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1. ÚVOD 

Prostituce je sociální jev, vyskytující se ve většině společenských zřízení, 

který provází lidstvo po celou dobu jeho existence. Během historického vývoje se 

postavení prostituce měnilo podle toho, jestli byla v dané době společností 

tolerována nebo potlačována, uctívaná nebo ignorovaná, případně společností 

stíhána, a to vždy v závislosti na odlišných společenských normách a zvyklostech 

dané doby.  

S prostitucí jsou spojeny různé druhy trestných činů, např. mravnostní, 

násilné, drogové a s tím spojené majetkové, stejně tak i nejrůznější formy 

organizovaného zločinu. Prostituce je provázena řadou problémů sociálního a 

zdravotního charakteru a v místech, kde je nejvíce rozšířena, má negativní dopad 

zejména na veřejný pořádek, výchovu dětí a mládeže. 

Tato práce se soustředí hlavně na problematiku ženské heterosexuální 

prostituce, která tvoří největší část nabízených sexuálních služeb, přičemž jsou 

v této práci okrajově popsány i ostatní formy prostituce. Obsah této práce vychází 

nejčastěji z analýz dostupné odborné literatury, policejních a soudních statistik, 

z internetu, médií a z vlastních poznatků, které jsem získal při rozhovorech se 

specialisty i s běžnými občany. 

Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu prostituce 

v České republice, rozbor některých problémů s ní spojených a v neposlední řadě 

poukázat na potřebu změny některých legislativních postojů k problémům 

prostituce a k podnikatelské činnosti v oblasti sexuálních služeb.  
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2. PROSTITUCE A JEJÍ HISTORIE 

Prostituci ve společnosti nalezneme v různých rozmanitých formách, kdy se 

jedná o mužskou a ženskou heterosexuální, mužskou a ženskou homosexuální, 

transsexualní a bisexuální. Odlišnou skupinu pak tvoří prostituce pornografická a 

nejhorší – prostituce dětská. Jednu společnou definici pro všechny tyto formy 

prostituce však můžeme najít jen stěží. Prostituce existuje, protože ve společnosti 

existuje poptávka, která spočívá v neuspokojené sexuální potřebě a zákazník za 

danou službu zaplatí, rovněž zde musí fungovat i nabídka, kde je osoba ochotná 

tuto potřebu, v drtivé míře za peníze, uspokojit. Při definování prostituce má tedy 

ekonomické hledisko důležitou roli. 

Nejsnáze lze prostituci definovat jako poskytování sexuálních služeb za 

úplatu, avšak pro potřeby vědeckého a společenského zkoumání je tato definice 

zcela nedostatečná, protože v ní není zahrnuto mnoho důležitých aspektů.  

V roce 1961 vymezil pojem prostituce sociolog W. Bernsdorf jako řízené, 

sociálně schválené nebo trpěné zařízení (instituci) v hierarchicky organizovaných 

společnostech (stavovská a třídní), umožňující muži nebo ženě mimo monogamní 

nebo polygamní formy manželství v historicky proměnné podobě předmanželský či 

mimomanželský pohlavní styk, přičemž jeden z partnerů k tomu poskytuje 

příležitostně nebo živnostensky (řemeslně) své tělo, je-li mu poskytnut materiální 

zisk. V současné době však odměna za sexuální službu nemusí mít vždy jen 

materiální charakter, ale může mít i jinou formu, jako je např. získání určitých 

výhod, poskytnutí protislužby, různá forma protekce nebo dokonce 

kompromitujících materiálů. [11] 

Ve společnosti existuje pro provozovatele prostituce spousta označení, kdy 

většina z nich však má negativní nádech. Výraz „prostitutka" se užívá od konce 

18. století, kdy dříve byly běžné výrazy nevěstka nebo lehká žena. V současnosti, 

kdy je požadováno uznání prostituce za legální živnost, se stále častěji objevuje v 

odborné literatuře pojem sexuální pracovnice nebo osoba poskytující sexuální 

služby. Toto označení vyzdvihuje ekonomické hledisko prostituce a postrádá 

odmítavé společenské zabarvení. Organizátoři prostituce nebo ti, kteří prostituci 

podporují, bývají nejčastěji označovány za pasáky anebo kuplíře. Pojem pasák je 
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spíše užíván v samotné prostituční scéně, kuplíř vychází spíše z odborné 

literatury, neboť vychází z právní definice kuplířství. Osoby, které sexuální služby 

vyhledávají, označujeme zpravidla jako zákazníky a ve starším názvosloví jako 

kunšafty a frajery. 

 

Starověk 

V žádném městě světa a v žádné době nehrály prostitutky větší roli než v 

Athénách a Korintu ve zlatém věku řecké kultury. Ve starém Řecku ovládala 

prostituce, nazývaná též Venušina služba, v nejrůznějších podobách všechny 

oblasti života, ale hlavně byla používaná v boji proti homosexualitě. Už 

zákonodárce a filozof Solon, „předepsal“ mužům nevěstince, jako lék proti 

homosexualitě, a proto nechal zřídit první nevěstinec. V nevěstincích Solon viděl 

klid a blaho svého lidu. Sehnal vhodný dům, do kterého koupil mladé otrokyně, a 

stanovil nízké vstupné. Zřízením nevěstince chtěl zabezpečit klid a bezpečí 

slušným ženám.  

Starověké prostitutky, tzv. Věstonické služebnice, se rozdělily do čtyř 

velkých skupin: 

1. Dikteriady - obyvatelky nevěstinců,  

2. Auletridy - tanečnice a hráčky na flétnu,  

3. Hétery - byly více než jen souložnice, byly věrné jednomu muži měsíce i 

roky a neplatila pro ně téměř žádná pravidla. 

4. Dikteriady - podléhaly nižším úředníkům a tím pádem měly i mnohem nižší 

příjmy, než Hétery, a ještě k tomu byly přísně kontrolovány a daněny. [7] 

 

Prostituce byla v Athénách trpěna, neboť z prostituce plynuly do Athén 

nemalé daně, ze kterých byla financována stavba lodí a celkem drahá výzbroj. 

Hetéry byly označovány jako královny všech lehkých žen.  

Ve starověkém Římě určovalo právo nevěstkám výjimečné postavení a 

prostitutky bývaly často u zrodu důležitých státních ustanovení. Prostituce ve 

veřejné podobě se objevovala převážně u zvláštních příležitostí, jako byly různé 

slavnosti. Prostituce v Římě byla jinak prakticky nenápadná. Až v 5. stol. př. n. l. 
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byla v Římě zavedena cenzura, která dozírala nad mravy. Římské prostitutky pak 

např. nemohly uzavírat manželství, svědčit u soudu anebo zanechávat závěti. 

Mnohem oblíbenější byla v Římě spíše mužská prostituce než ženská. Do Říma 

byli dováženi mladí otroci, kdy jejich cena byla hodně vysoká a v té době byli 

považováni za velký luxus. 

