých osob, která francouzský
abolicionismus významným způsobem ovlivnila.
Nastíněná koncepce francouzského abolicionismu je však do jisté míry popírána související
legislativou – konkrétně normami veřejného práva v širším smyslu a také zčásti normami
práva trestního.
V oblasti veřejného práva skýtá francouzským místním orgánům zajímavou moţnost, jak
prostituci určitým způsobem regulovat, ust. § 2212-1 obecného zákoníku o územních
celcích („code général des collectivités territoriales“279); na jeho základě je starosta
oprávněn, v rámci svých pravomocí obecní policie, přijímat rozhodnutí zakazující pohyb a
stání prostituujících se osob. Totéţ oprávnění má prefekt, coby vedoucí obecné správní
policie na úrovni jednotlivých departmánů280. Uvedená pravomoc místních orgánů však
není neomezená; problematickými mohou být, z hlediska správněprávního, zákazy obecné
a absolutní povahy. Tak Kasační soudní dvůr (Cour de cassation) pro nezákonnost zrušil
obecné rozhodnutí prefekta zakazující pohyb prostituujících se osob v okolí různých
veřejných míst – škol, kostelů, kasáren, nádraţí – s odůvodněním, ţe nelze připustit
„obecný zákaz, jak z hlediska časového, tak z hlediska místního, který ve svém důsledku
znamená téměř absolutní zákaz pohybu po veřejných cestách určité kategorie osob“281.
Rozhodnutí, která jsou přijímána za účelem regulace, resp. omezení či usměrnění
prostituce, musí být z hlediska prostorového i časového jasně vymezena, aniţ by nad
přiměřenou míru zasahovala do práv osob.
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Prostřednictvím uvedených rozhodnutí místních orgánů však nemusí docházet pouze
k regulaci pohybu a stání sexuálních pracovníků, stejně tak se mohou týkat stání či pohybu
automobilů klientů prostitutek a prostitutů apod282.
Příjmy plynoucí sexuálním pracovníkům jsou předmětem daně z příjmů – a to i přesto, ţe
prostituce není oficiálně de lege lata uznávanou aktivitou; jejich příjmy spadají do
kategorie nekomerčních zisků ve smyslu ust. § 92-1 všeobecného daňového zákoníku
(„code général des impôts“, dále téţ „CGI“ 283), na jehoţ základě dochází ke zdanění zisků
a příjmů získaných z činností a zdrojů, které nelze zařadit do jiné kategorie zisků a
příjmů284. Základ daně tvoří veškeré příjmy z prostituce získané; v případě, ţe však
sexuální pracovník odvádí část svých příjmů kuplíři, pak se takto odváděná částka od
základu daně odečítá. V takovém případě existuje zároveň povinnost tuto na kuplíře
převáděnou částku v souladu se zákonem přiznat, jinak by se daný sexuální pracovník
vystavoval riziku uloţení pokuty ve výši 50 % z protiprávně nepřiznané částky.
V případě, ţe by pouto mezi prostitutkou či prostitutem a kuplířem bylo natolik silné, ţe by
bylo lze hovořit o jasném vztahu závislosti, bylo by nezbytné příjmy plynoucí z prostituce
takové osoby zařadit a zdanit v rámci kategorie platů a mezd.
Výše příjmů, která dani z příjmů podléhá, odpovídá součtu částek, jeţ zůstaly prostitutce či
prostitutovi coby příjem z prostituce k dispozici; částku, kterou od sexuálního pracovníka
inkasuje kuplíř, je tento také povinen zdanit, a to v případě klasického „čistého“ kuplířství
v rámci kategorie nekomerčních zisků, resp. vykonává-li kuplíř činnost toliko
zprostředkovatelského charakteru nebo činnost kuplíře hostinského285, spadal by jeho
příjem z prostituce provozované jinou osobou do rámce zisků (příjmů) průmyslových a
komerčních286.
V souladu s §§ 256 a 256 A CGI jsou osoby, které vykonávají nezávisle hospodářskou
činnost spočívající v poskytování sluţeb za úplatu, subjektem daně z přidané hodnoty
(DPH). Tato skutečnost je dovozována z rozhodnutí ESD ve věci C-268/99 Jany, dle
kterého „prostituce spadá mezi hospodářské činnosti vykonávané samostatně […], jestliţe
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je poskytovatelem sluţby vykonávána mimo vztah podřízenosti, pokud se týče výběru takové
činnosti, pracovních podmínek a odměny za práci, na vlastní odpovědnost a za úplatu,
která je ve svém celku placena poskytovateli sluţby.“
Kuplíři mají povinnost odvádět DPH ze součtu všech příjmů, které získají od
prostituujících se osob na nich závislých.
Nastíněná koncepce podrobení příjmů z prostituce dani z příjmu, resp. DPH, vyvolává ve
francouzských odborných kruzích debaty ohledně charakteru prostituce; zejména se jedná o
to, zda skutečnost, ţe jsou takové příjmy předmětem daně, neznamená zároveň zákonné
uznání prostituce jako zcela legální činnosti, a tedy popření abolicionismu; nazírání na
prostituci prizmatem národní solidarity a rovnosti před daňovou povinností můţe totiţ
implikovat přiznání právního statusu aktivitě, ze které jsou odváděny daně, a její zahrnutí
mezi hospodářské činnosti národa287. Jako protiargument se uvádí, ţe zdanění příjmů
prostituujících osob se děje v rámci nekomerčních zisků, dle stejných ustanovení jako
všechny ostatní, pod jiné kategorie nespadající zdroje příjmů; rovněţ bývá pouţíván princip
neutrality daňového práva, dle kterého je třeba zdanit veškeré příjmy, ať jiţ z legálních, či
ilegálních zdrojů288.
