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Úvodem zodpovíme dvě hlavní otázky:

Co jsme chtěly ve výzkumu zjistit?
A jak jsme si s tím poradily?
Samozřejmě jsme chtěly zjistit to, co jsme uvedly v názvu výzkumu, jaké jsou názory a postoje sexuálních pracovnic k navrhovanému Zákonu o regulaci prostituce.
Při specifikaci problémových okruhů jsme se soustředily:
na ty paragrafy navrhovaného zákona, které se sexuálních pracovnic přímo
dotýkají, resp. by se jich měly dotýkat po eventuálním schválení návrhu
zákona Parlamentem ČR;
na sledování charakteristik zkoumaného souboru sexuálních pracovnic,
které by podle nás měly významně ovlivňovat postoje k Návrhu Zákona o regulaci
prostituce;
na zjišťování názorů zástupců médií, kteří veřejnosti problematiku prostituce zprostředkovávají. Ti měli odhadovat, jak sexuální pracovnice na jednotlivé otázky odpovídaly, a jejich odhady jsme porovnaly se skutečností.
Charakteristiky zkoumaného souboru:
Sexuální pracovnice byly v kontaktu s týmy pracovnic občanského sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA. Většina dotázaných brala vyplnění dotazníku jako možnost osobně
se k problému vyjádřit. Jde o skupinu velmi heterogenní, především z hlediska
vzdělání a inteligence vůbec. Uvědomujeme si, že dotazník není jednoduchý, ale
jednoduché není ani téma, kterému se věnuje. Stalo se, že některé klientky (moc
jsme se snažily, aby tam byly zastoupeny ženy a dívky z ulice) neměly trpělivost
vyplnit dotazník do konce, u cizinek (kromě Slovenek) bránily v účasti na tomto
šetření jazykové bariéry.
Velikost vzorku: 162 sexuálních pracovnic
Zastoupení jednotlivých regionů
Brno
České Budějovice
Liberecko
Ostrava
Praha
Teplice
Vysočina
Ústecko
Celkem

25
16
19
13
49
20
10
10
162

1

15,4
9,9
11,7
8,0
30,2
12,3
6,2
6,2
100,0

Období sběru dat: září a říjen 2010
Charakter získaných dat: velmi různorodý – od zodpovědného přístupu a snahy
co nejpřesněji vyjádřit svůj názor až po ne vždy přesné pochopení otázky.
Způsob zpracování dat:
„Data nelze dost dobře podrobit klasické statistické analýze, při jejich interpretaci je třeba věnovat pozornost jednotlivým případům a odpovědím, čímž bude
celkový obraz o situaci doplněn. V přiložených frekvenčních tabulkách jsou většinou kategorie uměle vytvořeny spojením sobě podobných odpovědí. K tabulkám je
přiložen ještě soubor citátů z dotazníků, které mají nějaký zajímavý obsah.“
Ing. Jiří Hustopecký, CSc.

Výsledky výzkumu
Data získaná v tomto výzkumu jsou zpracována v několika fázích. Nejprve jsme
vytvořily frekvenční tabulky, aby bylo zřejmé, jak sexuální pracovnice na otázky
z dotazníků odpovídaly.
Jejich skutečné odpovědi jsme srovnaly s odhady novinářů, kteří se účastnili
našeho semináře dne 3. 11. 2010.
Pro třídění druhého stupně jsme sloučily některé podobné odpovědí a vytvořily
korelační tabulky podle znaků, které nás zajímaly a výrazně diferencovaly postoje sexuálních pracovnic k Návrhu Zákona o regulaci prostituce

I. Oprávnění k provozování prostituce
Znění otázky (otevřená): Od všech, kdo poskytují sexuální služby, se bude vyžadovat Oprávnění k provozování prostituce. Napište nám, co si o tom myslíte.
Odpovědi dotazovaných:
souhlas
neutrální vyjádření, neuvedeno
nesouhlas
ostrý nesouhlas

23
31
77
31
162

Bližší specifikace nesouhlasu
nesouhlasím, potřebuji anonymitu 26
nesouhlasím, nechci registraci
6
nesouhlasím, nelze realizovat
5

14,2
19,1
47,5
19,1
100,0
16,0
3,7
3,1

Tato otázka zjišťovala „první dojmy“ nebo reakci na to, že se má provozování sexuálních služeb nějak regulovat. Většinou je Zákon o regulaci prostituce vnímán
jako strašák, aniž by sexuální pracovnice přesně věděly, co to pro ně bude znamenat. Proto se v dalších otázkách soustředíme na jednotlivé paragrafy.
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II. Názory na jednotlivé paragrafy Návrhu Zákona o regulaci prostituce
1. Znění otázky:
Místo, kde se o udělení Oprávnění k provozování prostituce žádá:
Na obecním úřadě ve správním obvodu, kde pracujete. To znamená, že pokud
pracujete např. v Darlingu, žádáte o Oprávnění na Úřadu Městské části Praha 1.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém
problém s anonymitou
problém se zbytečnou byrokracií
problém s ostudou na úřadě,
postoj úřednic
problém s registrací, úřady na to
nemají právo
problém s omezením migrace
mezi místy
jiný specifikovaný problém
neuvedeno

53
27
46
5
5

32,7
16,7
28,4
3,1
3,1

6

3,7

4

2,5

9
7
162

5,6
4,3
100,0

V této fázi sice jedna třetina dotázaných sexuálních pracovnic nevidí problém
s místem, kde by se měly registrovat, nicméně si zatím většinou neuvědomují,
co to znamená, pokud změní působiště.