 

Středověk 

Středověké křesťanství nabádalo k cudnosti, odříkání a pohlavní 

zdrženlivosti. Asketové hlásali dokonce zatracení žen a nazývali je nádobami 

hříchu, avšak církev se s prostitucí musela nakonec smířit. Dokonce zde církvi 

plynuly určité výhody. Papežská komora pobírala nájemné z domů, které 

pronajímala správcům nevěstinců. Na prostituci dohlížela stálá církevní i světská 

kontrola. V pozdním středověku zřídili městští hodnostáři tzv. „zábavní domy“, 

které byly určeny pro vojáky, cestující a zámožné měšťany. Prostitutkám v tomto 

domě se dostávalo spousty výhod. Město nad těmito ženami drželo ochrannou 

ruku, nikdo jim nesměl ubližovat a okrádat je o mzdu, rovněž byly chráněny před 

konkurencí obdobných domů, které vznikly bez řádného povolení.  

Nejstarší řemeslo prostitutek mělo tedy ve středověkých městech prakticky 

svá cechovní pravidla, prostitutky musely platit daně a byly chráněny před nekalou 

konkurencí. Prostitutky zde byly pro hlavní dvě skupiny mužů, a to vojákům a 

duchovním. Kněží nesměli uzavírat manželství, a tak byli odkázáni na služby 

těchto prostitutek, které však byly vždy pod přísným dozorem jednoho muže, který 

je hlídal a vedl k práci. Musely vařit, zametat, prát, starat se o nemocné, nosit jídlo 

a pití, čistit latríny apod. [1] 

 

Novověk 

 Počátkem 15. století se v Kostnici konal církevní koncil. Zde se ve velmi 

hojném počtu srocovaly prostitutky, neboť zde nacházely nejvěrnější klientelu, 

mezi kterou patřili vojáci, duchovní, učenci a hodnostáři. Ve stejné době došlo 

rovněž k mravnímu úpadku papežství. Do Říma se stěhovala velká spousta lidí, 

mezi kterými byly i prostitutky, zde nazývány „kurtizány“. Jednalo se o chytré, 
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vzdělané, emancipované ženy, které uměly psát, číst, zpívat. Tyto kurtizány byly 

orientované na nejlepší klientelu a žily v přepychu. Musely platit daně a být 

označené zpravidla červenou stužkou nebo odznakem na rameni. Města se 

snažila vytěsnit prostitutky do vymezené lokality, kde jim poskytovalo i dva lékaře, 

a to z toho důvodu, že se snažilo zabránit šířící se epidemii syfilis. Následně se 

začala objevovat první opatření a nařízení proti této epidemii. Nemoc syfilis mařila 

veškeré potěšení z těchto kurtizán a byla mnohem účinnější, než všechna dosud 

vydaná nařízení zakazující prostituci. 

V 18. století se postupně prosazovala prostituce, jako jedna z 

nejoblíbenějších oblastí zábavního průmyslu. V Anglii se např. téměř celá desetina 

londýnského obyvatelstva v různých formách podílela na provozu veřejných domů. 

Pro změnu v italských Benátkách vláda vyhnala všechny prostitutky z města, 

avšak brzy je zase musela zvát zpátky, a dokonce tyto prostitutky, které se vrátily, 

obdržely náhradu za ušlé zisky a nové byty. To vše proto, jelikož byly nedílnou 

součástí státní politiky a rovněž byly nejlepšími informátorkami. V Rusku 

vykonávaly prostituci hlavně Estonky a cikánky, u kterých to byla jediná možnost, 

jak uniknout doživotní nevolnické dřině na panských polích. Nejhezčí z těchto 

nevolnic pak utíkaly do měst a živily se prostitucí. V tomto století však byla 

nejznámějším a nejvyhledávanějším městem lásky Paříž. Byla proto nazývána 

„hříšný Babylon“. Nejznámější místo, kde se prostitutky shromažďovaly, byl Palais 

Royal, kde se procházely po zahradách a přijímaly pozvánky na večer. Všechny 

prostitutky byly v Paříži evidovány v seznamech, které vedl hlavní policejní 

inspektor. Ten měl povinnost každý měsíc vyřadit 300–400 dívek a poslat je do 

nemocnice nebo za hranice města. Byl zde dále zaveden trest, který hrozil 

hostinským nebo těm, kteří nabízeli ubytování vysokou finanční pokutou, pokud by 

přijali prostitutku. 

V 19. století vznikla nová silná kapitalistická vrstva. Tito zbohatlíci dávali 

přednost podnikům, kde si mohli prostitutku vybrat z velké spousty dívek, které 

zde byly vystavené nahé, za sjednanou cenu. V roce 1840 bylo v Paříži na 200 

takovýchto nevěstinců. 
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Válečné období 

 Tato doba byla počátkem postupného zániku nevěstinců. Tehdejší 

společnosti připadaly diskrétnější hodinové hotely a tajná prostituce, kterým 

dávala přednost. Avšak v této době začal vznikat jiný typ nevěstinců, a to tzv. 

„pojízdný polní puff“. Vyskytoval se především v městech s vojenskou posádkou. 

Vojáci se směli se ženami stýkat, leč si ale museli dávat velký pozor na pohlavní 

choroby, které byly v rozkvětu. Větším nebezpečím však bylo vyzrazení 

vojenského tajemství, což platilo především pro důstojníky. Jako velká novinka 

této doby, se používaly prostitutky, jako tajné informátorky, které byly nasazeny na 

vojenské důstojníky. Nejznámější vyzvědačka všech dob byla Mata Hari. 

Nacistické Německo se jako jediné dokázalo vypořádat velmi jednoduše, leč 

brutálně s prostitucí, kdy všechny prostitutky a jejich pasáci byli posíláni do 

koncentračních táborů. Po válce prostituce opět začala vznikat, ale ne tak na 

veřejnosti, jako spíše v bytech a apartmánech za pomoci telefonu. Tato forma byla 

dostupnější, než kterákoliv dřívější. [2] 

 

Současnost 

Časté střídání sexuálních partnerů (promiskuita) v současné době je jev, 

který zasahuje celou společnost v celé sféře. Prostituce v ČR v posledních letech 

velmi rychle vzrostla. Spousta dívek, které provozují prostituci, postává na 

vyhlášených mezinárodních silničních tazích prakticky po celý rok. Mimo to, je 

prostituce vykonávána v nočních podnicích, ale také doma v soukromí nebo v pro 

tento účel pronajatých bytech apod. Prostitutky vyhledávají především cizinci a 

finančně zajištění podnikatele. Část prostitutek si hledá potenciální zákazníky 

autostopem.  

Podstatou prostituce současné doby je dosažení co největšího zisku, kdy podle 

odhadu Ministerstva vnitra se prostitucí v Česku živí asi 30 tisíc osob (což je 

z celkového počtu obyvatel 0,03 procent lidí). Jestliže má dívka denně sex s pěti 

muži, od kterých inkasuje 1000 Kč za osobu, tak je to 5000 Kč denně. Za 20 dnů 

v měsíci to dělá 100 000 Kč. Tato částka násobena 12 měsíci činí 1.200.000,- Kč 

za rok. 30.000 prostitutek x 1.200.000,- Kč = 36 mld. Kč ročně. (odhad MV ČR, 

2008). [11] 
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Prostituce je často doprovázena násilnou, mravnostní nebo majetkovou 

trestnou činností. Část prostitutek se zaměřuje na osoby pod vlivem alkoholu, 

které se snadněji nechají zlákat a ve vhodnou chvíli je okradou. Velmi časté jsou i 

loupeže na osobách, jenž jsou vylákáni prostitutkou na vhodné místo venku nebo 

v bytě, kde jsou už připraveni spolupachatelé prostitutky, kteří se vydávají za jejího 

druha nebo manžela a pak v zinscenované žárlivé scéně fyzicky napadnou 

uvedenou oběť, kterou přitom okradou nebo vydírají za nevěru.  

