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ÚVODNÍ SLOVO

ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám ze sexbyznysu zdravotní, sociální, terapeutické a právní služby.
Snažíme se o komplexnost služeb tak, aby ženy dostaly pomoc či radu, kterou v daný moment potřebují. Tím, že monitorujeme změny v sexbyznysu a zároveň mluvíme se ženami, které nám důvěřují,
můžeme sledovat, jaká témata se nejčastěji objevují, a zaměřit se na jejich řešení. Jedním z těchto
témat je násilí.
Násilím se ROZKOŠ bez RIZIKA zabývá intenzivněji již několik let. Vedle práce s klientkami se
snažíme pracovat s aktéry/aktérkami, kteří jsou příčinou násilí, a snažíme se ovlivňovat i prostředí
a politiky, jež mají též dopad na násilí v sexbyznysu. A jak to vše začalo? Nejdříve jsme naši pozornost zaměřili přímo na ženy. Pustili jsme se do mapování násilí v sexbyznysu a ženám jsme předávali
informace o možnostech pomoci z naší strany. Byli jsme často první a jediní, s kým mohly otevřeně
mluvit o zažitém násilí. Doplnili jsme proto své dovednosti o poradenství zaměřené na násilí a trauma, a rozšířili tak naše služby o specializované poradenství k násilí a terapeutické služby. Postupně
jsme zavedli internetovou poradnu a chat a díky tomu jsme zpřístupnili služby R-R dalším ženám,
které chtějí zůstat v anonymitě či nemají možnost navštívit naše pobočky. Dařilo se nám získávat další a další informace o násilí v sexbyznysu, a proto jsme se rozhodli uskutečnit výzkum, který by nám
poskytl reprezentativní a statisticky podložená data o násilí. Snažili jsme se zmapovat, jaké má podoby, jakým způsobem se děje, kam se ženy obracejí o pomoc, kdy jsou nejvíce ohroženy atd. Výsledky
jsme shrnuli v publikaci Tak tohle ne! Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení (2016). Ve zmiňovaném
projektu jsme také poprvé více zapojili ženy, jichž se násilí týká a které samy vědí, co by ostatním ženám mohlo pomoci. Staly se expertkami na dané téma. Poskytovaly nám konzultace, připomínkovaly
vznikající materiály i výzkum.
Data, která jsme získávali, nám umožnila rozvíjet další nástroje pro ženy pracující v sexbyznysu.
Vytvořili jsme e-learningové kurzy, které reflektují situaci žen pracujících v sexbyznysu. Výzkum nám
potvrdil, že nejohroženější skupinou jsou ženy, které do sexbyznysu nově vstupují a pro něž cíleně
žádné služby ani rady neexistují. Dále se nám potvrdilo, že ženy nejčastěji zažívají násilí ze strany
zákazníků. E-learningové kurzy, které najdete na našem webu, tedy reagují na tato zjištění. První kurz
je pro ženy, jež do sexbyznysu vstupují či v něm pracují. Cílem kurzu je snížit rizika dopadů sexuální práce a násilí. Druhý kurz je zaměřen na zákazníky a hravou formou se jim snaží říci, že sexuální
práce je práce a že je vhodné se chovat k ženám v sexbyznysu důstojným a respektujícím způsobem.
Vlastně jim dává doporučení, jak se chovat v nočním klubu.

Dalším cílem projektů zaměřených proti násilí bylo bořit předsudky vůči sexuální práci, a to prostřednictvím médií, publikační činnosti, workshopů, konferencí a pomocí rozhovorů se ženami, které sexuální
služby poskytují. Psali jsme a hovořili o tom, že násilí se v sexbyznysu objevuje, ale že je možné ho eliminovat, není totiž automatickou přítomnou součástí této práce a ženy si ho nemusí nechat líbit. V praxi jsme
se totiž potkávali i se ženami, které byly přesvědčeny, že násilí k sexbyznysu patří a nemohou se vůči němu
vymezit.
V zatím posledním projektu, orientovaném na strukturální násilí, tedy násilí ze strany policie a institucí, jsme šli ještě dál. Vytvořili jsme expertní koedukovanou skupinu složenou z pracovnic a pracovníků
neziskových organizací, samosprávy, policie a žen ze sexbyznysu. Skupina se zúčastnila stáže v Norsku,
společně pracovala na tématech druhého výzkumu a publikaci. Obsahem společných diskuzí bylo také to,
jak by všechny tyto skupiny spolu mohly dobře komunikovat a spolupracovat. Výsledkem spolupráce je
tato kniha Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie.
Jak vidíte, postupujeme systematicky a pravidelně vyhodnocujeme potřeby cílové skupiny. Snažíme se
měnit prostředí i politiku. Nechceme jen hasit požár v tom, že budeme ženám pomáhat zvládat traumata,
vyrovnat se se situacemi, které nemusely zažít. Chceme těmto situacím předcházet, aby se neděly. Přejeme
si, aby díky naší společné práci mohly tyto ženy v klidu a důstojně pracovat, a pokud se jim děje nějaké
bezpráví, neměly obavy požádat o pomoc.
Lucie Šídová,
výkonná ředitelka organizace ROZKOŠ bez RIZIKA
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CESTA K SEXBYZNYSU BEZ NÁSILÍ VEDE PŘES ZMĚNY SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU
– PŘEDMLUVA

Zákazník, manažer či manažerka nebo kolegyně nejsou v sexbyznysu jediným potenciálním zdrojem násilí
namířeného vůči sexuálním pracovnicím. Ženám poskytujícím sexuální služby ubližují i mnohé společenské
instituce včetně těch, které by jim měly poskytovat ochranu či pomoc. Násilí a útlak tak nezpůsobuje konkrétní člověk tváří v tvář jednotlivé ženě. Zraňování v takovém případě vychází z nastavení společenských
struktur a zasahuje mnohem větší skupinu osob. Mluvíme proto o strukturálním násilí. A právě o strukturálním násilí a jeho dopadech na život a práci žen, které poskytují sexuální služby, je tato kniha.
V publikaci Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie se, jak název ostatně napovídá, zaměřujeme na vliv legislativy na život a práci žen poskytujících sexuální služby a na jednání policie
či strážníků. Než se však podrobněji zastavím u jejího obsahu a představím jednotlivé kapitoly, jak bývá
u předmluvy obvyklé, stručně bych chtěla nastínit cestu, která nás k tématu strukturálního násilí dovedla. Chtěla bych také připomenout, že přímé násilí tváří v tvář, u něhož jsme své aktivity začínali, a násilí
strukturální jsou problémy, které jsou spolu úzce propojené, a jejich úspěšné řešení vyžaduje komplexnější
přístup. Zajímavé při tom je, že ke strukturálním problémům souvisejícím s přímým násilím nás přivedlo
nejen studium zahraničních publikací, ale především samy ženy poskytující sexuální služby, které s námi
spolupracovaly na realizovaných výzkumech. Ale teď již popořadě.
Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA se rozhodla intenzivněji ponořit do řešení mechanismů násilí, jemuž čelí
ženy poskytující sexuální služby, zhruba před třemi lety. Podrobněji o důvodech, proč tomu tak bylo,
i konkrétních aktivitách v rámci projektů píše výkonná ředitelka organizace Lucie Šídová v úvodu této knihy.
Jak také zmiňuje, jednou z důležitých aktivit na naší cestě byla i realizace prvního komplexnějšího výzkumu na téma násilí v sexbyznysu v České republice, jehož výsledky jsme shrnuli v publikaci Tak tohle ne!
Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení (2016). V rámci tohoto výzkumu jsme se žen poskytujících sexuální
služby ptali zejména na jejich individuální zkušenosti, potřeby a doporučení, jak se chránit.
Již v průběhu prvního výzkumu se však začala vynořovat nová rovina problému násilí. Ženy nám
vyprávěly nejen o tom, co přímo zažily. Nezávisle na sobě většina z nich zdůrazňovala význam kontextu,
ve kterém byly násilí vystaveny. Mluvily jak o uspořádání fyzického prostoru, který může být více či méně
nebezpečný, tak i o prostoru společenském – o institucích, legislativě a obecném vnímání práce v sexbyznysu. Kromě individuálních potřeb a strategií, jak se bránit, jsme proto obrátili pozornost i na prostředí, jež
sexuální práci obklopuje. Tato perspektiva – tzv. environmentální pohled – umožňuje příčiny násilí vysvětlovat ve vztahu k širšímu prostředí, ve kterém k němu dochází. Pokud hledáme řešení problému násilí,
tak nás to, zjednodušeně řečeno, pak na teoretické i praktické rovině vede k tomu, že se musíme zaměřit
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na změny prostoru, který vznik násilí umožnuje, či dokonce jeho rizika posiluje. Cesty k bezpečnější práci
v sexbyznysu tedy vedou přes změnu prostředí, v němž je provozována – fyzického, sociálního, ekonomického i politického.
Prostředí pro poskytování sexuálních služeb je vytvářeno mimo jiné i legislativou, jež prostituci upravuje,
a také dalšími institucemi, které se na tvorbě a vymáhání norem podílejí. O těchto institucích nám také
ženy při prvním výzkumu hodně vyprávěly. Za alarmující jsme považovali zejména zkušenosti sexuálních
pracovnic s násilím ze strany policie či strážníků, tedy těch institucí, které tu jsou mimo jiné proto, aby násilí
předcházely a případně jeho následky řešily. Chtěli jsme tudíž hlouběji porozumět tomu, co se děje, a zahájit na toto téma společenskou diskuzi.

Strukturální násilí je jiné než násilí v tváří v tvář. Nikoli však méně závažné

Po výzkumu interpersonálního násilí, jehož výsledky přinesla publikace Tak tohle ne!, proto vznikl další projekt, v rámci něhož byla vydána i tato kniha. Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA tentokrát navíc spojila své síly
se Spolkem Ulice Plzeň, se ženami, které mají přímé zkušenosti s prací v sexbyznysu, a zástupci a zástupkyněmi z řad policie, strážníků i MHMP. V rámci projektu jsme se rozhodli nejen problém dále zkoumat,
ale i začít společně o něm diskutovat a řešit ho. Na následujících stránkách se proto dočtete o různých
pohledech na věc i praktických zkušenostech a možných řešeních.
Publikace Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie vznikala postupně. Hlavní perspektivou a zároveň strukturujícím principem celé knihy bylo hledisko žen, které poskytují sexuální služby,
jež jsme získali především v rámci výzkumu. Ženy s různými zkušenostmi, rozdílného věku a působící
v sexbyznysu různě dlouhou dobu a v odlišných prostředích s námi však spolupracovaly nejen na výzkumu, byly také členkami expertního týmu, jenž v diskuzích i na společné stáži hledal řešení problému.
V průběhu času se z vyprávění žen, v rozhovorech i při čtení zahraničních textů znovu ukazovala důležitost
širšího úhlu pohledu na věc. Kromě samotného problému násilí a překračování pravomocí ze strany policie
a strážníků, na něž byl projekt především zaměřen, se ukázal jako významný také vliv legislativní úpravy
prostituce. Protože se jedná o téma, které je nyní předmětem diskuzí na evropské, ale i globální úrovni,
obsah knihy jsme o něj rozšířili.
Navíc, problémy, jež vznikají v souvislosti s legislativou, a ty, které se pojí k interakcím sexuálních pracovnic s policií a strážníky, jsou spolu provázané. Zejména druhé zmiňované téma, jak se ukázalo ve výzkumu
i v zahraniční literatuře, přímo souvisí s prvním. Publikaci jsme pak rozdělili na dva propojené tematické
celky, jež po teoretické stránce spojuje právě koncept výše zmiňovaného strukturálního násilí.
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Zákony, které nechrání, ale ohrožují

První část knihy se detailněji zabývá vlivem legislativy (zákonů a vyhlášek), jež upravují poskytování sexuálních služeb, na pracovní a osobní život žen, které poskytují sexuální služby, včetně dopadu na jejich důvěru
v instituce, jako je policie či strážníci.
Tuto část otevírá text Jany Polákové Jak na to? Veřejný pořádek, snížení kriminality a posílení postavení sexuálních pracovnic, který se zabývá právními úpravami poskytování sexuálních služeb a především
možnostmi, jak řeší problémy obdobné těm v České republice v jiných státech. Jana vybrala z realizovaného výzkumu, ale i z praxe ROZKOŠE bez RIZIKA ty problematické oblasti, v nichž se ukázalo, že má
stávající legislativa v České republice na bezpečí, dobré pracovní podmínky, ale i přístup ke spravedlnosti
žen poskytujících sexuálních služby negativní vliv. U každého z problémů pak na základě analýzy zahraničních úprav nabídla konkrétní příklady řešení obdobných situací v zahraničí. Text nabízí širokou paletu
konkrétních možností řešení, jež mohou posloužit jako inspirace pro Českou republiku jako stát, ale i obce
či města, která řeší otázky pouliční prostituce.
Čtenářky a čtenáři, kteří se zajímají o konkrétní zkušenosti žen s aktuální legislativou v České republice, si
mohou přečíst text Petry Kutálkové Zákony, které nechrání. Na základě konkrétních zkušeností, s nimiž se nám
svěřily ženy pracující v sexbyznysu v průběhu výzkumu, Petra popsala nejen vliv zákonů a vyhlášek obcí, které regulují prostředí sexbyznysu přímo, ale i dopad těch zákonů, jež se úpravy sexbyznysu přímo netýkají, ale
jejich podoba s ní přímo souvisí. Z rozhovorů se ženami totiž vyplynulo, že legislativní (ne)upravení prostituce
se negativně promítá i do dalšího nastavení práva sociálního zabezpečení či bezpečnosti a ochrany při práci.
V závěru textu pak Petra s využitím dat z výzkumu, ale i analýzy zahraniční literatury ukazuje negativní vlivy
kriminalizačních politik na bezpečí a sociální situaci žen v sexbyznysu a jejich strukturální ukotvení. Podobně
jako Jana také shrnuje, kudy by se měly ubírat cesty vedoucí k odstranění strukturálních nerovností způsobujících sociální propad a v některých případech i další utrpení žen pracujících v sexbyznysu.
Michala Hánová, jedna z aktivních členek expertní skupiny, jež se sešla v projektu, a především odbornice na prevenci kriminality, prostřednictvím rozhovoru Jak obhájit potřebnost služeb pro osoby pracující
v sexbyznysu, když z hlediska zákona neexistují? přibližuje problémy, které přináší absence definice prostituce do politik prevence kriminality a zejména do oblasti dotační podpory skupin, jež jsou kriminalitou
ohroženy. Podle Michaly se pak specifické potřeby osob v sexbyznysu, ale i dalších skupin pak jen obtížně
vměstnávají do obecně definovaných kategorií dotačních titulů. Východiskem by mohlo být vymezení
prostituce jako jevu a její regulace, jež by zohlednila také ochranu osob, které sexuální služby poskytují.
Posledním textem v této části publikace je příspěvek Jiřího Frýberta Prostituci nelze řešit útiskem nejslabších a nejzranitelnějších, komentující návrh zákona o regulaci prostituce. Tento text Jiří napsal pro Deník
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Referendum již před časem, v roce 2014, tedy v době, kdy se o návrhu zákona mělo hlasovat. Text jsme se
rozhodli přetisknout především proto, že návrh zákona, který Jiří ve svém textu rozebírá, je v mnoha ohledech typickým příkladem toho, jak může legislativa přímo či nepřímo marginalizovat a stigmatizovat určitou
skupinu osob – v tomto případě zejména ženy, které poskytují sexuální služby na ulici. V textu se např.
dozvíte, že chybná je již motivace, s níž byl zákon připraven – tedy ochrana mravnosti a veřejného pořádku,
snazší kontrola a vymáhání daní. Podle Jiřího však návrh zapomíná právě na ochranu práv a zájmů těch,
kteří tuto nebezpečnou a těžkou práci vykonávají. V textu jsou podrobně rozebrané také další aspekty
zákona, včetně často diskutovaných dopadů registrace sexuálních pracovnic a pracovníků či povinných
zdravotních prohlídek, a ukázány příklady toho, kdy zákon podporuje nerovnost mezi těmi, kdo služby nabízejí, a těmi, kteří je nakupují, či provozují zařízení, kde jsou služby poskytovány. Protože zákon nebyl dosud
definitivně zamítnut, výzva autora, jenž doporučuje tento i podobné návrhy odmítnout, je stále aktuální.

Násilí, nepříjemnost nebo užitek? Vztahy mezi policií, strážníky a ženami poskytujícími
sexuální služby

Druhá část publikace se věnuje konkrétní podobě strukturálního násilí, jež se v praxi projevuje jako přímé
násilí, zneužívání pravomocí či jiné problematické jednání směřované vůči ženám poskytujícím sexuální
služby ze strany strážníků či policie. Jak ukazuje teorie, ale i zjištění z výzkumů či z praxe, násilí i další problematické jednání ze strany zmiňovaných složek není jednorázovým selháním jednotlivců, ale systémovým
problémem, který se opakuje. Je proto jedním z příkladů strukturálního násilí – problému zakořeněného
hluboce v nastavení společnosti, který souvisí s nerovnováhou moci mezi různými skupinami a jehož důsledkem je sociální vyučování těch, kteří mocí nedisponují.
Toto téma otevírá text Proč s námi nejednají slušně?, shrnující výsledky kvalitativního výzkumu mezi
ženami poskytujícími sexuální služby. Petra Kutálková na základě zjištění z výzkumu podrobněji popisuje
5 typů situací, ve kterých dochází k násilí či dalším konfliktům v interakci žen poskytujících sexuální služby a policie či strážníků. Dočtete se o problémech, kterým byly ženy vystaveny při policejních raziích,
při pobytu na policejní stanici následovaném výslechem, při kontrolách na ulici či v situacích, které měly
nějakou vazbu k pracovnímu prostoru, nebo souvisely s povahou výdělečné činnosti žen. Poslední situací,
kde dochází k násilí či jinému problémovému jednání, je ta, kdy žena volá policii či strážníky o pomoc. Text
shrnuje také příklady dobré praxe a potřeby žen ve vztahu k policii či strážníkům a na jejich základech
formuluje doporučení ke změnám, jež ukazují jak na možné drobné kroky, které mohou učinit vedoucí
jednotlivých útvarů ve svých složkách, tak i na nutné systémové změny.
Konkrétním zkušenostem žen s policií a strážníky i širším souvislostem problémů násilí ze strany policie
se věnuje také text Jiřího Frýberta Frustrace na obou stranách. Interakce mezi světem pouliční prostituce
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a světem policejním, který na základě dlouholeté praxe terénního pracovníka Spolku Ulice Plzeň popisuje
situaci v lokalitách, kde působí. Jiří se do hloubky zabývá zejména dopady represivních vyhlášek na povahu interakce žen se strážníky či policií a zamýšlí se nad tím, zda represivní přístup může vést k tomu, že
ženy přestanou sexuální služby na ulici nabízet. Jiří na základě množství příkladů ukazuje, že represí lze
sice ženy vytlačit mimo obce, od poskytování sexuálních služeb je však vyhláška neodradí. Je to i proto, že
v mnoha případech jsou ženy na příjmech z trasy existenčně závislé. Navíc represe vede k tomu, že jsou
ženy vystaveny dalším rizikům násilí, např. když ze strachu z pokut se zákazníky nemohou déle vyjednávat,
a tím si i ponechat čas k posouzení, zda se nejedná o násilníka, či jsou nuceny pracovat v místech mimo
obec, kde je riziko násilí vyšší. A protože jsou vztahy s policií v kontextu nastavení vyhlášky a politik obcí
problematické, pokud se ženy stanou obětí trestného činu, tuto skutečnost zpravidla neohlásí.

V závěru publikace je zařazen text Sarah Sangesland Warpe a Idy Elin Kock z norské partnerské organizace Pro Sentret s názvem Když stojíš na dešti, tak nemůžeš čekat, že zůstaneš suchá, ve kterém autorky
reflektují problém násilí na ženách v sexbyznysu v Norsku. Text potvrzuje, že problém násilí na sexuálních
pracovnicích a legislativní i institucionální bariéry v přístupu k pomoci jsou obdobné napříč státy.

K problematice násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků, ale i k dalším tématům se skrze
rozhovory o své názory podělili zástupce Městské policie Praha Stanislav Hyžík v textu nazvaném Prostituci
nelze vymýtit represí či pracovník SKPV PČR Jaroslav Hrabálek, rozhovor s ním jsme nazvali Špatná zkušenost s jedním policistou znamená špatnou zkušenost s policií jako organizací. Svůj pohled na problém nám
poskytla také Jana Černochová, starostka městské části Praha 2, na jejímž území leží část Karlova náměstí,
kde je pouliční nabízení sexuálních služeb dlouhodobě rozšířené. Rozhovor s názvem Regulace prostituce
ano, nikoli však její provozování na veřejnosti přináší jednak pohled paní starostky na úpravu prostituce
jako takové a jednak se vyjadřuje k problémovým interakcím sexuálních pracovnic především s městskou
policií. Také v rozhovorech se Stanislavem a Jaroslavem se mimo jiné dočtete, jak dotazovaní vnímají stávající legislativní úpravu prostituce a jak nahlížejí na problém násilí ze strany policie či strážníků vůči ženám
poskytujícím sexuální služby. Jaroslav i Stanislav pak také popisují, v čem mohou být složky, kde působí,
ženám užitečné či jak se zachovat, pokud ženy mají pocit, že je jednání konkrétních pracovníků a pracovnic
policie či strážníků nekorektní. A protože Stanislav i Jaroslav byli členy expertního týmu projektu a mimo
jiné se zúčastnili zahraniční stáže v norském Oslu, zmíní se také o přínosech účasti v projektu pro svoji práci. Rozhovory pro publikaci připravili a vedli jak pracovnice a pracovník zúčastněných NNO, tak i jedna ze
sexuálních pracovnic, jež se rovněž jako expertka na projektu podílela.

Výsledkem těchto diskuzí je nejen samotná podoba publikace, ale také poslední text Sedm kroků
k odstranění násilí a nevhodného jednání ze strany policie a strážníků vůči ženám, které poskytují sexuální
služby, jenž knihu uzavírá. Na poměrně malém prostoru jsou zde prezentovány identifikované nejpalčivější
problémy v oblasti interakcí sexuálních pracovnic a policie či strážníků a optimální stav, kam by situace
měla směřovat. Díky praktickým zkušenostem, jejichž nositelkami a nositeli byli ti, kteří se v projektu některé z aktivit účastnili, pak tento dokument obsahuje také u každého problému návrh malého realizovatelného kroku, jenž může být tím prvním na cestě k řešení nastíněných úkolů.

Oddíl věnovaný násilí a nevhodnému jednání ze strany policie doplňují dvě v praxi snadno využitelné
sady doporučení, jež vznikly jako výsledek diskuzí v průběhu projektu: Sedm vzkazů pro policii a strážníky
od organizací poskytujících sociální a zdravotní služby sexuálním pracovnicím a Sedm vzkazů policie a strážníků sexuálním pracovnicím. Jak názvy napovídají, ze strany policie a strážníků a NNO zde zaznívají rady
pro postup v konkrétní situaci, která může být potenciálně problémová.

Vzájemnou úctou a spoluprací ke změně společenských institucí

Příprava výzkumů, publikace, ale i implementace celého projektu se nesla v duchu dialogu aktérů a aktérek
z řad pracovnic a pracovníků NNO, sexuálních pracovnic, policie, strážníků či zaměstnanců a zaměstnankyň
místních samospráv, jenž se odehrával jak na formálních fórech, jako jsou konference, pracovní či diskuzní
setkání, tak i neformálně, např. na společné stáži v norském Oslu či prostřednictvím osobních konzultací.

Strukturální násilí i jeho konkrétní podoby, na něž kniha poukazuje, jsou problémem, jehož řešení vyžaduje jak systémové změny na úrovni společenských institucí, tak i v myšlení konkrétních lidí. Takové změny
nelze očekávat okamžitě, jejich realizace vyžaduje čas, úsilí a především zapojení mnoha různých aktérů.
Pokud se změny podaří, dojde také ke snížení míry násilí tváří v tvář, jehož zkoumání nás k nastíněným
problémům dovedlo a jehož eliminace je více než potřebná.
Jak upozorňují teoretici a teoretičky zkoumající veřejné politiky i lidé z praxe, dopady systémových změn
nejsou zpravidla patrné okamžitě, je potřeba čas a zejména dlouhodobější monitoring změn a případně
úpravy opatření, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů. Touto skutečností, jak připomíná Paul Farmer,
jeden z propagátorů konceptu strukturálního násilí, se však nesmíme nechat odradit. Je nutné zahájit aktivity, jež ke strukturálním změnám povedou, ale zároveň věnovat každodenní úsilí hledání cest, jak následkům strukturálních nerovností předcházet či je alespoň zmírňovat. V tomto duchu je koncipována
i tato kniha, jejíž finální podobu vytvářeli pracovnice a pracovníci ROZKOŠE bez RIZIKA a Spolku Ulice
Plzeň – tedy organizací, které projekt realizovaly. K jejímu obsahu přispěli i další experti a expertky z řad
policie, strážníků, samospráv i stávajících a bývalých sexuálních pracovnic a dalších, kterým tímto za obě
organizace moc děkuji!
Petra Kutálková, editorka
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ÚVOD
„Nic jinýho mi nezbývá. Je to takovej ten rituál, že večer, i když
nechcete, tak se nějak oblečete,
namalujete, vyjdete ven. […] A nechci začínat někde jinde, z toho
mám strach. Ať bych šla na Václavské náměstí nebo do Perlovky nebo kamkoliv, jsou to nový
místa, kde mám strach, že se mi
může něco stát. Na tom Karláku
se pohybuju i se zákazníky tak, že
ten Karlák ani neopouštím. […]
Jde mi o to, mít bezpečí. I když si
sednu do auta, tak furt se točím
kolem Karlovýho náměstí. Prostě
když začne chlap být protivnej,
tak vystoupím a do dvou třech
minut jsme zase na Karláku. […]
Jsem ve vědomí, že to [mé místo] je bezpečí pro mě. Mně nikdo
jako nezabezpečuje bezpečí.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

Inspirace ze zahraničí.