2. Znění otázky:
Co se pro vydání Oprávnění vyžaduje?
2.1.
Veškeré Vaše osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
bydliště a místo podnikání. Myslíte si, že by to pro Vás představovalo velký
problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém
problém s anonymitou
možnost zneužití nebo vydírání
problém ohrožení vlastních dětí,
vlastní budoucnosti

45
32
57
8
9

27,8
19,8
35,2
4,9
5,6

Stále více se vše jeví jako problém anonymity a zhušťuje se do něj.
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2.2.
Výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo rovnocenný doklad vydaný ve státě, jehož
jste občankou nebo kde jste byla naposled. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Myslíte si, že by to byl pro Vás problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém, nesouhlas
problém s anonymitou, narušením soukromí
problém, má záznam
zbytečná byrokracie, ztráta času
neuvedeno

113
24

69,8
14,8

4

2,5

3
5
13
162

1,9
3,1
8,0
100,0

Zde kromě některých specifických skupin problém nevidíme.
2.3.
Potvrzení od lékaře, že jste zdravá. Myslíte si, že by to byl ve Vašem případě problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém
problém s anonymitou, narušením soukromí
zbytečná byrokracie, ztráta času
jiný specifikovaný problém
neuvedeno

127
8
8

78,4
4,9
4,9

3
7
9
162

1,9
4,3
5,6
100,0

Toto zjištění považujeme za jedno z nejdůležitějších, zdravotní vyšetření
samo o sobě problémem pro sexuální pracovnice není v 90,2 % případů.
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2.4.
Doklad o tom, že jste v České republice zdravotně pojištěna. Myslíte si, že by to
byl ve Vašem případě problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém
problém s penězi
pojištění zařízeno jinde
problém s anonymitou, narušením soukromí
jiný specifikovaný problém
neuvedeno

125
11
4
5
4

77,2
6,8
2,5
3,1
2,5

10
3
162

6,2
1,9
100,0

2.5.
Doklad o zaplacení správního poplatku – výše není zatím určena - plus 2 barevné
fotografie, kde jste k poznání. Myslíte si, že by to byl ve Vašem případě problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém
problém s anonymitou, narušením soukromí
odpor k registraci obecně
odpor k pořizování fotografií
jiný specifikovaný problém
neuvedeno

Opět zde narážíme na problém anonymity.

5

59
38
31

36,4
23,5
19,1

4
11
10
9
162

2,5
6,8
6,2
5,6
100,0

3. Co si myslíte o následujících informacích?
3.1.
Oprávnění k provozování prostituce platí jeden rok a pouze v jednom správním
obvodu. Pokud jste pracovala v Darlingu (Praha1) a půjdete pracovat jinam, např.
do K5, musíte požádat o nové Oprávnění na Úřadu Městské části Praha 2. Napište
nám, co si o tom myslíte.
Dotazníky byly uzpůsobeny situacím v jednotlivých regionech, takže každá žena
získala přesný obraz, co by v její práci naplnění tohoto paragrafu znamenalo.
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém, nesouhlas
nespecifikovaný ostrý nesouhlas
zbytečná byrokracie, komplikovaný postup
problém s anonymitou, narušením soukromí
nechuť komunikovat s úřadem, ponižující pro žadatelky
migrace by neměla být omezována
jiný specifikovaný problém
neuvedeno

7
22
36
27
4
6
8
8
44
162

4,3
13,6
22,2
16,7
2,5
3,7
4,9
4,9
27,2
100,0

Dotazované nechtějí být vyčleňovány z populace živnostníků nebo zaměstnanců.
Pro ženy na ulici v Praze by přejití chodníku v Myslíkově ulici (místo, kde se v Praze sexuální pracovnice zdržují či spíše ukrývají před policií) znamenalo pokutu
50 000,- Kč. Kritiku každoroční obměny Oprávnění vyjádřila naše dlouholetá klientka Anna větou: „Copak mám každej rok jinou kundu?“
3.2.
Jaký je Váš názor na práci na ulici? Zatím je to v obci zakázáno. Myslíte si, že by
obec měla určit místo, kde by bylo nabízení sexuálních služeb na ulici povoleno a
event. by měla pro to vytvořit podmínky, čili vytvořit tzv. uličku lásky?
Odpovědi dotazovaných:
vyhrazená ulice ano, bez uvedení důvodu
vyhrazená ulice ano, pořádek a bezpečnost
vyhrazená ulice ano, jiný důvod
vyhrazená ulice ne, bez uvedení důvodu
ulice ne, kvůli hygieně a šíření nemocí
ulice ne, provoz na ulicích zakázat, přenést do klubů
ulice ne, šlo by o omezení osobní svobody apod.
ulice ne, jiný specifikovaný důvod
neuvedeno

37
4
4
38
27
13
9
6
24
162

22,8
2,5
2,5
23,5
16,7
8,0
5,6
3,7
14,8
100,0

Spíše než prostá frekvenční tabulka, je zajímavé, kdo chce a kdo je naopak proti
zonaci pouliční prostituce. To se dozvíte v části nazvané Korelační tabulky.
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4. Bu, bu, bu... aneb Kontrola a sankce
4.1.
Kdo bude kontrolovat (v klubu, na ulici, na privátu), že máte platné Oprávnění?
Policie ČR a obecní (městská) policie. Myslíte si, že by to byl problém?
Odpovědi dotazovaných:
není problém
nespecifikovaný problém, nesouhlas
problém s anonymitou, narušením soukromí
souhlas s kontrolou PČR, nikoliv městskou policií
nesouhlas, policie se má starat o jiné problémy
nesouhlas, nebezpečí korupce, vydírání, šikany
nesouhlas, kontroly odrazují zákazníky
nesouhlas, jiný specifikovaný důvod
neuvedeno

78
16
14
6
8
11
5
7
17
162

48,1
9,9
8,6
3,7
4,9
6,8
3,1
4,3
10,5
100,0

4.2.
Co se stane, pokud nebudete mít Oprávnění k provozování sexuálních služeb:
a) obdržíte pokutu do 50 000,- Kč;
b) pokud si např. otevřete tajný privát, a přijde se na to, může pokuta
dosáhnout až 2 000 000,- Kč.
Napište nám, co si o tom myslíte:
Odpovědi dotazovaných:
není problém, souhlas
nespecifikovaný problém, nesouhlas
nespecifikovaný ostrý nesouhlas
nesouhlas, příliš vysoké pokuty
nesouhlas, nemám peníze
nesouhlas, neoprávněné obohacování státu
nesouhlas, jiný specifikovaný důvod
neuvedeno