Ačkoliv názory na legalizování prostituce jsou ve společnosti různé, 

převažuje zde ale negativní postoj a prostituci společnost hodnotí jako amorální 

jev, který poškozuje pověst České republiky v zahraničí. Otevřenost prostituce a 

veřejná přístupnost na mezinárodních tazích silnic první třídy, je rovněž vnímána 

velmi negativně. Nebylo by proto vhodné, aby byla prostituce zakázána zákonným 

aktem. Negativní vliv prostituce jsou stejné jako u pornografie. Nejohroženější 

sférou společnosti jsou děti a mládež. Nechuť podřídit prostituci zákonným 

normám, jenž by chránily společnost, před sociopatogenními vlivy prostituce, a 

zároveň i osoby před různými pohlavními chorobami, zde však převládá. V této 

situaci je ale patový stav, ve kterém převládá na straně jedné negativní postoj k 

provozování prostituce, na straně druhé ale není vůle regulovat prostituci 

zákonnými prostředky.  

Z právní stránky není provozování prostituce trestné, ale trestné však 

mohou být související jednání, které prostituci často provázejí, jako jsou kuplířství, 

loupeže, krádeže, či nakažení pohlavní chorobou, apod. (viz kapitola 3.2.) 
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2.1. FORMY PROSTITUCE 

 Tato kapitola popisuje formy a způsoby provozování prostituce v České 

republice, která je zaměřena převážně na ženskou heterosexuální prostituci. V ČR 

se vyskytují následující druhy (formy) prostituce: [10] 

• Pouliční a silniční prostituce 

• Prostituce v Night Clubech 

• Masážní salóny a soukromé kluby 

• Escort servis a „Call girl“ 

• Prostituce bytová 

• Prostituce hotelová a okrajová skupina prostitutek s omezenou klientelou 

• Luxusní prostitutky a prostituti 

• Prostituce mužská 

• Dětská prostituce 

 

Pouliční a silniční 

Pouliční prostituce je typická zejména pro centrum Prahy, občas na ni 

můžeme narazit i v některých větších městech. Silniční prostituce je naopak 

doménou pohraničí, a to v okolí silnic vedoucích do Německa (Cheb, Chomutov, 

Děčín, Domažlice, Dubí, Karlovy Vary, Most, Prachatice, Sokolov, Teplice), 

Rakouska (Břeclav, Český Krumlov, Hodonín, Jindřichův Hradec, Znojmo) a 

mezinárodních silničních tahů vedoucích do Polska (Karviná, Náchod). 

 
Obrázek 1 - Mapa výskytu pouliční prostituce v okresech ČR, zdroj: vlastní 
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Prostitutky na ulicích mají většinou své pasáky, kteří plní funkci hlídače i 

zprostředkovatele. Tato skupina je nejčastější objekt trestné činnosti (kuplířství, 

znásilnění), ale také se nejvíce na trestné činnosti podílí (krádeže, loupeže, 

drogy). Zvláštní skupina prostitutek jsou tzv. uspávačky“, které lákají zájemce o 

sexuální služby nejčastěji do bytů, kde jim dají nápoj se silným hypnotikem a 

následně je s pasákem okradou. 

Silniční prostitutky postávají na okrajích silnic a na přilehlých parkovištích, 

kde je sledují jejich pasáci. Většinou umí alespoň několik slov německy, jako jsou 

číslovky a druh nabízené sexuální služby, protože jejich hlavními zákazníky jsou 

tzv. sexturisté z Německa a Rakouska a na odpočívadlech i řidiči kamionů. Své 

služby poskytují nejčastěji v autě zákazníka, na odlehlém místě nedaleko silnic.  

Pouliční a silniční prostitutky nabízejí rychlý, laciný a anonymní sex. 

Většinou nemusí zákazníkovi dělat společnost a komunikace mezi nimi je 

minimální. Jedná se často o velmi mladé dívky nebo naopak o přestárlé 

prostitutky, které působí jako pasačky a zároveň i prostitutky. Vzhledem k tomu, že 

je u nich nedostatečná hygiena, lékařským prohlídkám se vyhýbají a léčí se doma 

vlastními prostředky, je zde vysoké riziko ohrožení pohlavní chorobou. V oblasti 

pouliční a silniční prostituce jsou činné též cizinky, zejména ženy a dívky ze zemí 

bývalého východního bloku, které nemají při vstupu na území ČR vízovou 

povinnost.  

 

Prostituce v „Night clubech“ 

Prakticky v každém větším městě se v současnosti nacházejí podniky, 

zaměřené na sexuální služby. Většinou jsou situované v exkluzivních 

nemovitostech, které byly k tomuto účelu zakoupeny nebo postaveny jako nové a 

pro které je typická i exkluzivita zde pracujících dívek. Jsou to prostitutky, mající 

mezi klienty i své stálé zákazníky. Vlastnící kvalitních podniků dbají na to, aby zde 

„pracovaly“ dívky starší 18 let, a v případě zahraničních prostitutek, aby měly 

řádné povolení k pobytu na území ČR. Rovněž se v těchto podnicích důsledně 

dbá na hygienu, přičemž jsou zde vyžadovány pravidelné zdravotní prohlídky. 

Poskytovaným službám a prostředí odpovídají i ceny.  
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Masážní salony a soukromé kluby 

Tyto podniky se zaměřují na ne tak náročnou klientelu i ceny za služby jsou 

zde nižší, a to vzhledem k menším nákladům, než v Night clubech. Nabídka těchto 

podniků bývá obvykle doplněna o občerstvení, striptýz nebo speciální nabídky. 

Tyto podniky se vyskytují téměř v celé ČR. V těchto klubech a salonech bývají 

zabezpečeny dostatečné hygienické podmínky pro poskytování prostituce a 

prostitutky provozují sex s použitím kondomu. Mnoho těchto podniků má svou 

stálou klientelu. 

Chod podniku zajišťuje tzv. Provozní. Tato osoba odpovídá za chod 

podniku. Většinou provozuje jako zástěrku pro provozování prostituce nějakou 

živnost, obvykle to bývají ubytovací služby. Provozní je nadřízen obsluze baru, 

která vybírá od prostitutek peníze za poskytnuté služby a vede evidenci těchto 

služeb a plateb zákazníků. Obvykle je to jedna z prostitutek. V těchto typech 

podniků jsou zaměstnáni dva až tři ochránce, v závislosti na velikosti podniku, 

kteří dohlíží na bezpečnost podniku a prostitutek. Tito bodyguardi plní zároveň roli 

řidičů pro případné Escort služby. Provozní vyplácí prostřednictvím obsluhy baru 

prostitutky a ochránce. Konečný zisk pak předává skutečnému majiteli v hotovosti, 

prostřednictvím finančního daru nebo půjčky na bankovní účet. Takto je zisk z 

prostituce opět legalizován. 