Sexbyznys v ČR. Ulice Ve Smečkách, Praha 1 / foto: Jan Losenický

JAK NA TO? VEŘEJNÝ POŘÁDEK,
SNÍŽENÍ KRIMINALITY A POSÍLENÍ
POSTAVENÍ SEXUÁLNÍCH
PRACOVNIC.

„Na prvním místě pro městskou
část Praha 2 by měla být především spokojenost a bezpečí
zde žijících občanů, včetně dětí
a mládeže. Považuji za špatné,
byť jen skryté tolerování prostituce na území městské části.“

Jana Černochová, starostka Prahy 2 a poslankyně1

„A ten policista, ať chce, nebo nechce… On chce teda, protože by
ho jinak vyhodili z práce, měl
by problémy, musí dodržovat
zákon, a teda dělá nějakou represi. A z tohohle vyplývají pak
tyhle ty věci, jestliže on provádí represi, pak už je na tom, jakým způsobem provádí tu represi,
jakej je ohlas z druhý strany,

a pokud, to říkám znova, se nevyřeší to, kde budou ty holky
stát, kde budou moct tohle to
vykonávat a za jakých podmínek,
to znamená legislativně, tak
to tady budeme točit v kruhu.“
účastník fokusní skupiny 2

Jak můžeme z vybraných výroků vidět, různí
aktéři a aktérky na poli „prostituce“ mohou mít
rozdílné zájmy a pohledy na to, co by mělo být
optimální. Například ženy pracující v sexbyznysu
mohou mít potřebu zajištění bezpečí při své práci, místní občané a občanky mohou chtít zejména
„klid a čisté ulice“. S rozličnými pohledy, zkušenostmi či obavami jsme se setkali i ve způsobu
právního uchopení prostituce a nahlížení na problematiku zákona:

„Tak je to práce jako jiná, akorát
je pravda, že bychom měly platit to, co platí každej člověk,
když dělá v práci. Vím, že dřív se
říkalo, že máme mít živnostenský list, když pracujeme na tej
Domažlickej, abysme platily
daně. To ještě před dvouma rokama říkali policajti, ale co
se pak s tím stalo, to nevím.“

Silva, 11 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Absence zákona o regulaci prostituce nadále vysílá do společnosti signál, že tato šedá zóna,
často spojovaná se zločineckým
prostředím, si žije vlastním životem. Což je signál značně nežádoucí. Nemyslím si, že aplikace
standardních instrumentů pracovního práva na oblast prostituce by byla řešením. Legislativní
úprava by měla prostituci dát
pouze určitá pravidla hry, za úče-

Jana Poláková
1	 Rozhovor probíhal po e-mailu v květnu 2016
v rámci projektu Spojme se proti násilí
na ženách ze sexbyznysu.

2	 Fokusní skupina, jíž se účastnili zástupci
a zástupkyně různých složek policie, stráž-

níků, samospráv, vzdělavatelů a nevládních

organizací a která byla uspořádána R-R dne
10. 5. 2016.
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lem ochrany společnosti, nikoliv ji morálně ospravedlnit.“

Jana Černochová, starostka Prahy 2 a poslankyně

„Já jako tý legalizace se bojím.
Neříkám, že to je špatně, ale oni
to prostě navrhnou tak, aby to
člověku akorát přidalo starostí a v ničem nepomohlo.“

Erika, 12 zkušeností, privát, Praha

„Je to jejich, je to staletá profese,
která byla, je a bude, prostituce,
to nikdo nevymýtí, ale musí to
někdo zastřešit nějak zákonně. […] Ona [žena, která sexuální
služby poskytuje] musí respektovat to, že teda když bude zákonem dané, že bude prostituce
provozována v nějakém veřejném domě nebo kolem [nějakého
místa] nebo někde jinde, tak to
musí respektovat. A policie je tady
od toho, ne aby řešila to vymezené místo, ale jestli to dodržuje,
ten zákon, nebo nedodržuje.“
účastnice fokusní skupiny

Zkušenosti z odborné literatury a ze zahraniční
praxe přitom naznačují, že některé potíže, jimž
čelí sexuální pracovnice, ale i např. místní komunita, mohou být uspokojivě řešeny tak, aby vyšly
vstříc požadavkům všech zúčastněných stran.
Znamená to však obvykle dlouhou cestu, která
nutně vyžaduje spolupráci a zapojení všech stran,
jichž se týká. Přitom je možné klást si otázky, jakým způsobem může legislativa a především
její implementace myslet na to, aby posilovala postavení sexuálních pracovnic a pracov-

níků a pomohla jejich sociálnímu začleňování
a zároveň vyšla vstříc i požadavkům na veřejný pořádek či ochranu veřejného zdraví.
Cílem textu je přinést určitou ochutnávku opatření, která mohou být inspirací pro tvůrce a tvůrkyně politik k prostituci na státní či lokální úrovni
a mohou sloužit jako podklad pro diskuzi ke změnám a způsobům, jak legislativně uchopit prostituci
v ČR či jak se vypořádat s tématy, která v sobě
zahrnují konflikt veřejného pořádku a ochrany práv
osob poskytujících sexuální služby. Soustředím se
přitom na základní okruhy problémů, jimž čelí sexuální pracovnice, které byly identifikovány v našem
výzkumu. Možná řešení, doporučení či opatření
jsou vybrána na základě rešerše odborné literatury
(dostupných analýz, studií a článků), a to s ohledem na směry, které si daly za cíl zlepšit postavení
sexuálních pracovnic a pracovníků a jež vycházely
z pragmatických principů a snažily se zohlednit
veřejný zájem a lidská práva. V textu vycházím i ze
zkušeností načerpaných během zahraničních stáží,
a to především ze zemí, které legalizovaly poskytování sexuálních služeb jako jednu z forem práce
(Německo, Nizozemí).3

PRÁVNÍ PŘÍSTUPY K PROSTITUCI /
SEXUÁLNÍ PRÁC I4

Celosvětově můžeme nalézt různé právní přístupy
k uchopení prostituce (např. od kriminalizace
ve většině států USA po dekriminalizaci uplatňovanou Novým Zélandem). V Evropě rovněž existují různorodé přístupy (podrobně viz
Bellak-Hančilová, 2014), které někdy zcela odlišně
nahlíží na poskytování sexuálních služeb. Například v případě německé a nizozemské legislativy
se jedná o legitimní způsob obživy, naopak v případě tzv. severských modelů jde o projev násilí
mužů na ženách. Zvolený právní přístup odráží
hodnotové nastavení a klade si různé cíle, jež

3 	 Stáže uskutečněné v projektu R-R „Ze sexbyz-

4 	 Bližší vysvětlení termínů prostituce a sexuální

služeb. Pokud chci více zdůraznit hledisko po-

práce a to, v jakých kontextech jsou obvykle

jímání prostituce jako formy práce, používám

rodní spolupráce v období 2012–2013, pod-

užívány, je obsaženo např. ve zdrojích (Polá-

označení sexuální práce, práce v sexbyznysu,

pořeném z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze

ková, 2012; Poláková, 2016). V textu používám

včetně označení těch, kdo v této sféře pracují

státního rozpočtu ČR.

pojem prostituce převážně v kontextu ustále-

– sexuální pracovnice a pracovníci.

nysu na trh práce“ v rámci programu Meziná-

ného pojmu pro fenomén prodeje sexuálních

Sexbyznys v ČR. Ulice Ve Smečkách, Praha 1 / foto: Jan Losenický
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jsou následovány konkrétními opatřeními. Těmi
může být například zlepšení postavení sexuálních
pracovnic, jejich pracovních podmínek, ale i omezování prostituce.
Jak upozorňují autoři studie „Prostituce jako
morální politika: proč je tak obtížné vytvářet
a udržovat účinnou politiku prostituce“5 (Wagenaar a další, 2012), je nutné zabývat se praktickou
implementací jednotlivých právních přístupů,
aby mohlo být dosaženo cílů zákonů, v opačném případě vzniká mezera mezi deklarovanou
a skutečně uplatňovanou veřejnou politikou, která
může vést k nezamýšleným důsledkům. Zmínění
autoři studie rovněž argumentují, že zaujímaná
politika k prostituci vykazuje znaky morální politiky (morality politics), mezi něž řadí například to,
že ústřední úlohu v ní hraje explicitní ideologie,
odolává faktům, symbolická rovina tvorby politik
je považována za důležitější než jejich implementace a má tendenci podléhat radikálním a náhlým
změnám. Ve svých tezích dochází k závěru, že
politika zaujímaná k prostituci by měla být brána
stejně vážně jako veřejné politiky v jiných oblas-

5 	 Z anglického originálu „Prostitution as Morality
Politics or Why It Is Exceedingly Difficult To De-

tech správy, jako jsou např. zdravotnictví, školství,
práce aj., aby mohlo být dosaženo dodržování
práv sexuálních pracovnic, ale i tvorby bezpečného a rozmanitého veřejného prostoru ve městech.
K tomu je třeba vyvarovat se soupeřivé morální
politiky a zaujmout pragmatický a humánní styl
tvorby politiky, který bude mimo jiné založen
na přizvání sexuálních pracovnic, jejich zákazníků,
provozovatelů sex podniků a obyvatel míst, kde se
poskytují sexuální služby, k tvorbě a implementaci
veřejně politických opatření (Wagenaar a další,
2012).

NA KOHO MŮŽE CÍLIT LEGISLATIVA
K PROSTITUCI A JAK?

Ideologický přístup a na něj navazující opatření
vztahující se k prostituci můžeme obecně roztřídit
na ty, které se zaměřují na (Mossman, 2007):
t zv. třetí stranu (tj. provozovatele sex podniků
a další osoby, které organizují podmínky pro
poskytování sexuálních služeb atd.);
sexuální pracovnice a pracovníky;
zákazníky sexuálních služeb.

sign and Sustain Effective Prostitution Policy“,
český překlad článku pro R-R, Jan Morávek.

20

21

Z čeho právní přístupy vycházejí, co je jejich obsahem a kde jsou uplatňovány, je shrnuto v následující tabulce.

Typologie právních přístupů k prostituci
Úplná kriminalizace

Částečná kriminalizace

Legalizace

Dekriminalizace

Popis

Sexuální pracovnice:
poskytování sexuálních
služeb je trestné.
Třetí strana:
organizování prostituce je
trestné (např. provoz sex
klubů aj.).

Sexuální pracovnice:
poskytování sexuálních
služeb je legální.
Třetí strana:
organizování prostituce je
trestné (např. provoz sex
klubů aj.).
Zákazníci:
vyhledávání a nakupování
sexuálních služeb je trestné.

Sexuální pracovnice:
poskytování sexuálních
služeb je legální (za určitých
daných podmínek).
Třetí strana:
provozování sex podniků je
legální za určitých podmínek.
Obvykle jsou uplatňována
specifická opatření a regulace.

Sexuální pracovnice:
poskytování sexuálních
služeb je legální – jednou
z výdělečných aktivit jako
jiné formy práce.
Třetí strana:
Provozování sex podniků je
legální za určitých podmínek.
Obecně platí využívání
převážně stávajících zákonů
jako u jiných povolání.

Východisko

Morální a náboženské
pozadí (nepřijatelnost,
škodlivost prostituce).

Morální, náboženské, feministické pozadí (prostituce
je násilí páchané na ženách).

Veřejný pořádek, ochrana
zdraví, posílení práv sexuálních pracovnic.

Zajištění lidských práv,
zlepšení zdraví, bezpečí
a pracovních podmínek,
veřejný pořádek, feministické směry.

Cíle

Vymýcení prostituce.

Vymýcení prostituce.

Regulace sexuální práce
Zlepšení postavení sea zlepšení postavení sexuál- xuálních pracovnic, zajištění
ních pracovnic.
lidských práv.

Příklady
opatření

Policejní postih všech aktivit
souvisejících s placeným
sexem. Specializované
útvary policie. Zabavování
kondomů jako důkazu pro
páchání prostituce aj.

Policejní postih aktivit souvisejících s placeným sexem
(např. zasílání varovných
dopisů hotelům a pronajímatelům prostor, kde se
poskytují sexuální služby,
vzhledem k riziku obvinění
z kuplířství, což v praxi vede
k vystěhování sexuálních
pracovnic, ukončení nájemních smluv apod., udělování
vysokých pokut zákazníkům
za využívání sexuálních
služeb aj.).

Licence či oprávnění pro sex
podniky. Registrace sexuálních pracovnic na úřadech
(nemusí vždy být).Povinné
zdravotní prohlídky (nemusí
vždy být). Opatření týkající
se regulace výskytu podniků či sexuálních služeb.
Poskytování sexuálních služeb může být zaměstnáním
či samostatným podnikáním – přístup k sociálnímu
zabezpečení.

Švédsko, Norsko, Island,
Severní Irsko, Francie.

Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Nevada (USA), některé
australské státy aj.

Kde je
uplatňována?

Např. většina států USA,
JAR, Jižní Korea aj.

Opatření k posílení bezpečí
a zdraví při práci – např.
nároky na provozovatele
podniků, ale i sexuální
pracovnice a jejich klienty
k dodržování zásad bezpečnějšího sexu. Poskytování sexuálních služeb
může být zaměstnáním
či samostatným podnikáním – přístup k sociálnímu
zabezpečení.

Nový Zéland, Nový Jižní
Wales (Austrálie).

Tabulka č. 1: Typologie právních přístupů k prostituci. Zdroj: autorka dle Bellak-Hančilové, 2014, a dalších zdrojů.6

REPRESIVNÍ OPATŘENÍ V LEGISLATIVÁCH A JEJICH DOPADY

Hodnotové a legislativní ukotvení profese má
podstatný vliv na pracovní podmínky a vymahatelnost práv osob poskytujících placené sexuální
služby. Represivní legislativa jdoucí ruku v ruce
se stigmatizací sexuální práce zatlačuje profesi
do šedé zóny, potencuje rizika (násilí, kriminalita, pohlavně přenosné infekce) a znesnadňuje
sexuálně pracujícím přístup k sociálním a zdravotním službám. K nejvýraznějšímu porušování
lidských práv dochází právě v těch režimech, kde
je sexuální práce kriminalizována (Decker a další,
2014; Amnesty International, 2016). Mezi projevy porušování lidských práv, které byly řadou
výzkumů identifikovány, můžeme zařadit různé
projevy násilí páchané jak státními subjekty (např.
policií), tak dalšími osobami (např. zákazníci, partneři sexuálních pracovnic), nezákonné uvěznění
a zadržování, diskriminace v přístupu ke zdravotnickým službám a nucené testování na HIV
(Decker a další, 2014).
V metaanalýze zahraničních výzkumů7 zaměřené na porušování lidských práv u sexuálních
pracovnic a pracovníků ve vztahu k HIV můžeme
nalézt řadu příkladů, kdy kriminalizační opatření mají dopad na životy sexuálních pracovnic
a pracovníků a jejich vyšší zranitelnost vůči možné
nákaze virem HIV (Decker a další, 2014):
Policejní represe, vydírání, fyzické a sexuální násilí během zatýkání či zadržování – např. odvoz na odlehlá místa, sexuální
napadení, vynucení sexu zdarma či výměnou
za propuštění apod. – sexuální násilí ze strany

policie zažilo 7–89 % 8 sexuálních pracovnic
a pracovníků. Dále byly identifikovány další
jevy, např. nedodržování správných postupů,
zatýkání bez udání důvodu či právního opodstatnění, zneužívání pravomocí pro vymáhání
pokut a informací na sexuálních pracovnicích,
často pod pohrůžkou zatčení, fyzického
násilí a hromadného znásilnění – takovému
vymáhání bylo vystaveno 12–100 % sexuálních
pracovnic a pracovníků.
Intervence policie u kondomů a injekčních
stříkaček (zabavení, vydírání) – v některých
represivních přístupech mohou být kondomy
vnímány jako důkaz sexuální práce a mohou
být zabaveny, či přistižení s kondomy může
vést k policejnímu vydírání – u 7–80 % sexuálních pracovnic došlo k zabavení, zničení či
použití kondomu jako důkazu. To v praxi vede
k tomu, že se sexuální pracovnice v těchto
režimech obávají nosit kondomy u sebe,
a je tím významně zasaženo do jejich práva
na ochranu zdraví – více než ⅓ dotázaných
uvedla, že kondomy nenosí u sebe ze strachu
před policejními represemi.
Nebezpečné pracovní podmínky a chybějící ochrana práce – kriminalizace tzv.
třetí strany (provozovatelů sex podniků) vede
k omezené možnosti sexuálních pracovnic mít
kontrolu nad pracovními podmínkami (včetně
např. možnosti odmítnout zákazníka) a absenci pracovní ochrany – sexuální pracovnice
nemají základní pracovní práva (např. finanční
náhrada za újmu na zdraví, organizace v rámci odborů apod.).

6 	 V tabulce jsem vycházela z obvyklého rozlišení

neexistují ve své čisté podobě, mohou se různě

HIV a snižuje účinnost snah o prevenci a in-

na výše uvedené čtyři přístupy (Decker a další,

mísit (např. modely legalizace a dekriminalizace

tervenci v oblasti HIV. Volají mimo jiné po ře-

2014). Úžeji se často rozlišují též tři základní

jsou si ve svých cílech hodně podobné, liší se

šení porušování práv a změně právního rámce

přístupy – kriminalizace, legalizace a dekrimina-

v praxi uplatňovanými regulačními opatřeními).

tak, aby nebyla mařena preventivní a léčebná

autoři srovnávali různé právní přístupy k pros-

8 	 P rocentuální zastoupení zkušeností s pro-

lizace (např. Gaffney a další, 2008). Někteří autoři (např. Bellak-Hančilová, 2014) rozlišují další

7 	 Zkoumáno bylo více než 800 studií a zpráv –

opatření směrem k HIV (Decker a další, 2014).

modely – např. přístup dekriminalizace s ome-

tituci a všímali si dopadů porušování lidských

zujícími opatřeními státu, do nichž řadí i ČR.

práv u sexuálních pracovnic a pracovníků

blematickými jevy uvedené v této kapitole je
různé, protože komparativní studie vycházela

Někdy též bývá užíváno další označení pro tzv.

na možnou nákazu virem HIV. Autoři studie

z mnoha výzkumů, které se lišily ve svých me-

neregulované režimy, do kterých bývá rovněž

dokládají, jak porušování lidských práv přímo

todologiích, a četnosti není tedy možné po-

řazena ČR (Mossman, 2007). Modely obvykle

či nepřímo zvyšuje náchylnost k nákaze virem

rovnat.
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DOPADY REPRESIVNÍCH LEGISLATIV
A MOŽNÁ VÝCHODISKA

Dle výzkumů vedou výše zmíněné situace, se kterými se sexuální pracovnice setkávají, k tomu, že
ženy pracují více skrytě (např. jsou tzv. na telefonu,
pracují v bytech apod., mají méně času na vyjednání služby se zákazníkem v případě práce na ulici,
aby nebyly přistiženy), mají obavy, jsou nedůvěřivé
k policii a nechtějí obvykle hlásit trestnou činnost
na nich páchanou. Represivní opatření vedou
rovněž k vyšším zdravotním rizikům (přenos HIV
a dalších infekcí). Např. finanční vydírání ze strany
policie nutí sexuální pracovnice přijímat rizikovější
klienty, aby kompenzovaly ztrátu, vede ke zvýšenému riziku nekonzistentního používání kondomů
a vyššímu výskytu symptomů pohlavně přenosných infekcí (Decker a další, 2014).
Dle autorů a autorek studie „Human rights
violations against sex workers: burden and effect
on HIV“ (Decker a další, 2014) je nutné v případě
účinné prevence a léčby HIV zaujmout pří-

9 	 Stav k srpnu 2016.
10 	 § 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání – živností není

nabízení nebo poskytování služeb směřujících
bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

stup, ve kterém nebude docházet k závažnému
porušování lidských práv, jako je tomu u kriminalizačních přístupů. Cestou je přijetí takového
právního rámce, který se bude soustředit
na bezpečné pracovní podmínky sexuálních
pracovnic a pracovníků a zajištění policejní
ochrany, namísto diskriminačního přístupu
a páchání násilí. Více se o podobných příkladech právních rámců zmiňuji v kapitole Jak posílit
postavení sexuálních pracovnic a pracovníků?
Inspirace ze zahraničí.

SITUACE V ČR – PŘÍKLADY REPRESIVNÍCH OPATŘENÍ V LEGISLATIVÁCH A JEJICH DOPADY

Pokud se podíváme na situaci v ČR v oblasti
právního rámce k prostituci, mohli bychom ji
označit jako právní vakuum s prvky kriminalizace. Podle současné legislativy9 není prostituce
ani výslovně povolena, ani zakázána. Celonárodní
právní předpis, který by definoval pojem prostituce a její provozování, neexistuje. Poskytování
sexuálních služeb je vyloučeno z režimu živnostenského podnikání.10
Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být za takové jednání trestně
postiženy, pokud ovšem neprovozují prostituci
v blízkosti škol, školských zařízení či míst, která
jsou určena pro pobyt nebo návštěvu dětí.11
Trestní právo dále kriminalizuje osoby, které
zajišťují pracovní podmínky osobám poskytujícím placené sexuální služby, nebo mají prospěch
z prostituce provozované jinou osobou, která
souhlasila s poskytováním placených sexuálních
služeb (jedná se tedy o prostituci se souhlasem
neboli dobrovolnou prostituci). V takovém případě se dopouštějí trestného činu kuplířství.12
V rovině správně právní se osoby poskytující
placené sexuální služby mohou dopustit pře-

11 „Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí“ (§ 190
zákona č. 40/2009 Sb.).

12 Kuplířství – § 189 zákona č. 40/2009 Sb.
13 Detailnější popis právního rámce v ČR je možné nalézt např. v publikaci Tak tohle ne! (Poláková, 2016).

stupku, když například nabízejí sexuální služby
na veřejnosti, kde je to zakázáno obecní vyhláškou – obce mají pravomoc si upravit nabízení
a poskytování sexuálních služeb na veřejnosti13.

PROBLÉMY V PRAXI

Sexbyznys v ČR. Ulice Ve Smečkách, Praha 1. Policejní razie / foto: Jan Losenický

 eztrestnost a diskriminace v přístupu
B
ke spravedlnosti – sexuální pracovnice jsou
ohroženou skupinou a je na nich pácháno
násilí, včetně nejzávažnějších forem – např.
ve Spojených státech amerických je počet
zabití u sexuálních pracovnic a pracovníků
17krát vyšší než u běžné populace. Zároveň,
jak již bylo zmíněno, v mnoha režimech čelí
policejnímu násilí a setkávají se s odporem
vůči přijímání hlášení o zneužívání, včetně
např. předsudečného a diskriminujícího pohledu na to, že sexuální pracovnice nemůže
být obětí znásilnění. Rovněž strach z toho, že
budou považovány za pachatelky (v případě
uplatňované kriminalizace vůči sexuálním pracovnicím), vede k tomu, že sexuální pracovnice násilí na nich páchané obvykle neohlašují.

Nyní vymezím základní problematické okruhy,
kterým čelí sexuální pracovnice a jež přináší
absence legislativy a uplatňování represivních
opatření v praxi ČR; některé z těchto okruhů se
objevily v našem výzkumu. Podrobněji se jednotlivým oblastem věnují ve svých kapitolách Kutálková a Frýbert (v této publikaci).
Společným jmenovatelem stávající úpravy
jak na národní, tak i na lokální úrovni je „vzkaz“
veřejnosti, že sexuální práce je deviantní (nežádoucí) a je potřeba ji vymýtit. To má za následek
posilování stigmatu, což ženy, které sexuální služby poskytují, citlivě vnímají, jak ilustruje například
pohled paní Anny:

„Oni to odsuzujou. Když se na to
podíváte, tak oni to všichni odsuzujou. Nejenom, oni by chtěli
po nás peníze, ať odvádíme daně,
ale oni nás nikdy nebudou brát
rovnocenně. Jim jde jenom o ty

peníze. Čistě o ty daně, ale nejde
jim o nás. Jako dobře, budu platit daně, ale budu na tom úplně
stejně jako nějaký dělník. Budu
v té společnosti takhle zařazená. Normálně rovnocenně. Ale
to nikdy nebudu. Furt na vás
každý bude koukat skrz prsty.“
Anna, 3 roky zkušeností, klub, Ostravsko

K čemu vede kriminalizace v podobě
vymáhání trestného činu „kuplířství“
v praxi u sexuálních pracovnic?

k nemožnosti uzavřít smlouvu, která by
chránila zájmy obou stran (např. vyplacení
odměny, platbu pojištění a daní);
nemožnosti domáhat se hygienických
a dalších standardů – např. bezpečnostních
opatření;
riziku okamžité ztráty výdělku v případě uzavření podniku po razii či zabavení finančních
prostředků při raziích;
riziku ztráty prostoru pro práci – např. v případech, kdy je žena vyslýchána jako svědkyně
a provozovatel podniku ji pak již nechce vzít
zpět (přestože např. žena byla s podmínkami

spokojená a nechtěla svou výpovědí provozovateli uškodit);
riziku vydírání – např. konkurenční boje,
jejichž cílem je zbavit se konkurence podáním
oznámení na kuplířství, nebo vydírání trestním
oznámením;
nemožnosti „rozšiřovat“ byznys – otevřít si
privát a poskytovat prostor kolegyni / dalším
ženám, podnikat v této oblasti, pokud už
sama nemohu či nechci pracovat v přímém
poskytování služeb; vzhledem k možnému
riziku obvinění z kuplířství také nelze pracovat s kolegyní na privátu z důvodu zajištění
bezpečí.