Jisté popření aboličního přístupu můţe rovněţ představovat ochrana veřejného pořádku
v souvislosti s prostitucí, která – vedle trestního postihu kuplířství (srov. níţe) – komerční
poskytování sexuálních sluţeb téměř znemoţňuje. Veřejný pořádek zahrnuje ve
francouzském pojetí tři základní sloţky: veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví a veřejný
pokoj; vzhledem k tomu, ţe provozováním prostituce můţe dojít k narušení kaţdé z těchto
sloţek, mají příslušné orgány k dispozici správně- i trestněprávní prostředky, jimiţ mohou
prostituční chování osob ovlivňovat.
Moţnost stíhat, a to na úrovni trestněprávní, prostituci provozovanou na veřejnosti, dává
příslušným orgánům ustanovení § 222-32 francouzského trestního zákoníku („Code pénal“,
dále téţ „CP“289), dle kterého „sexuální exhibice, která je vnucována jiným na místě
přístupném pohledům veřejnosti, se trestá trestem odnětí svobody na jeden rok a pokutou
ve výši 15 000 EUR.“ Naplnění uvedené skutkové podstaty předpokládá splnění několika
podmínek – exhibice musí především být necudným aktem, spočívajícím kupříkladu
287
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v sugestivním či přímo sexuálním jednání; takový akt či jednání musí být způsobilý uškodit
citlivosti (či útlocitnosti) veřejnosti, a to bez ohledu na to, zda v konkrétním případě byly
takovému jednání přítomny třetí osoby – tedy samotná moţnost, ţe uvedené jednání můţe
být viděno veřejností, zakládá trestní odpovědnost pachatele. Z hlediska subjektivní stránky
je třeba prokázat vůli pachatele, aby jeho jednání bylo „vnuceno“ pohledům třetích osob.
Prostituující se osoby tak mohou být shledány vinnými spácháním trestného činu sexuální
exhibice; konkrétně by se jednalo o případy, kdy dochází k provozování prostituce na
veřejných místech a kdy je mohou spatřit třetí osoby. Příkladmo lze uvést případ
travestických prostitutů, kteří byli pod dlouhým otevřeným kabátem oblečeni v oděvu
natolik krátkém, ţe při průjezdu automobilem bylo lze vidět jejich genitálie, kdyţ se
nacházeli na veřejném místě, v daném případě v lese290.
Skutková podstata, která je v souvislosti s prostitucí a francouzským pojetím abolicionismu
velmi často skloňována, je skutková podstata trestného činu „verbování“291, která
představuje – byť v modifikované podobě – samostatný trestný čin jiţ od roku 1939.
V době svého zavedení se trestalo toliko verbování aktivní, tj. takové, k jehoţ naplnění ze
strany prostituující se osoby byly nezbytné aktivní činy; současná podoba trestného činu
verbování ve smyslu § 225-10-1 CP však po novele provedené zákonem na ochranu vnitřní
bezpečnosti ze dne 18. března 2003292 zahrnuje i pasivní formu verbování. Verbování je tak
v souladu s uvedeným ustanovením CP definováno jako čin, při kterém dochází „jakýmkoli
prostředkem, včetně i pasivního vystupování či chování, k veřejnému verbování druhých
pro účely jejich podnícení k sexuálním stykům za odměnu či její příslib293“. Trest, který za
spáchání trestného činu verbování hrozí, představuje odnětí svobody na dva měsíce a
pokuta ve výši 3750 EUR. Pokud se týče znaků, které trestný čin verbování charakterizují,
nutno na prvém místě zmínit prostředky charakterizující vystupování či chování – tyto jsou
totiţ zákonem vymezeny velmi široce, kdyţ zahrnují jakýkoli prostředek včetně
vystupování, které je toliko pasivní; příkladmo lze jako takové moţné prostředky uvést
obscénní gesta, sugestivní drţení těla, částečné obnaţení těla, příslušné řeči, oblečení,
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chování k automobilistům apod.294 Problematickým se však v této souvislosti jeví, ţe lze de
facto případně trestně stíhat osoby – za splnění náleţitých podmínek – za „pouhé“ stání na
chodníku, čekání na zastávce autobusu apod.; je tedy zejména na uváţení příslušného
soudce, aby prostředky pouţívané k verbování klientů náleţitě charakterizoval, přičemţ pro
stanovení trestní odpovědnosti není dostačujícím, ţe určitá osoba je prostitutkou či
prostitutem. Dalším znakem objektivní stránky je skutečnost, ţe k verbování musí docházet
veřejně; uvedený znak se vykládá extenzivně v tom smyslu, ţe nezahrnuje pouze místa
veřejná, nýbrţ také místa veřejnosti přístupná, jako jsou bary či hotelové haly, ale i místa
soukromá (byty apod.) za předpokladu, ţe jsou třetí osoby způsobilé být předmětem útoku
verbování tam uskutečňovaného. Judikatura výkladem dovozuje, ţe jak publikace inzerátu
v novinách, tak získávání klientů prostřednictvím internetu, představuje naplnění znaku
veřejnosti ve smyslu ustanovení § 225-10-1 CP295. Dalším nezbytným znakem, který
trestný čin verbování charakterizuje, je účel či cíl verbování – po subjektivní stránce je totiţ
nezbytné, aby verbováním bylo sledováno právě a jen podněcování k sexuálním stykům za
odměnu či její příslib.