 

Escort servis a „call girl“ 

Jedná se o zprostředkování a dopravu prostitutek do bydliště zákazníka, 

hotely a na různé večírky. Escort servis je jedna z novější formy prostituce, která 

je postavena na inzerci v tisku a na doporučení zprostředkovatelů.  

Ženy a dívky, zapojené do služby escort, bývají často přes den zaměstnány 

nebo jsou to prostitutky, které jsou tzv. „na volné noze", případně jsou to i ženy v 

domácnosti. Poslední dobou lze velmi často narazit na studentky. Financování 

tohoto druhu prostituce je odlišný od předchozích forem. Dívky jsou uvedeny v 

katalogu, který má k dispozici organizátor služby a operátor. V tomto katalogu jsou 

uvedeny jejich míry, služby, které jsou ochotny poskytnout a fotografie spolu s 

přezdívkou a kontaktní telefon. Za inzerát v tomto katalogu platí dívky určitou 
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paušální částku organizátorovi nebo majiteli služby, kteří prostřednictvím 

operátora a řidiče-ochránce získávají přehled o jednotlivých „akcích" těchto dívek. 

Prostitutky z každé realizované akce platí paušál řidič, který zastává i funkci 

ochránce, a ten ji odevzdá operátorovi, který mu zpětně vyplatí jeho podíl a 

vynaložené náklady. Spousta těchto prostitutek vyhledává tento druh prostituce 

hlavně z anonymity. Hrozí zde však reálné nebezpečí, a to v tom, že samotná 

akce probíhá v cizím prostředí, velmi často bez možnosti přímé ochrany. Násilné 

trestné činy, páchané na těchto ženách a dívkách, jako je znásilnění, ublížení na 

zdraví, vraždy nebo loupež, jsou výjimkou. Rovněž tyto dívky jsou schopny 

předložit doklad o lékařské prohlídce. 

 

Prostituce bytová 

Tento typ prostituce je charakteristický tím, že bývá provozována v bytech v 

centrech měst a na sídlištích. Je provozována téměř v každém městě, a není tak 

omezena pouze na velká centra. Cíl spočívá v minimalizaci provozních nákladů, 

se zaměřením na klienty, kteří požadují při sexuálních službách soukromí. Tento 

druh prostituce bývá provozován většinou v pronajatých nebo k tomuto účelu 

zakoupených bytech, občas pak v soukromých bytech příležitostných prostitutek, 

které zde i bydlí. Kontakt se zákazníky se provádí prostřednictvím inzerce 

v časopisech (např. Cats, Sex kontakt, Amatéři, Anonce, České péčko…) nebo na 

internetu (např. Rande.cz, Amateri.cz, Sexseznamka.cz…) anebo prostřednictvím 

zprostředkovatelů, jako jsou řidiči taxi nebo zaměstnanci zábavných podniků. 

Samotný sex probíhá většinou na základě předchozí telefonické dohody, kdy je 

zákazníkovi nejprve sdělena nabídka a cena služeb. Po dohodě je pak 

zákazníkovi sdělena adresa příslušného bytu a čas, kdy mu bude služba 

poskytnuta. Tyto služby poskytují většinou dvě nebo tři prostitutky, které se v 

těchto bytech střídají tak, aby jedna vždy obsluhovala telefonní linku.  

Bytovou prostituci se věnují nejčastěji ženy ve věku od 20 do 40 let se 

středoškolským či vysokoškolským vzděláním a které jsou částečně schopné 

domluvit se v cizím jazyce. Není neobvyklé, že tento druh prostituce provozuje 

manželský pár, kdy žena je v roli prostitutky a manžel zastává roli ochránce. 

Běžná je i varianta, že se prostitucí tohoto druhu živí oba manželé. 
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Prostituce hotelová a okrajová skupina prostitutek s omezenou klientelou 

V tomto případě se jedná se o diskrétní typ prostituce, která se zaměřuje 

v největší míře na zahraniční klienty a na seriózní podnikatele a obchodníky. 

Pracovníci velkých luxusních hotelů zaměřených na mezinárodní klientelu, jsou 

zpravidla zprostředkovateli těchto služeb. Četnost poskytování sexuálních služeb 

se zvyšuje v době mezinárodních veletrhů a velkých společenských nebo 

sportovních událostí. Typ dívek, které tento druh prostituce provozují, je dán 

hlavně požadavky klientů a prostředím, ve kterém působí. Jsou ve věku od 20 let 

výše. Dívky musejí ovládat alespoň jeden cizí jazyk a mít dobré vystupování. Mezi 

těmito prostitutkami je i řada vysokoškolaček. Služby poskytují po telefonické 

dohodě převážně na hotelových pokojích nebo v soukromých bytech. Své služby 

inzerují sami, v největší míře v zahraničním tisku. Velmi často jsou tyto dívky 

využívány jako společnice při obchodních jednáních. 

 

Luxusní prostitutky a prostituti 

Tento typ prostituce se zaměřuje na velmi bohatou klientelu, a to ženy i 

muže. Vlivní a bohatí podnikatelé, či podnikatelky, jenž nemají stálého partnera a 

pro své pracovní vytížení nemají možnost navázat normální vztah, jsou zákazníky 

uvedené skupiny prostitutek a prostitutů. Najímají si tyto společníky a společnice k 

návštěvám kulturních akcí, na obchodní jednání a všude tam, kde je vyžadována 

od úspěšného člověka doprovod partnera. 

Poskytování sexuálních služeb je pouze jednou z aktivit, které tyto osoby 

nabízejí. Obvykle se jedná o velmi atraktivní muže a ženy, kteří mají vlastní byty, 

luxusní automobily a bývají všeobecně vzdělaní.  U těchto osob je standardně 

požadována jazyková vybavenost. 

Vzhledem k cílové skupině zákazníků a širokému spektru poskytovaných služeb 

se jedná o zcela nejdražší formu prostituce. 

 

Prostituce mužská 

Dosavadní členění je možné použít i u mužů – prostitutů. Jde zejména o 

chlapce nebo mladé muže, kdy spousta z nich, ačkoliv nejsou homosexuálně 
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orientováni, provozují prostituci pouze z finančních důvodů. Spousta z nich 

pochází ze sociálně slabého prostředí, z nefunkčních rodin, z náhradní rodinné 

péče, přičemž někteří jsou na útěku z výchovných zařízení nebo byli po dovršení 

zletilosti propuštěni z ústavní péče nebo z vazební věznice, či výkonu trestu. Počet 

prostitutů roste a ve velké míře klesá jejich věk. Věkový průměr je kolem 17 let a 

jejich „kariéra prostituta“ končí kolem 20. roku věku.  

Homosexuální prostituti jsou v drtivé většině závislí na alkoholu, drogách a 

hracích automatech. Často páchají trestnou činnost na svých klientech a někteří 

z nich se uplatňují i jako herci v pornofilmech s homosexuální tematikou.  