K čemu vede represivní vymáhání tzv.
„vyhlášek proti prostituci“ namířené vůči
sexuálním pracovnicím?

k jejich vytlačování z veřejného prostoru,
práci na skrytějších, a tedy i méně bezpečných místech či místech za hranicí obce;
zkracování času na vyjednání služby se
zákazníkem, což komplikuje i jeho odhad
z hlediska možných rizik násilí;
legitimizaci násilí a pocitům beztrestnosti
u zákazníků;
zadlužování sexuálních pracovnic (pokuty za spáchané přestupky) a dalším
problémům – např. nemožnost získat byt
od města v případě záznamu o spáchaných
přestupcích;
hrozbě uvěznění v případě porušení sankce
zákazu pobytu udělené městem;
problematickým kontaktům a nekorektnímu
jednání ze strany městské policie – např.
nadávky, neoprávněné udělování pokut
v situacích, kdy nejde prokázat porušení
vyhlášky, udělování pokut za přestupky,
které žena nespáchala, neochota zabývat
se ohlášenou trestnou činností;
neochotě hlásit trestnou činnost a nedůvěře
v policii a přístup ke spravedlnosti.

JAK POSÍLIT POSTAVENÍ SEXUÁLNÍCH PRACOVNIC A PRACOVNÍKŮ?
INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

V této kapitole identifikuji základní okruhy, na něž

by měla myslet legislativa, která se chce zaměřit
na posílení práv sexuálních pracovnic a zlepšení
jejich postavení. Ve výčtu témat nastiňuji vybrané
základní okruhy (např. uchopení sexuálních služeb
zákonem, přístup ke službám, bezpečnost a pracovní podmínky), které jsou významné s ohledem
na potíže a potřeby, jež klientky zmiňovaly v našem výzkumu. Nejedná se tedy o vyčerpávající
výčet možných okruhů, na které by legislativa či
jiná opatření měly myslet.
V úvodu jednotlivých oblastí popíši, jaký je
současný stav v ČR a eventuálně jaké z něho
vyplývají praktické potíže pro ženy pracující
v sexbyznysu. Dále se pokusím nastínit na příkladech ze zahraničních úprav možnosti řešení
této situace a způsoby zacházení či příklady
opatření v dané oblasti (např. opatření ke zvýšení bezpečí, zajištění pracovních podmínek
apod.). Budu přitom vycházet zejména z úprav
Německa, Nizozemí či Nového Zélandu, které si
daly za cíl zlepšit postavení sexuálních pracovnic
a pracovníků a považují sexuální práci za legitimní způsob obživy. Na tyto úpravy se zaměřuji
z toho důvodu, že se jako organizace kloníme
právě k tomuto přístupu a hodnotově nahlížíme
na poskytování sexuálních služeb jako na práci.
Věříme, že to je jediná možná cesta, jak posílit
lidská práva zranitelné skupiny osob poskytujících
placené sexuální služby.
Na závěr každé oblasti si všímám doporučení,
která se ukazují jako vhodná pro danou oblast
a jež by mohla být užitečná pro diskuzi o nastavování legislativy a dalších opatření k poskytování
sexuálních služeb v ČR.

LEGÁLNÍ UCHOPENÍ – SEXUÁLNÍ PRÁCE JAKO FORMA PRÁCE

Jak již bylo zmíněno, v ČR není prostituce právně
ošetřena a není uznána za legitimní způsob obživy.
Sexuální pracovnice se tedy v praxi mohou setkat
například s tím, že jim nemusí být za jejich práci
zaplaceno14 a nemohou se nikde domoci této
platby. Též v případě nevhodných pracovních podmínek nemají zastání např. u inspektorátu úřadu
práce apod. Přitom s problematickými pracovními
podmínkami či násilím se ženy v praxi běžně setkávají, což ilustruje např. zkušenost paní Nory15:

Muzeum prostituce v Amsterodamu. Mapa čtvrti, kde se nabízí sexuální služby ve výlohách / foto: Jana Poláková
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„Když jsem začínala […], první
kontakt jakoby s touhle prací
[…] a s tím klubem […], tak jsem
šla na ty fotky. Vlastně a pak mi
ten majitel nabídl, jestli to budu
dělat, že můžu zkusit dělat práci
tý společnice. Když jsem tam ten
první den šla, tak jsem musela
jít na zkoušku, na kouření toho
majitele, a to bylo docela solidní
násilí. To musím říct, že ten majitel jako docela hustý, že ten

14 	 11,3 % klientek R-R, které se zúčastnily výzkumu zaměřeného na formy násilí, se setkalo

s tím, že nedostaly za svou práci v klubu či
na privátu zaplaceno (Malinová, 2016).

snad neměl žádný servítky s tím
vůbec jako, že by o tom přemejšlel.
Mi jako že držel hlavu a přirážel, jako že jak mohl. Jak divej.“
Nora, 13 let zkušeností, kluby

Opatření k posílení postavení sexuálních
pracovnic. Inspirace ze zahraničí
Nejen na tyto problematické momenty reagovaly
právní úpravy, které si daly za cíl zlepšit právní
postavení sexuálních pracovnic, jako jsou například úpravy v Německu, Nizozemí či na Novém

15 	 Zkušenost popsaná v rámci výzkumu R-R, který je součástí publikace Tak tohle ne! (Kutálková a další, 2016).

27

Zélandu, jež považují poskytování sexuálních
služeb za legální zdroj obživy. Společné těmto
úpravám je to, že vycházejí z podobných hodnotových přístupů (viz Tabulka č. 1: Typologie
právních přístupů k prostituci).
Před jejich přijetím se vedla dlouhá diskuze,
do které byly zapojeny i organizace hájící zájmy
sexuálních pracovnic. Všechny zmíněné úpravy
obsahují základní vymezení rámce k poskytování
sexuálních služeb v zákoně s celostátní působnostní, přičemž jednotlivé spolkové země či správní jednotky a obce mohou uplatňovat ještě vlastní
nařízení či lokální úpravy (např. týkající se oblasti
nabízení sexuálních služeb na veřejnosti aj.).

Zrušení trestního postihu zajišťování pracovního prostředí sexuálním pracovnicím

Aby mohlo být poskytování sexuálních služeb
chápáno jako legitimní forma práce, bylo třeba
i upravit ustanovení obsažená v trestních zákonících týkající se stíhání za tzv. provozování sex
podniků. Např. v německé úpravě došlo k redefinici trestného činu „Podpora prostituce“, který byl
nahrazen novým trestným činem „Vykořisťování
prostitutek“, a rovněž byl upraven trestný čin
„kuplířství“ (Poláková, 2013).16 Legálním se tedy
stalo provozování podniků a zajišťování pracovního
prostředí, trestnou činností zůstalo vykořisťování či
nucení osob k prostituci nebo obchod s lidmi.
Jednotlivé úpravy se liší např. v přístupu pojí-

Nabídka sexuálních služeb ve výlohách v centru Amsterodamu. K provozu prostor je třeba mít licenci / foto: Radek Žatečka
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mání toho, kdo a za jaké situace může být považován za oběť obchodu s lidmi. Např. v německé
úpravě se nahlíží paušálně na osoby ve věku
18–21 let jako na oběti obchodu s lidmi, pokud
pracují např. v erotickém podniku a nepracují
samostatně, tedy jako osoby samostatně výdělečně činné. To bývá kritizováno organizacemi, které
hájí zájmy sexuálních pracovnic, jež poukazují
na to, že bývá zneužíváno tématu obchodování
s lidmi ke společenské stigmatizaci prostituce
(např. Hydra, 2011; Amicitia, 2014).
Přestože byly odstraněny paragrafy, podle
nichž mohlo být před přijetím zákonů k prostituci
stíháno de facto zajišťování pracovních podmínek
(provozování sex klubů apod.), v jednotlivých
zemích obvykle nadále platí určitá regulační
opatření k provozování sex podniků. Například
v Německu nesmí být provozovány v zakázaných
oblastech pro nabídku sexuálních služeb, jimiž
mohou být např. oblasti určené pro bydlení,
užší centrum obce a která si města určují. Může
se jednat též o specifické regulace vztahující se
k označování sex podniků a reklamy na sexuální
služby (např. Nový Zéland). Další opatření zahrnují
např. oprávnění k provozování podniku v podobě
získání licence (např. v Nizozemí, ale i na Novém
Zélandu, kde jsou však povinnosti získat licenci
zproštěni tzv. provozovatelé malých podniků 17).
Tato regulační opatření a vydávání licencí jsou
většinou v kompetenci měst a za porušení podmínek hrozí obvykle pokuty. Podmínky vydávání
licencí a příslušné sankce přitom mohou být
součástí přímo celonárodního zákona (např. Nový
Zéland).18

(např. úprava Německa, Holandska). U těch
oblastí, kde se cílů nepodařilo plně dosáhnout, se
tato skutečnost přisuzuje tomu, že např. zákony
nebyly dostatečně implementovány do dalších
předpisů, chyběl koordinovaný přístup v aplikaci zákona, docházelo k různorodým výkladům
a specifickým předpisům v jednotlivých samosprávách. Například v případě německé úpravy nebyla
opatření navržená v zákoně s federální působností dostatečně implementována do dalších předpisů v jednotlivých spolkových zemích. Obecně však
zákon byl vnímán jako krok správným směrem
(BMFSF, 2007; Czarnecki a další, 2014).
Také při zhodnocení novozélandského zákona převažovala pozitivní zpětná vazba. Studie
např. ukázaly na významné snížení zranitelnosti
sexuálních pracovnic a pracovníků a zlepšení
přístupu k jejich lidským právům (Tampep, 2015).
Dle vládní zprávy z roku 2008 hodnotící dopady
zákona bylo konstatováno, že zákon byl celkově
efektivní v dosažení cílů a drtivé většině pracujících v sexuálním průmyslu přijetí zákona pomohlo, přestože i nadále se v praxi objevují případy
vykořisťujících podmínek (Bellamy, 2012).20 Pokud
se tak stane, sexuální pracovnice mají například
možnost stěžovat si na svého zaměstnavatele
u úřadů dohlížejících na kontrolu pracovních podmínek (bezpečnost a ochrana zdraví) a mohou se
bránit soudně. Že se jedná o prakticky využitelnou cestu, již ukázala např. kauza odškodněné
sexuální pracovnice, která žalovala provozovatele
podniku za sexuální obtěžování a ponižování
(Duff, 2014; Canadian Alliance for Sex Work Law
Reform, 2014).

Zhodnocení zákonů k prostituci

Současné diskuze a změny

Dopady zákonů byly zhodnoceny ve zprávách
a studiích.19 Obecně lze shrnout, že některé
úpravy splnily své cíle v širokém rozsahu
(např. Nový Zéland), některé jen částečně

19 	 Německo (Kavemann a další, 2007; Renzikowski,

20 	 Zpráva, která by hodnotila dlouhodobější do-

2012); Německo (Poláková, 2013; MGEPA,

2012; Wagenaar a další, 2013), Nový Zéland

by měla být k dispozici v roce 2018 (Bellamy,

jsou činěna opatření, která osobám poskytu-

2015), Nizozemí (Malinová, 2013; Dutch Policy

(Bellamy, 2012), Amnesty International, 2016.

2012).

jícím placené sexuální služby brání v ukončení

on Prostitution, 2012).

16 	 V případě německé úpravy zůstalo trestně

určování místa, doby, rozsahu nebo dalších

této činnosti, a je udržován za tímto účelem

postižitelné takové jednání, kdy dochází k vy-

podmínek pro provozování prostituce, nebo

vztah k těmto osobám (Poláková, 2013).

kořisťování osob v sexbyznysu (držení v hospodářské a osobní závislosti), kontrolování,

17 	 Tzv. SOOBs – tj. small owner-operated brothels.
18 	 Čerpáno ze zdrojů: Nový Zéland (Bellamy,

Politika ve vztahu k úpravě prostituce je významně ovlivňována hodnotovými soudy a představami o tom, co bude pro osoby v prostituci to
nejlepší. Jak upozorňuje Wagenaar (2013), pouze

2007; BMFSF, 2007), Holandsko (Outshoorn,

pady novozélandského zákona k prostituci,
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21 	 Viz zpráva poslankyně Honeyball schválená

povolení k provozu podniku, ale i o regulační
opatření mířená na sexuální pracovnice (povinné
registrace na úřadech každé dva roky, roční zdravotní prohlídka a další opatření pro osoby ve věku
18–21 let) a zákazníky (vysoká pokuta za styk bez
kondomu, povinnost hlásit podezření, že je žena
k prostituci nucena), (ČTK, 2016). V následujících
kapitolách vycházím v případě Německa a Holandska z dosud platných předpisů.

Jak lze uchopit sexuální práci jako práci
v legislativě a jaká opatření se vyskytují
v těchto legislativách?
Zákon o prostituci, 200224
Díky německé národní úpravě, speciálnímu Zákonu o prostituci, tzv. ProstG 25 , bylo stanoveno,
že prostituce není nemorální aktivitou. Výrokem
ústavního soudu bylo uznáno, že je jednou z profesí, která si zaslouží ochranu, jako kterákoliv jiná
profese (Czarnecki a další, 2014). Cílem zákona
je mimo jiné posílit postavení osob pracujících
v sexbyznysu, odstranit tak jejich právní znevýhodnění, zlepšit jejich pracovní podmínky, začlenit
je do systému sociálního zabezpečení, zlepšit
příležitosti pro osoby, které se rozhodnou z prostituce odejít, a rovněž bojovat proti vykořisťování
(Leopold, 2013).
Jaká opatření zákon obsahuje?
Došlo k zakotvení nároku na platbu za poskytnutí
služby (ať již od zákazníka, či zaměstnavatele)
a úpravě vztahů mezi provozovateli erotických
podniků a osobami poskytujícími sexuální služby.
Provozovatel podniku má omezenou pravomoc
určovat a vymezovat práci sexuálním pracovnicím.
Je důležité říci, že v případě, že je daná sexuální

a několikrát zamítnut první komorou (Out-

Evropským parlamentem v roce 2014, kte-

shoorn, 2012; osobní rozhovor s profesorem

rá podporuje zavedení švédského přístupu

Hendrikem Wagenaarem dne 6. 9. 2016).

24 	 Pokud není uvedeno jinak, informace vychází

převážně ze závěrečné zprávy kulatého stolu
k prostituci (MGEPA, 2015).

23 	 Zákon na ochranu osob v prostituci (zkráce-

25 	 Zákon o regulaci právních vztahů v prostituci

užívání v sexuálním průmyslu, který byl schvá-

schválený 7. 7. 2016, účinný od 1. 7. 2017

der Prostituierten (zkráceně Prostitutions-

len druhou komorou Parlamentu v roce 2011

(Hydra, 2016).

gesetz – ProstG), BGBl. I S. 3983.

do politik zemí EU (Honeyball, 2014).

22 	 Zákon regulující prostituci a potlačující zne-

ně Prostituiertenschutzgesetz), tisk č. 18/8556,

– Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse

Laufhaus v Bochumi / foto: Jan Losenický

Německo

Informační panel vysvětlující obsah Zákona o prostituci. Kassandra e. V.
Norimberk / foto: Jana Poláková

v malém měřítku se v těchto případech uplatňují
racionální návrhy, které stojí na vědecky získaných
datech. Tento trend je patrný v posledních letech
i v Evropě, kde významně sílí lobby propagující
přijetí tzv. severského přístupu k prostituci, tedy
směr, který se snaží o kriminalizaci poptávky –
zákazníků sexuálních služeb.21 V tomto přístupu je
prostituce chápána nikoliv jako legitimní možnost
obživy, ale jako projev násilí mužů na ženách
a snahou státu je v podstatě vytvářet prostředí,
které bude znepříjemňovat poskytování sexuálních služeb. Země, jako jsou např. Německo
a Holandsko, které legalizovaly poskytování a zajišťování sexuálních služeb zhruba v podobném
období, se přirozeně potýkají s různými problémy v praxi, které vyplývají např. z nedostatečné
implementace zákona či nadměrné pracovní
migrace žen z tzv. nových evropských zemí (např.
Bulharsko, Rumunsko). To nahrává spíše odpůrcům modelu legalizace a pomáhá k prosazování
dalších regulací, které mají dle navrhovatelů ženy
v prostituci více chránit. Řadou organizací (např.
Hydra, BESd, ICRSE, PROUD), které hájí zájmy
osob v sexbyznysu, je to však vnímáno jako
sporný krok, který nepřispěje k ochraně žen, ale
naopak ztíží jejich postavení a zvýší stigmatizaci
(Amnesty International Deutschland, 2016; NSWP,
2016). Jako protiargument zastánců regulací se
často používá tvrzení, že legalizace vedla k nárůstu obchodování s lidmi (např. ČTK, 2013; Dutchnews, 2016), byť proto neexistují relevantní data
(Renzikowski, 2007; Outshoorn, 2012).
Dlouholeté diskuze a lobby odpůrců prostituce
tedy vedly k úpravám nizozemské legislativy22
a německé legislativy23. V případě německé
legislativy, která byla schválena v červenci 2016,
se například jedná o zpřísnění podmínek pro
provozovatele podniků, kteří budou muset získat

pracovnice zaměstnankyní podniku, má uzavřenu
smlouvu s podnikem a zaměstnavatel jí může určovat např. pracovní dobu či počet směn. Žádná
pravidla však nesmí uplatňovat ve vztahu k přijímání zákazníků či poskytování sexuálních praktik.
Kromě možnosti pracovat v zaměstnaneckém
poměru, který zakládá ženám též nárok na sociální pojištění, je možné v Německu pracovat
jako osoba samostatně výdělečně činná, což
oproti zaměstnaneckému poměru preferuje
většina sexuálních pracovnic. Ty jsou ve volném
postavení vůči případným provozovatelům podniků, pro které pracují, a nevztahuje se tak na ně
omezená pravomoc provozovatele podniku např.
v určování počtu směn.

(Czarnecki a další, 2014). V praxi to funguje tak, že
obce si samy regulují výskyt zařízení k provozování sexuálních služeb či nabízení služeb na ulicích
na svém území. Vyznačí pak v katastrální mapě
oblasti, kde je poskytování sexuálních služeb zakázáno. Bývá to obvykle širší centrum města, ale
najdou se i výjimky.
Bez ohledu na počet obyvatel se jednotlivé obce
mohou rozhodnout zakázat nabízení sexuálních služeb na ulicích. Mohou také stanovit omezení týkající
se např. času, kdy a kde mohou být služby nabízeny.
Tyto tzv. regulační předpisy ohledně vyloučených lokalit pro poskytování sexuálních služeb
uplatňuje řada měst, s výjimkou Berlína. Přístupy
jednotlivých měst se velmi liší (MGEPA, 2015).

Regulace nabízení sexuálních služeb
Co se týká míst, kde mohou být sexuální služby
nabízeny, jednotlivé spolkové země mohou uplatňovat regulační opatření, která se mohou vztahovat jak na nabízení sexuálních služeb ve vnitřních
prostorách (erotické podniky, sauny aj.), tak venku
– na ulicích. Díky prováděcímu předpisu k Trestnímu zákoníku např. vlády jednotlivých spolkových zemí mohou zakázat sex podniky v obcích
na svém území, a to s počtem obyvatel do 50 tisíc
na celém území obce, při počtu obyvatel nad 50
tisíc musí vymezit oblast, kde je to umožněno

Inspirativní regulační opatření
Co pro Českou republiku může být inspirující
a v praxi se ukázalo jako efektivní cesta regulačních opatření vůči pouličnímu segmentu prostituce, je přístup, který je založen na spolupráci
a jenž respektuje zájmy všech zúčastněných stran
(města, občanů, neziskových organizací, zdravotních úřadů, ale i samotných sexuálních pracovnic
či zákazníků). Více tento postoj popíši v kapitole
zaměřené na spolupráci a koordinovaný postup.
Výstupem tohoto přístupu mohou být např. specifická vymezená či chráněná místa pro poskyto-
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vání sexuálních služeb na ulicích, tzv. tippelzóny
či řízené zóny. Podrobněji je popíši v kapitole zaměřené na bezpečí a pracovní podmínky, jelikož
jedním z cílů těchto opatření je právě snižování
násilí na sexuálních pracovnicích.
Kritika regulačních opatření
Navzdory tomu, že federální zákon stanovil, že
prostituce již nemá být považována za nemorální
aktivitu, ale je legitimním způsobem obživy, objevuje se kritika ze strany organizací hájících zájmy
osob v sexbyznysu mířená právě na uplatňování
předpisů ohledně vyloučených lokalit pro poskytování sexuálních služeb. Například organizace Hydra ve svém prohlášení k fungování zákona
o prostituci uvádí, že provozování prostituce nelze,
jako ani jiné živnosti, v obytných oblastech omezit
z pohledu stavebního práva, a požaduje zrušení
předpisů ohledně vyloučených oblastí (Hydra, 2011).
Nejasnost a problematičnost v uplatňování regulací
ukazuje i např. rozhodnutí Správního soudu v Berlíně z roku 2009 (Az. 19 a 91.07), který na návrh
žalobkyně rozhodl, že bytový noční erotický klub je
ve smíšené oblasti26 přípustný na základě individuálního posouzení. Obvykle totiž města vylučují
provozování podniků v obytných, ale i smíšených
zónách. Naopak je přípustné je provozovat v obchodních a průmyslových zónách měst (MGEPA,
2015). Ve svém zdůvodnění soud odmítl uplatňování typizujícího pohledu na prostituční zařízení s tím,
že je třeba posuzovat zařízení individuálně. Přitom
zařízení bylo svým vzhledem nenápadné a soud se
rovněž opíral o zákon o prostituci, který zakazuje
uplatňovat přístup založený na společensko-etických představách o tom, jak se má s prostitucí
zacházet (Leopold, 2013).

Nový Zéland

Prostitution Reform Act, 2003 (zkr. PRA)27
Aktivity spojené s prostitucí byly dekriminalizovány v roce 2003 celonárodním zákonem –

zákonem, který reformoval prostituci (dále jen
tzv. zákon PRA). Na prostituci je nahlíženo jako
na jakoukoliv jinou práci – může být zaměstnáním i podnikáním. Cílem zákona je mimo jiné
zajištění naplňování lidských práv a ochrany před
vykořisťováním, zabezpečení dobrých pracovních podmínek, které zahrnují ochranu zdraví,
bezpečnost aj.
Jaká opatření zákon obsahuje?
Obecně zákon stanovuje základní pravidla a podmínky pro zajišťování podniků, kde se poskytují
sexuální služby, či pro samotné provozování nebo
využívání sexuálních služeb a odkazuje ve značné míře na jiné předpisy, které běžně upravují
i jiné formy podnikání či zaměstnání. Například
v případě regulace vztahů na pracovišti se odkazuje zejména na Zákon o zdraví a bezpečnosti
v zaměstnání, který upravuje obecně vztahy mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli. Proto též bývá
označován jako model dekriminalizace.
Zákon zakotvil určitá práva sexuálních pracovnic (např. právo odmítnout poskytnutí sexuální
služby, včetně situace, pokud je sexuální pracovnice zaměstnaná v sex podniku) a stanovil i určité
povinnosti pro provozovatele těchto podniků,
ale i pro sexuální pracovnice a jejich zákazníky
ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Za tímto účelem byly vytvořeny doporučené
Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v sexbyznysu28 (dále jen „Pokyny“), které vznikly
ve spolupráci oddělení práce příslušného ministerstva, organizací hájících zájmy osob ze sexbyznysu,
sexuálních pracovnic a pracovníků a provozovatelů
sex podniků. Tyto „Pokyny“ se týkají např. opatření
souvisejících se zdravotní ochranou, ale i prevencí
násilí. Podrobněji se o nich zmíním v kapitole Bezpečí a pracovní podmínky.
Zákon rovněž zakotvil vznik Komise pro hodnocení zákona o prostituci29, která je složená

26 	 Území určené pro bydlení v kombinaci s ob-

zdraví při práci v sexuálním průmyslu na No-
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27	 Pokud není uvedeno jinak, informace vychá-

vém Zélandu (OSH, 2004).

28	 A Guide to Occupational Health and Safety

mation-guidance/all-guidance-items/sex-in-

služnými funkcemi.

zí převážně z Pokynů bezpečnosti a ochrany

in the New Zealand Sex Industry. Dostupné z:

dustry-a-guide-to-occupational-health-and-safety-in-the-new-zealand/.

z 11 členů jmenovaných Ministerstvem spravedlnosti, včetně zástupců hájících zájmy sexuálních
pracovnic, a je odpovědná za zhodnocení dopadů
zákona a plnění jeho cílů. V zákoně rovněž byly
stanoveny časové lhůty pro jeho evaluaci (Bellamy,
2012).
Regulace nabízení sexuálních služeb
Zákon PRA dále stanovil základní podmínky pro
získání oprávnění k provozování podniků, kde se
poskytují sexuální služby. Zajímavé je, že oprávnění není třeba, pokud v podniku (bytě) pracují
max. čtyři osoby, které mají stejné postavení
(každá ze sexuálních pracovnic má kontrolu nad
svými příjmy). Zákonodárce tak chtěl pravděpodobně podpořit spíše malé provozovny, kde jsou
poskytovány sexuální služby, kde si pracovnice
mohou služby řídit samy a poskytovat si vzájemnou ochranu.
Jednotlivé obce si též mohou upravit nabídku
sexuálních služeb na svém území pomocí vlastních vyhlášek či nařízení. Obce mohou například
regulovat výskyt či označení těchto zařízení, nemohou však nabídku sexuálních služeb zcela
zakázat. To platí i v případě nabízení sexuálních
služeb na ulicích. Osoby poskytující sexuální služby mají právo se rozhodnout, v jakém prostředí
chtějí služby nabízet (ať už jde o byty, kluby, či
např. venkovní prostředí).