Z hlediska praktické aplikace ustanovení CP o trestném činu verbování lze konstatovat, ţe
uţití obecnějších termínů při charakterizování znaků skutkové podstaty dává soudům
poměrně dost prostoru k uváţení, zda to či ono jednání znaky uvedené skutkové podstaty
jiţ naplňuje či nikoliv. Pokud se jedná o pasivní formu verbování, pak například Kasační
soudní dvůr vyjádřil názor, ţe „skutečnost, ţe se v červenci inkriminovaná osoba nachází
v místě známém pro prostituci, a to lehce oděná, přičemţ postává na okraji chodníku, a kdy
to byl klient, který vyvinul iniciativu a oslovil obviněnou za účelem mít s ní sexuální
styky“296, nepředstavuje chování dostatečně určité, které by mohlo představovat trestný čin
pasivního verbování. Nicméně existují značné rozdíly při soudní aplikaci ust. § 225-10-1
CP – někdy dokonce v rámci jednoho a téhoţ soudu; tak například trestní soud v Toulouse
v jednom svém rozhodnutí shledal, ţe trestný čin verbování představuje skutečnost, ţe se
daná osoba zdrţuje na parkovišti a přibliţuje se k vozidlům, která zpomalují, aby
diskutovala s řidiči, zatímco v jiném rozhodnutí bylo judikováno, ţe za verbování nelze
povaţovat jednání, kdy se obviněná zdrţuje pod přístřeškem a naklání se k přijíţdějícímu
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automobilu tak, aby mohla diskutovat s řidičem, a to předtím, neţ do vozu nastoupí297.
Soudy shledaly, ţe verbování v jeho pasivní podobě lze spáchat například tak, ţe obviněná
nosí barevný slunečník, aby mohla být snadno poznána na krajnici silnice, která je známá
pro prostituci298, nebo tak, ţe je obviněná oblečená do otevřené, průhledné růţové noční
košilky, a sedí takto na zadním sedadle v dodávce299; jako pasivní verbování lze dokonce
kvalifikovat situaci, kdy daná osoba parkuje ve svém vlastním voze v místě známém pro
prostituci a čeká tam na ţádost klienta300.

Z dalších ustanovení CP mají z hlediska prostituce význam zejména skutkové podstaty
trestných činů kuplířství a obchodování s lidskými bytostmi; uvedené trestné činy
pokrývají a trestně stíhají situace, kdy určitá osoba kořistí, resp. má uţitek z prostituce
provozované jinou osobou (jinými osobami). Právní úpravu v této oblasti lze povaţovat za
poměrně komplexní301.
Kuplířství je v CP upraveno hned v několika paragrafech (§§ 225-5, 225-6, 225-10 CP a
podmínky, za jejichţ naplnění dochází ke zpřísňování trestního postihu, jsou upraveny v §§
225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9 CP), přičemţ dopadá na širokou škálu jednání zahrnující
napomáhání prostituci a její podporování, donucování k prostituci i provozování zařízení,
ve kterém jsou komerční sexuální sluţby poskytovány. Tak ust. § 225-5 CP stanoví, ţe
kuplířství je činem, při kterém dochází jakýmkoli způsobem k napomáhání, podporování či
ochraně prostituce provozované jinou osobou (alinea 1); dále zahrnuje takové jednání, kdy
je jakýmkoli způsobem z prostituce provozované jinou osobou kořistěno nebo kdy jsou
sdíleny uţitky z ní plynoucí či kdy je získávána podpora od osoby, která prostituci
pravidelně provozuje (alinea 2); a dále sem spadá najmutí, zjednání a svádění jiné osoby
jakýmkoli způsobem za účelem provozování prostituce či vyvíjení nátlaku na jinou osobu,
aby prostituci provozovala, případně aby u provozování prostituce setrvala (alinea 3). Za
spáchání trestného činu kuplířství ve smyslu § 225-5 CP hrozí pachateli trest odnětí
svobody na sedm let a pokuta ve výši 150 000 EUR. Kuplířství dle § 225-5 CP naroveň je
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Srov. rozhodnutí trestního soudu v Toulouse (Tribunal correctionnel de Toulouse) ze dne 4. března 2005 a
ze dne 28. června 2006
298
Srov. rozhodnutí odvolacího soudu v Amiens (Cour d´appel d´Amiens), ze dne 30. března 2005
299
Srov. rozhodnutí odvolacího soudu v Paříţi (Cour d´appel de Paris), ze dne 9. února 2005
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Srov. debatu čj. 0054A s paní M. André, publikovanou v úředním věstníku Senátu (Journal officiel du
Sénat), 31. prosince 2009, s. 3039
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Rapport d´information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prostitution en
France, Assemblée nationale no. 3334, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011, s.