Ze statistiky Národní referenční laboratoře pro AIDS vyplývá, že 

homosexuální prostituti jsou nejrizikovější skupinou z hlediska onemocnění a 

přenosu smrtelného viru HIV, potažmo nemoci AIDS. Homosexuální prostituce se 

provozuje hlavně ve veřejných prostorách – nejčastěji na vlakových nádraží a v 

gay klubech. Homosexuální prostituci zpravidla neorganizují kuplíři. 

 

Dětská prostituce 

Sexuální zneužívání dětí (osob mladší 15-ti let) je v ČR posuzováno jako 

trestný čin. Tohoto si jsou jak kuplíři, tak zákazníci velmi dobře vědomi, a z toho 

důvodu je dětská prostituce velmi dobře utajená a jen velmi těžko se prokazuje, 

jelikož oběti této trestné činnosti nejsou sami schopné, takové jednání komukoliv 

oznámit. Jsou dvě hlavní příčiny dětské prostituce, a to zvláštní iniciativa, což 

dělají děti dobrovolně, kdy je pro ně rozhodující finanční zisk, dobrodružství apod. 

nebo prostřednictvím kuplířů na základě poptávky hlavně pedofilů, resp. takto 

orientovaných sex turistů. Na celé věci je nejhorší to, že ve většině případů jsou 

kuplíři vlastní rodiče nebo některý z blízkých příbuzných. 
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3. PROSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE 

Do roku 1989 se o prostituci jako takové příliš nehovořilo a tento problém 

byl spíše tabu. Kdo chtěl, věděl co, a kde má hledat, koho toto téma nezajímalo, 

žil tak, jako by kolem prostituce neexistovala. Po roce 1989 došlo k obrovskému 

nárůstu prostituce u nás. S pádem komunistického režimu se dostavilo i mnoho 

změn. Hlavní změna spočívala ve zrušení trestného činu příživnictví dle § 188a tr. 

zákona, který vznikl v roce 1957. Ustanovení uvedeného zrušeného § bylo 

zaměřeno na veřejný pořádek. Skutková podstata tohoto trestného činu spočívala 

v tom, že potrestán bude ten, kdo se živí nekalým způsobem a vyhýbá se poctivé 

práci. Trestní sazba u tohoto trestného činu byla 3 měsíce až 2 roky odnětí 

svobody. [9]  

Provedená změna následně přinesla spoustu neplánovaných sociálně-

patologických jevů, na něž se nebylo možno dostatečně připravit. Mezi tyto 

negativní jevy patřila bezesporu hlavně prostituce. 

Takovýto nárůst prostituce donutily státní i nestátní subjekty, aby se ve 

svých činnostech zaměřily na oblasti, které do té doby nebyly na popředí 

veřejného zájmu. Jako první věc bylo nutné, přijmout některé mezinárodní 

smlouvy a co nejdříve projevit snahu o vytvoření nové legislativy, která by 

upravovala oblast prostituce a umožňovala postihovat kuplíře, kteří měli 

z prostituce největší zisky.  
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Obrázek 2 – Odhalené trestné činy Kuplířství dle § 204 tr. zákona v ČR,  

zdroj: policejní statistiky 
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3.1.  PROSTITUCE VERSUS VEŘEJNOST 

Celkový pohled na prostituci obyčejným občanům příliš nevadí, když jsou 

prostitutky uzavřeny v domech, k tomuto účelu sloužících a když nejsou příliš vidět 

za okny. V České republice je spousta mužů, kteří poté tyto podniky navštěvují a 

sami si zde mohou vybrat dívku, se kterou chtějí strávit příjemné chvilky, aniž by je 

přitom viděl někdo z jejich známých. Asi jeden z nejznámějších „podniků“ je 

pražská holešovická tržnice, která vznikla podle vzoru plzeňského klubu „Pamela“, 

kde po zaplacení vstupného je možno vybrat si z nepřeberného množství žen a 

dívek různých věkových skupin, ras a národností, kde je kolem 50 malých pokojů 

a téměř u každého z nich stojí dívka, lákající muže právě k sobě. Větší část těchto 

dívek jsou studentky pražských vysokých škol, které si tímto způsobem 

přivydělávají ke studiu. Dívky nepostávají nikde na ulici a nepohoršují tak ostatní 

občany. 

Mnohem větší problém však řeší obyvatelé příhraničí, kteří potkávají 

prostitutky na každém kroku v běžném životě a po celý den. Tento pohled se však 

velmi špatně vysvětluje malým dětem, když se ptají, co je to za ženy, proč na ně 

mávají, co od nich chtějí, apod. Velká spousta těchto občanů by se rádi kvůli 

tomuto problému odstěhovala, ale za takového stavu má jejich dům, který by tito 

občané nabídli k prodeji, o dost nižší prodejní cenu a proto zde musejí zůstat a 

takovouto prostituci zde jen nelibě trpět a psát marné petice příslušným orgánům.  

Další jev, který působí na veřejnost je narušování veřejného pořádku, 

rušení nočního klidu, příp. výtržnosti, kdy prostitutky se bezostyšně veřejně 

obnažují, předvádějí kopulační pohyby, nemravná gesta, ohrožují automobilisty, 

jsou hlučné a často nerespektují noční klid.  Řešení těchto přestupků v 

přestupkovém řízení je bezvýsledné a neefektivní. Osoby páchající dané 

přestupky nemají stálá bydliště, jsou na pohybu, trvalá bydliště mají často na 

městských úřadech či magistrátech či mimo okres a nezdržují se na nich. Známé 

příhraniční město Dubí má od roku 2001 dosud přes 2 000 000,- Kč 

nevymožených pokut, což dokládá tabulka, získaná od ředitele Městské policie 

v Dubí, p. Pykala.  
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Obrázek 3 – Statistika Městské policie Dubí, zdroj: ředitel MP Dubí, p. Pykal 

 

 

 K věkovému složení prostitutek v okrese Teplice jsem provedl vlastní 

průzkum, při kterém jsem náhodně vybral a oslovil 42 žen, zabývající se prostitucí. 

Jednalo se o prostitutky jak na ulici, tak i v podnicích, které jsou za účelem 

prostituce provozovány. Těchto osob jsem se poté zeptal na jejich věk a zjištěné 

hodnoty jsem následně převedl do grafické podoby, vyjádřené procenty tak, jak je 

uvedeno v níže uvedeném grafu. 