Doporučení – na co myslet při
tvorbě zákonů k prostituci?
 nalosti o trhu se sexuálními službami jsou
Z
omezené. Výzkumy by měly napomoci rozšířit
znalosti o různých segmentech sexbyznysu.
Vzhledem ke složitosti a různorodosti fenoménu prostituce nelze přijímat „jednoduchá
řešení“. Politická a mediální debata by měla
vzít v potaz komplexitu tohoto fenoménu
a nesklouzávat k jednoduchému a černobílému nahlížení na tento jev.
Cílem změn by měla být akceptace profese

29	 Prostitution Law Review Committee.

sexuální pracovnice společností tak, aby se
sexuální pracovnice nebály přiznat svoji aktivitu (snižování stigmatizace).
Velmi pečlivě je třeba zvažovat, jaká opatření
v legislativách mohou zhoršovat postavení
sexuálních pracovnic, zatlačovat je do šedé
zóny či zvyšovat jejich stigmatizaci.
S ohledem na zlepšení životních a pracovních podmínek sexuálních pracovnic jsou
vhodnými východisky princip empowermentu
(posílení) a profesionalizace sexuální práce.
Do přípravy legislativy je důležité zapojit
i samotné sexuální pracovnice.
Rozsáhlá regulace prostituce není možná.
Lze se jen přiblížit realitě a regulovat pouze
určité sektory segmentu sexuálních služeb.
Diferencovaný přístup se ukazuje jako velmi
praktický.
Při regulování dílčích sektorů prostituce jako
ekonomických sektorů je třeba pečlivě zvážit,
kde a které praktické předpisy uplatnit, kde
je vhodné použít předpisy z jiných sektorů
(např. zákony týkající se zaměstnanosti a podnikání) a kde je třeba zaujmout specifický
přístup pro oblast sexbyznysu (např. zakotvení práva na odmítnutí poskytnutí sexuálních
služeb apod.).
V legislativě je vhodné nastavit hodnotící mechanismus dopadů legislativy a dosažení jejích
cílů. Inspirací může být např. zřízení Komise
hodnotící dopady zákona, jejímiž členy budou
i zástupci hájící zájmy sexuálních pracovnic,
jako je tomu v případě Nového Zélandu.

DANĚ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Dle současné české legislativy nemůže být poskytování placených sexuálních služeb oficiální živností.
Pokud si chtějí ženy ošetřit svoji činnost, mohou si
vyřídit jiný typ živnosti na další aktivity, které poskytují, či tzv. pod něž chtějí sexuální služby schovat
(např. „služby osobního charakteru“, „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“, „masážní služby“),
nebo odvádět daně v kategorii tzv. svobodných
(nezávislých) povolání bez nutnosti mít živnosten-
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ské oprávnění, jako jsou např. umělci. Ačkoliv poskytování sexuálních služeb jako takové není trestné30 , právo s ním bohužel prozatím nepracuje jako
s legálním zdrojem obživy. To znamená, že v oblasti
placení daní přetrvávají stále mnohé nejasnosti. Existuje však obecná daňová povinnost odvádět daně
z příjmů. Příjmy z poskytování placených sexuálních
služeb by mohly spadat do tzv. ostatních příjmů
podle § 10 zákona o daních z příjmu. Neexistují však
žádná podrobnější data, jak velká část osob
poskytujících placené sexuální služby v ČR31 se
snaží mít svoji činnost formalizovanou, a odvádí
tudíž daně a pojistné (zdravotní a sociální pojištění).
Dle realizovaných výzkumů (Kutálková a další, 2016;
Kutálková, v této publikaci) a z praxe R-R vyplývá,
že část žen se snaží si formalizovat práci a myslí tak
na svou budoucnost. Jak ilustruje např. zkušenost
paní Terezy:

„Nebo ségry si platíme důchodovej
fond. Nějaký peníze tam. Říkají, co budou dělat, jestli budou
brát nějakej důchod. Proč si neudělám ten fond. Poučují mě.
Myslím na to. Už je mi padesát.
A když se ohlídnu na stáří, co
budu dělat? Potom říká rodina,
abych začala se sebou něco dělat, abych si platila ten fond.“
Tereza, 9 let zkušeností, ulice Plzeň

Část žen volí práci v sexbyznysu jako přivýdělek
ke své jiné práci, studiu či v situaci, kdy pobírají
rodičovský příspěvek. Nemusí tedy případně řešit
povinnost hradit si zdravotní pojištění, které za ně
platí stát, nebo jej odvádí jejich hlavní zaměstnavatel.
Řadě žen, jež se neidentifikují s profesí, volí
tuto práci na přechodnou dobu, či jsou v obtížné

sociální situaci, jsou uživatelkami drog, vyhovuje,
že se pohybují v šedé zóně a daně neplatí. Některé
tyto ženy si hradí alespoň zdravotní pojištění jako
tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Jiným ženám
narůstá dluh na zdravotním pojištění. Pro většinu
žen, pokud se pohybují v sexbyznysu delší dobu,
může být do budoucna problém získat některé
dávky, např. mateřské, či později jim budou chybět
odpracované roky při nároku na starobní důchod.
V ČR doposud chybí podrobnější analýza,
která by mapovala preference osob poskytujících sexuální služby ve způsobu ukotvení jejich
profese, tedy formalizace, např. ve formě podnikání či zaměstnání. R-R (Malinová, 2011) mapovala
postoje klientek k tehdejší verzi navrhovaného
zákona o regulaci prostituce32, který by vyžadoval
po ženách mimo jiné získání oprávnění od úřadu,
jež by mělo podobu průkazu k prostituci. Jejich
činnost by byla dle navrhovaného zákona samostatným podnikáním. Většina respondentek (67 %) měla
potíže zejména s tím, že by měly vystoupit z anonymity a zažádat si o oprávnění. Ženy přirozeně
mají obavu, že by se tím o jejich práci dozvěděli
jejich blízcí či okolí, před kterým činnost obvykle tají
(o 53 % respondentkách nikdo z jejich okolí nevěděl,
co dělají). Podobné obavy se objevily i v dalších
výzkumech (Kutálková a další, 2016), včetně toho,
který je součástí této publikace.
Řada žen pracujících v sexbyznysu by však uvítala,
pokud by sexuální služby byly uznány za legitimní
způsob obživy. Předpokládají, že by tím mohly posílit své postavení, i např. vůči policii, jak dokládá např.
výpověď paní Diany (Poláková a další, 2016)33.

„Dobrou zprávou je, že prostituce
je legální a nemohou mne za ni
zavřít. Je to však trochu málo. Zavést oficiální živnost: prostituce,
nebo ještě lépe znějící poskyto-

30	 Vyjma trestného činu „Prostituce ohrožující

31	 Dle odhadů R-R v ČR je denně připraveno po-

33	 Komentář paní Diany ke kapitole Zákony

č. 40/2009 Sb.), kterým lze stíhat provozování

32	 Poslední verze návrhu zákona tvoří sněmov-

kurzu pro ženy pracující v sexbyznysu (Polá-

mravní vývoj dětí“ (§ 190 trestního zákoníku
prostituce v blízkosti škol, školských a obdobných zařízení.

skytnout sexuální služby 10–13 tisíc osob.

ní tisk č. 115, který byl schválen Poslaneckou
sněmovnou v 1. čtení v roce 2014. Doposud
nebyl projednán v dalším čtení.

a sexbyznys, která je součástí e-learningového
ková a další, 2016).

vání sexuálních služeb, je jednoznačně pozitivní a užitečný krok.
Vydělají na něm obě strany. Zmizí
šedá ekonomika, která se v této
oblasti doteď uplatňuje, stát tedy
získá peníze z daní. Sexuální pracovnice pak získají pocit bezpečí
a jistoty, že podnikají legálně,
nemusí se bát kontroly z finančního úřadu za daňové úniky.
Zmizí obava z toho, že dělají něco
‚pololegálního‘, takže v případě
ohrožení se nebudou bát obrátit
se o pomoc například na policii.“
Diana, 10 let zkušeností, zahraničí

Jaké jsou možné způsoby danění sexuální práce? Inspirace ze zahraničí
Německo

V Německu obecně platila povinnost odvádět
daň z příjmů pro sexuální pracovnice a pracovníky i před schválením Zákona o prostituci (2002).
Přijetím zákona došlo fakticky k odstranění
ustanovení, které odkazovalo na nemorálnost této
činnosti, a sexuální pracovnice mají možnost, jak
již bylo zmíněno, pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné, či být zaměstnané. Pracovní
smlouvy s výhodou odvodů na sociální zabezpečení ovšem v praxi nejsou moc obvyklé. Dle vládní
zprávy z roku 2007 hodnotící dopady Zákona
o prostituci mělo pouze 1 % sexuálních pracovnic
a pracovníků uzavřenu smlouvu se zaměstnavatelem, a to i díky mobilitě profese, kdy pro řadu žen
není výhodné přistupovat na určité povinnosti
stanovené ve smlouvě (MGEPA, 2015).
Většina sexuálních pracovnic má tedy status
osoby samostatně výdělečně činné a jako jiní
podnikatelé mají povinnost registrovat se na finančním úřadu, kde získají daňové číslo, a měly by
každoročně podat daňové přiznání. Výhodné je,
že se pod daňovým číslem mohou přihlásit buď
přímo k poskytování sexuálních služeb (sexuální
pracovnice), eskortní službě, modelingu, či si např.
nechat zapsat „osobní a věcné služby“. Dle odhadů z roku 2003 však méně než 1 % sexuálních
pracovnic pracujících v Německu má registrovánu
činnost na finančním úřadu. Proto např. Federální

soud auditorů doporučil uzákonit paušální zdaňování (MGEPA, 2015). Více ke způsobu zdaňování
viz níže.
Daňová problematika v Německu je upravena
federálním zákonem, jednotlivé spolkové země
uplatňují však další předpisy a postupy. Současně
jednotlivá města mají možnost vybírat i vlastní
daně (např. „daň ze zábavy“), které jsou příjmem
do jejich rozpočtu. Současně platí, že nepanuje jednotnost v tom, jak postupovat v případě
danění příjmů ze sexuálních služeb či provozování
sex podniků.
Výběr tzv. denních paušálních daní
Necelá polovina spolkových zemí Německa např.
uplatňuje tzv. Düsseldorfskou metodu danění
(MGEPA, 2015). Tento způsob vzhledem k vysoké
mobilitě sexuálních pracovnic a možným daňovým
únikům zavádí nejjednodušší možný výběr daní,
a to ve formě paušální denní částky, která se odvádí místnímu finančnímu úřadu. Prakticky to funguje
tak, že provozovatel podniku má uzavřenu dohodu
s finančním úřadem a odvádí za sexuální pracovnice, které pro něj ten den pracují, tzv. paušální daň.
Současně posílá měsíční hlášení, kolik osob u něj
v daném období pracovalo. Jedná se tedy o platbu
sexuální pracovnice, která je odváděna prostřednictvím provozovatele. Je důležité zmínit, že v tomto systému nemusí ženy uvádět své pravé jméno
a daň může být odvedena pod jejich pseudonymem a dalšími personálními údaji, např. skutečným
datem narození. Denní platba se velmi liší dle
místa a pohybuje se obvykle v rozmezí 10–30 euro
za den (nejvyšší je v Berlíně).
Co bývá vytýkáno Düsseldorfské metodě?
Problémy v praxi
Je zajímavé, že tento způsob výběru daní nemá
jednoznačnou zákonnou oporu a je tzv. dobrovolný. Záleží tedy na dohodě provozovatele podniku
s místním finančním úřadem. Poradenská centra,
která pracují se sexuálními pracovnicemi, upozorňují na slabiny tohoto systému. Role sexuálních
pracovnic je velmi upozaděna – dohoda probíhá mezi provozovatelem podniku a finančním
úřadem. Pokud nebude chtít být žena zapojena
v tomto systému platby daně předem, riskuje
ztrátu práce. Chybí též širší povědomí o tom, že
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tento způsob odvodu daní nezbavuje ženu povinnosti podat 1krát ročně daňové přiznání a zaplatit
další daně (MGEPA, 2015). Provozovatel podniku
nemá automaticky povinnost vystavovat sexuálním
pracovnicím potvrzení o tom, že za ně daň odvedl.
Musí ho vystavit pouze, pokud ho o to pracovnice
požádá. Pokud však žena odvádí daň na své umělecké jméno, může být pro ni problém případné
potvrzení o odvodu daní doložit u finančního
úřadu při ročním zúčtování (Poláková, 2013).
Co bývá vnímáno jako další problém, který
může paradoxně držet ženy v oblasti sexbyznysu,
je tzv. vyměření daní zpětně. Pokud se žena
po určité etapě práce v sexbyznysu rozhodne
formalizovat svou práci, přijde na finanční úřad
zažádat o daňové číslo a nemá jak prokázat, jakým způsobem se předtím živila (a tedy odváděla
daně), může finanční úřad provést šetření v místě
jejího bydliště a vyměřit jí doplacení daně, a to
až 10 let zpětně. Ženám tak vznikají obrovské
dluhy, na které se pak snaží vydělávat právě prací
v sexbyznysu, byť jedním z cílů německé úpravy
bylo i usnadnění odchodu ženám ze sexbyznysu
(Poláková, 2013).
Jak jsou daněni provozovatelé podniků?
Provozovatelé podniků mají povinnost odvádět
daně dle povahy své činnosti. Pokud například
pouze pronajímají pokoje či prostory sexuálním
pracovnicím a již dále nezasahují do jejich činností
(např. neurčují počty směn apod.), platí daň pouze
z pronájmu prostor. Jednotlivé spolkové země si
uplatňují vlastní systémy způsobu zdanění. Panují
například i rozdíly ve způsobu zdanění dle typu
podniku (tzv. paušál kluby, erotické podniky34 ,
sauny aj.). Např. v Severním Porýní-Vestfálsku rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v roce 2012
byl stanoven způsob zdanění určitých typů podniků dle velikosti prostor (m2) určených pro tzv. akce
(eventy). Toto nařízení je uplatňováno ve vztahu
k podnikům, jako jsou tzv. sauny či swingers kluby,
kde platí systém vstupného do podniku, které platí
jak zákazník, tak sexuální pracovnice, a jednotlivé
služby a platby si už domlouvají sami mezi sebou.

34	 V Německu se používá označení „Bordell“.
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Specifické přístupy při práci na ulicích
Jak již bylo zmíněno, jednotlivá města uplatňují vlastní daňovou politiku prostřednictvím tzv.
daně ze zábavy. Přestože původní myšlenkou
bylo v podstatě danit „využívání zábavných služeb
na území města“ – tedy zákazníky, daňové břemeno nese provozovatel podniku či sexuální pracovnice (když jsou služby poskytovány za zavřenými
dveřmi), ale i ženy pracující na ulicích jako osoby
samostatně výdělečně činné. Například město
Bonn zřídilo ve speciálních zónách zařízení podobná parkovacím automatům, kde mají sexuální
pracovnice povinnost v případě nočního nabízení
sexuálních služeb na ulicích zakoupit si lístek a zaplatit tzv. paušální daň ve výši 6 euro (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG/Worldcrunch, 2011). Objevují se však
i výhrady, že celou daňovou zátěž nesou sexuální
pracovnice, které si v některých případech nemohou vyjednat cenu, za niž poskytnou službu, která
by zohledňovala i zaplacenou daň (MGEPA, 2015).
Je však možné, že by podobný přístup, který
by byl převeden do podmínek ČR, uvítaly některé
sexuální pracovnice, jež preferují možnost legální
práce ve venkovním prostředí. Jak např. ilustruje
výpověď paní Viktorie:

„Nemůžou nás dát někde, jak oni
tvrdí, někam úplně na okraj
Prahy, to je blbost. Protože tím
pádem tam začne to, co bývalo v Teplicích. Podřezaný holky,
propleskaný holky. Když vás daj
někam na okraj. Ale udělat určitou ulici, kde je to tak, jak je to
třeba v Německu, tam prostě jdete, máte tam dané, že tam můžete
bejt třeba od osmi do třech hodin
do rána. Dáte tam, 20 euro hodíte do toho, do automatu, vypadne
vám lístek. Přijede policie, vy mu
to ukážete s občankou, že jste
jako by zaplatila. […] To bych
ocenila. Dejme tomu, kdybych, já
nevím, zaplatila třeba, já nevím,

tři sta. Těch tři sta pořád jakoby
za tu noc vyděláte a pak můžete si
vydělávat zas jakoby pro to […].“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

Jiný přístup ke zdanění žen pracujících na ulici,
který pro Českou republiku může být rovněž
inspirací, naopak zvolil německý Kolín. Město se
rozhodlo udělit výjimku z placení daní ze sociálních důvodů (např. drogová závislost, prostituce z nouze) všem ženám pracujícím ve venkovním prostoru ve vymezené zóně, tzv. tippelzóně,
kterou město nechalo zřídit, aby tím pomohlo
ke snížení násilí na ženách, ale i přesunu nabídky
sexuálních služeb z centra města (MGEPA, 2015).
Fungování tippelzóny více přiblížím v kapitole
Bezpečí a pracovní podmínky.
Je vhodné se tedy zamýšlet nad tím, jak nastavit
způsob zdanění pro tuto skupinu, aby nebyl

pro ženy nadměrně zatěžující a byl jednoduchý. Na případu Německa můžeme vidět různá
pojetí, včetně např. zdvojeného principu danění
(daně z příjmu a zároveň speciální daně uložené
městem).
Jak začít? Praktický návod pro vstup
do sexbyznysu v Německu
Na problematiku úpravy profese a placení daní
bylo třeba reagovat i ze strany pomáhajících
organizací. Ty, které poskytující služby sexuálním
pracovnicím, zařadily do své nabídky i základní
poradenství v oblasti daní či platné legislativy.
Například Amnesty for women e. V. připravila
verzi i pro přicházející sexuální pracovnice v českém jazyce. V Německu pracuje v sexbyznysu
65 % osob, které přicházejí za prací z jiných zemí,
včetně žen české národnosti (TAMPEP, 2009).

Kroky k samostatné výdělečné činnosti – pro imigrantky ze zemí Evropské unie
(Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko)

V úřadě pro evidenci obyvatelstva (Einwohnermeldeamt) přihlásíte místo svého pobytu.
Zde předložíte svůj platný pas.
Vyplníte formulář s Vašimi osobními údaji (Selbstverpflichtungserklärung), kde uvedete, že se budete zabývat samostatně
výdělečnou činností. Zpravidla budete upozorněny, že musíte disponovat dostačujícími příjmy (min. 600 eur měsíčně) a že jste
si povinna platit nemocenské pojištění.
Obdržíte potvrzení o svobodném pobytu bez časového omezení (Freizügigkeitsbescheinigung). Tento dokument Vás
v Německu opravňuje k pobytu a samostatně výdělečné činnosti. Žádost si můžete podat i přímo na cizineckém úřadě.
Uzavřete-li soukromé (zdravotní) pojištění v ČR, přesvědčte se, zda Vám budou v Německu hrazeny (alespoň) výdaje
v případě akutních onemocnění.
Na daňovém úřadě si vyzvednete číslo daňového poplatníka (Steurernummer). Živnostenský list není třeba, neboť budete
provozovat činnost ve svobodném povolání. Jednou ročně odevzdáte daňové přiznání.
Všechny pokuty či otevřené účty vyplývající z předešlých pobytů (např. náklady spojené s vyhoštěním z Německa) musí být
nejprve uhrazeny.
Box č. 1: Kroky k samostatné výdělečné činnosti pro imigrantky ze zemí Evropské unie. Zdroj: Amnesty for women, nedatováno.
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Jaké jsou možnosti sociálního zabezpečení? Inspirace ze zahraničí
Německo

Zapojení do systému sociálního zabezpečení
Jak již bylo zmíněno, poskytovat sexuální služby lze
díky Zákonu o prostituci buď v zaměstnaneckém
poměru, či jako tzv. osoba samostatně výdělečně
činná.
Pro účely sociálního pojištění, které v sobě zahrnuje zdravotní pojištění a nemocenské pojištění,
které tvoří jeden celek, pojištění pro případ nezaměstnanosti, úrazové pojištění, pojištění pro případ
odkázanosti a důchodové pojištění (Morávková,
2011), je klíčové rozlišit, zda je práce vykonávána
v závislém poměru, či naopak nezávisle, je samostatnou činností.
V případě zaměstnaneckého poměru platí
omezená pravomoc zaměstnavatele vymezovat
pracovní povinnosti sexuální pracovnici. Nesmí
např. nařizovat, jaké sexuální praktiky bude poskytovat a komu je bude poskytovat. Může však
určovat např. rozsah změn, pracovní dobu apod.
Pokud má sexuální pracovnice uzavřenu pracovní
smlouvu s podnikem, odvádí si ze svého platu
příspěvek na sociální pojištění. Na výši příspěvku se
rovněž podílí její zaměstnavatel.
Pokud pracovnice pracuje tzv. sama na sebe,
je osobou samostatně výdělečně činnou, má
povinnost si hradit pojištění pro případ nemoci a nezaměstnanosti (může si ho sjednat např.
u soukromé zdravotní pojišťovny). Naopak důchodové pojištění pro ni není povinné, je v jejím zájmu,
aby si např. sjednala soukromé pojištění pro případ
stáří (MGEPA, 2015).
V praxi je však velmi obtížné rozlišit, zda by
měla být formálně práce vykonávána spíše v zaměstnaneckém poměru (s širšími výhodami sociálního zabezpečení), nebo v rámci samostatné
výdělečné činnosti. Vychází se však z předpokladu, že sexuální služby jsou obvykle poskytovány
v nezávislém poměru, ale je zdůrazňováno, že by
případy měly být posuzovány individuálně. V případě pochybností je možné požádat příslušný
orgán, který má na starosti důchodové pojištění
(Deutsche Rentenversicherung), o posouzení
situace.
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V závěrečné zprávě kulatého stolu k prostituci
v Severním Porýní-Vestfálsku (MGEPA, 2015) se
rozlišují různá pracovní prostředí (např. paušál
kluby, sauny, masážní kluby apod.) a hodnotí se,
zda podle obvyklých nastavených podmínek vykazuje poskytování sexuálních služeb spíše znaky
samostatné činnosti, nebo závislého poměru.
V praxi totiž dochází k tomu, že pouze zanedbatelné množství vztahů tvoří zaměstnanecké
poměry, byť např. svou povahou a způsobem
řízení podniku odpovídají spíše zaměstnaneckým
poměrům (jedná se tedy o fiktivní samostatně
výdělečnou činnost). Např. v případě tzv. paušál
klubů sexuální pracovnice získávají obvykle fixní
odměnu, směny a poskytování některých služeb
je též určováno provozovatelem podniku. Oproti
podnikům typu saun, kde si žena zaplatí vstupné
a je na ní, s kolika zákazníky se domluví, za jakou
cenu a jak dlouho se v podniku zdrží.
V oblasti rozklíčování typu vztahu, který je důležitý právě pro systém sociálního zabezpečení,
tedy panují mnohé nejasnosti. Pracovní skupina
zabývající se problematikou přístupu k sociálnímu
zabezpečení např. doporučila vypracovat průvodce, který by rozlišoval specifika jednotlivých
pracovních prostředí, a tak by pomohl v orientaci institucím, jež zajišťují výplatu dávek v rámci
sociálního zabezpečení, ale i samotným sexuálním
pracovnicím, aby se dokázaly zorientovat ve svých
právech. Je však vnímáno, že by bylo vhodné posílit možnosti pro sociální zabezpečení sexuálních
pracovnic a pracovníků (MGEPA, 2015).
Dávky
Se zapojením do systému sociálního zabezpečení vyplývá plátcům pojištění nárok na poskytnutí dávek (např. nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství či dávky v nezaměstnanosti). V souvislosti s činnostmi úřadů práce je vhodné zmínit,
že úřady práce nemohou zprostředkovávat
nabídky pracovních míst na pozici sexuální
pracovnice. Toto posvětilo rozhodnutí Sociálního
soudu v květnu 2006 (zn. S 10 AL 1020-1004),
který tak reagoval na požadavek majitele jednoho
ze sex podniků, který poptával nové pracovnice a požádal spolkový úřad práce. Soud přitom
vycházel z argumentu, že cíl zákona o prostituci
je úplně jiný než snižování nezaměstnanosti

a podpora příslušných podniků prostřednictvím
aktivního zprostředkování zaměstnání v prostituci
(Poláková, 2013).