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postaven (a stejně i trestán) takový čin (§ 225-6 CP), kdy pachatel jakýmkoli způsobem
sehrává roli prostředníka mezi dvěma osobami, z nichţ jedna se oddává prostituci a druhá
z prostituce provozované takovou osobou kořistí nebo prostituci provozovanou jinou
osobou odměňuje (alinea 1); dále čin, kdy pachatel usnadňuje kuplíři doloţit jeho fiktivní
zdroje (alinea 2); dále čin spočívající ve skutečnosti, ţe pachatel není s to doloţit zdroje
odpovídající jeho způsobu ţivota, pokud ţije s osobou, která se pravidelně prostituci
oddává nebo pokud udrţuje pravidelné styky s osobou či osobami, které se prostituci
oddávají (alinea 3); a dále pak čin, při němţ dochází k zabraňování preventivním,
kontrolním či reedukačním aktivitám, podnikaným kvalifikovanými osobami a určeným
osobám, které jsou prostitucí ohroţeny či které se provozování prostituce oddávají (alinea
4).
Ustanovení § 225-10 CP postihuje „kuplířství hostinské“, tedy čin, kdy pachatel přímo
nebo prostřednictvím jiného jakýmkoli způsobem drţí, provozuje, vyuţívá, řídí, nechává
fungovat, financuje či přispívá k financování zařízení pro provozování prostituce (alinea 1);
dále čin, kdy pachatel, který jakýmkoli způsobem drţí, provozuje, vyuţívá, řídí, nechává
fungovat, financuje či přispívá k financování jakéhokoli zařízení, jeţ je přístupné veřejnosti
či veřejností uţíváno, obvykle akceptuje nebo toleruje skutečnost, ţe se jedna či více osob
oddává prostituci uvnitř takového zařízení či v přistavených objektech, nebo ţe tyto osoby
v uvedených prostorách vyhledávají klienty pro účely prostituce (alinea 2); rovněţ čin, kdy
pachatel prodá či poskytne jedné nebo více osobám prostory či místo, které nejsou
veřejností vyuţívány, přičemţ ví, ţe se tam tyto osoby budou oddávat prostituci (alinea 3);
a konečně takový čin, kdy pachatel prodá, pronajme či jinak jakýmkoli způsobem poskytne
jedné či více osobám dopravní prostředek jakéhokoli druhu, přičemţ ví, ţe se v něm tyto
osoby budou oddávat prostituci (alinea 4). Trestní postih, který pachateli za spáchání
trestného činu podle ust. § 225-10 CP hrozí, je trest odnětí svobody na 10 let a pokuta ve
výši 750 000 EUR. Jako příklad podmínek, za jejichţ splnění lze pachatele v případě
spáchání trestného činu kuplířství potrestat přísněji, lze uvést zejména spáchání činu vůči
mladistvému, vůči osobě, která je zvláště zranitelná, zejména vzhledem ke svému věku,
nemoci, těhotenství atp., spáchání činu vůči více osobám, vůči osobě, která byla
k provozování prostituce navedena mimo území Francouzské republiky či v okamţiku
svého příjezdu na její území, dále spáchání činu osobou, která je pokrevním či adoptivním
předkem osoby, jeţ prostituci provozuje, nebo která má na takovou osobu vliv či která
zneuţívá vlivu, který vyplývá z jejích funkcí, nebo například spáchání činu za pouţití
pohrůţky násilí, se zbraní atp. (srov. § 225-7 CP). Vedle výše uvedených druhů trestů je
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moţné za spáchání trestného činu kuplířství na základě ust. § 225-20 CP uloţit ještě další
doplňkové tresty; jedná se například o zákaz činnosti, zákaz nošení zbraně, jejíţ uţívání
podléhá povolení, nebo o zákaz zdrţovat se v určitých vymezených místech.
Pro přehlednost lze shrnout, ţe kuplířství obecně lze rozdělit na dvě základní skupiny:
kuplířství, při němţ dochází v jakékoli formě k podpoře prostituce (včetně kuplířství
hostinského), a dále kuplířství, jehoţ smyslem a účelem je nucení jiných osob
k provozování prostituce. Spektrum jednání, jimiţ lze znaky skutkové podstaty kuplířství
naplnit, je velmi široké; v souvislosti s prvou skupinou není kupříkladu bez zajímavosti
způsob, jakým judikatura řeší aktuální fenomén prostituce nabízené prostřednictvím
internetu – totiţ jednání osoby, která vytvoří webovou stránku, na níţ jsou nabízeny sluţby
prostituujících se osob, lze subsumovat pod ust. § 225-5 alinea 1, tedy napomáhání nebo
podporování prostituce provozované jinou osobou. Takto francouzské soudy jiţ vícekrát
odsoudily webmastera za spáchání trestného činu kuplířství302.
Podobně v případě ustanovení § 225-6 alinea 1 CP – stíhajícího osoby sehrávající role
prostředníků – je soudní praxe poměrně přísná; nevyţaduje se totiţ ani poskytování úplaty
za takovou činnost, není rovněţ nezbytné úplatný sexuální styk zprostředkovat opakovaně,
a tak například ředitel novin, který toleruje publikování sugestivních inzerátů, se dopouští
jednání, které lze subsumovat pod skutkovou podstatu kuplířství303. Relativně přísné je i
posuzování případů kuplířství hostinského – postačuje totiţ jedna jediná prostitutka či
prostitut k tomu, aby bylo lze kvalifikovat místo veřejnosti přístupné jako zařízení pro
provozování prostituce ve smyslu ust. § 225-10 CP304.