22
25
29
24
6
9
12
35
162

13,6
15,4
17,9
14,8
3,7
5,6
7,4
21,6
100,0

Ochota platit je ojedinělá a spíše souvisí s obavou z prozrazení atd. Ženy do sexbyznysu jdou z důvodu akutního či chronického nedostatku finančních prostředků,
čili je tam většinou dostal stav krajní nouze. Pokuty chápou jako potlačování či
rozbití jejich snah se z této situace vymanit: „Co vědí, v jaké situaci je matka,
samoživitelka dvou dětí, která je nedokáže uživit ze 100 Kč, které jí po zaplacení
všech nákladů zbudou na měsíc?“
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III. Kdo byly naše dotázané?
5. Nakonec něco o zkoumaném vzorku dotázaných sexuálních pracovnic.
5.1. Jak nazýváte svou práci?
Odpovědi dotazovaných:
práce, jdu do práce
práce v klubu, jdu do klubu
potěšení, zábava
jsem barmanka, erosenka, masérka
jsem společnice
šlapání, šlapka, kurva, prostitutka
sociální pracovnice
sexuální pracovnice
jiné odpovědi
neuvedeno

15
8
7
4
46
11
6
4
11
50
162

9,3
4,9
4,3
2,5
28,4
6,8
3,7
2,5
6,8
30,9
100,0

5.2. Jak označíte sebe, pokud se Vás někdo ptá, co děláte?
Odpovědi dotazovaných:
barmanka
tanečnice a barmanka
tanečnice
společnice
masérka
servírka, prodavačka, podnikatelka
sociální pracovnice
prostitutka, kurva, šlapka
neodpovím, vymluvím se
jiná odpověď
neuvedeno

5.3. Věk dotazovaných:
průměr = 29,7 sm. odch.= 8,4

13
4
3
32
2
9
3
10
12
8
66
162

min.= 18

max.= 60

8,0
2,5
1,9
19,8
1,2
5,6
1,9
6,2
7,4
4,9
40,7
100,0

modus = 26

5.4. Národnost:
Odpovědi dotazovaných:
česká
slovenská
ukrajinská
ostatní a neuvedeno

136
20
2
4
162

8

84,0
12,3
1,2
2,5
100,0

5.5. Počet dětí
Odpovědi dotazovaných:
žádné
jedno
dvě
tři
čtyři
osm

78
39
25
12
7
1
162

48,1
24,1
15,4
7,4
4,3
0,6
100,0

100
25
29
7
1
162

61,7
15,4
17,9
4,3
0,6
100,0

17
105
4
29
5
2
162

10,5
64,8
2,5
17,9
3,1
1,2
100,0

5.6. Rodinný stav
Odpovědi dotazovaných:
svobodná
vdaná
rozvedená
jiné
neuvedeno

5.7. Působiště
Odpovědi dotazovaných:
ulice
klub
eskort
privát
jinde
neuvedeno

5.8. Míra utajení práce v sexbyznysu:
Ví někdo z Vašich blízkých o tom, co děláte, resp. že poskytujete sexuální služby?
Odpovědi dotazovaných:
nikdo
manžel, přítel, přítelkyně
otec
matka
bratr, sestra, sourozenci
děti
kamarádka, kamarádi
celá rodina
větší počet osob, neurčený počet osob, všichni

9

83
12
3
9
14
3
16
4
28

51,2
7,4
1,9
5,6
8,6
1,9
9,9
2,5
17,3

Jak novináři odhadovali, že sexuální pracovnice na jednotlivé otázky odpoví?
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50

60

40

85

40

60

60,8

-5,0

7

8

9

10

11

12

průměr

chyba

65,8

60

6

realita

80

30

4

5

85

odhadující osoba

80

o Oprávnění se žádá
na úřadě podle místa problém?

3

vyžadují se osobní
údaje
- problém?

2

71

1,3

72,3

70

60

97

60

70

70

30

90

80

90

80

vyžaduje se výpis z
rejstříku trestů
- problém?
27

52,5

79,5

80

60

99

20

80

80

90

90

80

95

90

17,5

38,3

55,8

80

40

70

20

40

40

60

85

60

65

80

30

ot2.3

vyžaduje se potvrzení
od lékaře
- problém?

90

17,1

39,6

56,7

90

50

70

10

20

70

60

70

65

50

95

30

ot2.4

vyžaduje se doklad o
zdrav. pojištění v ČR
- problém?

ot2.2

61,5

-2,0

59,5

80

40

99

40

60

40

50

95

40

70

20

80

ot2.5

vyžaduje se správní
poplatek + foto
- problém?

70

viz též ot.1
nejčastěji
problém
s anonymitou, cca
30 %

problematické

asi ne

byrokracie

administrativně složité

byrokratická
obtíž

poplatek
=překážka

ot3.1

oprávnění je jen na
jeden rok, platné
v jednom správním
obvodu - jinak žádat

ot2.1

68,6

-13,8

54,8

80

40

98

5

70

60

30

75

5

60

85

50

ot3.2

obec určí místo pro
uličku prodejné lásky
- problém?

60

46

24,4

70,4

90

70

95

10

60

90

90

80

75

75

80

30

ot4.1

kontrolu bude provádět
policie ČR i městská
- problém?

ot1

80,7

-6,7

74,0

90

60

98

80

0

70

100

70

30

95

95

100

ot4.2

pokuta až 50 tis.Kč pro
osobu, 2 mil.Kč pro
podnik
- problém?

1

uspokojím
klienta

společnice

barmanka,
tanečnice

prostitutka

ot5.2

nabízím
sexuální
rozkoš

společnice

respondentky otázky
neuměly rozlišit, tedy cca:
společnice 25 % , barmanka/masérka ap. 10 %
prostitutka ap. 10 %