Doporučení – daně
a sociální zabezpečení:
J e třeba vzít v potaz faktory, které ztěžují
možnosti vybírání daní. Patří k nim např. to,
že sexuální služby probíhají tzv. za zavřenými
dveřmi, dále společenská stigmatizace a vyloučení, vysoká mobilita sexuálních pracovnic,
malá znalost právního prostředí a postupů,
jak formalizovat poskytování sexuálních služeb, případně jazyková bariéra.
Při tvorbě legislativy je vhodné se zamýšlet
nad tím, jak pravidla nastavit, aby nebyla
stigmatizující, příliš komplikovaná a bariérová,
a do jaké míry je možné využít stávajících
právních předpisů.
Při nastavování daňového systému pro oblast
sexbyznysu je vhodné myslet na to, aby byl
v rámci celého státu jednotný, transparentní
a nediskriminující.
Při nastavování městských daní či poplatků
je důležité zohlednit, jaký budou mít dopad
pro ženy pracující ve venkovních formách. Je
možné též zvolit cestu osvobození od placení
místní daně z tzv. sociálních důvodů (uživatelky drog apod.).
Je nutné zajistit distribuci srozumitelných
informací o povinnostech, ale i právech týkajících se placení daní a celé daňové procedury
pro osoby působící v oblasti sexbyznysu.
Speciální pozornost by měla být věnována
rozlišení práce v sexbyznysu jako samostatně
výdělečné činnosti a jako zaměstnání, s ohledem na možnosti sociálního zabezpečení pro
sexuální pracovnice. Je třeba hledat možnosti,
jak posílit sociální zabezpečení sexuálních
pracovnic.
Užitečnou pomůckou by mohlo být definování formálních podmínek, které je třeba splnit
při výkonu sexuální práce jako samostatně
výdělečné činnosti (např. mít platné zdravotní
pojištění, znalosti o bezpečnějším sexu, znalost daňových pravidel apod.).

BEZPEČÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Pracovní prostředí sexbyznysu jsou velmi různorodá.
Trh sexbyznysu je dynamický a reaguje na poptávku.
Obecně můžeme prostředí podle místa, kde je služba primárně poskytována, rozdělit na indoor (kluby,
priváty, eskortní služby apod.) a outdoor (služby
nabízené na venkovních stanovištích). Samostatnou
oblastí jsou sexuální služby poskytované v online
prostoru (např. cam sex atd.) či oblast pornobyznysu. Více jsme se specifikům pracovních prostředí
věnovali v publikaci Tak tohle ne! (Poláková, 2016).
Jednotlivá pracovní prostředí se liší i mírou
rizika násilí pro sexuální pracovnice. Podstatný vliv však na to mají právě legislativní
opatření či vyhlášky. Průzkumy ukazují (Decker
a další, 2014), že represivní opatření, ať již formou
zákonů či vyhlášek, zvyšují rizika násilí a omezují
přístup ke spravedlnosti (sexuální pracovnice se
obávají hlásit trestnou činnost na nich páchanou).
Nelze zobecnit, které pracovní prostředí je
nejvhodnější pro práci v sexbyznysu, a neexistuje
jasná definice dobrých pracovních podmínek,
i vzhledem k neukotvenosti profese v právním
řádu ČR. Přesto mezi základní parametry,
na něž se ženy mohou zaměřit při srovnávání
pracovních podmínek, můžeme zařadit:
zajištění jejich bezpečnosti (ochrana před
násilím či vykořisťováním);
zajištění hygienických podmínek a ochranných
pomůcek;
v ýdělek a způsob odměňování;
specifická pravidla uplatňovaná podnikem a systém řízení podniku (např. jak probíhá kontakt
se zákazníky, zda přes operátorku či manažera, nebo pracovnice oslovují zákazníky samy,
zda jsou uplatňovány speciální sankce, např.
za pozdní příchody, nedodání výsledků testů
na pohlavní infekce apod., jak funguje inzerce
na sexuální služby dané ženy apod.);
míra kontroly nad škálou sexuálních služeb,
které chce žena nabízet, možnost odmítnout
zákazníka, zda je v podniku vítán bezpečnější
sex apod.;
míra kontroly nad dodržováním pracovní
doby v sexbyznysu (např. zda si žena sama
určuje, jak dlouho a kdy bude pracovat, či má
např. směny a pracovní dobu nařízeny manažerem/manažerkou podniku apod.
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a dekriminalizace jejich činnosti tak, aby mohly
zajišťovat bezpečné pracovní podmínky.

Komise pro kontrolu hygienických a pracovních podmínek (Nizozemí)

Každá žena si musí sama zvážit, které pracovní
prostředí jí bude více vyhovovat. Nejvíce ohrožené jsou v tomto smyslu ženy, jež do sexbyznysu
vstupují a nemají představu, jak to chodí, jak se
jednotlivá pracovní prostředí liší, na co se při výběru
zaměřit a na co si dát pozor (např. nepodepisovat
nevýhodné smlouvy s agenturou apod.). Kvůli právnímu vakuu profese sexuální pracovnice chybí též
možnost obrany v případě nevhodných pracovních
podmínek, nevyplacení domluvené odměny apod.35

Jak lze myslet na bezpečnost v indoor
prostředích sexbyznysu? Inspirace ze
zahraničí

V ČR dle zkušeností R-R fungují stovky sex klubů
a tisíce privátů, kde jsou poskytovány sexuální

35 	 Užitečnou pomůckou pro ženy, které se snaží

služby. Provozovatelé těchto podniků se snaží
ustanovení o kuplířství36 obcházet například tím,
že uzavírají se sexuálními pracovnicemi smlouvy
o pronájmu za užívání pokoje, případně na jinou
činnost provozovanou v podniku (např. hostesky,
umělkyně aj.). Řada podniků se snaží též myslet
na bezpečnost (např. má instalované kamerové
systémy a bezpečnostní rámy u vstupu, ženy
mohou využít alarm, který je na pokoji k přivolání ostrahy v případě problematické situace se
zákazníkem apod.). Pracovní podmínky a pravidla
uplatňovaná podniky jsou tedy velmi různorodá –
některé podniky například ukládají ženám pokuty
za porušení „pravidel“ (Poláková, 2008). Chybí
však nastavení formálních předpisů pro fungování
zařízení, kde jsou poskytovány sexuální služby,

ší prací v sexbyznysu, který má formát e-lear-

zorientovat nejen v pracovních podmínkách,

ningového kurzu a který vytvořila R-R (Poláko-

může být proto Průvodce pro ženy bezpečněj-

vá a další, 2016).

Muzeum prostituce v Amsterodamu. Ukázka vnitřních prostor
pro poskytování sexuálních služeb v „Redlight“ zóně, včetně
povinného alarmu / foto: Jana Poláková

V nizozemské úpravě je legální provozovat
podniky, kde se nabízejí sexuální služby. Ty ke své
činnosti musí získat povolení od dané obce, která
stanovuje na základě doporučení vládních pokynů
formální podmínky, jež by mělo zařízení splňovat.
Kontrolou plnění a dodržování podmínek jsou
pověřeny zvláštní odpovědné komise zřízené
městem. V případě nedodržení podmínek může
dojít k odebrání povolení (licence).

36 	 Kuplířství dle ust. § 189 zákona č. 40/2009 Sb.
Trestní zákoník.

Co jednotlivé podniky musí splnit s ohledem
na zajištění vhodných pracovních podmínek
a bezpečnosti?37
Pracoviště musí mít minimální šířku 1,80 m,
výšku 2,40 m a plochu 10 m2.
V místě pracoviště by mělo být nainstalováno
umývadlo s teplou a studenou tekoucí vodou
a kvalitní bílé elektrické osvětlení.
Na pracovišti se nachází fungující alarm.
Přístupové dveře pracoviště by se v nouzových případech měly dát otevřít oběma
směry.
V místě pracoviště by mělo být umístěno ventilační zařízení s dostatečným výkonem.
V každé místnosti se nacházejí zamykatelné
závěsné skříně nebo prádelníky (specifika
tohoto nařízení se rozlišují dle velikosti provozovaného zařízení).
Možnost výběru klienta sexuální pracovnicí. Nucení k sexu s klientem je považováno
za „pasáctví“.
Sexuální pracovnice není povinna požívat
alkoholické nápoje nebo drogy.
V zařízení musí být stále dostupné k použití
kondomy.
Sexuální pracovnice nesmí být povinna pracovat bez kondomů.
Provozovatelé zařízení musí učinit všechna

37 	 Vybrané podmínky na příkladu města Rotterdam, podrobně viz Malinová, 2013.

opatření, aby se v jejich podniku provozovaly
bezpečné sexuální techniky a jejich pracovnice
měly právo na sebeurčení. Dále též platí povinnost udělat taková opatření, která zaručují
ženě bezpečnost. Více o dalších povinnostech
ve vztahu k přístupu ke zdraví uvádím v oddílu
Přístup ke službám.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost při
práci v sexuálním průmyslu (Nový Zéland)

V novozélandské úpravě je práce v sexbyznysu
chápána jako práce v jakémkoliv jiném odvětví.
Existují zde přitom určité povinnosti, které musí
provozovatelé podniků, ale i sexuální pracovnice
a jejich zákazníci dodržet, aby byla zajištěna „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, jako je tomu
v jiných profesích. Tyto požadavky vyplývají přímo
ze zákona, který reformoval prostituci (Prostitution Reform Act, tzv. PRA), kde jsou zahrnuty
určité minimální standardy pro práci, ale i dalších
předpisů, např. Zákona o zdraví a bezpečnosti
v zaměstnání38 .
„Jako jiní Novozélanďané a Novozélanďanky, pracující v sexuálním průmyslu mají stejné právo přijít
domů v pořádku a zdraví (mají právo na bezpečné
pracovní podmínky). Pokyny k zajištění ochrany
a zdraví při práci v sexuálním průmyslu mají být
prvním krokem k zajištění tohoto práva“ (vyjádření
Boba Hilla in OSH, 2004).
V praxi pak podniky pro svůj provoz musí
získat oprávnění (s výjimkou podniků, kde pracují
max. čtyři sexuální pracovnice). Kontrolu plnění
a dodržování podmínek zajišťují například zdravotní úřady a inspektoráty práce. Vodítkem pro
bezpečnější práci na pracovištích v sexbyznysu se
staly Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost
při práci v sexuálním průmyslu na Novém
Zélandu (dále jen „Pokyny“), které vymezují
zejména doporučené postupy pro provozovatele podniků i sexuální pracovnice a upozorňují
na případné povinnosti vyplývající z příslušných
předpisů. Tyto Pokyny byly vydány příslušným
oddělením 39 odboru práce Ministerstva obchodu,

38 	 The Health and Safety in Employment Act,
z roku 1992.

39 	 The Occupational Safety and Health Service
(OSH).
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inovací a zaměstnanosti ve spolupráci s organizací hájící zájmy sexuálních pracovnic a pracovníků. Do jejich tvorby byly zapracovány podněty
od sexuálních pracovnic i provozovatelů sex
podniků, zástupců Ministerstva zdraví, policie, ale
i lokálních vlád. Pokyny upravují praktické otázky
týkající se snížení zdravotních rizik (např. obsahují
i konkrétní doporučení, co dělat v případě selhání
ochranných pomůcek – prasknutí kondomu, doporučení nechat se očkovat proti hepatitidě typu
B aj.), hygienických opatření (dezinfekce prostor
a pomůcek), ale i prevence násilí, užívání návykových látek na pracovišti, kde si stěžovat, pokud
zaměstnavatel neplní své povinnosti a další.

 rávo odmítnout jakoukoliv práci, u které se
P
domnívají, že by jim mohla způsobit vážné
poškození.
Právo vstoupit do odborů a účastnit se kolektivního vyjednávání.
Povinnost dodržovat zásady bezpečnější sexu
(poskytování služeb s ochrannými pomůckami), povinnost spolupráce se zaměstnavatelem na dodržování opatření souvisejících
s ochranou a bezpečností při práci – např.
respektovat pokyny vydané zaměstnavatelem
k dezinfekci erotických pomůcek, bezpečnostních postupů při poskytování služby v bytě
zákazníka apod.

Provozovatelé podniků mají například povinnost 40:
zabezpečit, aby sexuální pracovnice a jejich
klienti dodržovali zásady bezpečnějšího sexu;
zajistit všechny možné dostupné kroky
k minimalizaci rizik spojených s přenosem
pohlavně přenosných infekcí (to zahrnuje
například informování sexuálních pracovnic
a jejich zákazníků ústní či písemnou formou,
zajištění ochranných prostředků pro sexuální
pracovnice aj.);
dbát na to, aby jejich prostory a vybavení
byly bezpečné pro pracovnice, zákazníky,
ale i blízké okolí (viz např. zásady požární
ochrany aj.);
evidovat a hlásit úrazy a vážné poškození zdraví zaměstnanců či jiných osob na pracovišti.
Obecně lze říci, že provozovatelé podniků jsou
odpovědní za zvládnutí všech možných rizik, kterým mohou být lidé na pracovišti vystaveni.
Jaká práva a povinnosti se vztahují na sexuální pracovnice? 41
Právo odmítnout poskytnutí služby zákazníkovi či přestat v pokračování poskytnutí služby
zákazníkovi, přestože mají například uzavřenou
pracovní smlouvu se zaměstnavatelem.

40 	 Vybraná opatření vyplývající z tzv. Prostitution
Reform Act a the Health and Safety in Employment Act (OSH, 2004).

Jak zvyšovat bezpečí při práci na ulicích?
Inspirace ze zahraničí

V ČR mají obce různé možnosti, jak si upravit
nabídku pouličních sexuálních služeb na svém
území. Díky nálezu Ústavního soudu z roku
2007 42 mají možnost plošně zakázat nabízení
a poskytování sexuálních služeb na veřejnosti
na celém území obce (Návrh Zákona o toleranci
poskytování sexuálních služeb, 2013). Využívají
k tomu obecně závazné vyhlášky, kterými si
upravují toto jednání. Mohou též vymezit oblasti
(ulice) či čas, kde a v jaké době je nabízení sexuálních služeb povoleno, či zakázáno. Většina obcí
však přistupuje k možnosti plošného zákazu,
který se vztahuje zejména na nabídku a poskytování sexuálních služeb, méně často i na vyhledávání či využívání sexuálních služeb – tedy
na zákazníky. Dle zjištění R-R (Poláková, 2016)
mělo 40 obcí k září 2014 přijatou vyhlášku proti
prostituci. Ženy většinou navzdory vyhlášce v lokalitách pracují a jsou pokutovány. Města situaci
řeší obvykle pouze z pozice vymáhání veřejného
pořádku a nezabývají se dalšími dopady vyhlášek, včetně rizik narůstajícího násilí a omezeného
přístupu ke spravedlnosti, které jsou detailně
popsány v kapitolách Kutálkové a Frýberta v této
publikaci.

41 	 Vybraná opatření vyplývající z tzv. Prostitu-

tion Reform Act a the Health and Safety in
Employment Act (OSH, 2004).

42 	 Sp. zn. Pl. ÚS 69/04.

Muzeum prostituce v Amsterodamu. Informační materiál
o povinnostech provozovatelů sex podniků vytvořený
městem pro sexuální pracovnice / foto: Jana Poláková
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V zahraničí řada obcí, kde jsou sexuální služby
na ulicích nabízeny, přemýšlela, jak s některými
problémy (např. zvýšený hluk či znečištění, nabídka sexuálních služeb v centrech měst, stížnosti
od místních obyvatel apod.) naložit. Proti sobě
stály zájmy lidí, kteří v dané oblasti žijí a pracují,
a potřeby žen pracujících na ulici. Města tedy
stála před výzvou, jaká funkční opatření zvolit.
Postupem času se ukázalo, že uplatňování pouze
regulačních opatření (např. předpisy o vyloučených
oblastech, kde se služby nesmí poskytovat) nejsou
dostačující. Ženy navzdory pokutování v lokalitách,
které pro ně měly řadu výhod (např. dobrá infrastruktura, tradiční místo, kam jsou zákazníci zvyklí
chodit), pracovaly a situace se nezlepšovala.

Bylo tedy třeba hledat jiná řešení a nabídnout
něco, co může být výhodné i pro samotné sexuální pracovnice. Tímto řešením se ukázal
přístup založený na participaci všech aktérů
zapojených do hledání přístupu vhodného pro
danou oblast – tedy např. místních obyvatel, obchodníků, sexuálních pracovnic, jejich zákazníků,
zástupců úřadu aj. (podrobněji viz kapitola Spolupráce a koordinovaný postup). Konkrétním výstupem a nástrojem, jak přispět ke zvýšení bezpečí
sexuálních pracovnic a zklidnění situace ve městě,
jsou projekty tzv. tippelzón43, zón tolerance či
řízených zón, jejichž vymezení a konkrétní obsah
blíže představuji v tabulce.

43 	 Koncept bezpečnějších vyhrazených zón pro

Rotterdam, Amsterodam). Používá se zde

kterých dalších německých měst (např. Bonn,

poskytování sexuálních služeb vznikl v roce

označení tippelzone a pro místa, kde jsou

Essen). Samotná místa pro poskytnutí služ-

1986 v holandském Utrechtu, kde funguje

poskytovány služby, tzv. boxy – afwerkplek

by jsou označována jako „Verrichtungsbox“.

dodnes, byť se uvažuje o přesunu zóny (Stein-

(Tippelzone Wikipedia). Tento koncept byl

V roce 2013 byl podobný projekt zprovozněn

berger a další, 2016), a vyskytuje se i v dalších

inspirací pro vytvoření první německé zóny

ve švýcarském Curychu, kde se užívá označení

holandských městech. Naopak v některých

v Kolíně v roce 2001 pod názvem „Gees-

„sex boxen“ (Verrichtungsbox Wikipedia).

městech došlo ke zrušení zón (např. Haag,

temünder Straße“, odtud se dále šířil do ně-
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Tippelzóny, zóny tolerance či řízené zóny

Co je cílem?

Jak fungují
a jak je
myšleno
na bezpečí
žen?

Oblasti vymezené městem pro bezpečnější práci v sexbyznysu v rámci venkovních forem placených sexuálních
služeb. V případě tippelzón se jedná obvykle o formu speciálně zřízeného areálu, který obsahuje bezpečnostní
opatření pro ženy (např. alarmy) či další zázemí pro sexuální pracovnice (poradenské služby). Pokud jde o zóny
tolerance či řízené zóny, jedná se obvykle o konsenzuálně vyhrazená místa v obci určená k nabízení a poskytování sexuálních služeb.
 egulace nabídky sexuálních služeb na ulicích v centru města,
R
snížení násilí páchaného na sexuálních pracovnicích,
zlepšení přístupu žen k sociálním a zdravotním službám.
Tippelzóny:
Jak vypadají?
Mají obvykle podobu oploceného areálu a obsahují zázemí pro sexuální pracovnice, jejich klienty (místa pro
poskytnutí sexuálních služeb) a pro zdravotní a sociální instituce, které zde poskytují poradenství a zdravotní
služby ženám ze sexbyznysu (buď přímo v areálu, či v jeho blízkosti).
Jak je zajištěno bezpečí?
V areálu dohlíží na bezpečnost policie (pořádková služba), která zároveň otevírá a uzavírá areál (např. tippelzóna v Kolíně nad Rýnem funguje od 12 hod. do 2 hod. ráno). Architektura a konstrukce tippelzón myslí
na případy, kdy se žena dostane do ohrožující situace. Při vjezdu do kóje, kde je poskytována sexuální
služba v autě zákazníka, je zákazníkovi znemožněno vystoupit z auta (dveře naráží na přilehlou stěnu), naopak
sexuální pracovnice má volnou cestu k úniku z vozu a může využít i blízkého alarmu umístěného na zdi, a dostat
se tak do bezpečí prostor za zdmi kójí.
V těchto prostorech je navíc zázemí pro sexuální pracovnice (sprchy, automaty na ochranné pomůcky a injekční stříkačky, nápoje apod.).
Některé boxy jsou rovněž vybaveny plakáty informujícími o bezpečnějším sexu (např. zóna v Curychu).
Zóny tolerance a řízené zóny:
Jak vypadají?
Oproti tippelzónám se nejedná o oplocený uzavřený areál, ale o vyhrazení dobře dostupných míst (lokalit,
ulic), kde je možné sexuální služby nabízet. Zároveň jsou obvykle stanovena pravidla, kdy mohou být sexuální
služby nabízeny (např. v případě Leedsu se jedná o dobu od 19 hod. do 7 hod. ráno). V zónách jsou odpadkové
koše a některé mohou obsahovat zázemí pro poskytnutí služby (speciálně vyhrazená místa).
Jak je zajištěno bezpečí?
Zóny mívají obvykle přiděleného policistu/policistku, který/á má danou oblast na starosti, je k dispozici sexuálním pracovnicím pro případ potíží (např. násilí ze strany zákazníků apod.) a podporuje je v případech podání
trestního oznámení, např. Leeds (Sanders a další, 2015).44

Kdo zde
může pracovat?

Tyto projekty jsou určeny pro ženy – sexuální pracovnice, starší 18 let. Diskuze se vedou o možnosti práce
pro transgender pracovnice (např. v Kolíně musí v případě pochybností případná zájemkyně prokázat v občanském průkazu, že je ženského pohlaví). Mužům a partnerům je vstup zakázán. V některých případech došlo
ke zpřísnění velmi nízkoprahových podmínek – např. od roku 2009 mohou v zóně pracovat pouze ty ženy-migrantky, které mají trvalý pobyt v Kolíně, oproti ženám německé národnosti, u nichž není trvalý pobyt v Kolíně
vyžadován (Gesundheitsamtes Köln, 2011).
Pro práci v utrechtské tippelzóně, která čelila velkému zájmu po zrušení některých tippelzón, byl stanoven
poměr žen z jiných regionů, které tu mohou pracovat (90), oproti ženám, jež mají bydliště v Utrechtu (60). Ženy
si tedy musí zažádat na úřadu o povolení pro práci v tippelzóně (Gemeente Utrecht, 2016).

Jaké jsou
charakteristiky žen,
které pracují
v zónách?

Kde je
můžeme
nalézt?

Projekty vznikly, aby zasáhly skupinu velmi ohrožených a zranitelných žen, proto jsou k dispozici v blízkosti či
přímo v areálu služby, které pomáhají těmto ženám snižovat rizika, či nabízejí pomoc při odchodu ze sexbyznysu. Například dle zkušeností z Kolína v zóně pracuje až polovina žen, jež jsou drogově závislé. Přibližně třetina
jejich klientek (ze zjištěných dat) začala s poskytováním sexuálních služeb již před 18. rokem. Zhruba polovina
žen měla v minulosti zkušenost se sexuálním násilím či zneužitím. Řada žen se potýká s nedostatkem příjmů,
dluhy, potřebují zajistit peníze pro širší rodinu apod. Ženy s migračním pozadím tvoří asi třetinu klientely. V zóně
pracují i neslyšící sexuální pracovnice či ženy negramotné (Gesundheitsamtes Köln, 2011).
Tippelzóny:
Například v Utrechtu (Nizozemí); v Kolíně nad Rýnem, Bonnu a Essenu (Německo); v Curychu (Švýcarsko).
Zóny tolerance a řízené zóny:
Vídeň (Rakousko), Hamburg (Německo), Leeds (Velká Británie).

Tabulka č. 2: Tippelzóny, zóny tolerance a řízené zóny – jiný přístup k pouliční prostituci. Zdroj: autorka na základě Gesundheitsamtes Köln (2011),
Sanders a další (2015), Casey (2016) a zdrojů ze stáží R-R.

Tippelzóna v nizozemském Utrechtu. Kruhový objezd a místa vyhrazená pro poskytnutí
sexuální služby v autě zákazníka / Tippelzóna v německém Kolíně. Areál s osmi místy pro
poskytnutí sexuálních služeb v autě zákazníka / foto: Jan Losenický

Co jsou to
tippelzóny, zóny
tolerance či
řízené zóny?

44 	 Více informací o řízené zóně lze najít v článku
Sama Caseyho (2016), který R-R nechala přeložit a který je dostupný na webu R-R.

Zhodnocení fungování zón tolerance a řízených zón
Tyto zóny se ukazují jako dobrá cesta, jak vyjít
vstříc požadavkům různých aktérů (měst, občanů,
ale i sexuálních pracovnic). Pro tento model je
důležitá právě spolupráce všech zapojených
partnerů/subjektů, které případně projekt
zajišťují. Jak se například upozorňuje ve zprávě
z fungování zóny v Kolíně, krize a potíže ve spolupráci nastaly tehdy, když se jednotlivé instituce
pokoušely na vlastní pěst něco prosadit, či jejich
jednání nebylo vzhledem k dalším spolupracujícím
partnerům transparentní. Aby mohl projekt zdárně pokračovat, je třeba též zajistit další vzdělávání
a dobré zaškolování nových spolupracovníků
v projektu. Dále je důležité pravidelně hodnotit
cíle a průběžně přizpůsobovat nabídku služeb
a frekvenci působení jednotlivých aktérů v lokalitě, a reagovat tak na měnící se potřeby sexuálních
pracovnic (Gesundheitsamtes Köln, 2011).
Kolín
Ve studii města Kolína bylo po 10 letech fungování zhodnoceno, že projekt splnil své cíle.
Došlo ke snížení násilí na ženách a zajištění
bezpečí – během celého období projektu se
žádná sexuální pracovnice nestala obětí násilného
trestného činu v prostředí zóny. Pokud docházelo
k problematickému jednání ze strany zákazníků,
podařilo se ženu ochránit před fyzickou újmou.
Povedlo se významně zlepšit vztah sexuálních
pracovnic ke všem zapojeným institucím,
včetně policie. Projekt rovněž pomohl ke zlepšení situace obyvatel a lidí pracujících v centru
města (Gesundheitsamtes Köln, 2011).
Leeds
Zhodnocení pilotního ročního projektu řízené
zóny v Leedsu ukázalo na řadu zlepšení, a došlo
tedy k jejímu zavedení natrvalo (Casey, 2016). Jak
se píše v hodnotící zprávě (Sanders a další, 2015),
klíčovým výstupem bylo zlepšení vztahů mezi
sexuálními pracovnicemi a policií, vzhledem
k její nové roli (ochrana žen namísto rozdávání pokut) a zejména i díky ustanovení klíčové
policistky, která má na starosti zónu a ochranu
žen. Díky získání důvěry a změny pozice došlo k tomu, že sexuální pracovnice významně
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častěji oznamovaly trestnou činnost na nich
spáchanou. Podařilo se více zpřístupnit sociální
a zdravotní služby prostřednictvím terénní práce,
která byla ženami lépe přijímaná. Došlo k poklesu
stížností ze strany místních obyvatel. Sexuální pracovnice sdělovaly, že řízená zóna zatím
u nich nevedla k pocitu většího bezpečí, a to
i třeba kvůli tomu, že došlo k poklesu návštěv
policie v této zóně. Zóna rovněž neobsahuje
žádné specifické prostory (např. boxy s alarmy)
k bezpečnějšímu poskytování sexuálních služeb.
Mezi doporučeními, jak zónu vylepšit, se tedy
ve zprávě objevovaly například následující kroky:
z výšení policejní přítomnosti v zóně k zajištění
bezpečí žen;
zlepšení kamerových systémů a veřejného
osvětlení;
v ylepšení fyzických prostor zóny k vyloučení
násilí;
učinění dalších opatření a plánu k zajištění
úklidu, instalace více košů apod.;
zajištění stabilního financování služeb, které
by umožnilo dostupnost terénních služeb
7 dní v týdnu;
zavedení mobilní jednotky působící v lokalitě,
která by zajišťovala zdravotní a sociální služby;
možnost upravení vymezeného času pro poskytování sexuálních služeb – 19–07 hod. (některé ženy vnímají práci v nočních hodinách
jako nebezpečnější a komplikuje jim rodinný
život a péči o děti);
a další (více viz Sanders a další, 2015).
Více informací k tomu, jak začít budovat tippelzónu a jaké jsou zkušenosti ze zahraničí, přináším
v kapitole Spolupráce a koordinovaný postup.