Dalším ustanovením, jeţ umoţňuje kriminalizovat osoby, které různými způsoby
z prostituce provozované jinou osobou těţí či kořistí, a sice včetně osob, které jsou do
prostitučního řetězce zapojeny na různých úrovních, je ust. § 225-4-1 CP vymezující
skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidskými bytostmi: obchodování
s lidskými bytostmi je činem, při němţ pachatel za odměnu či jinou výhodu, jakoţ i za slib
odměny či jiné výhody, najme, dopraví, přesune, ukryje či přijme jinou osobu k tomu, aby
pachateli či třetí osobě, byť neznámé, byla tato osoba dána k dispozici pro účely páchání
trestných činů kuplířství, sexuální agrese či sexuálních útoků, kořistění z ţebroty,
nedůstojných pracovních podmínek či ubytování, nebo pro účely donucování takové osoby
302

Srov. např. rozhodnutí Soudu velké instance (Tribunal de grande instance) v Nanterre ze dne 18. května
2000
303
Caballero, Francis: Droit du sexe, LGDJ, Lextenso éditions, Paris 2010, s. 500
304
Caballero, Francis: Droit du sexe, LGDJ, Lextenso éditions, Paris 2010, s. 507
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k páchání trestných činů. Trest, který za spáchání uvedeného trestného činu hrozí, je odnětí
svobody na 7 let a pokuta ve výši 150 000 EUR.
Jak patrno, skutková podstata trestného činu obchodování s lidskými bytostmi dopadá na
velmi širokou škálu jednání, přičemţ její význam tkví zároveň v tom, ţe není
charakterizována konkrétními prostředky, jichţ musí pachatel pouţít, ani absencí souhlasu
předmětu útoku (oběti). V tomto smyslu lze shledat, ţe francouzské pojetí obchodování
s lidskými bytostmi je dokonce širší neţ jeho pojetí v mezinárodněprávních dokumentech
(srov. i výše kap. 4). Mezi okolnosti, na jejichţ základě můţe být trestní postih pachatele
ještě zpřísněn, patří například spáchání činu vůči osobě nezletilé, vůči osobě zvláště
zranitelné, vůči osobě, která se nacházela mimo území republiky, případně při příjezdu
takové osoby na území republiky, spáchání činu za pouţití výhrůţek, donucení, násilí,
apod.305.
V souvislosti s postihem trestných činů kuplířství a obchodování s lidskými bytostmi je
třeba uvést, ţe francouzský trestní řád („Code de procédure pénale“, dále „CPP“306)
posiluje pravomoci příslušných policejních orgánů, jestliţe se jedná o vyšetřování a stíhání
uvedených trestných činů; policejní orgány tak mohou například v souvislosti s kuplířstvím
a obchodováním s lidskými bytostmi páchanými přes internet kontaktovat pachatele těchto
trestných činů pod falešnou identitou307, a to bez nutnosti pro tyto účely ţádat specifické
povolení, atp. Posíleny jsou rovněţ pravomoci policejních orgánů v otázkách domovních
prohlídek a odnětí věcí, zejména pokud se týče stíhání kuplířství hostinského308.
Francouzský právní řád dává rovněţ obětem kuplířství a obchodování s lidskými bytostmi
specifická práva – tak v souladu s ust. § 316-1 zákona o vstupu a pobytu cizinců a o právu
na azyl („Code de l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile“ či „CESEDA“309)
mají oběti uvedených trestných činů, které jsou cizinci, získat právo k přechodnému pobytu
na francouzském území za předpokladu, ţe budou spolupracovat s příslušnými orgány při
trestním řízení. Všechny oběti pak mohou v souladu s příslušnými ustanoveními CP a CPP
čerpat dalších práv, například pokud jde o poskytnutí svědectví v anonymitě, poskytnutí
ochrany a úkrytu při příslušném komisařství nebo u advokáta apod.
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Srov. ust. § 225-4-2 CP
CPP nabyl na území kontinentální Francie účinnosti ke dni 2. března 1959
307
Srov. § 706-35-1 CPP
308
Srov. § 706-35 a násl. CP
309
CESEDA byl zřízen na základě nařízení č. 2004-1248 ze dne 24. listopadu 2004
306
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Dalším významným ustanovením CP související s regulací prostituce je ust. § 225-12-1 CP,
dle kterého je trestným ten, kdo ţádá, přijme nebo získá styky sexuální povahy od nezletilé
osoby, která se oddává, byť jen příleţitostně, prostituci, a to za odměnu nebo její příslib.
Trestem, který lze za spáchání uvedeného činu uloţit, je odnětí svobody na tři roky a
pokuta ve výši 45 000 EUR. Na základě uvedeného ustanovení jsou v souladu se zásadou
aktivní personality mj. stíhány případy tzv. sexuální turistky, tedy situace, kdy se
francouzský občan, resp. osoba obvykle pobývající na francouzském území, dopustí
v zahraničí popsaného jednání na nezletilé osobě.
Dne 7. prosince 2011 byl Národnímu shromáţdění poslanci D. Bousquetovou a G.
Geoffroyem předloţen návrh zákona č. 4057, zavádějícím odpovědnost klientů prostituce a
posilujícím ochranu obětí obchodování s lidskými bytostmi a kuplířství (dále téţ „Návrh
4057“). Návrh 4057 tak po vzoru švédské (resp. norské a islandské) regulace upravuje
trestní odpovědnost osob, jeţ jsou klienty sexuálních pracovníků; ideové východisko
předkládané osnovy představují mj. základní hodnoty Francouzské republiky, zejména
pojetí nezpůsobilosti lidského těla být předmětem majetkových vztahů, záruky jeho
integrity, jakoţ i rovnost mezi muţi a ţenami310.