kněžka
lásky

sexbysnis

servírka,barrachota,
džob,facha manka,masérka

sex-pracovnice

sexbysnis

sexuální
služby

prostituce

ot5.1

název pro
vykonávanou práci

číslo

název pro osobu poskytující sexuální služby

Korelační tabulky
1.1. Ostrava
Situace v místě je ovlivněna vysokou mírou nezaměstnanosti a oproti jiným regionům resp. výsledkům za celý soubor dotázaných má situace v prostituční sféře na
Ostravsku svá specifika:
Ostrava je především zdrojovou oblastí, cizinky se mezi dotázanými nevyskytly;
ženy pracující v sexbyznysu na Ostravsku jsou celkově mladší, 61,5 % spadá do kategorie 21-30 let (oproti 53,4 % v celém souboru);
jsou ve větším finančním stresu, pouze 30,9 % je bezdětných (48,2 % v
celém souboru) a žádná z dotázaných neuvedla, že je vdaná. Projevuje se
to i v jejich názoru na pokuty za provozování sexuálních služeb bez Oprávnění – pro 92,7 % by to byl velký problém, oproti 80,6 % v celém souboru;
významně častěji se jim dostává podpory ze strany rodiny, resp. nemusí
svou práci v rodině tajit: v 53,8 % rodina ví, co dělají (17,4 % v celém souboru);
v Ostravě více funguje sociální kontrola – lidé se znají a dotazované se
bojí prozrazení své práce navenek – mimo rodinný kruh. Významně častěji
než ženám v celém souboru jim vadí nutnost registrovat se každým rokem a při změně působiště (92,3 % oproti 80,3 %): „některé holky pracují
ve třech klubech najednou, nebo slečna vydrží v klubu dva dny a pak jde
jinam; to bude chodit stále po úřadech?“ Pro více jak polovinu (53, 8 %) by
byla patrně ze stejných důvodů (ztráta anonymity) problémem i policejní
kontrola (34,2 % v celém souboru);
pouliční prostituce se na Ostravsku patrně nevyskytuje, mezi dotázanými
z Ostravska se takováto respondentka nevyskytla a také se k této problematice významně častěji nevyjadřují (84,6 % nechce žádné místo pro provozování prostituce na ulici oproti 68,8 % v celém souboru).

11

1.2. Praha
Praha poskytuje větší anonymitu a je cílovou destinací pro řadu migrantek
v sexbyznysu. Anonymní je i prostituční scéna, více cizinců mezi zákazníky, větší
rozptýlenost služeb snižuje pravděpodobnost prozrazení. Praha má svá specifika:

sexuální služby tu jsou více profesionální a jsou osobní racionální volbou
klientky; vysoký počet žen je bezdětných (59,2 % oproti 48,1% v celém
souboru). Na druhé straně je zde i nejpočetnější skupina, která v sexbyznysu představuje jakési dno – ženy na ulici (14,8 % oproti 10,6 % v celém
souboru);
tato polarizace na „profesionálky“ a „ztracence“ formuje strukturu dalších odpovědí:

1. o povolání dotazovaných působících v Praze neví buď „nikdo“ (59,3 %),
nebo „všichni“ (33,3 %);

2. vedle bezdětných zde máme skupinu žen se dvěma a více dětmi (10,2 %),
avšak žádná z nich je nemá ve vlastní péči;

3. lékařské prohlídky a zdravotní pojištění pro dotazované nejsou problé-

mem (možná i díky působení naší organizace), zvykly si i na policejní kontroly (pro 76,7 % nepředstavuje policejní kontrola v Praze problém oproti
54,1 %), proti pokutám však výhrady mají, a značné (85 %). „Vyšší počet
žen na ulici v Praze vytváří i mezi dotázanými tlak na uspořádání či zavedení pořádku na ulici a 30,8 % je pro vymezení zón, kde by bylo dovoleno
sexuální služby nabízet. Klientka uvedla: „Vzhledem k tomu, že je Praha
turistickým centrem a turisté často hledají i tyto služby, měli by vědět,
kam jít, samozřejmě i z důvodu bezpečnosti a morálky.“ V jiných regionech je však tento tlak ještě výraznější;

4. Z hlediska skladby podle národností je v Praze nabídka přece jen pest-

řejší, 20,8% sexuálních pracovnic tvořily v našem vzorku cizinky, nejčastěji Slovenky, což zase tak velké cizinky nejsou. Vliv na skladbu vzorku měla
i náročnost dotazníku.
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1.3. Brno a Jižní Morava

„Zlatá loď“ a její okolí má své problémy a je někde na cestě mezi anonymitou velkoměsta a sociální kontrolou provázející život v menších obcích. Specifika tohoto
regionu jsou následující:
ženy v sexbyznysu jsou zde spíše zralejší (36,0 % oproti 28,0 % je ve věkové skupině 31-40 let), významně častěji je nacházíme na privátech
(45,8 % oproti 18,1 %), což může být ovlivněno i tím, že se brněnskému
týmu podařilo do privátů více proniknout;
brněnské ženy mají sice ve 36,0 % případů dvě a více dětí (oproti 24,1 %
v celém souboru), tzn., že jde v jejich případě nejčastěji o ekonomické
donucení k poskytování sexuálních služeb;
proti Oprávnění se významně bouří (83,3 % s ním nesouhlasí oproti 74,6 %
v celém souboru), bojí se prozrazení a především odmítají častěji než
ostatní poskytnout své foto a osobní údaje (jen 20,0 % by je poskytlo oproti 29,0 % v celém souboru);
brněnští muži jsou k profesi své ženy tolerantnější, 24,0 % žen jsou vdané
(oproti 15,4 % v celém souboru).

1.4. České Budějovice

Tajnůstkářští Jihočeši:
ženy ve zkoumaném vzorku v jižních Čechách také byly o trošku zralejší,
v podstatě se mezi dotázanými nevyskytla žena do 20 let;
Oprávnění častěji než ostatní dotazované považují za nutné zlo a jsou
ochotny se požadavku přizpůsobit (31,3 % proti 18,1 % v celém souboru);
Jejich děti jsou už patrně odrostlejší a starají se o sebe samy (ty ženy, co
mají více dětí, už se o všechny nestarají – jen třeba o jedno);
Extrémně častěji se bojí prozrazení, v 62,5 % tají přede všemi , co vlastně
dělají, ve 100 % uvádějí jako své povolání něco jiného. Nejvíce je rozčiluje
byrokracie spojená s Oprávněním – 93,3 % je naštváno, že se musí každý
rok a při změně pracoviště registrovat. Už tak má řada z nich problémy
se se svou prací vyrovnat: „Ne všechny ženy dělají prostituci pro zábavu,
většina řeší nějaký finanční problém, neexistuje větší ponížení, než dělat
prostitutku.“
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1.5. Liberecko

I zde má prostituční scéna svá specifika:
Liberecko je mladé: 68,4 % dotázaných je mladší 30 let (37,3 % v celém
souboru);
kdo má děti, tak se o ně stará, ať už je to jedno nebo i více dětí, mají je
matky ve vlastní péči;
liberecké ženy mají odpor k úřadům (77,8 % nechce dojít na správní obvod
si Oprávnění vyřídit oproti 30,3 % v celém souboru;
celkem ženy a dívky dobře vycházejí s policií (62,5 % by nevadila policejní
kontrola oproti 54,1 % v celém souboru), nicméně pokuty se jim nelíbí a
zdají se vysoké;
36,8 % žen v sexbyznysu uvedlo, že o jejich práci vědí víceméně všichni,
což je velmi emancipované oproti 29,8 % v celém souboru.