 

Věkové složení prostitutek v okrese 
Teplice
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Obrázek 4: Věkové složení prostitutek v okrese Teplice (průzkum 42 osob)   zdroj: Vlastní 
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3.2.  DOPAD PROSTITUCE NA SPOLEČNOST 

 Jedná se především o negativní dopad prostituce na společnost, který 

spočívá v kriminálních aspektech prostituce, kdy zákon č. 140/1961 Sb. (Trestní 

zákon) uvádí v § 3 odst. 1, že „trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, 

jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně“. Odst. 2 stanoví, že „čin, jehož stupeň 

nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak 

vykazuje znaky trestného činu“. Odst. 3 uvádí, že „k trestnosti činu je třeba 

úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti“. V odst. 4 je uvedeno, že „stupeň nebezpečnosti činu pro společnost 

je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 

způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 

osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou“. [4] 

 Prostituce jako sama o sobě není trestný čin, i když především některé jevy 

s ní související, nejsou vždy v souladu se sociálními a právními normami. V této 

oblasti stále chybí dostatečná kontrola. Vyskytují se zde šíření pohlavních chorob, 

užívání drog, kuplířství, které se jen velmi těžko prokazuje a ve značné míře i 

daňové úniky. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou uzákoněny 

pravidelné zdravotní prohlídky prostitutek, jen velmi těžko se u nich odhalují 

pohlavní choroby a tím pádem i prakticky neprokazatelný trestný čin Ohrožování 

pohlavní nemocí (§ 226 tr. zákona). 
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Obrázek 5: Odhalené trestné činy Ohrožování pohlavní nemocí § 226 tr. zák.,   

zdroj: data - intranet PP ČR, graf - vlastní 
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 Ačkoliv prostituce není trestným činem, je velmi vnímána Policií České 

republiky, protože patří mezi jeden z článků organizovaného zločinu a váže se na 

ni velké množství násilných trestných činů, a to jak na straně zákazníků, tak 

prostitutek. Mezi trestné činy, které jsou páchány na prostitutkách patří: [9] 

 

Kuplířství (§ 204 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí ten, kdo jiného zjedná, přiměje nebo 

svede k provozování prostituce nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným. 

 Kuplíři jsou osoby, kterým prostitutky odevzdávají část, někdy i polovinu 

svého výdělku z provozování prostituce. Většinou to bývají jejich „ochránci“ a 

majitelé nebo provozovatelé podniků, kde tyto prostitutky provozují svou činnost. 

Jak je již uvedeno výše, tento trestný čin se velmi špatně prokazuje, jelikož tyto 

kuplíři pronajímají pouze pokoje v podniku a argumentují tím, že pronajali pokoj, a 

to co tam kdo dělá, není jejich věc. Prostitutky samozřejmě proti těmto kuplířům 

nevypovídají, případně svou výpověď často mění a než věc dojde k soudu, tak si 

již „nic nepamatují“. Z tohoto vyplývají i již zmíněné velké daňové úniky. 

 

Vydírání (§ 235 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou 

násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. 

 

Znásilnění (§ 241 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí ten, kdo násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému 

pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného. 

 Tento trestný čin bývá obvykle páchán na obětech, které jsou k pohlavnímu 

styku nuceny. Děje se tak i u zákazníků, kteří si nejprve dohodnou s prostitutkou 

určité služby a poté na ni vykonají soulož, se kterou předtím nesouhlasila, jsou 

případy, kdy se jako znásilnění bere i případ, kdy zákazník prostitutce za služby 

nezaplatí. Nejvíce ohrožené jsou tak prostitutky, které svou činnost provozují na 

ulici. 
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Omezování osobní svobody (§ 231 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí ten, kdo jinému bez oprávnění brání 

užívat osobní svobody. 

 Tohoto trestného činu se převážně dopouštějí již zmínění kuplíři, kteří často 

pod pohrůžkou fyzické újmy zadržují, hlídají nebo doprovázejí „své“ prostitutky při 

jejich „práci“. 
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Obrázek 5: Odhalené trestné činy Omezování osobní svobody § 231 tr. zák., 

zdroj: data - intranet PP ČR, graf - vlastní 

 

 K prostituci však patří i druhá strana mince trestných činů, na které nejsou 

ohrožovány a poškozovány prostitutky, nýbrž jejich potencionální zákazníci, na 

které číhá nebezpečí jak ze strany prostitutek, tak ze strany jejich pasáků. Jedná 

se zejména o trestné činy: [9] 

 

 

Krádež (§ 247 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí tak, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí 

zmocní. 
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 Tento trestný čin páchají většinou sami prostitutky na svých zákaznících, 

kdy jim v nestřeženém okamžiku, např. když se jdou osprchovat nebo když si 

odloží své šaty, prohledají jim je a odcizí všechny cenné věci, jako jsou peníze a 

mobilní telefony.  

 

Loupež (§ 234 trestního zákona) 

Odst. 1 uvádí, že trestného činu se dopustí ten, kdo proti jinému užije násilí nebo 

pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. 

 Jedná se o trestný čin, u něhož horní hranice trestu odnětí svobody stanoví 

až deset let, ale ani to neodradí prostitutky, které vylákají zákazníka do bytu nebo 

na odlehlé místo, kde již čekají pasáci, kterým většinou pod pohrůžkou násilí 

zákazník vydá vše, co po něm chtějí. Málokdy celou věc poté hlásí na policii, 

jelikož se stydí. Většinou se jedná o cizince. 
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4. ANALÝZA ZPŮSOBŮ BOJE PROTI PROSTITUCI 

 Boj s prostitucí je velký problém, vzhledem k tomu, že současná právní 

úprava nemá moc, přímo a rázně potlačit prostituci. Současné způsoby boje proti 

prostituci jsou převážně zakotveny v trestním zákoně a městských či obecních 

vyhláškách. Jedinými právními normami, které v současnosti prostituci reflektují, 

jsou zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí a zákon České národní 

rady č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož může 

být postiženo jednání, které je v rozporu s vydanou obecně závaznou vyhláškou 

jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů. [10] 

V roce 1993, na základě dopisu předsedy vlády, zpracovalo Ministerstvo 

vnitra, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 

zdravotnictví a Ministerstvem spravedlnosti "Rozbor situace v oblasti potírání 

pohlavních chorob a boje s prostitucí, kuplířstvím a obchodováním se ženami a 

dětmi". Na základě závěrů tohoto materiálu byl následně Ministerstvem 

spravedlnosti vypracován Návrh zákona o některých opatřeních k regulaci 

prostituce. Tento návrh zákona nepřistupoval k prostituci jako k jevu, kterému by 

se měl dát statut živnosti, ale jako k problému, který je třeba řešit z pohledu 

zdravotního a veřejného pořádku. Zásadně zakazoval provozování prostituce 

osobám mladším osmnácti let a také osobám, které pobírají dávky v 

nezaměstnanosti a jiné sociální dávky. Přesně vymezil veřejně přístupná místa, 

kde je provozování prostituce, zejména z důvodu ochrany mládeže a mravního 

pohledu veřejnosti, zakázáno. Obcím dával možnost, aby formou obecně 

závazných vyhlášek, podle konkrétních místních podmínek určily místa, kde je 

takové jednání zakázáno a naopak stanovily místa a případně i dobu, kdy je 

trpěno. Vzhledem k tomu, že prostituce sebou přináší i vážné zdravotní problémy, 

ukládá se v návrhu zákona těmto osobám oznámit provozování prostituce 

Okresnímu úřadu a současně předložit výsledek zdravotní prohlídky. Další 

pravidelné zdravotní prohlídky budou sloužit k tomu, aby se včas zjistilo, zda 

osoba provozující prostituci netrpí pohlavní nebo jinou infekční nemocí. Prohlídky 

by si hradila dotčená osoba. Navrhované řešení mělo být ve formě samostatného 
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zákona, nikoli formou novelizací jednotlivých právních předpisů, aby tak přispělo k 

lepší přehlednosti právního řádu. Před koncem roku 1994 vláda tento návrh 

zákona odmítla s tím, že předmětná problematika bude upravena v zákoně o 

obcích. Ty se mohou opírat o z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění 

pozdějších předpisů, obsahuje v § 47 odst. 1 písm. c) ustanovení umožňující 

postih toho, kdo svým jednáním vzbudí veřejné pohoršení. Vedle toho se zákonem 

č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v § 17, zmocňují obce k 

vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, na základě níž jsou obce oprávněny stanovit činnosti, které by mohly 

narušit veřejný pořádek a jež lze vykonávat pouze na místech a v čase vyhláškou 

určených nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou 

takové činnosti zakázané. Jednání, které je v rozporu s takto vydanou vyhláškou, 

může být postiženo jako přestupek dle § 46 ost. 2 zákona č. 200/1990 Sb. [12] 