Návrh 4057 v první hlavě upravuje trestní odpovědnost klientů prostitutek a prostitutů – § 1
Návrhu 4057 mění ust. § 225-12-1 CP (srov. výše) v tom smyslu, ţe zavádí skutkovou
podstatu nového obecného trestného činu – uchýlení se k prostituci311, která spočívá
v ţádání, přijetí či získání styků sexuální povahy od jiné osoby za odměnu či její slib,
přičemţ pachatele lze potrestat trestem odnětí svobody na dva měsíce a pokutou ve výši
3 750 EUR. V případě, ţe je předmětem útoku pachatele osoba nezletilá či osoba zvláště
zranitelná, pak lze za spáchání trestného činu uchýlení se k prostituci pachateli uloţit trest
odnětí svobody na tři roky a pokutu 45 000 EUR (tj. de facto dřívější skutková podstata §
225-12-1 se stává okolností podmiňující pouţití vyšší trestní sazby).
V souvislosti se zavedením nové skutkové podstaty se rovněţ do systému trestů zavádí
nový doplňkový trest, a sice kurz či trénink, jehoţ smyslem je osvěta pachatele ve věcech
podmínek, za kterých je prostituce provozována; smyslem zejména je, aby pachatelé –
klienti získali informace o ţivotních i pracovních podmínkách prostitutek a prostitutů, o
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a o kuplířství312.
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Srov. i důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 4057
Ve francouzském originále „Recours à la prostitution“
312
Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 4057, s. 3 (část zabývající se § 1)
311
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Obsah druhé hlavy Návrhu 4057 tvoří ustanovení, jejichţ smyslem a cílem je zlepšení
ochrany, která je poskytována obětem obchodování s lidskými bytostmi a kuplířství;
v jejich rámci dochází ke zjednodušení postupu obětí uvedených trestných činů při
získávání příslušného povolení k pobytu, rozšíření jejich práv v rámci cizineckého práva
(resp. trestního práva procesního) či například právo na komplexní náhradu škody
způsobené oběti trestným činem kuplířství, aniţ by bylo zároveň nezbytné prokazovat
trvalou či úplnou pracovní neschopnost v délce vyšší neţ jeden měsíc.
Součástí Návrhu 4057 je také ustanovení (hlava 3, § 8) o povinnosti vlády předloţit
parlamentu zprávu o aplikaci zákona, a to ve lhůtě 18 měsíců od jeho vyhlášení.
Ke dni odevzdání předkládané práce byl Návrh 4057 předloţen komisi ústavních zákonů,
zákonodárství a všeobecné správy republiky Národního shromáţdění313, tj. toho času byl
v prvním čtení dolní komory parlamentu.

5.4.3. Regulace sociální
Podobně jako v jiných zemích, i ve Francii sehrávají v oblasti sociální regulace prostituce
zásadní roli nevládní organizace; efektivitu (či spíše synergii) jejich působení v obecné
rovině však poněkud znesnadňuje rozličnost cílů, které různé organizace sledují, a dále
stále niţší objem poskytovaných financí na jejich činnost státem314.
Prvním takovým sdruţením, které se otázkami prostituce zabývalo (resp. jeho cílem bylo
především působit na vymýcení prostituce), bylo sdruţení Nid, zaloţené jiţ roku 1937
André-Marie Talvasem, přičemţ ideově vycházelo ze sociálního a dělnického katolicismu.
Po rozkolu v roce 1971 vznikla organizace Mouvement du Nid (Hnutí Nid), organizace
abolicionistická, která v současné době patří mezi nejvýznamnější subjekty ve Francii
působící v oblasti prevence a pomoci v rámci procesu sociálního začleňování sexuálních
pracovníků. Organizace podniká významné osvětové a vzdělávací projekty, jejichţ cílem je
zvýšení povědomí populace (a zejména mladých osob) o problematice prostituce – vedle
přímých intervencí ve školských zařízeních jsou pořádány kampaně vylepování plakátů
určených klientům prostitutek a prostitutů a další „marketingové“ aktivity; Mouvement du
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Nid rovněţ vydává vlastní časopis – „Prostitution et Société“315 („Prostituce a společnost“).
V roce 2006 dokonce organizace uspořádala seminář, kterého se zúčastnilo na 150
právníků, zejména soudců a advokátů, na kterém byl diskutován zejména právně-politický
rámec prostituce ve Francii316.
Významnou sloţkou činnosti sdruţení jsou pravidelná setkávání členů Mouvement du Nid
s prostituujícími se osobami, přičemţ tyto jsou jednak vyhledávány v terénu a jednak mají
samy moţnost se dostavit na konzultaci do některého z 31 středisek rozmístěných
v jednotlivých departmánech; dochází k navazování kontaktů mezi zástupci organizace a
sexuálními pracovníky, na jejichţ základě pak můţe být poskytována další podpora
směřující k zapojení sexuálních pracovníků do společnosti.