1.6. Teplicko

Je bezpochyby nejproblematičtějším regionem z těch, které obhospodařujeme. Je zde:
největší počet cizinek – 40, 0 %, nicméně jde hlavně o Slovenky, resp.
mámy, které si sem vyjely za prací;
40, 0 % matek své děti nemá ve vlastní péči;
80,0 % je svobodných, nicméně jen 35,0 % bezdětných;
pracuje se hlavně na ulici – 50, 0 % dotázaných oproti 10,6 % v celém souboru;
je zde tudíž i největší počet těch, které by si přály, aby se práce na ulici
řešila jinak než represivně – tzn. vyhnáním žen za hranice města. Těchto
žen, které by situaci na ulici chtěly řešit, je 43,9 % oproti 31,4 % v celém
souboru: „Lepší je určit jednu ulici, než aby se prostitutky roztahovaly po
celém městě“;
ženy na Teplicku jsou bezpochyby těmi nejodvážnějšími a 75,0 % (oproti
30,6 %) z nich uvedlo, že se otevřeně přiznávají k tomu, co dělají.
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1.7. Ústecko

To je jeden z velmi tajnůstkářských regionů a není se co divit:
polovina žen uvedla, že je vdaná;
70,0 % svou práci zcela tají, až tak jsou šikovné;
působí hlavně na privátech (60, 0 %) a je jim nečastěji mezi 31 – 40 lety;
na Oprávnění jim vadí hlavně poskytnutí fota a osobních údajů;
hodně nesnášejí policii, až 80,0 % brojí proti tomu, aby je kontrolovala:
„nebezpečí zneužití kontrol od policajtů, budou holky vydírat“;
pokuty nejsou ochotny v žádném případě akceptovat;
100 % svou činnost maskují, nikdo otevřeně nepřizná, co dělá.

1.8. Vysočina

Tento region nijak zvlášť nevybočuje z celku:
jde spíše o mladší věkové skupiny – 70,0 % je do 30 let;
nicméně 30,0 % je vdaných, a tak se musejí mít na pozoru;
70,0 % uvedlo, že o jejich práci nikdo neví;
mají odpor k úřadům – jen 22,2 % by bylo ochotno dojít se na správní místo
registrovat (34,2 % v celém souboru dotázaných);
nemají rády policii – 70,0 % se nechce nechat zkontrolovat;
bojí se ztráty anonymity – 90,0 % nechce poskytnout osobní údaje a foto;
na druhé straně 25,0 % se ke své profesi hlásí (oproti 15,0 % v souboru
dotázaných).
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2. Ostatní proměnné
2.1. Věk: Liší se mladší ženy od těch zralejších v názorech na Návrh Zákona o
regulaci prostituce? Jak se liší od sebe navzájem?

Rozdíly ve věkových skupinách se objevují v celém zkoumaném souboru.1 Dívky do
20 let jsou významně častěji z Prahy (je jich polovina, oproti 30,2 % Pražanek v celém souboru), naopak starší ženy nad 41 let se vyskytují častěji v Brně. Národnostní složení je ve věkových skupinách více méně obdobné, jen o trochu více cizinek
(3,2 %) je ve věkové skupině 21-30 let než v ostatních věkových skupinách. S přibývajícím věkem sice přibývá ženám i dětí, nicméně ubývá těch žen, které mají
děti ve vlastní péči. U žen nad 41 let je to pochopitelné, ale ve věkové skupině 31 až 40 let má
ve vlastní péči děti (2 a více) celkem 68,4 % žen. Buď se jejich děti opravdu brzo
osamostatnily, nebo žijí jinde. Charakteristické pro celou skupinu je vysoký počet
osamělých žen, a to ve všech věkových skupinách. Jen se prostě přeskupují. Ve
věkové kategorii do 20 let převažují samozřejmě svobodné (92,9% oproti 61,7 %
v celém souboru), ve vyšších věkových kategoriích ženy rozvedené (nad 41 let je
jich polovina). Nicméně i ve věkové skupině 31-40 let tvoří svobodné ženy 44,4 %,
vdané ženy tvoří v celém souboru dotázaných 15,4 % žen. Hlavní kádr žen pracuje
v sexklubech, se stoupajícím věkem je častěji nacházíme na ulici (18,2 % žen nad
31 let oproti 10,6 % v celém souboru) nebo na privátech (pronajaté byty) (23,9 %
žen nad 31 let oproti 18,1 % v celém souboru).
Jejich názory na zákonnou úpravu prostituce jsou poněkud zvláštní. Věková skupina do 20 let ve sto procentech odmítá jakoukoliv regulaci, nicméně jim významně
častěji řada požadavků s regulací spojená nevadí: uvádět osobní data (45,5 % oproti 29,0 % v celém souboru) nebo dokonce kontrola ze strany policie (80,0 % oproti
54,1 % v celém souboru. Nelze vyloučit ovlivnění tím, že polovina dívek do 20 let
je z Prahy, kde se s policejní kontrolou setkávají pravděpodobně častěji. Se svou
prací se příliš netají. Významně častěji o jejich práci ví jejich rodina (23,1 % oproti 17,4 % v celém souboru) a jejich okolí resp. téměř všichni (38,5 % oproti 29,8 %
v celém souboru). Jsou otevřenější — 80,0 % z nich říká, kam jdou za prací : „děláme v sexbyznysu, jdu do night klubu, jdu šlapat“ atd.
Skupina 21-40 let úzkostlivě střeží tajemství, čím se živí, ve skupině 31-40letých
neví o jejich práci významně častěji (62,2 %) dokonce vůbec nikdo. U skupiny nad
41 let ostražitost prudce klesá a v 56,0 % vědí o jejich práci téměř všichni. Oprávnění by spíše přijaly vyšší věkové skupiny (možná jako obranu proti konkurenci),
nicméně pro je i tak pouze čtvrtina žen nad 31 let. Bojí se o svou anonymitu, nechtějí poskytovat osobní data ani fotografie. Vyjímku tvoří skupina žen nad 41 let,
která by fotku poskytla v 62,5 % případů (oproti 38,6 % v celém souboru), významně častěji však mají problémy s rejstříkem trestů (37,5 % oproti 27,1 % v celém
souboru). Se zdravotním pojištěním ani lékařskými prohlídkami nemají problémy,
1