Ministerstvo vnitra řeší prostituci jako jednu z priorit, a proto zpracovalo 

věcný záměr zákona o regulaci prostituce. Byly vypracovány dva materiály, které 

obsahovaly rozbor současného stavu prostituce. Na základě těchto rozborů byl do 

Poslanecké sněmovny předložen návrh zákona o regulaci prostituce. Avšak 

vzhledem k tomu, že ČR je vázána Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu 

s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která byla schválena roku 1951 a 

Konvencí o potlačování obchodu s lidmi vykořisťování prostituce jiných, z roku 

1958, ve které se uvádí, že prostituce je jevem, který je v rozporu s lidskou 

důstojností, a že prostituce může být pouze zakázána a kriminalizována, což brání 

přijetí opatření regulujících prostituci, neprošel návrh Poslaneckou sněmovnou, 

protože je v rozporu s věcným záměrem této úmluvy.  

Ministerstvo vnitra proto připravilo zákon o regulaci prostituce a hlavní 

důvody, které k tomu vedly, jsou následující: 

• nechceme nucenou prostituci 

• nechceme, aby se prostitucí živily děti, resp. osoby mladší 18-ti let  

• nechceme, aby byly prostituující se osoby vykořisťovány 

• chceme těmto osobám zajistit přiměřené podmínky (zejména hygienické) a 

základní minimum práv a bezpečí 
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• nechceme, aby tato činnost narušovala veřejný pořádek. [12] 

 

 Základními přístupy otázky řešení prostituce jsou však reglementace, 

abolice nebo prohibice. Z historicky dochovaných pramenů je zřejmé, že 

v případě, kdy nebylo možno zastavit prostituci prohibicí, byla nastolena abolice, 

která následně plynule přešla v reglementaci. 

 

Reglementace 

Jedná se o úpravu prostituce zvláštními předpisy. Prostituce je v tomto 

případě legalizována zákonem, který stanoví podmínky, za kterých je možno 

prostituci vykonávat, kde, příp. na jakých místech a kdo tuto činnost nesmí 

provozovat. Zákon přitom stanoví věk, zdravotní stav, případně další okolnosti. 

V reglementačním přístupu na prostituci dohlíží stát, který může stanovit 

podmínky, které jsou zapotřebí pro provozování veřejných domů. Rovněž stanoví 

zdravotní kontroly na straně prostitutek. Stát na tomto základě má právo dohlížet 

nad dodržováním zákonnosti a různými způsoby může prostitučním osobám určit, 

jakým způsobem a v jaké výši se budou podílet na vkládání finančních prostředků 

do sociálního systému. Stát v tomto případě bere ohled na dobrovolné 

provozování prostituce a případné vykořisťování. Tento přístup je 

nejperspektivnější a nejefektivnější, s nejmenším zásahem do základních lidských 

práv a svobod. Mezi státy EU, které tento systém využívají, patří Francie, 

Holandsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Řecko a Švédsko. 

 

Abolice 

Abolice je v současné době využívána v ČR. Prostituce zde není trestně 

stíhána, rovněž není v účinné míře regulována. U tohoto přístupu jsou trestány 

pouze jevy, které s prostitucí souvisejí, kdy se v hlavní míře jedná o trestní stíhání 

osob, které mají z prostituce finanční zisk, ačkoliv prostituci přímo nevykonávají. 

Samotná prostituce není kriminalizována. V České republice je od nedávna 

zaveden tzv. „Kasernový systém“, kdy se jedná se o určení míst, kde je možno 

prostituci provozovat, resp. místa, kde bude spíše trpěna a kde za dodržení 
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stanovených podmínek nebude postihována. Aboliční systém je mimo ČR 

zaveden např. v Estonsku, Litvě, Polsku a Rusku. 

 

Prohibice 

 Tato úprava prostituci zcela zakazuje a následně trestá, a to jak osobu 

prostitutky, tak může být potrestán i zákazník. Rovněž jsou zde postihovány 

doprovodné jevy, které prostituci provázejí, stejně tak i osoby prostituci 

organizující atd. V tomto směru se prostituce zcela vymyká kontrole, dochází 

k jejímu skrývání před zákonem a tím je znemožněn i kontakt s případnými 

prostitutkami, které by k prostituci byly nuceny, protože i ony jsou v této rovině 

postaveny mimo zákon. Výsledkem je zavedení finančně náročných organizací, 

které prostituci vyhledávají. Tento přístup je již v Evropě přežitý a využíván 

nejméně. Tuto úpravu lze zaznamenat především v některých náboženstvích. 

Prohibice v tomto směru nejvíce porušuje základní lidská práva a svobody. Tento 

systém je v Evropě využíván např. v Bulharsku. 

 
Obrázek 6: Způsoby řešení prostituce,  Zdroj: vlastní 
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 Cílem těchto jednotlivých řešení by mělo být uspokojení většiny společnosti, 

kdy by se měla otázka prostituce řešit komplexně a systematicky. 

Autoři připravovaného zákona došli na základě rozsáhlých analýz k závěru, 

že optimální je přístup reglementační, který na rozdíl od aboličního, je schopen 

účinněji řešit problémy, které jsou s prostitucí spojené (organizovaný zločin, 

nucená prostituce, šíření pohlavních chorob, narušování veřejného pořádku atd.).  

S prostitucí se pokoušejí bojovat i další ministerstva, kdy např. Ministerstvo 

spravedlnosti vypracovalo několik programů, jejichž základem je to, aby si každý 

jednotlivec uvědomoval, že má osobní odpovědnost za své protiprávní jednání, 

např. Program lepší život pro každého, Probační a resocializační program pro 

mladistvé. MPSV vypracovalo již v roce 2004 Program na podporu pracovní a 

společenské resocializace osob na okraji společnosti, který měl za cíl stanovit 

priority v oblasti sociální prevence s navrženými způsoby řešení a vyjádření 

postoje státu k negativním společenským jevům, ke kterým prostituce patří. Jeden 

z programů Ministerstva zdravotnictví se zaobírá poskytováním státních finančních 

dotací na projekty zaměřené na prevenci a boj proti AIDS a k provádění zdravotní 

výchovy skupin populace, jenž jsou ve zvýšeném riziku této nemoci a nákazy 

virem HIV. Velkou aktivitu na poli prostituce vyvíjí Ministerstvo zahraničních věcí, 

např. při vyjednávání o odstoupení nebo setrvání ČR v mezinárodních smlouvách, 

týkajících se potírání prostituce a obchodu s lidmi.[13] 
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5. NÁVRH ZLEPŠENÍ V BOJI PROTI PROSTITUCI 