Dalším významným subjektem, který na poli prostituce působí, je organizace Amicale du
nid, která byla zaloţena v roce 1946. Organizace se především staví proti veškerým
regulacím, jejichţ následkem by bylo sociální vyloučení a marginalizace sexuálních
pracovníků, a odmítá jakákoli připodobnění prostituce k profesi či řemeslu. Činnost
Amicale du nid se zaměřuje na prevenci, přijímání, kontaktování a doprovod osob, které
jsou s prostitucí ve styku, které ji provozují či které se v souvislosti s prostitucí octly
v nebezpečí317. Na rozdíl od organizací jiných jsou aktivity Amicale du nid vyvíjeny
profesionály, zejména sociálními pracovníky, a nikoli dobrovolníky. Amicale du nid
v současné době spravuje asi patnáct zařízení, v nichţ jsou provozovány aktivity mající za
cíl dosáhnout znovuzačlenění prostituujících se osob do společnosti – jde o různé domovy,
dílny, vzdělávací centra apod. V rámci terénních prací se organizace zaměřuje na
kontaktování sexuálních pracovníků přímo na ulici (zejména na významných dopravních
osách), provozuje také mobilní autobus a poskytuje podporu ve věcech zdravotnických;
pomáhá rovněţ sexuálním pracovníkům s ubytováním, ať uţ se jedná o nouzové poskytnutí
noclehu v některém centru či zprostředkování různých forem ubytování. Další pole
působnosti Amicale du nid přestavují osvětové aktivity zaměřené nejen na sexuální
pracovníky, ale zejména na profesionály, kteří s těmito osobami přicházejí do styku.
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V souvislosti s prostitucí stojí dále za zmínku sdruţení STRASS318, které vzniklo v roce
2009 a které je organizací zaměřenou na ochranu práv prostitutek a prostitutů, tj. jejich
kolektivních, profesionálních i morálních zájmů; v rámci tohoto cíle má STRASS
v souladu se svými stanovami za úkol garantovat uskutečňování základních práv
sexuálních pracovníků, jakoţ i jejich právo na náleţité pracovní podmínky a přístup
k systémům sociálního zabezpečení. V obecnější rovině pak STRASS chrání morální
sociální a ekonomická práva sexuálních pracovníků319, přičemţ bojuje za uznání jejich
sociálního a profesionálního statutu320.
Vedle organizací výše uvedených je poskytována sexuálním pracovníkům podpora,
zejména zdravotnické podoby (se zvláštním zaměřením na problematiku viru HIV), dalšími
organizacemi; ne vţdy se přitom musí jednat o organizace čistě zaměřené na problematiku
prostituce. Jako příklad lze uvést Amis du Bus des Femmes aj.

6.

Závěr
Předkládaná práce se na základě dostupných informací pokouší podat obraz praktického
fungování různých modelů přístupů k prostituci ve vybraných evropských státech;
z prezentovaných informací nelze učinit jednoznačný závěr o tom, který z modelů je
nejlepší či nejúspěšnější – z globálního hlediska totiţ neexistuje ţádný jednotný cíl či
objektivní kritérium, ke kterému má regulace prostituce směřovat – snad vyjma zamezení
dětské prostituci a obchodování s lidmi, ačkoli i tyto jevy mohou být v některých, zejména
méně rozvinutých mimoevropských zemích více či méně tolerovány.
Regulace prostituce jak na úrovni právní, tak sociální, je do značné míry ovlivněna
konkrétním kulturním prostředím země, o kterou se jedná. Tzv. švédský model je jistě
modelem ţádoucím v zemi, kde je poskytování komerčních sexuálních sluţeb povaţováno
za násilí vůči ţenám (dětem) ze strany muţů, naopak by se takový model nemohl setkat
s úspěchem v zemích, kde je prostituce povaţována za faktor přispívající ke stabilitě
manţelství, jako je například Holandsko. Je tedy nezbytné nejprve vyjasnit, z jakých
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Assemblée nationale no. 3334, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011, s. 156
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hledisek má být ten který model (či jeho „úspěšnost“) hodnocen, a teprve na základě toho
následně přistoupit k samotné evaluaci.
Pokud bychom chtěli hodnotit, který z modelů je nejlepší z hlediska zamezení prostituci či
jejího omezení, nelze identifikovat ţádný, kterému by se řečený cíl podařilo zcela naplnit;
důsledkem tzv. švédského modelu sice došlo k omezení pouliční prostituce, avšak zároveň
se spekuluje o tom, ţe pouze došlo k přesunu sexuálních pracovníků z venkovních prostor
za zavřené dveře. Ani z hlediska historického není moţné dohledat ţádný způsob, který by
prostituci vymýtil. Smyslem dalších přístupů – zejména reglementačního a zčásti
aboličního – je poskytnutí právní ochrany sexuálním pracovníkům, resp. jejich
resocializace a destigmatizace. Nicméně nelze učinit relevantní závěr o tom, ţe by se
v systému reglementované prostituce reálně podařilo zlepšit pracovní podmínky či
naplňování základních práv sexuálních pracovníků; právní regulace nebyla v Německu ani
Holandsku doposud s to odstranit stigma, které s sebou komerční poskytování sexuálních
sluţeb nese. Podobně v systémech zaloţených na abolici (ČR, Francie) ke zlepšení
postavení prostitutek a prostitutů nedochází, resocializační aktivity poskytované státem
často nefungují a ty, které jsou poskytovány organizacemi nestátními, jsou vyuţívány
pouze zlomkem sexuálních pracovníků. Ani jeden z přístupů není nastaven tak, aby zcela
vylučoval obchodování s lidmi (ačkoli toto je trestné ve všech studovaných státech);
reglementačnímu přístupu se dokonce vytýká, ţe následkem legalizace komerčního
poskytování sexuálních sluţeb je stíhání uvedeného činu ještě mnohem obtíţnější.