Bohužel nejsme s to přesně posoudit, zda je to způsobeno vlivem výběru dotazovaných, resp.
zda je to dáno charakterem sexuálních pracovnic, se kterými jsme v té či oné oblasti v kontaktu a které
vyplnily dotazník.
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pokud se bojí, tak hlavně vyzrazení a nikoliv samotné prohlídky.
Všem věkovým skupinám vadí byrokracie v podobě omezení Oprávnění na jeden
rok a jeden správní okrsek. Nejkritičtější je skupina do 20 let. Pořádek na ulici a
vymezení místa pro pouliční prostituci nejčastěji požadují ženy z věkové skupiny
31-40 let (42,5 % oproti 31,4 % v celém souboru). Patrně opět jako ochranu proti
konkurenci by 36,4 % žen nad 41 let (oproti 19,4 % v celém souboru) tolerovalo
pokutu 50 000,- Kč pro ty, které Oprávnění nemají (nelze úplně generalizovat, jde
o skupinu 18 dotazovaných).

2.2 Kdo se (ne)bojí prozrazení?
Svou profesi tají přede všemi hlavně cizinky – nakonec pro to mají nejlepší podmínky (22,5 % je mezi „tajnůstkářkami“ oproti 15,5 % v celém souboru). Ve skupině těch, o jejichž práci v sexbyznysu vědí prakticky všichni, jsou hlavně Češky
(93,9 %), dále tam patří významně častěji ženy rozvedené (32,7 % oproti 22,8 %
v celém souboru) a ženy působící na ulici (18, 8 % oproti 10,6 % v celém souboru).
Oprávnění by uvítala celá čtvrtina žen, o jejichž profesi rodina ví (18,1 % v celém
souboru), avšak na jejich cestě k získání Oprávnění se jako překážka významně
častěji vyskytuje problém s výpisem z trestního rejstříku (35,7 % oproti 27,1 %
v celém souboru). V konspirujících rodinách je profese ženy častěji nazývána tím,
čím opravdu je – 52,5 % oproti 30,6 % v celém souboru. Jsou také skupinou nejvíce ochotnou zaplatit pokutu – 32,0 % oproti 19,4 % v celém souboru, patrně aby
rodinu uchránily. Skupina „profláknutých“ sice po získání Oprávnění příliš netouží,
nicméně významně častěji těmto ženám nevadí vyhovět všem požadavkům, které
získání Oprávnění vyžaduje: poskytnutá osobní data, lékařské prohlídky, zdravotní
pojištění a dokonce ani policejní kontroly.

2.3. Jak se na Oprávnění dívají matky, které mají děti ve vlastní péči?
Největší tajnůstkářky jsou matky, které ve své péči mají jedno dítě (65,6 % oproti 52,8 % v celém souboru neprozradí nikomu, co dělají). Matky, které mají v péči
2 a víc dětí, shledávají problémem nejen samotné Oprávnění (80,0 % je rozhodně
proti němu oproti 74,6 % v celém souboru), ale hlavně považují významně častěji
za problematickou většinu požadavků, které je třeba pro získání Oprávnění splnit:
vadí jim místo, kde se má o Oprávnění žádat (88,9 % oproti 65,8 % v celém souboru), poskytování osobních dat (77,7 % oproti 70,3 % v celém souboru), ve 100 % jim
nevyhovuje omezení Oprávnění na jeden rok a jeden správní okrsek (oproti 94,5 %
v celém souboru). Omezení Oprávnění je vůbec jedním z nejvíce kritizovaných paragrafů v Návrhu Zákona o regulaci prostituce. Tyto ženy se patrně topí v dluzích,
mají častěji problém s rejstříkem trestů (33,3 % oproti 27,1 % v celém souboru) a
jsou skupinou nejvíce brojící proti pokutám – 65,2 % s nimi ostře nesouhlasí oproti
58,9 % v celém souboru.
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2.4. To nejlepší nakonec? aneb Klub, privát, ulice…
V průměru s nejmladšími sexuálními pracovnicemi se setkáváme v nočních klubech
(58,1 % bylo ve věkové skupině 21-30 let oproti 53,4 % v celém souboru). Sexuální
pracovnice z klubů jsou nejpočetnější skupinou vůbec – tvoří 65,6 % všech dotázaných. Na privátech je oproti celému souboru silnější věková skupina žen mezi 31
až 40 lety, na ulici je to věková skupina nad 40 let. Ženy na ulici se vcelku pochopitelně méně často bojí prozrazení, co jim nejvíce vadí, je omezení Oprávnění na
jeden rok a hlavně jeden správní obvod. Jen připomínáme, že ženy a dívky v Praze stávají v Myslíkově ulici, jejíž jedna část náleží Praze 1 a druhá Praze 2. Stačí
přejít ulici a pokuta 50 000,- Kč je tu! Co by však všechny ženy pracující na ulici (a
to nejen v Praze, ale také na Teplicku) uvítaly, je vymezení specifického místa pro
provozování prostituce (46,7 % oproti 31,4 % v celém souboru. Jsou tolerantní vůči
policii – v 93,8 % nemají s policií problémy (oproti 54,1 % v celém souboru), nicméně v žádném případě (100 %) nesouhlasí s pokutou. Častěji se identifikují se svou
prací, resp. ji otevřeně pojmenovávají – 66,7 % (oproti 30,6 % v celém souboru).
Policejní kontroly za velký problém nejvíce považují ženy pracující na privátech
(40,5 % oproti 34,2 % v celém souboru), a v jejich skupině se nejčastěji vyskytují
ostré výhrady proti pokutám. Právě sem se uchylují před zákonem, prozrazením a
represí.