Doporučení – bezpečí
a pracovní podmínky:
Jedním z hlavních parametrů zvažované
legislativy k prostituci by mělo být zhodnocení, jaký bude mít vliv na zajištění bezpečí
a pracovní podmínky sexuálních pracovnic.
Legislativní opatření by neměla bránit se–
xuálním pracovnicím v zajištění jejich bezpečí45 . Proto jako nejvhodnější model se

Terénní práce R-R v prostředí sex podniků v ČR / foto: Markéta Mathauser Malinová
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ukazuje přístup založený na dekriminalizaci,
tedy odstranění represivní legislativy, včetně
například stíhání kuplířství a zajišťování pracovních podmínek.
V případě nastavování podmínek k zajištění
bezpečí pro práci v sex podnicích je možné vycházet z běžných předpisů k zajištění
pracovních podmínek a „bezpečí a ochrany
zdraví při práci“ a inspirovat se modelem
dekriminalizace (viz Nový Zéland).
Jednou z případných cest může být i vypracování standardů/pokynů pro bezpečnější
práci v sexbyznysu a stanovení určitých
požadavků na zajištění bezpečnosti ze strany
provozovatelů sex podniků (např. alarmy
k přivolání pomoci, zajištění ochranných
pomůcek apod.). Do tvorby standardů by
měly být zapojeny jak sexuální pracovnice, tak
zástupci provozovatelů sex podniků.
Represivní opatření ve formě vyhlášek proti
prostituci přispívají k narůstajícím rizikům pro
sexuální pracovnice a snižují jejich důvěru

45 	 Např. aby mohlo pracovat více žen v bytě a poskytovat si vzájemnou ochranu či si najmout

v policii a ochotu ohlásit trestnou činnost
na nich páchanou.
Vhodnou cestou k posílení bezpečí a snižování násilí při poskytování sexuálních služeb
ve venkovních prostředích jsou projekty
tzv. tippelzón. U těchto projektů je důležité
zapojení všech zainteresovaných stran (místní
komunita, NNO, policie, sexuální pracovnice aj.). Následně je třeba jasného vymezení
kompetencí a spolupráce v daném prostoru,
včetně například vyčlenění stálé policistky/policisty, která/ý bude mít danou oblast na starost a bude podporovat sexuální pracovnice
v tom, aby se nebály ohlásit případnou
trestnou činnost na nich páchanou.

PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍM, ZDRAVOTNÍM
A DALŠÍM SLUŽBÁM

Vzhledem ke stigmatizaci prostituce se osoby
pracující v sexbyznysu mohou obávat vyhledat
běžně dostupné poradenské či zdravotní služby.
Tato obava může být vyšší, pokud jsou v dané

bezpečnostního pracovníka, aniž by se vystavovaly tyto osoby riziku stíhání pro kuplířství.
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společnosti uplatňována represivní opatření namířená vůči sexuálním pracovnicím či jejich zákazníkům (NSWP, 2014). Z výzkumů plyne, že represivní politika souvisí se sníženým přístupem
sexuálních pracovnic ke službám a k jejich
ochraně a může vést ke zvýšení rizika možné
nákazy virem HIV (Decker a další, 2014; Shannon
a další, 2010). Zkušenosti z praxe rovněž ukazují,
že je zapotřebí specifických služeb pro osoby
pracující v sexbyznysu, které zaujímají nehodnotící
a nemoralizující přístup a kde je možné otevřeně
konzultovat specifické otázky týkající se placeného sexu (jak se chránit a jak používat ochranné
prostředky, legislativní otázky, pojištění a daně, co
dělat v případě násilí apod.).
V ČR existuje několik organizací či služeb
zaměřených zejména na potřeby sexuálních
pracovnic (např. R-R, Centrum Jana, Spolek Ulice
Plzeň, projekt Viktorie, projekty Magdala a další, více viz Poláková, 2016). Jedná se nejčastěji
o kombinaci poskytování sociálně-zdravotních
služeb46 , které jsou zajišťovány obvykle v pracovním prostředí sexuálních pracovnic či v zázemí
„kamenných“ center. R-R po zkušenostech načerpaných během stáží (např. Finsko, Norsko) reaguje
i na ženy, které si přejí zůstat v úplné anonymitě,
prostřednictvím internetového poradenství a chatu
a rovněž poskytuje nově službu právních informací
ženám, jež se staly obětí trestných činů.
Lze shrnout, že terénní programy, které vyhledávají sexuální pracovnice, jsou zajištěny ve všech
krajích ČR, byť je otázka, do jaké míry plně pokrývají možnou poptávku po službách, což je závislé
na získaných financích a následném nastavení frekvence výjezdů terénního programu. Problematická místa můžeme vidět i ve způsobu financování. Například zkušenosti R-R ukazují, že některé
kraje nevnímají, že by bylo potřeba financovat
zajišťování služeb ženám pracujícím v sexbyznysu

na svém území. Jako argument bývá uváděno,
že se nejedná o potřebnou skupinu z hlediska
sociálních služeb a že její potřeby mají být pokryty
ze zdravotnictví. R-R se setkala i s předsudečnými
důvody, např. že sexuální pracovnice rozvracejí rodiny, a tedy proto si projekt R-R nezaslouží
finanční podporu, nebo naopak s postupem, že
pokud jsou tyto služby zahrnuty primárně v síti
sociálních služeb pod MPSV, mají být financovány
pouze z MPSV. Některé kraje tudíž přistoupily
k vyškrtnutí sociální služby R-R ze sítě sociálních
služeb na svém území. Problémy souvisí i s chybějícím metodickým vedením a různorodostí přístupů
jednotlivých krajů k otázce financování služeb
zaměřených na téma prostituce (více o vztahu financování a politik vůči prostituci také v rozhovoru
s Michaelou Hánovou v této publikaci).
V ČR je přitom dle odhadů R-R denně k dispozici 10 až 13 tisíc osob, které jsou připraveny poskytnout placenou sexuální službu.47
Řada z nich pracuje skrytě a je třeba využívat
online monitoringu různých sítí a serverů k jejich
kontaktování. Jejich vyhledávání a kontaktování
znamená hodně času a úsilí. Značná část možné
cílové skupiny není doposud v kontaktu s žádnou
sociální službou a může jí vyhovovat být v naprosté anonymitě, anebo prostě o dostupných
službách zatím neví. Proto jsou důležité specifické způsoby kontaktování této cílové skupiny
a hledání inovativních přístupů (např. možnosti
placené reklamy na erotických serverech, přímé
vstupy do chatů informující o službě, distribuce
letáků na vysokých školách, spolupráce s dalšími
terénními službami ve vyloučených lokalitách
apod.), které nejsou v ČR doposud více zavedeny.
„Kamenná“ centra, která se zaměřují na specifické
potřeby sexuálních pracovnic, jsou zastoupena
pouze v několika městech: Praha, Brno, České
Budějovice a Domažlice. Poradenské služby může

46 	 Zdravotní služby v ČR obvykle nemohou být

ženy pojištěné u pojišťoven, s nimiž má R-R

tvořily ženy, které využily služeb poprvé (tzv.

poskytnuty anonymně (výjimkou je vyšetření

uzavřenou smlouvu, vyšetření zdarma. Ostatní

prvokontakty). V závislosti na financování je

na HIV), jako je tomu např. v Německu. Též

klientky si vyšetření hradí dle platného ceníku.

možnosti škály vyšetření jsou často omezeny
finanční situací daného projektu či pojištěním
– např. v R-R v kamenných ordinacích mají

47 	 Např. R-R poskytla v roce 2015 služby více než
2600 osobám, zejména ženám poskytujícím

placené sexuální služby. Přibližně 60 % z nich

rovněž suplovat Internetová poradna a chat R-R,
s celorepublikovou dostupností.
Co v ČR dále chybí, je širší dostupnost služeb,
jež by byly zaměřeny specificky na mužské sexuální
pracovníky, transgender sexuální pracovníky a pracovnice či nezletilé, kteří poskytují sexuální služby
a jimž je třeba věnovat specifickou pozornost, protože poskytují služby velmi skrytě.48 Rovněž chybí
specifické poradenství zaměřené na osoby, které
chtějí do sexbyznysu vstoupit, k profesionalizaci
jejich práce.49 V ČR rovněž doposud nenajdeme
organizace založené přímo sexuálními pracovnicemi a pracovníky, které by fungovaly na principu
svépomoci a snažily se o prosazování zájmů sexuálních pracovnic a pracovníků a profesionalizaci
sexuální práce jako samostatného oboru.50

Specifické typy služeb pro osoby
v sexbyznysu. Inspirace ze zahraničí

Níže vybrané typy organizací usilují zejména
o snižování rizik spojených s placeným sexem,
posílení sexuálních pracovnic, destigmatizaci
profese a jejich rovný přístup ke službám a spravedlnosti či komplexní pomoc při odchodu ze
sexbyznysu. Některé poradenské služby se cíleně
zaměřují i na práci s nezletilými osobami, které
se živí placeným sexem, např. Mitternachtmission
v Dortmundu (Czarnecki a další, 2014). Organizace
bývají obvykle vícezdrojově financovány – ze strany
státu, měst, církví, nadací či soukromých zdrojů. Ty,
které vycházejí spíše z principů profesních hnutí
zaměřených na prosazování práv, bývají financovány zejména z členských příspěvků, dalších soukromých zdrojů či na základě aktuálních projektů.

Poradenské služby k profesionalizaci práce
v sexbyznysu

Tyto služby bývají v zahraničí zajišťovány jak
organizacemi, které jsou přímo řízené sexuálními

pracovnicemi, či se na jejich vedení podílejí (např.
Sex Worker Open University, Hydra e. V., Kassandra e. V., Doňa Carmen e. V. aj.), tak organizacemi,
jež obecně působí na poli prevence (např. Deutsche AIDS-Hilfe, projekt ProfiS). Může se jednat například o poradenství, které vede k bezpečnějším
a méně rizikovým způsobům práce v sexbyznysu
(např. znalosti o bezpečnějším sexu, bezpečnějších
sexuálních praktikách, předcházení násilí), ale i specifické workshopy zaměřené na zvyšování dovedností (např. způsob kontaktu se zákazníkem a péče
o něj, péče o zevnějšek a duševní hygiena apod.).
Součástí těchto služeb bývá i poradenství k legálnímu ošetření práce, hrazení daní a pojištění.

Svépomocné služby pro osoby v sexbyznysu

Příkladem takové organizace může být např.
německý BESD51 (Profesionální organizace pro
erotické a sexuální služby). Jejími členy jsou sexuální pracovnice a pracovníci, kteří poskytují služby
v různých typech prostředí (např. byty, kluby,
venkovní stanoviště, eskortní služby, tantra masáže,
SM studia), dále bývalí či současní provozovatelé
a provozovatelky erotických podniků. Cílem této
organizace je zlepšit pracovní a životní podmínky
sexuálních pracovnic a pracovníků a snaží se vystupovat proti jejich diskriminaci a kriminalizaci. Tato
organizace vznikla v roce 2013 v opozici k množícím se regulačním opatřením upravujícím sexuální
práci a chystaným změnám Zákona o prostituci.
BESD se snaží působit na politiky a média a ukazovat na různorodé aspekty prostituce a toho, jak
to chodí v praxi a jaká opatření ztěžují sexuálním
pracovnicím a pracovníkům jejich práci.

Exitové programy

Jedním z cílů např. německé a holandské legislativy k prostituci bylo i zlepšení podmínek pro
odchod ze sexbyznysu. Díky tomu tak mohly

48 	 Specifickou službou je Projekt šance. Jedná se

49 	 R-R v tomto směru vyvinula unikátní kurz

50 	 Tuto úlohu plní částečně R-R, která se snaží

vhodné zvážit možnosti posílení terénní práce

ně zneužívané děti a mládež, který poskytuje

různými oblastmi, na něž je vhodné se za-

nic a usiluje o přijetí takové legislativy, která

ve vybraných lokalitách, kde je vysoká fluktua-

služby zejména mužům a chlapcům, kteří na-

měřit při vstupu do sexbyznysu (např. zákony

ce sexuálních pracovnic (např. Praha).

bízejí sexuální služby. Více na www.sance.info.

a sexbyznys, hranice a profesionalita, bezpeč-

o humanitární program pro komerčně sexuál-

ve formě e-learningu, který provádí ženy

nější sex, péče o sebe a další).

mapovat potřeby a zájmy sexuálních pracovby pomohla zlepšit jejich postavení.

51 	 Více na: http://berufsverband-sexarbeit.de/.
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v těchto zemích vzniknout programy, které se
zaměřují na pomoc při odchodu ze sexbyznysu.
Tyto programy se obvykle označují jako exitové
a mohou mít různá kritéria vstupu (např. vyřešení
dluhové situace, úspěšné zvládnutí léčby drogové závislosti apod. – tedy obvykle faktory, které
mohou ženu navracet zpět do světa sexbyznysu).
Podmínkou vstupu nemusí být okamžité ukončení
práce v sexbyznysu, ale v programu se pracuje

na postupném odchodu ze sexbyznysu či například na hledání jiné práce, která by doplňovala
klesající příjmy ze sexbyznysu. Součástí nabízené
podpory bývají individuální či skupinová setkávání
a poradenství, nácviky sociálních dovedností, pomoc při hledání ubytování, test výběru povolání,
nácviky pracovního pohovoru, pomoc s tvorbou
životopisu, jazykové a PC kurzy aj.

Terénní práce R-R. Výjezd mobilní ambulancí / foto: Markéta Mathauser Malinová / Výřez z letáku R-R k Internetové poradně
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Co je nutné udělat před zavedením exitového programu? Vybraná doporučení52
Určit jasné cíle programu.
Vymezit cílovou skupinu.
Vyčlenit stálé pracovnice či pracovníky, kteří se na něm budou podílet (tzv. průvodce/průvodkyně celým procesem).

Jaká opatření vedou ke zvýšení dostupnosti služeb? Inspirace ze zahraničí
Nízkoprahovost v praxi – zdravotní a poradenské služby anonymně a zdarma

Jedním z takových opatření může být zavedení
široké dostupnosti testování na PPI a poradenství. Tento přístup můžeme nalézt např.
v Nizozemí, ale i Německu. Zde díky tzv. Infekčnímu zákonu 53 v roce 2001 bylo ukotveno bezplatné
a dobrovolné testování na PPI zajišťované Poradnami pro PPI fungujícími pod zdravotními úřady.
Došlo tedy ke zrušení povinných zdravotních
prohlídek, které byly předtím uplatňovány zejména ve vztahu k sexuálním pracovnicím a jež se
ukázaly jako kontraproduktivní (Poláková, 2013).54
Politika povinných zdravotních prohlídek vedla
k většímu tlaku na sexuální pracovnice ze strany
zákazníků, aby nemuseli použít kondom (MGEPA,
2015), a zasáhla jen omezenou skupinu sexuálních
pracovnic, např. těch, které bylo možné policejně evidovat (Poláková, 2013). Naopak nabídka
dobrovolného testování v praxi vedla k tomu,
že služeb Poraden pro PPI začalo využívat více
sexuálních pracovnic, než tomu bylo v době, kdy
platily povinné zdravotní prohlídky (Czarnecki,
2014). Díky změně přístupu, který se předtím
soustředil spíše na „podrobení se vyšetření“, došlo
tedy k větší orientaci na zachycení možných ohrožených skupin a nabídce poradenství.
Jak funguje v praxi činnost Poraden pro PPI?
Tyto poradny se zaměřují na skupiny lidí, které
jsou více ohrožené možnou nákazou PPI. Kompetencí poraden je nabízet nejen testování, ale
i poradenství, a to i prostřednictvím terénní práce,
kdy přímo vyhledávají ohrožené cílové skupiny (např. sexuální pracovnice). Služby zajišťuje
multidisciplinární tým, který je složen z lékařského

a dalšího zdravotnického personálu a sociálních
pracovnic a pracovníků. Jelikož služby poraden
využívá řada sexuálních pracovnic-migrantek,
poradny též spolupracují s tlumočníky. To, že mohou být služby poskytnuty anonymně a zdarma,
umožňuje více zpřístupnit služby právě například
migrantkám, které např. nemají zdravotní pojištění
v Německu či platné doklady. Tyto poradny v některých místech spolupracují s dalšími organizacemi a zajišťují pravidelně zdravotní služby přímo
v místech, kde dochází k nabídce sexuálních
služeb (viz například projekt tippelzóny v německém Kolíně).

Oprávnění tzv. pomáhajících organizací
ke vstupu do sex podniků a další opatření
ke zvýšení dostupnosti služeb

Co může pomoci zpřístupnit poradenské služby
sexuálním pracovnicím a pracovníkům, je opatření
obce, které stanovuje provozovatelům sex podniků povinnost umožnit vstup do jejich prostor
organizacím, které obvykle přicházejí s nabídkou zdravotních a poradenských služeb.
V zahraničí se s tím můžeme setkat například
v Nizozemí, konkrétně ve vyhlášce města Rotterdam. Dle této vyhlášky, která upravuje podmínky
získání povolení k provozování sex podniků, má
provozovatel povinnost mimo jiné: „poskytnout
přístup pracovníkům z oblasti prevence, sociálních
služeb a jiným spolupracovníkům institucí poskytujících pomoc (stanovených primátorem nebo zastupitelským sborem) do erotických zařízení nebo
k ženám pracujícím v eskortních podnicích v rámci
aktivit souvisejících s osvětou, prevencí a předáváním osvětového materiálu“ (článek 10, Zdravotní
osvěta, písmeno a, cit dle: Malinová, 2013).
Dle této praxe mají tedy místní osvětové služby
zaručeno, že se mohou dostat do podniku a nabídnout tak své služby. V opačném případě totiž

Vytvořit sociální mapu pomáhajících organizací, s nimiž budete spolupracovat, a s předstihem kontaktovat důležité osoby.
Jasně si stanovit úkoly a zodpovědnosti. Programy jsou založeny na řetězové spolupráci. Je potřeba dbát na rychlé vyřizování
úkolů a stanovení stálých kontaktních osob i u spolupracujících organizací.
Důležitý je vztah k cílové skupině – nemoralizující a přijímající postoj.
Box č. 2: Zavádění exitových programů. Vybraná doporučení. Zdroj: autorka na základě: Šídová, 2013.

52 	 Více jsme se popisu zkušeností s exitovými

programy věnovali v publikaci Ze sexbyznysu
na trh práce (Šídová a další, 2013).

53 	 Infektionschutzgesetz, zkráceně IfSG, celým

názvem „Gesetz zur Verhütung und Bekäm-

pfung von Infektionskrankheiten beim Men-

jsme se problematice povinných zdravotních

schen“, BGBl. I S. 1045.

prohlídek věnovali i v kritice navrhovaného

54 	 Je rovněž poukazováno na to, že neexistu-

jí data, která by prokazovala, že tato politika
může zabránit šíření PPI (MGEPA, 2015). Více

zákona o regulaci prostituce (Poláková, 2013a;
Poláková, 2016).
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mohou provozovatele nahlásit úřadu, který vydal
licenci, což mu může způsobit potíže, včetně
možnosti odebrání licence. Přitom rozhodnutí
o využití či nevyužití dané služby samotnými sexuálními pracovnicemi je samozřejmě dobrovolné.
Místní služby však nemusí aspoň řešit, že jsou odmítnuty např. ochrankou již u vstupu do podniku,
jako se tomu děje dle zkušeností R-R v některých
erotických podnicích v ČR.
Dalším opatřením v rotterdamské vyhlášce,
jehož cílem je zvýšení dostupnosti služeb, je
povinnost uložená provozovatelům, aby se
mezi ženy dostalo dostatečné množství osvětového materiálu o zdravotních rizicích spojených
s prostitucí a o dostupnosti institucí poskytujících
péči a pomoc, a to v různých jazycích (v podniku
by měl být vyvěšený seznam adres a kontaktů
na pomáhající organizace a instituce). Provozovatel podniku by též měl vytvořit příležitost
k pravidelným zdravotním prohlídkám na PPI, ale
i kontrole jiných zdravotních problémů, a to dle
výběru sexuální pracovnice.

Doporučení – přístup ke službám
a zdraví:
Téma přístupu ke zdraví a službám je úzce
spjato s tématem pracovních podmínek
a bezpečí. Zvolená legislativa a opatření by
tedy měly zhodnocovat, jakým způsobem
mohou přispívat k ochraně zdraví a profesionalizaci práce, či naopak, co tomu může
bránit.
Co přístup ke službám ztěžuje, jsou represivní
opatření (např. vymáhání vyhlášek proti prostituci) či tzv. politika povinných zdravotních
prohlídek, která je kontraproduktivní a zvyšuje stigmatizaci sexuálních pracovnic jako těch,
které šíří pohlavní infekce.
Vhodná jsou taková opatření, jež povedou
k posílení sebeurčení, odpovědnosti a profesionalizaci sexuálních pracovnic. Ta mohou
mít podobu např. ve specifickém poradenství na míru potřebám sexuálních pracovnic
a v jejich vzdělávání a podpoře rozvoje tzv.
svépomocných a profesních organizací.
Je zapotřebí podporovat služby specificky

zaměřené na potřeby sexuálních pracovnic
a pracovníků, kde mohou otevřeně mluvit
o tématech týkajících se práce v sexbyznysu,
aniž by je pracovníci a pracovnice hodnotili
a moralizovali.
Důležitá je široká dostupnost bezplatných
a anonymních služeb, včetně možnosti vyšetření na pohlavně přenosné infekce, které se
zaměřují i na vyhledávání sexuálních pracovnic a pracovníků (terénní práce).
Speciální pozornost by měla být věnována
rozvoji trhu sexuálních služeb díky internetu.
Je třeba hledat nové nástroje, jak oslovit co
nejširší skupinu sexuálních pracovnic, které
zůstávají v anonymitě a pracují skrytě.
K posílení preventivních opatření je vhodné
se zaměřit i na pracovní prostředí sexuálních
pracovnic (např. ke zvážení je možnost regulace reklamy na nechráněný sexuální styk)
a přímo na zákazníky sexuálních pracovnic
jako ty, na které mohou cílit osvětové kampaně.
Ke zvážení mohou být určitá regulační
opatření k posílení zajištění preventivních
služeb – např. povinnost pro provozovatele
klubu umožnit vstup do podniku organizacím
zaměřeným na prevenci, které tak mohou
svou nabídku prezentovat místním sexuálním
pracovnicím a pracovníkům, zajištění informací o pomáhajících organizacích a osvětových
materiálech v podniku apod.

SPOLUPRÁCE A KOORDINOVANÝ POSTUP

V ČR dosud chybí širší spolupráce a komunikace
různých aktérů v oblasti prostituce (např. policie,
městská policie, NNO, jednotlivé úřady a ministerstva apod.), včetně snahy o zapojení sexuálních
pracovnic do této diskuze. Jak ukazuje studium
dokumentů a stávající praxe, dopady jednotlivých
obecně závazných předpisů na životy sexuálních
pracovnic (např. vymáhání vyhlášek proti prostituci), ale i absence legislativy upravující sexuální
služby nejsou dostatečně zvažovány a zhodnocovány, a to na státní i lokální úrovni.
Zkušenosti ze zahraničních výzkumů ukazují,
že fenomén prostituce vyžaduje koordinovaný
postup různých aktérů. Aby mohla být zvolená

Nástěnka v berlínské organizaci Café Olga, včetně pobídky k setkání s vrchní policejní komisařkou v prostorech Olga / foto: Jana Poláková.
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politika úspěšná, musí být dosaženo vzájemné
dohody a souhlasu různých aktérů, kterých se to
týká (např. občanů, policie, NNO, sexuálních pracovnic aj.). To vyžaduje nepřetržitou komunikaci
mezi složkami, jež budou implementovat navrženou politiku k prostituci. Podmínkou úspěšnosti
této politiky je tedy volba participatorního
přístupu, který bude zahrnovat všechny
důležité skupiny, kterých se navržená politika
týká, a budování sítí spolupráce (Wagenaar
a další, 2013).
V kapitole se zaměřím na popis zkušeností spolupráce a koordinovaného postupu z Německa.
Soustředím se na přiblížení možnosti spolupráce
k tématu prostituce na federální (státní) úrovni –

55 	 Pokud není uvedeno jinak, kapitola čerpá ze
Zprávy z kulatého stolu k prostituci v Severním Porýní-Vestfálsku (MGEPA, 2015).

viz kulatý stůl k prostituci. Dále se věnuji popisu
zkušeností se zaváděním opatření na lokální
úrovni – viz budování tippelzón v Essenu a Kolíně, včetně přiblížení, jak projekty vznikaly, co
jim předcházelo a jak byla nastavena spolupráce
jednotlivých aktérů.