Lze shrnout, ţe způsobů, jak prostituci uchopit a právně, případně sociálně regulovat, se
nabízí vícero; před volbou konkrétního směru se však jeví nezbytným, aby si konkrétní
zákonodárce vyjasnil, jak k prostituci přistoupit, resp. jak je prostituce vnímána společností
a z jakého hodnotového východiska je záhodno vyjít. Bude-li politickou prioritou reálné
omezení prostituce, lze si představit, ţe uplatnění tzv. švédského modelu by mohlo být
v tomto směru ţádoucím; zároveň však nutno pamatovat na smýšlení populace v otázkách
komerčních sexuálních sluţeb a zváţit, zda by se uplatnění právě takového přístupu setkalo
s kladnou odezvou – Švédsko (resp. severské státy obecně) je zemí, ve které společnost
vnímá např. genderové otázky zcela jinak neţ v jiných zemích, důsledkem čehoţ bylo
moţné zavést takovou legislativu, která by z hlediska společností jiných byla nemyslitelná.
Atraktivnost tzv. švédského modelu dokládá i poslední legislativní vývoj ve Francii, kde,
ač se jedná o zemi poměrně konzervativní, bylo nedávno zavedení obdobné zákonné
úpravy navrţeno Národnímu shromáţdění.
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Naopak, bude-li vůlí zákonodárce směřovat ke zlepšení postavení a zvýšení ochrany
sexuálních pracovníků za současného vědomí skutečnosti, ţe k omezení (vymýcení)
prostituce nedojde či ţe se toto jeví jako nereálné, můţe být vhodnou volbou legalizace
prostituce; konkrétní podoba modelu by závisela na nastavení legislativy a v neposlední
řadě také na efektivním uplatňování státní moci v daných otázkách. Autorka povaţuje
například poslední český legislativní pokus o legalizaci prostituce za poměrně zdařilý;
v případě, ţe by byl doplněn o další ustanovení reagující rovněţ na potřeby a práva
prostitutek a prostitutů, mohlo by se – v případě jeho přijetí – jednat o relativně zajímavý
model reglementace prostituce. Řečený návrh je totiţ jinak poměrně komplexním, na rozdíl
od regulace německé, která se v zákoně omezuje na několik paragrafů a dále je dotvářena
judikaturou a literaturou.
Sotva lze očekávat, ţe dojde ke sjednocení nahlíţení všech (civilizovaných) států na
prostituci; nezbývá tedy neţ doufat, ţe za uplatnění kteréhokoli z citovaných přístupů
k prostituci bude postupně docházet alespoň k omezování obchodování s lidskými
bytostmi, dětské prostituce či násilí vůči ţenám a dětem. K tomuto cíli můţe jistě napomoci
aktivní činnost organizací fungující občanské společnosti stejně jako osvěta a zájem
veřejnosti.

Abstrakt
Prostituce je velice závaţným a celospolečensky aktuálním tématem. Jako taková je
rozdílným způsobem v různých státech EU regulovaná, a to jak na úrovni právní, tak
sociální. Jednotlivé typy právní i sociální regulace se od sebe navzájem podstatným
způsobem liší, přičemţ tyto jsou do značné míry závislé na konkrétním kulturním kontextu
dané země. Nelze tak bez dalšího určit jediný druh regulace prostituce, který by byl
ideálním, univerzálně aplikovatelným způsobem, jak prostituci dostat pod kontrolu, příp. ji
omezit či jí zabránit.

Abstract
Prostitution is a major social problem and social topic. In various EU Member States,
prostitution is regulated differently, both on the legal and social level. Individual regulatory
methods differ considerably as they depend to a large degree on the concrete cultural
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contexts of each given country. It is therefore impossible to determine which type of
regulation could be designated, without other, to constitute regulatory framework which
could be considered an ideal, universally applicable method to establish control over
prostitution, or even limit it or prevent its occurrences.
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Sociálně-právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU
Social and legal regulation of prostitution in selected EU countries

Summary

The submitted doctoral thesis deals with prostitution and its legal and social regulation in
the selected European Union Member States. Prostitution is a frequent topic of discussion
both on the social and political levels as well as an issue which is approached differently in
individual European countries, whether purely from legal perspective or with regard to its
social status. The reason and purpose of this thesis is to show various possible approaches
to regulation of prostitution in specific cultural contexts and to provide a comparison of
these approaches.

The thesis is divided into six chapters; the first chapter analyses prostitution as such,
outlines its history and specific related problems. In the second chapter, prostitution is
defined and analysed from the legal and sociological perspective, and potential typology of
prostitution is established.
The third chapter introduces various legal regulation models (i.e. repression, regimentation,
abolition) and describes their respective strong and weak points. The fourth chapter
discuses international legal regulation of prostitution i.e. lists individual international
regulatory instruments and describes those parts thereof which deal directly with
prostitution. The fifth chapter analyses individual legal and social regulatory instruments in
the selected EU countries (i.e. Czech Republic, Germany, Sweden and France) along with
providing an overview of current situation on this particular scene in each of the mentioned
countries. Facts and information gathered within the framework of the preceding chapters
are then summarized and commented upon in the final, sixth, chapter, which also contains a
brief polemic on whether any of the discussed regulatory approaches may be considered
close to an ideal. It becomes apparent during the evaluation that individual legal and social
regulatory frameworks for prostitution depend to a large degree on the specific cultural and
social contexts, and that it is not therefore possible to select one particular method to serve
as the best practice model without taking into account specific contexts of the given EU
country.
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