Krátké shrnutí:

Celý text je tu uveden proto, aby si každý našel to, co ho zajímá. Nicméně jako
červená niť se celým výzkumem táhne problém porušení anonymity, obavy ze stigmatu: veřejného, rodinného i partnerského odsouzení, problémy s úřady při výchově dětí atd. (V 52,6 % případů neví o práci žen v sexbyznysu prostě NIKDO.)
Další problémy, tak jak jsou respondetkami vnímány:
chtějí stejné podmínky, jako mají ostatní – zaměstnanecký poměr nebo živnostenský list;
kritizují byrokracii a zbytečné formality spojené s vlastnictvím Oprávnění,
hlavně možnost pracovat pouze v jednom správním okrsku;
omezení platnosti Oprávnění pouze na jeden rok, pro což zřejmě nejsou
žádné racionální důvody, jen způsob jak jim znepříjemnit život a narůstání
administrativního aparátu.

Chtěla bych zde poděkovat všem týmům o. s. Rozkoš bez rizika, které se na sběru
dat podílely. A taky těm, kdo nám zodpovědně a upřímně odpovídaly na otázky.
..................
Hana Malinová
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Bonus

vybrané písemné odpovědi dotázaných:
oprávnění k prostituci není problém, ale musí se vyjasnit, zda budeme zaměstnanci
nebo budeme mít živnostenský list;
oprávnění mi připadá zneužitelné a nevhodné vůči děvčatům, buď ŽL, nebo zaměstnanci;
má to své plusy i minusy to, že bychom měly být registrované, se mi nelíbí, ale zase to
bude legální, člověk se nemusí bát nějakého postihu;
nesmysl, s tímhle se mělo přijít dřív, když se ještě vydělávalo a ne teď, když to stojí za prd;
pokud by to znamenalo nějaké výhody, ne jen povinnosti, brala bych to jako každou
jinou pracovní smlouvu;
nevím, co napsat, já na to seru;
80 % žen jsou studentky nebo mají druhou práci, rodinu, snaží se toto utajit;
bojím se, že bych přišla o dítě, dohled sociálně-právní ochrany dětí;
oprávnění je problém, protože co vědí tři, vědí všichni; věřím, že časem se to provalí,
už devět let to tajím a nepřivádím rodinu do hanby;
při prozrazení a při hledání jiného zaměstnání bych měla v budoucnu nejspíše problém;
u lékaře ztráta anonymity, kdyby mě očipoval, tak bych se taky nedivila;
doklad — nechci mít nic co mě s tou prací spojuje;
v tomto oboru dívky často mění pracoviště;
lepší určit jednu ulici, než aby se prostitutky roztahovaly po celém městě;
práci na ulici nepodporuji;
zavedením registrací by se postupně pouliční prostituce stáhla na minimum;
ulice: divné,hnusné, nedělala bych to ze strachu,konkurence,více nás by bylo zmlácených;
Policie ČR ať kontroluje, městská ale ne - vykecají to;
policejní kontrola, to se nějak udělá, policie nechodí moc často;
nebezpečí zneužití kontrol od policajtů, budou holky vydírat;
osobně si myslím, aspoň co se týká místa, kde pracuji, že to moc neklapne. Je tu 90 % narkomanek, které nejsou schopny dojít ani k lékaři, natož běhat někde po úřadech kvůli
sehnání si Oprávnění;
stejně si nikdo Oprávnění nepořídí;
uteču do ciziny;
jak se hrabat ženám v soukromí;
jdu do domu za zábavou,pobavit se,vzít si peníze za společnost není špatné;
snadný způsob obživy pro studentku, která nemá čas pracovat 10 hodin denně;
existují i jiné sféry, kde se pracuje bez oprávnění;
říct prostituci podnikání je nesmysl, je to politika státu, spojená s ekonomickou krizí;
určitá regulace a přehled o situaci je potřeba, výborná je práce anonymních neziskových center, jen si neumím představit, že slečny budou chtít být někde oficiálně registrovány, protože
většina dělá tuto práci tajně, budou se bát prozrazení — třeba i v budoucnu, až s touto prací
skončí;
navíc, kdo nebude chtít, nezaregistruje se, bude to stejné jako s preventivními zdravotními prohlídkami;
spíše bych ocenila snahu o větší podporu center jako je toto. Jsem za ni vděčná;
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pokud bude zákon uznán, budu to respektovat, ale nesouhlasím s ním;
pochyby, nikdy to nebude normální zaměstnání jako jiné;
nechte to být, už takhle je to těžké;
myslím si, že akorát všechny holky půjdou na byty a tam si budou dělat to svoje bez
toho, aby to všichni věděli, a budou se schovávat za milenky a poroste nakažení chorobami;
zaměřte se na velké kluby, na malých privátech to postrádá smysl;
nesouhlasím s legalizací prostituce, nebudu klientům, kteří také vyžadují diskrétnost,
vydávat doklady o zaplacení;
a co masérské služby spojené s erotikou? a striptérky? a co sado-maso? pornoherečky? Za
to si také berou peníze;
např. když má žena partnera (nebo víc), tak také dostává peníze a dárky, potřebuje
potom také Oprávnění nebo co? Jak to asi chtějí rozlišovat?;
nesouhlasím s prostitucí na ulicích, ale v klubech a privátech s tím nevidím problém, je
to anonymní a nikoho to nezatěžuje;
myslím si o tom, že to bude pro naši společnost lepší, i v některých okolních zemích je
to již platné, např. v SRN;
zkuste si to v dnešních podmínkách a pak se nad tím zamyslíte jinak; jsem mladá a někdy v budoucnu chci žít bez nálepky „prostitutka“;
důležité je se postarat o své děti, když byl jejich otec nezodpovědný. Základ je co nejvíce vzdělání, to je, na čem mi záleží.
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Příloha:
Dotazník – brněnská verze
Milé dámy,
v blízké době půjde do Parlamentu ČR Návrh zákona, nazvaný Zákon o regulaci prostituce. Budete to hlavně Vy, koho se zákon bude týkat, a my bychom chtěly, aby byly slyšet
i Vaše hlasy, a to ještě před tím, než zákon projde schvalovacím procesem. Proto chceme znát Váš názor na tento zákon. V dotazníku Vás budeme seznamovat s hlavními body
navrhovaného zákona, a od Vás bychom rády získaly informace, co si myslíte o Návrhu a
jeho jednotlivých paragrafech, rády bychom získaly Vaše komentáře, názory, postřehy
atd. Celé znění návrhu zákona najdete na
http://magistrat.praha-mesto.cz/84761_Praha-pripravila-navrh-zakona-o-regulaci-prostituce
Budeme zjišťovat i něco o Vás, ale jen základní informace. Dotazník je anonymní, data
budou zpracována hromadně a takto budou i prezentována – ve formě statistických
tabulek. Prosíme o vyplnění všech položek, které se Vás týkají, nezodpovězené otázky
znehodnocují celý dotazník. Prosíme Pište čitelně! Pokud Vám něco nebude jasné, zeptejte se naší pracovnice.
Teď se asi chcete zeptat, k čemu to všechno bude a zda to má vůbec význam.
Myslíme si, že má. Něco by se mělo udělat. Hodláme uspořádat seminář pro novináře,
kde by se výsledky šetření prezentovaly. Určitě je to bude zajímat a my doufáme, že se
podaří, aby něco z toho, co si o navrhovaném zákonu myslíte, prosáklo i mezi poslance.
V každém případě umístíme výsledky šetření na naše webové stránky a na zpravodajský
server aktuálně.cz.
Začněme tím nejjednodušším, ať se do toho trochu dostanete!
1. Ve kterém roce jste se narodila?..................................................... /Vypište!/
2. Jaké jste národnosti?................................................................... /Vypište!/
3. Kolik máte dětí? ........................................................................./Vypište!/
Z toho: kolik jich máte ve vlastní péči? ................................................/Vypište!/
4, Jste (zakroužkujte): svobodná............
vdaná ................
rozvedená...........
jiné...................