Ukázky možné spolupráce. Inspirace ze
zahraničí
Kulatý stůl k prostituci (Severní Porýní-Vestfálsko, dále jen SPV) – ukázka rozvoje strategie na federální úrovni 55

Tento kulatý stůl byl zřízen vládou SPV v červenci
2010 a jeho úkolem bylo rozvinout strategii pro

implementaci federálního zákona o prostituci
(ProstG) do praxe. Cílem vlády bylo zlepšit životní
a pracovní podmínky sexuálních pracovnic, posílit
jejich právo na sebeurčení a chránit je před násilím. Tento přístup byl specifický tím, že poprvé se
snažil zapojit a dát dohromady všechny důležité
aktéry na státní úrovni.56
Cíle kulatého stolu a jak to šlo v praxi?
Úkolem kulatého stolu bylo analyzovat současnou situaci v oblasti prostituce v SPV
a přinést možná doporučení, jak v daných
oblastech postupovat (např. otázky týkající se
bezpečnosti, daní, přístupu ke zdraví apod.), aby
mohlo být dosaženo cílů (viz výše).

Výchozím předpokladem na začátku procesu
bylo zjištění, že neexistuje ideální cesta, se
kterou by úplně všichni souhlasili. Tak jak je
prostředí sexbyznysu různorodé a motivace pro
vstup se liší, vždy budou existovat lidé, kteří dají
přednost například práci v úplné anonymitě před
možnostmi, jež jim zaručí větší bezpečí. Proto
se kulatý stůl pravidelně vracel k myšlence limitů
po uplatňování regulačních opatření pro oblast
prostituce. Důležitým aspektem, který bylo třeba
přijmout a na základě něhož mohl vůbec kulatý
stůl fungovat, bylo vzájemné porozumění a naslouchání potřebám jednotlivých aktérů.
Setkávání všech členů kulatého stolu probíhalo
pravidelně každé dva měsíce a byla prodiskuto-

56 	 Kulatý stůl funguje jako samostatný orgán,

zastřešující zájmy dalších organizací (mu-

pracovnice. Dále jsou k jednotlivým tématům

který zastřešuje Ministerstvo pro zdraví, rov-

nicipal umbrella organisations at the state

přizváni další odborníci a odbornice či dal-

né příležitosti a stárnutí. Je tvořen stálými

level), město Dortmund, poradenské služby

ší důležití aktéři (např. na setkání zaměřené

členy, mezi něž patří např. zástupci jednotli-

pro sexuální pracovnice a pro obchodova-

na fungování sex klubů – „bordelů“ – a dal-

vých ministerstev (např. spravedlnosti, finan-

né osoby, státní pracovní skupiny zaměřené

ších prostředí, kde jsou služby poskytovány,

cí, vnitřních vztahů, zaměstnanosti, integrace

na „mužskou prostituci“, na „prostituci a zá-

byli pozváni i provozovatelé a provozovatelky

a sociálních věcí a další), městská organizace

kon“, „rovné příležitosti“ a rovněž dvě sexuální

podniků).

Tippelzóna v nizozemském Utrechtu. Jak to funguje pohledem
místního policisty, který má zónu na starosti /
foto: Jan Losenický
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Tippelzóna v německém Kolíně. Prostory kóje pro poskytnutí
sexuálních služeb v autě zákazníka / foto: Jana Poláková
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vána jednotlivá témata (např. Zhodnocení zákona o prostituci, Data a fakta o prostituci v SPV,
Internet a prostituce, Pouliční prostituce, Jak místní
úřady zachází s různými formami prostituce? a další). Vedle toho probíhala paralelní práce v menších
pracovních skupinách, zaměřená na určitá témata
(např. Chudoba a migrace, Sociální zabezpečení,
Prostituce a stavební právo, Paušální daně pro
sexuální pracovnice aj.), jejíž výstupy byly rovněž
zapracovány do doporučení kulatého stolu.
Co může být rovněž inspirující, je, že rozšíření poznání o prostředí prostituce probíhalo
i v praxi, a to prostřednictvím návštěvy sex
klubů v Kolíně či Duisburgu, podniku typu privátu
v Bochumi či lokalit, kde probíhala pouliční nabídka sexuálních služeb (Dortmund, Essen). Jednotlivé návštěvy podnikala předsedkyně kulatého
stolu spolu s dalšími vybranými zástupci kulatého
stolu.

57 	 Pokud není uvedeno jinak, kapitola vychází ze
Zprávy z kulatého stolu k prostituci v Severním Porýní-Vestfálsku (MGEPA, 2015).

Doporučení kulatého stolu jsou zpracována
v závěrečné zprávě (MGEPA, 2015), ze které jsem
čerpala řadu poznatků pro doporučení k jednotlivým oblastem v této kapitole.

Budování tippelzóny v Essenu – jak začít?
Ukázka kroků spolupráce na lokální úrovni 57
Co předcházelo vzniku tippelzóny?
V
 Essenu se nabídka pouličních sexuálních služeb odehrávala na různých místech
ve městě. To v praxi představovalo mnoho
problémů, jako bylo např. znečištění lokalit
kondomy a injekčními stříkačkami, páchání
přestupků, ohrožení mládeže, násilné útoky
na sexuální pracovnice, zvýšená automobilová
doprava kvůli poptávce zákazníků.
M
 ěsto se potýkalo se vzrůstajícím počtem
stížností od místních občanů a zástupců

54

55
obchodníků v oblastech, kde docházelo k nabídce sexuálních služeb.

Co chtělo město Essen?
A
 by pouliční prostituce byla poskytována
pouze na jednom místě,
a by nová lokalita byla přijata sexuálními pracovnicemi i jejich zákazníky
a aby se předcházelo poskytování služeb
v bývalých lokalitách.
Co bylo třeba udělat?
V
 ypracování Akčního plánu k zabezpečení
veřejného pořádku a bezpečí (dále jen akční
plán). Tento plán zahrnoval proces přemístění
scény do nové lokality.
N
 a akčním plánu se podílely všechny zainteresované složky – policie, úřady, zástupci
spravedlnosti, poradenská centra pro sexuální
pracovnice, místní obyvatelé.
B
 yl zvolen koordinační orgán Aliance pro
bezpečí – Konsenzus v Essenu, který měl
na starosti řízení procesu přemístění scény
a hledání nového vhodného místa.
B
 yl ustanoven hlavní koordinátor řízení
akčního plánu, kterým bylo městské oddělení úřadu Essen, jež má na starosti pomoc
uživatelům drog.
A
 kční plán byl doplněn řadou dalších plánů,
jež se zabývaly jednotlivými praktickými
oblastmi: např. oblast řešení stížností, systém
včasného varování, pravidla pro zajištění
úklidu lokality, technická podpora organizací
a způsob zhodnocení aj.
Výsledek?
T
 ippelzóna byla zřízena v roce 2009 v areálu
bývalého lunaparku v severní části Essenu
s výbornou dopravní dostupností. Obsahuje
místa vyhrazená pro poskytnutí služby v automobilu, kde má žena v případě nebezpečí
možnost zmáčknout alarm. Zóna rovněž

obsahuje zázemí v podobě kontejneru, kde
jsou poskytovány sociální a zdravotní služby.
V zóně je též možné poskytovat sexuální
služby v zaparkovaných karavanech (viz video
Nordfick, 2011).

V
 té době probíhaly společné schůzky, kterých
se účastnily jak zástupci pomáhajících preventivních organizací, tak zástupci pořádkové
služby a policie. V roce 1999 došlo ke schválení
novelizace vyhlášky o oblastech se zakázanou
prostitucí. V té bylo zdůrazněno, že nelze
postupovat pouze represivně vůči sexuálním pracovnicím (pokutování), ale je
třeba jim nabízet pomoc, usilovat o zlepšení
jejich situace, včetně nabídky nízkoprahových
služeb zaměřených na pomoc při odchodu ze
sexbyznysu. Novelizace též zahrnovala opatření ke zvýšení bezpečnosti: lepší osvětlení ulic, veřejný telefon a zřízení sanitárních
zařízení v zóně. V té době též docházelo velice
často k násilným útokům na sexuální pracovnice, včetně dvou vražd. Množily se též stížnosti
obyvatel, kteří žádali, aby byla sexuální práce
vykázána z centra města.

Budování tippelzóny v Kolíně – postupné
kroky na lokální úrovni a fungování v praxi58
Co předcházelo vzniku tippelzóny?
V
 polovině 90. let 20. století v centru města
Kolína v blízkosti hlavního nádraží, které bylo
zakázanou zónou pro nabízení sexuálních
služeb, působilo tradičně mnoho sexuálních
pracovnic. Jednalo se často o uživatelky drog.
Ženy byly pravidelně pokutovány policií,
ale přesto v lokalitě nadále pracovaly. Zároveň přímo v místě působily organizace, které se snažily se ženami pracovat na principu
snižování rizik, včetně městského zdravotního
úřadu. Ty se pokoušely o novelizaci vyhlášky
o zakázaných oblastech, protože pokutování
drogově závislých žen k ničemu nevedlo.
Město (resp. Úřad pro veřejný pořádek) tedy
k tématu vyhlášky uspořádalo slyšení a vyměňovalo si zkušenosti s dalšími institucemi
a jinými velkými městy.
V
 lokalitě v té době začala působit nová nízkoprahová služba SkF59, která měla podobu
„Kontaktního autobusu“, kde probíhala výměna jehel a stříkaček, ženy zde mohly získat
kondomy a lubrikační gely či se ohřát a najíst.
Od začátku projektu se však pracovnice
potýkaly s dopady uplatňování vyhlášky
o oblastech se zakázanou prostitucí –
sexuální pracovnice se obávaly využít služeb
autobusu, odmítaly si vzít brožurky či kondomy, protože jejich držení mohlo sloužit policii
a pořádkovému úřadu jako důkazný prostředek pro porušení zmíněné vyhlášky. Legislativní opatření tedy výrazně komplikovalo
preventivní práci.

58 	 Kapitola vychází z českého překladu stu-

die „10 let fungování tippelzóny v Kolíně“
(Gesundheitsamtes Köln, 2011).

59 	 Sociální služba katolických žen, z němčiny
zkratka SkF.

Co chtělo město Kolín? 60
U
 držovat veřejný pořádek v centru města,
resp. jeho znovuobnovení,
s nížit rizika násilí páchaného na sexuálních
pracovnicích,
z lepšit přístup žen k sociálním a zdravotním
službám.
Co bylo třeba udělat?
Na výše uvedené problémy měla reagovat
pracovní skupina, která měla za úkol vyhledat
alternativní prostor pro nabídku sexuálních
služeb na území města. Pracovní skupina byla
složena ze zástupců města Kolína (pořádkový
úřad, katastrální úřad, stavební úřad, úřad primátora a zdravotní úřad – Poradna pro PPI), dále
Sociální služby katolických žen a policie. Mezi minimální požadavky na vzhled a umístění nového
místa – zóny, které si skupina vytyčila, patřilo:
d
 obré příjezdové možnosti pro osobní auta,
p
 oloha co nejblíže centru, avšak vzdálená
od sídlišť,

60 	 Projekt přesunu pouliční prostituce a vzniku
nové legální ulice se inspiroval zkušenostmi
z holandského Utrechtu.

ž ádná sportovní centra či zařízení pro mládež
v bezprostřední blízkosti,
d
 obré spojení veřejnou dopravou,
u
 zavřená oblast, případně přístavní oblast či
průmyslová zóna,
s anitární zařízení a tísňové volání na pozemku.
Výsledek?
V roce 2001 vznikla oficiálně tippelzóna, jejíž lokalita splňovala stanovené požadavky. Stal se jím
pozemek v Geestemünder Straße ve vlastnictví
města Kolína ležící v průmyslové zóně v severní
části města, vzdálený přibližně do půl hodiny
z centra města. Součástí usnesení o přemístění
pouliční prostituce byly:
z ávazek města Kolína k zajištění přestavby
nového stanoviště a financování nabídky
sociální pomoci na místě (již zmíněné Sociální
služby katolických žen a Poradny pro PPI);
v ypracování konceptu bezpečnosti v nové
zóně, které bylo zadáno pořádkovému úřadu
a policii;
k ombinace podporujících i represivních opatření, která mají motivovat ženy k využívání
nové oblasti a jejich přesunu z centra.
Bližší popis zóny je součástí tabulky č. 2: Tippelzóny, zóny tolerance a řízené zóny – jiný přístup
k pouliční prostituci v kapitole Bezpečí a pracovní
podmínky. Další informace, včetně fotografií z místa, jsou obsaženy rovněž v publikaci Ze sexbyznysu
na trh práce? (Šídová a další, 2013).
Jak probíhala fáze informování o novém stanovišti a motivování žen?
V
 šichni zainteresovaní aktéři (tedy policie,
pořádkový úřad, Sociální služba katolických
žen a Poradna pro PPI) rozdávali letáky
o nové zóně a informovali sexuální pracovnice
o jejích výhodách (např. bezpečný prostor,
zázemí služeb apod.).
Informováni byli rovněž zákazníci, a to i pro-
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Jaké jsou role a kompetence partnerů?
Pořádkový úřad
Má hlavní kompetenci v projektu tippelzóny.
V prvních letech byla oblast tippelzóny přidělena
stálému týmu, od roku 2008 se na tomto projektu
vystřídalo více zástupců pořádkové služby. Dva
zástupci pořádkového úřadu jsou zodpovědní
za koordinaci. Zástupci pořádkového úřadu, částečně spolu s policií, jsou oprávněni k:
p
 rosazování domovního řádu,
o
 tevírání a uzavírání areálu tippelzóny
(12–02 hod.),
n
 asazení preventivních opatření k odvracení nebezpečí (např. znemožnění obchodu s drogami,
kuplířství, ochrana žen před násilím, zabránění
násilí mezi sexuálními pracovnicemi navzájem),
p
 rovádění dopravních kontrol a stíhání dopravních přestupků.
Policie
Co velmi pomohlo k navázání spolupráce a vytvoření vztahu důvěry k policii ze strany sexuálních
pracovnic, bylo vytvoření stálé důvěryhodné
osoby (policistky), která pracuje na místě a na niž
se mohou ženy obracet. Když se ženy cítí ohroženy, nepanuje už nedůvěra a strach, že budou
samy potrestány jako pachatelky, a nebojí se již
obrátit na policii.
Sociální služba katolických žen
Tento spolek provozuje v Kolíně řadu služeb,
které jsou podporovány zčásti městem. Přímo
v zóně zajišťuje zejména nízkoprahové nabídky
pomoci (vydávání stravy, ochranných prostředků
k práci, zajišťuje výměnný program jehel a stříkaček, nabízí poradenství a odkazuje tak na další
nabídku pomoci ve svých návazných službách).

Poradna pro PPI, zdravotní úřad
Poradna v zóně zajišťuje především poradenství
týkající se bezpečnějšího sexu, spojené s testováním na HIV a další pohlavně přenosné infekce.
V kontejneru v zóně je zřízena malá gynekologická ordinace a jsou zde prováděny anonymně
a bezplatně vyšetření na pohlavně přenosné
infekce.
Jak proběhlo nastavení spolupráce partnerů?
Bylo zřejmé, že všichni zapojení partneři musí
zaujmout nové pozice. Například policie a pořádkový úřad již nebyly pouze v represivní roli, ale
jejich úkolem bylo pomáhat ženám a chránit je.
Jednotliví partneři museli vzájemně poznat své
činnosti a seznámit se s postupy svých partnerů.
Sexuální pracovnice si postupně zvykaly na novou
roli policie a pořádkového úřadu. Bylo potřeba
vytvořit vzájemnou důvěru. Zpočátku tedy
probíhala diskuzní setkávání a vzdělávání, kterého se účastnili všichni partneři působící v tippelzóně, a do setkávání byly částečně zapojeny
i sexuální pracovnice.
V první fázi projektu byly vytvořeny struktury
pro organizaci spolupráce, které fungují dodnes.
Velmi pomohlo to, že vývoj v oblasti spolupráce
mezi partnery byl v prvních dvou letech fungování zóny zhodnocen a moderován výzkumným
zařízením, Sociálně pedagogickým institutem
v Berlíně. Zpočátku se konaly pracovní schůzky
ve velmi krátkých intervalech. Postupně se osvědčilo následující schéma spolupráce:
1 krát za 3 měsíce probíhá diskuzní schůze
k projednávání aktuálních otázek – účastní
se za každého partnera jedna osoba s koordinační funkcí;
p
 řibližně každé 2 roky probíhá tzv. „velká
diskuze“, která má charakter dalšího vzdělávání k diskuzi o zásadních otázkách – účastní
se všechny osoby v projektu činné, zástupci
a zástupkyně všech čtyřech partnerů projektu;
1 krát za 3 měsíce probíhá setkání k aktuálním
otázkám a řešení problémů mezi Poradnou
pro PPI a Sociální službou katolických žen –
účastní se všechny spolupracovnice a spolupracovníci;
v ždy 1. středu v měsíci probíhá tzv. kon-

Ukázka tippelzóny jako vítané řešení. Pavel Beránek z plzeňské Městské
policie a jeho příspěvek na workshopu R-R / foto: Jan Losenický

střednictvím upozornění v diskuzních fórech
pro zákazníky.
B
 yla zřízena kyvadlová doprava během prvních týdnů, která přepravovala ženy z centra
do oblasti nové zóny.
R
 epresivní opatření (pokuty) byly uplatňovány
až tehdy, pokud pořádková služba zastihla
ženu v zakázané oblasti opakovaně, navzdory výslovnému vyzvání, aby používala nové
stanoviště.

tejnerová diskuze – účastní se vždy jeden
zástupce policie, pořádkového úřadu, Sociální
služby katolických žen, Poradny pro PPI
a všechny zapojené sexuální pracovnice.

Doporučení – spolupráce
a koordinovaný postup
Aby mohla být zvolená politika k prostituci
úspěšná, je třeba zapojit do její tvorby všechny relevantní aktéry (např. zástupce státu,
policie, úřady, sexuální pracovnice i provozovatele sex podniků).
Je dobré být si vědom toho, že různá
opatření/nastavení nemusí plně vyhovovat
všem aktérům, ale je třeba hledat kompromisní řešení, které bude založeno na faktech
a pragmatickém přístupu, ne na ideologických

a moralistických základech.
V oblasti přístupu k prostituci je vhodné zaujmout spolupracující přístup nejen na státní,
ale i na lokální úrovni.
Příkladem dobré praxe zhodnocování přijaté
politiky k prostituci může být pořádání tzv.
kulatých stolů k jednotlivým tématům (např.
bezpečí, daně, pouliční prostituce apod.),
do kterých jsou zapojeni zástupci všech relevantních stran.
Příkladem dobré praxe v přístupu k fenoménu
pouliční prostituce mohou být ukázky spolupráce a projekty tzv. tippelzón, zón tolerance
či řízených zón.
Při realizaci společného projektu, viz například tippelzóny, je nutné jasné rozdělení kompetencí. Partneři projektu musí mít vzájemnou
představu o svých rolích, metodách práce,
aby mohli na sebe vzájemně odkazovat.

Placky přivezené klientkou R-R z Francie z demonstrace
pořádané STRASS, Syndicat du Travail Sexuel /
foto: Jan Losenický
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Nutné je další vzdělávání a dobré zaškolování
nových spolupracovníků a spolupracovnic
v projektu.
V rámci spolupráce je třeba dodržovat respekt ke všem zúčastněným stranám.

ZÁVĚR
„Pokud nebude vymezený místo,
který bude společensky schválený, řekněme, těma většinovejma obyvatelema, kde ty ženy
můžou pracovat, tak k tomuhle
[stížnostem občanů – pozn. aut.]
bude docházet určitě. Protože
občan se nebude ptát, jestli ony
chtějí dělat a jak to chtějí dělat. Ale oni to tam nechtějí.“
účastník fokusní skupiny

„Na druhou stranu je potřeba hledat nějaký kompromis mezi zájmem většinové veřejnosti, ale
i našima občankama, který se
prostě živí nějakou situací, která, nedomnívám se, že je v rozporu se zákonem. Poskytovat
sexuální služby není v rozporu se zákonem a je třeba hledat kompromis. A to se nedaří.“
účastnice fokusní skupiny

„Proč máme brát prostituci jako
svoji práci, když to jako práci nikdo nebere. Oni by tu práci museli
sami nějak podpořit. A dát tomu
národu [na vědomí], že se za to ti
lidi nemusí stydět. Protože oni
sami to odsuzujou, ale i oni tam
chodí. […] Dokud oni na to budou
koukat skrz prsty, tak ti lidi
na to budou taky tak koukat. “

Anna, 3 roky zkušeností, klub, Ostravsko

Podobně jako v úvodu i tyto vybrané výroky ukazují
různé pohledy a potřeby jednotlivých aktérů na poli
prostituce, pro něž je zatím typická absence společné komunikace a naslouchání jednotlivým zúčastněným stranám. V textu jsem nastínila možnosti řešení
problémů, které s sebou přináší stávající fungování
sexbyznysu jak pro sexuální pracovnice, tak i pro
obce a další aktéry. Zaměřila jsem se na oblasti,
jako jsou tvorba zákonů k prostituci, daně a sociální zabezpečení, bezpečí a pracovní podmínky,
spolupráce a koordinovaný postup a další. Vycházela jsem z řady zahraničních zkušeností zemí, které
přistoupily k úpravě prostituce jako formy práce
a jejichž cílem bylo jak posílit postavení sexuálních
pracovnic a pracovníků ve společnosti, tak zlepšit
oblast veřejného zdraví, snížit kriminalitu či zklidnit
situaci v lokalitách, kde jsou nabízeny sexuální služby, s ohledem na veřejný pořádek.
Cílem textu bylo přinést určitou ochutnávku
možných opatření, která se ukázala jako dlouhodo-

bě fungující, jako jsou např. tvorba specifických zón
pro nabídku sexuálních služeb na ulicích či pořádání
kulatých stolů k prostituci. Zkušenosti ze zahraničí
rovněž ukazují, že byť přijetí legislativní úpravy
předcházely dlouhé diskuze, přijetím samotného
zákona proces nekončí, ale vlastně znovu začíná –
opatření je třeba implementovat, projednat, vyhodnotit… Jedná se tedy pouze o první krok, jak posílit
postavení osob poskytujících sexuální služby.
V souvislosti s legislativou zaujímanou k prostituci je vhodné říct, že neexistuje ideální model, který by byl přenositelný a plně funkční
v prostředí ČR. Nejde o to „prostituci vyřešit“,
ale zamýšlet se nad tím, jakými opatřeními, ať už
na státní či lokální úrovni, můžeme zlepšovat či
naopak zhoršovat postavení osob poskytujících
sexuální služby ve společnosti, a přispívat tak
k jejich sociálnímu začlenění či naopak vyloučení
a prohlubování sociálních problémů. Důležité je
především hodnotové nastavení, jak vůbec chceme
nad fenoménem prostituce přemýšlet. Pokud nám
půjde o to, jak tuto skupinu zapojit a jak hledat přístupy, které nebudou jen populistické, budeme se
snažit hledat možnosti, jak uspokojit potřeby všech
zúčastněných stran (státu, města a občanů, policie,
ale i sexuálních pracovnic a provozovatelů podniků
aj.), a vydáme se tak na cestu hledání kompromisů. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, je přitom
možné skloubit požadavky spojené s veřejným
pořádkem a zabezpečením lepších podmínek
pro práci sexuálních pracovnic a pracovníků,
včetně snižování násilí a zlepšení přístupu
ke spravedlnosti.
Změnit přístup a politiku k prostituci chce často
odvahu, politickou vůli a žádá si zhodnocení
předchozí situace, která se neosvědčila. To můžeme vidět na příkladu vyjádření komisaře Sama
Millera z Leedsu, kde byla zavedena řízená zóna
vymezená pro nabídku sexuálních služeb na veřejnosti. Tento přístup může být rovněž inspirující
pro představitele a představitelky obcí a měst,
které přistupují k regulaci nabízení sexuálních
služeb formou vymáhání vyhlášek proti prostituci:

61 	 Vystoupení na konferenci TEDx EastEnd v lednu 2016.

„Naším úkolem je zajišťovat lidem
bezpečnost a to se týká i případů,
když se lidé dostávají do riskantních situací. Sexuální práce je velmi riskantní a není to
něco, před čím bychom měli zavírat oči. Máme za sebou mnoho let opatření k prosazování
práva, jejichž výsledkem bylo,
že se nám nepodařilo prolomit
začarovaný kruh sexuální práce.
Chtěli jsme udělat něco jiného,
co by nám pomohlo se k těm cílům snáze dostat, být odvážní,
určitým způsobem zariskovat.“
(Casey, 2016)

Ať už použijeme termín prostituce nebo sexuální práce, výše uvedený výrok nám ukazuje, že
je důležité o problémech hovořit a diskutovat
a nezapomínat přitom na potřeby těch, kteří
sexuální služby nabízejí. Politika zaujímaná
k prostituci bývá označována za druh morální
politiky, jejímž jedním znakem je i to, že má velký
emoční náboj a k „vlastnictví“ politiky k prostituci se hlásí každý. To v praxi znamená, že v ní
odborníci mají jen malé slovo, což je jen jedna
z komplikací, jež vedou k tomu, že je obtížné
vytvářet a udržovat účinnou politiku k prostituci
(Wagenaar a další, 2012). Prostituce samotná je
zatížená řadou předsudků a stereotypů.
Je však třeba se ptát, co chtějí samotné sexuální pracovnice a pracovníci. Na závěr použiji sdělení britské sexuální pracovnice Toni Mac61:

„Chtěli byste, aby se vaše dcera živila jako sexuální pracovnice?
To je špatná otázka. Představte si, že se tak živí. Jak moc je
dnes v práci v bezpečí? Co by se
dalo udělat proto, aby mohla dělat práci bezpečněji?“
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SHRNUTÍ – Jak posílit postavení sexuálních pracovnic a pracovníků? Inspirace ze zahraničí
Klíčové oblasti

Vybraná doporučení – shrnutí

Čeho se vyvarovat?