 Zlepšení boje proti prostituci vidím především ve vyhláškách obcí, kterých 

se prostituce dotýká, nikoliv v plošném zákazu prostituce ze strany státu. Jde o to, 

že samotná obec ví nejlépe, kde jí v této oblasti „tlačí bota“ a je třeba se na tento 

problém zaměřit. Jako příklad bych uvedl severočeské město Dubí u německých 

hranic. Místní starosta veřejnou vyhláškou a následnou represí ze strany Městské 

policie Dubí, vytlačil pouliční prostituci pryč z ulic do místních podniků. Tím 

zmizely prostitutky z ulic lázeňského města. To byl však pouze začátek. Následně 

začali strážníci hlídkovat před těmito podniky a kontrolovat všechny zákazníky a 

přijíždějící vozidla. V drtivé většině se jednalo o státní příslušníky Německa. Ti 

samozřejmě z obavy z ostudy, že by se jejich jméno mohlo dostat až k německým 

úřadům, přestávají pomalu těchto podniků využívat a tím se pomalu blíží postupný 

zánik těchto nočních klubů. 

 Zlepšení v boji proti prostituci vidím především v reglementačním přístupu 

ČR, jak je uvedeno v předcházející kapitole, kdy se jedná o úpravu prostituce 

zvláštními předpisy. Prostituce je v tomto případě legalizována zákonem, který 

stanoví podmínky, za kterých je možno prostituci vykonávat, kde, příp. na jakých 

místech a kdo tuto činnost nesmí provozovat. Zákon přitom stanoví věk, zdravotní 

stav, případně další okolnosti. V reglementačním přístupu na prostituci dohlíží stát, 

který může stanovit podmínky, které jsou zapotřebí pro provozování veřejných 

domů. Rovněž stanoví zdravotní kontroly na straně prostitutek. Stát na tomto 

základě má právo dohlížet nad dodržováním zákonnosti a různými způsoby může 

prostitučním osobám určit, jakým způsobem a v jaké výši se budou podílet na 

vkládání finančních prostředků do sociálního systému. Stát v tomto případě bere 

ohled na dobrovolné provozování prostituce a případné vykořisťování. Tento 

přístup je nejperspektivnější a nejefektivnější, s nejmenším zásahem do 

základních lidských práv a svobod.  

Tento způsob řešení preferují hlavně Holandsko, Maďarsko, Německo, 

Rakousko, Švýcarsko. Ve většině těchto zemí byla legislativní úprava prostituce 

přijata nedávno, v současné době však již přináší kladné výsledky nejen v kontrole 

prostituční scény samotné, ale především v boji proti obchodu s lidmi, což je 
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evidentní při pohledu na počet odhalených případů a počtu identifikovaných obětí 

obchodu s lidmi. [13] 

Lze tedy konstatovat, že přijetím zákona nebude prostituce legalizována, 

legalizovány nebudu ani další aktivity, které s prostitucí souvisí a jsou již dnes 

ilegální (kuplířství, obchodování s lidmi.). Naopak dochází k rozšiřování 

skutkových podstat souvisejících trestných činů i k zpřísnění trestních sazeb.  

Již podle nynějšího trestního zákona je trestně odpovědný zákazník, který 

využije těchto služeb od osoby mladší 18 let. Trestně odpovědný je i ten, kdo 

nabídne, slíbí nebo poskytne za pohlavní styk, obnažování nebo jiné podobné 

chování osobě mladší 18 let úplatu nebo jinou výhodu. 

A proto nesmíme zapomenout, že zákon musí především prostituci 

definovat, nelze totiž bojovat proti něčemu, co právně neexistuje. Následně je 

možno stanovit pravidla pro provozování prostituce a rovněž sankce za jejich 

nedodržení. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce byla definice prostituce jako problému 

společnosti a analýza současných způsobů boje proti prostituci v České republice 

a zároveň přiblížit alespoň okrajově další jevy, které s prostitucí souvisejí a nastínit 

jejich možné řešení.  

Prostituce byla, je a vždycky bude, ať se nám to líbí nebo ne a navždy bude 

provázet lidskou společnost. V celém světě neexistuje jediný právní řád, ve kterém 

by nebyla prostituce upravena nějakou příslušnou zákonnou normou nebo když ne 

prostituce jako taková, tak alespoň jevy, které prostituci doprovázejí. 

 Prostituce jako produkt moderní společnosti a sexuální nevázanost však 

v současné době stojí za nejhorší pohlavně přenosnou a do současné doby 

neléčitelnou nemocí AIDS. Tím jsou prostitutky a jejich zákazníci vlivem této 

nemoci jednou z nejohroženějších skupin populace. 

 S novodobou prostitucí se projevil obrovský nárůst vlivu již fungujících 

zločineckých skupin na západě a nově vzniklých na východě, kdy tyto zločinecké 

skupiny a organizace v současné době ovládají trh s prostitucí, kdy jejich zisky 

z prostituce jsou srovnatelné se zisky z obchodu s drogami. 

Většina demokratických západních států se snaží v současnosti prostituci 

regulovat a omezit tím tak vliv organizovaného zločinu na prostituci. Tato snaha 

vede i k větší ochraně samotných prostitutek. V zemích, kde prostitutka dodržuje 

zákonnou živnost a je zároveň řádným plátcem daně, je rovněž řádným občanem, 

jenž má právo dožadovat se státní ochrany. Naopak stát za tuto ochranu požaduje 

od těchto prostitutek respektování stanovených zákonných norem. 

V současné době se v České republice běžně organizované skupiny živí 

prostitucí, aniž by ji samy provozovaly, což je nutné přestat tolerovat a začít tvrdě 

trestat. Je velmi zapotřebí zvýšit trestní sazby za trestné činy, kuplířství a 

obchodování s lidmi, stanovit legislativní normy pro nabízení sexuálních služeb, 

úroveň nabídky a zákonnými prostředky se pokusit vymýtit pouliční prostituci.  

Před návrhem, jak naložit s prostitucí, je nutné se zamyslet, jaký z přístupů 

přinese nejméně zla pro společnost, protože žádný z přístupů nebude nikdy úplně 



Jiří Vopravil: Prostituce jako problém společnosti 

2009                                                                                                                           Strana 29                                                                        

dokonalý. Tím se nejvíce nabízejí dva přístupy - reglementace a abolice. Tyto jsou 

blíže rozvedeny v poslední kapitole. Můj osobní názor na prostituci, spočívá v její 

legalizaci s důsledným dohledem státu. Reglementační opatření, jsou dle mého 

názoru tím nejvhodnějším řešením celé problematiky v ČR, i přesto, že tento 

systém je velmi nákladný. 

Na závěr je možno zdůraznit, že prostituce zde zůstane a bude provázet 

společnost i nadále a negativní jevy, provázející prostituci nebude možno nikdy 

ideálně vyřešit. Případné právní a legislativní úpravy budou velmi složité, náročné 

a budou vyžadovat značnou spolupráci státní správy s místními samosprávami. 

Od historie do současnosti neexistovala společnost, která by se fenoménu 

prostituce nadobro zbavila. 
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