1
2
3
4

5. Ví někdo z Vašich blízkých o tom, co děláte, resp., že poskytujete sexuální služby?
(Zakroužkujte!)
			
ne, nikdo to neví ........ 1
			
ano......................... 2
Vypište, kdo o tom ví?...............................................................................
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6. Kde převážně pracujete? (Zakroužkujte pouze jednu odpověď!)
na ulici			
v klubu			
dělám Eskort			
na privátu			
jinde /Vypište!/		

1
2
3
4
5 ........................

Nyní k vlastnímu Návrhu Zákona o regulaci prostituce.
7. Hlavní ustanovení: Od všech, kdo poskytují sexuální služby, se bude vyžadovat Oprávnění k provozování prostituce. Napište nám, co si o tom myslíte? (Pokud bystě měla
málo místa, pokračujte z druhé strany papíru!)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
Nyní se zaměříme na jednotlivé paragrafy navrhovaného zákona, budeme Vás o nich
stručně informovat a Vy nám prosím odpovězte, zda v nich vidíte problém a v čem?
8. Místo, kde se o udělení Oprávnění k provozování prostituce žádá:
Na obecním úřadě ve správním obvodu, kde pracujete. To znamená, že pokud pracujete např. v Mouline Rouge, žádáte o Oprávnění na Úřadu Brno – Střed.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!).........................................................................
Co se pro vydání Oprávnění vyžaduje?
9. Veškeré Vaše osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště a místo podnikání.
Myslíte si, že by to byl pro Vás představovalo velký problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!).............................................................................
10. Způsobilost k právním úkonům:
Myslíte si, že by to byl ve Vašem případě Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!).............................................................................
22

Na tuto otázku odpovídají pouze cizinky.
11. Pro udělení Oprávnění je třeba vízum nad 90 dní.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!)........................................................................
Dále zase pokračují opět všichni.
Další požadavky pro vydání Oprávnění k provozování prostituce.
12. Výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo rovnocenný doklad vydaný ve státě, jehož
jste občankou nebo kde jste byla naposled. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!).............................................................................
13. Potvrzení od lékaře, že jste zdravá
Myslíte si, že by to byl ve Vašem případě problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!)........................................................................
14. Doklad o tom, že jste v České republice zdravotně pojištěna.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!).......................................................................
15. Doklad o zaplacení správního poplatku – výše není zatím určena - plus 2 barevné
fotografie, kde jste k poznání.
Myslíte si, že by to byl pro Vás problém? (Zakroužkujte!)
ne
1
ano
2
Pokud ano, proč? (Vypište!)........................................................................
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Co si myslíte o následujících informacích?
16. Oprávnění k provozování prostituce platí jeden rok a pouze v jednom správním obvodu. Pokud jste pracovala v Mouline Rouge a půjdete pracovat jinam, např. do
Angelu, musíte požádat o nové Oprávnění na Úřadu Brno - Komárov. Napište nám, co
si o tom myslíte:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
17. Jaký je Váš názor na práci na ulici? Zatím je to v obci zakázáno. Myslíte si, že by
obec měla určit místo, kde by bylo nabízení sexuálních služeb na ulici povoleno a
event. by měla pro to vytvořit podmínky, čili. vytvořit tzv. uličku lásky. (Zakroužkujte!)
ne, neměla .............................. 1
Proč? (Vypište!)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ano, měla by takové místo určit..... 2
Proč? (Vypište!)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Bu, bu, bu…aneb
18. Kdo bude to kontrolovat (v klubu, na ulici, na privátu), že máte platné Oprávnění?
Policie ČR a obecní (městská) policie. (Zakroužkujte!)
Myslíte si, že by to byl problém?
já v tom problém nevidím		
1
ano, bude to problém		
2
Pokud ano, v čem? (Vypište!)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
19. Co se stane, pokud nebudete mít Oprávnění k provozování sexuálních služeb:
a)Obdržíte pokutu do 50 000,- Kč;
b)Pokud si např. otevřete tajný privát, a přijde se na to, může pokuta dosáhnout až 2 000 000,- Kč.
Napište nám, co si o tom myslíte?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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20. A ještě se zamyslíme nad tím, jak je Zákon o regulaci prostituce nazván. Myslíte si,
že by jste ho byla schopna lépe přijmout, kdyby se jmenoval jinak.
Napište nám, jak by se podle Vás mohl jmenovat?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Jak nazýváte svou práci? /Vypište!/
..............................................................................................................
A sebe, pokud se Vás někdo ptá, co děláte?
..............................................................................................................
21. Úplně nakonec nám napište všechno, na co jsme se my nezeptaly, a co Vám připadá
důležité a chtěla byste to nám i celému světu sdělit.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Moc Vám děkujeme a SLIBUJEME, že Vaše podněty nenecháme ležet ladem.

Pracovnice R-R.
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