Tvorba zákonů
k prostituci

Skloubení hledisek veřejného pořádku a bezpečných pracovních podmínek pro sexuální pracovnice je možné.

Politických řešení, která nebudou
zohledňovat i zájmy sexuálních
pracovnic.

Zaměřte se na zlepšení životních a pracovních podmínek sexuálních
pracovnic.

Vycházejte z principu empowermentu (posílení) sexuálních pracovnic
a profesionalizace sexuální práce.
Do přípravy legislativy zapojte i samotné sexuální pracovnice.
Pečlivě zvažujte, zda nemohou navrhnutá opatření fakticky zhoršovat
postavení sexuálních pracovnic, zatlačovat je do šedé zóny či zvyšovat
jejich stigmatizaci.
Mějte na paměti, že rozsáhlá regulace prostituce není možná. Je možné
se jen přiblížit realitě a regulovat pouze určité sektory segmentu sexuálních služeb.

Inspirujte se příklady ze zahraničí – např. standardy s požadavky pro
bezpečnější práci v sexbyznysu ze strany provozovatelů sex podniků
(např. alarmy k přivolání pomoci, zajištění ochranných pomůcek apod.).
Do tvorby standardů zapojte jak sexuální pracovnice, tak zástupce provozovatelů sex podniků.

Černobílého nahlížení na problematiku placeného sexu.

Hledejte možnosti, jak snižovat rizika násilí při práci na ulicích a zlepšit
přístup ke spravedlnosti – inspirací mohou být projekty tzv. tippelzón,
zón tolerance či řízených zón.

Přemíry represivních a regulačních
opatření, která mohou vést k vytvoření černého (ilegálního) trhu
a skryté prostituci.
Specifických opatření, která přispívají ke stigmatizaci – např. nošení
průkazu k prostituci apod.

Pro zlepšení vztahů mezi policií a sexuálními pracovnicemi stanovte
klíčovou osobu z policie, která bude mít danou oblast na starost a jež
bude podporovat ženy k případnému oznamování problémů.
Přístup k sociálním,
zdravotním a jiným
službám

Zvažujte dopady regulace na různá pracovní prostředí (např. práce
v bytech, klubech, na ulici aj.).
k de a které praktické předpisy uplatnit;

a kde je třeba zaujmout specifický přístup pro oblast sexbyznysu.
V legislativě nastavte hodnotící mechanismus dopadů legislativy
a dosažení jejích cílů a období, po kterém má být uplatněn.

Bezpečí a pracovní
podmínky

Zvažujte, jak pravidla týkající se „formalizace práce“ nastavit, aby
nebyla stigmatizující, příliš komplikovaná a bariérová, a do jaké
míry je možné využít stávajících právních předpisů.

Opatření, která budou založena
na povinné registraci ve škatulce
„prostitutka“.

Při nastavování daňového systému pro oblast sexbyznysu myslete na to,
aby byl v rámci celého státu jednotný, transparentní a nediskriminující.

Opatření, která budou ženy udržovat v prostituci (např. vyměření daní
zpětně při nemožnosti prokázat
předchozí příjmy).

Všímejte si, jaký má vliv legislativa na zajištění bezpečí a pracovní podmínky sexuálních pracovnic.
Inspirujte se modelem dekriminalizace, tedy odstranění represivní
legislativy, včetně například stíhání kuplířství a zajišťování pracovních
podmínek.
Zkoumejte, jakým způsobem mohou běžné předpisy k zajištění pracovních podmínek a „bezpečí a ochrany zdraví při práci“ přispět a být
užitečné pro oblast sexbyznysu.

62 	 Např. aby mohlo pracovat více žen v bytě
a poskytovat si vzájemnou ochranu či si najmout

bezpečnostního pracovníka, aniž by se vystavovaly tyto osoby riziku stíhání pro kuplířství.

Přijměte opatření, která povedou k posílení sebeurčení, odpovědnosti
a profesionalizaci sexuálních pracovnic.

Podporujte služby specificky zaměřené na potřeby sexuálních pracovnic
a pracovníků, kde mohou otevřeně mluvit o tématech týkajících se práce
v sexbyznysu, aniž by je pracovníci a pracovnice hodnotili a moralizovali.

k de je vhodné použít předpisy z jiných sektorů (např. pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se podnikání);

Při realizaci opatření zohledněte, že je nutné zajistit distribuci srozumitelných informací o povinnostech, ale i právech týkajících se placení
daní a celé daňové procedury pro osoby působící v oblasti sexbyznysu.
Zkoumejte možnosti, jak posílit cesty k sociálnímu zabezpečení sexuálních
pracovnic (a formalizaci jejich práce).

Zkoumejte, jakým způsobem legislativa k prostituci přispívá k ochraně
zdraví a profesionalizaci práce, či naopak, jak tomu může bránit.

Podporujte specifická poradenství na míru potřebám sexuálních
pracovnic a jejich vzdělávání a rozvoj tzv. svépomocných a profesních
organizací.

Při regulování dílčích sektorů prostituce pečlivě zvažujte:

Daně a sociální zabezpečení

Vymáhání vyhlášek proti prostituci,
které ztěžuje přístup ke službám
(ženy pracují více skrytě atd.).
Politiky tzv. povinných zdravotních
prohlídek, které jsou kontraproduktivní a zvyšují stigmatizaci sexuálních pracovnic jako těch, které šíří
pohlavní infekce.

Snažte se zohlednit financování služeb pro sexuální pracovnice tak, aby
byly široce dostupné, bezplatné a anonymní. Podporujte inovativní způsoby vyhledávání cílové skupiny, včetně osvětových kampaní zaměřených na zákazníky sexuálních služeb.
Zvažte možnosti regulačních opatření k posílení preventivních
cílů (např. regulace reklamy na nechráněný sexuální styk, povinnost pro
provozovatele klubu umožnit vstup do podniku organizacím zaměřeným
na prevenci a zajistit informace o pomáhajících organizacích a osvětových materiálech v sex podniku apod.).
Spolupráce a koordinovaný postup

Pro úspěšnost politiky a navržených opatření se snažte o zapojení
všech relevantních aktérů, kterých se problematika týká, včetně
zapojení sexuálních pracovnic.
Zaujměte spolupracující přístup nejen na státní, ale i na lokální úrovni.

Legislativních opatření, která brání
sexuálním pracovnicím v zajištění
jejich bezpečí 62 .

Přijímání represivních lokálních
opatření, která mají dopad na sexuální pracovnice – např. vymáhání
vyhlášek proti prostituci – přispívá
k narůstajícím rizikům pro sexuální
pracovnice a snižuje jejich důvěru
v policii a ochotu ohlásit trestnou
činnost na nich páchanou.

Inspirujte se příklady dobré praxe ze zahraničí, např.:

z hodnocování přijaté politiky k prostituci formou pořádání tzv.
kulatých stolů k prostituci, do kterých jsou zapojeni zástupci všech
relevantních stran;
u
 kázky spolupráce při řešení problematiky pouliční prostituce –
např. projekty tzv. tippelzón.

Při realizaci společného projektu v podobě tippelzóny, kde funguje více
subjektů (např. policie, NNO, úřad atd.), dbejte na jasné rozdělení kompetencí a pravidelné vzdělávání a zaškolování nově příchozích.

Přijímání řešení, které není založeno
na faktech a pragmatickém přístupu, ale vychází z moralistických
a ideologických základů.
Přijímání politiky na bázi principu „o nás, bez nás“, kdy nejsou
do tvorby zapojeny strany, kterých
se řešení týká (např. sexuální pracovnice).
Zasahování do kompetencí či
porušování domluvených pravidel
fungování spolupráce v případě
zajišťování společných projektů zaměřených na problematiku pouliční
prostituce (např. tippelzóny).

Tabulka č. 3: Shrnutí – Jak posílit postavení sexuálních pracovnic a pracovníků?
Inspirace ze zahraničí. Zdroj: autorka na základě MGEPA, 2015; Gesundheitsamtes Köln, 2011.
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ZÁKONY, KTERÉ NECHRÁNÍ.
ZKUŠENOST ŽEN POSKYTUJÍCÍCH
SEXUÁLNÍ SLUŽBY S DOPADY
AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Výsledky kvalitativního výzkumu
Petra Kutálková

Noční podnik ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu / foto: Jan Losenický

ÚVOD

„Měla jsem normální život, jako každá jiná, krásný
byt, všechno […]. Myslela jsem, že už mě nic
nepředvídatelného nečeká. Byla jsem šťastná. Pak
přišla nevěra. Do čtyř dnů se mi změnil život,“
vyprávěla paní Tereza o situaci, kdy začala zhruba
ve čtyřiceti letech poskytovat sexuální služby.
Po rozpadu vztahu zůstala sama, bez prostředků,
bez bydlení a bez podpory rodiny. „Říkala jsem si,
jestli to vůbec zvládnu,“ dodala.
Práci na trase nepovažuje za příliš bezpečnou.
Za devět let, které zde strávila, si však vypěstovala intuici, jež ji varuje před možnými problémy.
„Mám na to chviličku, abych ho otipovala, ale je
to fakt riziko. Furt tam není dáno, že ho úplně
prokouknu a že se mně hlavně něco nestane,“
podotýká. Mnohokrát zažila, že na ni byl zákazník hrubý, že ji urážel. Dovede se však ohradit.
V poskytování sexuálních služeb vidí šanci, jak si
vydělat peníze především na drogy, bez nichž už
nemůže fungovat. Cení si také svobody, kterou
jí práce na trase poskytuje. „Prostě si jdete ven,
podnikáte si sami na sebe. Uděláte si narychlo peníze. Někdy tam prostojíte celej den a někdy je to
o štěstí, že tam jenom vstoupíte a odejdete. Hned
ten život je hezčí, když máte v kapse peníze. To je
ten důvod. Je jedno, jestli berete, nebo neberete.“
V současnosti paní Tereza uvažuje o změně.
Chce se léčit s drogovou závislostí a najít si jinou
práci. „Bojím se toho, ale já to musím dokázat,
protože každý den jít ven… Člověk se ani nenají,
protože nemáte jak se najíst, a na tu dávku si
prostě člověk musí vydělat, jinak nefungujete.“ Před
rozpadem vztahu podnikala v pohostinství, na což
by chtěla navázat: „Ještě mi není tolik, aby člověk
úplně ještě nemohl něco dokázat. A tuto, když
skončím a zase se vrátím mezi ty mé kontakty, lidi,
který mě znají. Ví, že jsem trošku šikovná ženská.
Prostě že bych do toho šla. […] Že jako společně
nebo sama si udělat nějakou hospodu nebo privát.
[…]. Není to prostě tak těžký.“ Pokud by se paní
Tereza nakonec rozhodla pro založení privátu, tak
jí hrozí trestní stíhání za kuplířství. A to i v situaci,
kdy vytvoří dobré pracovní podmínky pro další
ženy. Doživotně ji s velkou pravděpodobností
budou tížit dluhy, které prací u pásu, o níž už také

uvažovala, či v podobné profesi nebude schopná
zaplatit. Část dluhu tvoří podle odhadu paní Terezy přibližně třicet tisíc korun za pokuty za práci
na trase a následné exekuce.
Paní Anna pracuje v klubech na Ostravsku
s přestávkami zhruba tři roky. V necelých třiceti
letech je mámou dvou malých dětí, které vychovává sama. „Mně vyhovuje, že já si okoupu děti,
všecko, dám si je spát, a až mi usnou, odcházím.
Chůva už přijde a v podstatě jenom vymění plenku. Je to v klidu,“ říká o práci v klubu. Popisuje
však také stinné stránky věci. Před dvěma lety při
policejní razii v ostravských klubech přišla stejně
jako desítky dalších žen ze dne na den o práci.
Přišla o peníze, které měla ten den vydělané,
a o dalších několik tisíc, jež si uložila u majitele
klubu v trezoru.
Ženy, které neměly děti, se podle paní Anny
po razii z Ostravy odstěhovaly za výdělkem
do jiných měst. „Všechno se rozprchlo. Navíc
většina, asi 70 procent, neměla děti, takže ty holky
neměly co ztratit. Na víc jak měsíc se vše zavřelo…
My, ‚chytré mamky‘, jsme měly našetřeno, sice ne
třeba moc, ale měly, alespoň na čtrnáct dní. Ale
holky, které si žily ze dne na den, najednou neměly
nic.“ Paní Anna si je vědoma omezení spojených
s tímto typem výdělku, a proto si dlouhodobě
odkládá peníze stranou a také si šetří na důchod.
Vypozorovala však, že je spíše výjimkou. Bez
větších problémů tak dokázala přečkat dobu
uzavření klubů. Po jejich znovuotevření ji majitel
klubu, kde dříve pracovala, vzal zpět. Mnohé její
kolegyně se však vrátit nemohly. Majitel jim zazlíval, že byly u výslechu. Paní Anna vzpomíná, že
tenkrát odmítla na policii vypovídat. Majitele má
dle svých slov ráda. Mnohokrát jí pomohl, „když
na ni padl splín“.
Svou práci paní Anna vnímá spíše pozitivně. Jako
hlavní nevýhodu vidí ztrátu soukromí a s poskytováním sexuálních služeb spojené stigma. „Ať je to
v trolejbuse, ať jedu tramvajkou, do obchodu, do restaurace, číšník, jo, fakt kamkoliv, tak vždycky někoho
potkám. Mně to pak už připadá jako cejch, kdyby
měly všechny holky. Že se to pak táhne celý život, no.
A tak s tím rizikem jsme do toho šly, že. Bohužel.“
Střípky příběhů že života paní Terezy, paní
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Anny a dalších, jejichž zkušenosti zazní dále
v textu,1 naznačují, že ženy, které poskytují
sexuální služby, tvoří velmi různorodou skupinu.
Pracují v různých prostředích s odlišnou mírou
rizika a za nestejnou odměnu. Všechny však
působí v oblasti, která v očích společnosti stojí
na nejspodnějších patrech pomyslného žebříčku
prestiže a nese s sebou značné společenské stigma. Poskytování sexuálních služeb je také zdrojem
obživy s vysokou mírou rizika násilí, ať již verbálního, psychického, ekonomického nebo fyzického
(Malinová, 2016; Decker a další, 2014).
Pokud se podíváme na lidi, kteří volí poskytování sexuálních služeb, ukazuje se, že jsou zde
významně častěji zastoupeni ti, kteří patří mezi
diskriminované a jinak znevýhodněné skupiny
(Amnesty International, 2016). Paní Tereza ztratila
domov a v současné době je uživatelkou drog,
paní Anna je sólo rodičem v regionu s vysokou
nezaměstnaností. Než vstoupily do sexbyznysu,
obě ženy zvažovaly jiné možnosti, jak se uživit.
Poskytování sexuálních služeb, jak ukazují i další
výzkumy (Beguma a další, 2013; Kutálková, 2016),
nebývá totiž práce první volby. Je to však zdroj
příjmů, který je okamžitě k dispozici. Roli zřejmě hraje i skutečnost, že poskytování sexuálních
služeb umožňuje flexibilní nakládání s časem,
tedy např. sladění práce s rodinným životem. Pro
některé ženy znamená i možnost příjmu, na který
by jinak nedosáhly.
Poskytování sexuálních služeb je však zároveň
způsobem výdělku, kde nemáte jistotu, že ze dne
na den nepřijdete o místo. Nemůžete se opřít
o systém ochrany dostupný pro pracující v jiných
profesích. Není také možné, abyste si otevřeli
vlastní podnik, kde byste pracovali z důvodů většího bezpečí spolu s kolegyní či vytvářeli pracovní
prostor pro další ženy. Hrozilo by vám totiž trestní
stíhání. Když pracujete na venkovních stanovištích,

můžete volit mezi hrozbou pokuty či prací v místě,
kde je vyšší riziko násilí a napadení, jež může mít
fatální následky. Pokud zvolíte pokutu, pak na ni
buď budete muset vydělat – což znamená strávit
na místě, kde je nabízení sexuálních služeb zakázáno, více času, nebo ji můžete nezaplatit. Později
bude ovšem vymáhána v exekuci a vy se snadno
můžete ocitnout v dluhové pasti. Ženy,2 které
mnohdy stojí na pomyslném okraji společnosti,
jsou tak dále zatlačovány za její hranice, do chudoby a sociálního propadu. Zároveň jsou nuceny
čelit zvýšeným rizikům různých forem násilí. Proč
tomu tak je?

CO JE STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ?

Na otázky, které se vztahují ke společenským
nerovnostem, omezeným životním šancím a vylučování z většinové společnosti, hledá odpovědi
bezpočet badatelek a badatelů. Jedním z nich je
i Paul Farmer, lékař a profesor antropologie působící dlouhá léta na Haiti. Při ošetřování pacientů
a pacientek z oblastí zasažených chudobou a vojenským režimem si povšimnul, že mnozí z nich
zažívají utrpení a umírají předčasně „exemplárním“
způsobem. Exemplárním má Farmer na mysli
způsob, který je podobný u milionů lidí na světě,
kteří žijí a pracují v podobných podmínkách. „Co
tyto oběti, minulé a současné, mají společného, nejsou osobností či psychologické vlastnosti.
Nepocházejí ani ze stejné kultury, nesdílejí stejný
jazyk či konkrétní rasu. To, co sdílejí, je zkušenost
života na nejnižších příčkách pomyslného žebříku
ve společnosti charakterizované nerovností mezi
lidmi“ (Farmer, 2003, s. 2).
Ve snaze hlouběji porozumět společenskému
dění, jež ústí v zúžené příležitosti a utrpení lidí
z marginalizovaných skupin, začal Farmer před
více než čtvrt stoletím popularizovat koncept
strukturálního násilí.3 Jak ukážu dál, i ženy posky-

tující sexuální služby v České republice sdílejí určité
typy „exemplárních zkušeností“, které pramení
ve společenských strukturách a znamenají další
strádání či minimálně jeho riziko. Strukturální násilí
se nicméně liší od násilí tváří v tvář. I jeho následky mohou být fatální. A proč se vlastně hovoří
o strukturálním násilí? Termín strukturální používá
Farmer proto, že mechanismy útlaku jsou vtěleny
do politické a ekonomické organizace našeho
světa. Násilí proto, že způsobují újmy a utrpení
typicky těm skupinám osob, které nemají vliv
na společenské upořádání (Farmer a další, 2006,
s. 1686).
V současné době koncept strukturálního násilí
zastřešuje více způsoby přemýšlení o mechanismech oprese a zraňování marginalizovaných skupin a je využíván napříč obory (Ho, 2007; Rhodes
a další, 2012). Své uplatnění nachází i při zkoumání
životních a pracovních podmínek lidí poskytujících
sexuální služby, resp. politik, které práci v sexbyznysu upravují. Umožňuje totiž vidět, že utrpení
a zranitelnost těchto lidí není výhradně výsledkem
přímého násilí a obtěžování tváří v tvář, jemuž
jsou ve vysoké míře vystaveni. Strukturální násilí
posouvá naši pozornost k širším souvislostem
a institucionálnímu uspořádání, jež připravuje lidi,
kteří poskytují sexuální služby, o základní práva
a nároky (Dziuban, 2014, s. 10).
Strukturální souvislosti marginalizace a rizik
souvisejících s poskytováním sexuálních služeb
jsou patrné i v příbězích žen pracujících v České republice. V tomto textu obracím pozornost k té rovině strukturálních problémů, které
přímo souvisí s aktuální legislativou dotýkající se
poskytování sexuálních služeb. Na konkrétních
zkušenostech, o nichž nám vyprávěly ženy, které
spolupracovaly na výzkumu, ukážu, v jakých oblastech přináší stávající legislativa do práce a životů žen další rizika sociálního propadu a ohro-

žení. V závěru textu pak s využitím doporučení
Paula Farmera a dalších nastíním, kudy by se
měly ubírat změny v legislativě a politikách vztahujících se k sexuální práci, aby došlo ke zlepšení
pracovního a osobního prostoru těchto žen
a zabránilo se jejich větší marginalizaci a stigmatizaci. Na posledních řádcích se pak dozvíte, jak
by v případě, že se situace změní, mohly vypadat
další osudy paní Anny a paní Terezy, o nichž píši
v úvodu.

METODOLOGIE VÝZKUMU

Výzkum realizovaný ROZKOŠÍ bez RIZIKA (R-R)
ve spolupráci se Spolkem Ulice Plzeň byl zaměřen
na dvě oblasti, které s sebou nesou rizika strukturálního násilí vůči marginalizovaným skupinám.
Jednalo se o dopady legislativy – té se věnuje
tento text – a dále o kontakty s policií a strážníky.
Těmi se zabývá jedna z dalších kapitol (Kutálková,
v této publikaci). Na tyto oblasti nás již předtím
upozorňovaly samy ženy během sociálního poradenství i v předchozím výzkumu.4
Hlavní otázkou, na niž hledám odpověď v této
kapitole, je, jak dopadá stávající legislativní situace
na pracovní a soukromý život žen, které poskytují
sexuální služby. Skrze výzkum jsme totiž chtěli
hlouběji porozumět tomu, v jakých oblastech a jak
stávající legislativa vytváří situace, které vedou
k sociálnímu vyloučení, nebo dokonce k přímému
ohrožení a útrapám žen ze sexbyznysu. Na oblast
legislativy se pak dívám ze strukturálního hlediska
s ohledem na ukotvení konkrétních norem v rámci
politiky států vůči prostituci.
Pro výzkum samotný jsme zvolili velmi podobnou metodologii, jako tomu bylo v případě výzkumu zaměřeného na přímé násilí (Kutálková, 2016),
kde jsou filozoficko-metodologická východiska
i postup zkoumání a analýzy detailně vysvětleny. Na tomto místě tedy jen dodám, že se jedná

1	Jména žen, jejichž příběhy zmiňuji v úvodu,

však neznamená, že mezi lidmi, kteří poskytují

politické, právní, náboženské a kulturní – za-

obětí různých druhů oprese ke strukturálním

To však jeho zastánci a zastánkyně odmítají

sexuální služby, nepracují muži či translidé.

souvislostem marginalizace a násilí. Kritika mu

a tvrdí, že prostor pro vlastní úsilí a aktivitu

i drobné detaily z jejich příběhů byly z důvodu

3 	Termín strukturální násilí poprvé použil Johan

braňují jednotlivcům, skupinám i celým společenstvím v naplňování jejich potenciálu (Ho,

však vyčítá zejména přílišný determinismus,

jednotlivců, jež se promítá do transformace

služby: To není její vina – rizika násilí při posky-

Galtung, teolog působící v šedesátých letech

2007). Jeho přínos je spatřován především

podceňování schopnosti jednotlivců a jejich

struktur, zachytit umožňuje (více Rhodes a dal-

tování sexuálních služeb (Kutálková, 2016).

minulého století. Galtung upozorňoval na to,

v tom, že umožňuje komplexní pohled na si-

kapacity řešit svoji situaci či důraz na nemate-

ší, 2012, s. 210).

že některé sociální struktury – ekonomické,

tuaci a posouvá perspektivu od obviňování

riální vlivy v interakcích jednotlivce a prostředí.

stejně jako ostatních citovaných v této zprávě
ochrany soukromí žen pozměněny.

2	V dalším textu budu hovořit o pouze o ženách,

protože výzkum byl zaměřen pouze na ně. To

4 	Jednalo se o výzkum zaměřený na kontexty
násilí, kterému čelí ženy poskytující sexuální
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Jak je již zmíněno na počátku, celá analýza byla
také formována důrazem na strukturální zakotvení
faktorů působících v konkrétních situacích, jež ženy
poskytující sexuální služby popisovaly. Je potřeba
zdůraznit, že ženy, s nimiž jsme hovořili, rozhodně
netvořily jednolitou skupinu. Naopak míra odlišnosti mezi ženami byla značná a samy ženy na ni
mnohdy upozorňovaly, což se ukázalo také při
analýze strukturálních vlivů, jimž jsou vystaveny.
Pro přípravu výzkumu, jeho realizaci, analýzu dat i zpracování samotné zprávy bylo také
důležité, jak se náš výzkumný tým staví k poskytování sexuálních služeb. Na práci v sexbyznysu v souladu s politikami obou zúčastněných
organizací nahlížíme jako na činnost, kterou, je-li
vykonávána se souhlasem, vnímáme jako legitimní
způsob obživy. I s ohledem na negativní konotace
spojené se slovem prostituce používáme termín
„poskytování sexuálních služeb“, případně „práce
v sexbyznysu“, což lépe vyjadřuje perspektivu,
s níž do výzkumu vstupujeme, a terminologii, kterou v předchozích zkoumáních spíše preferovaly
samotné ženy.9

LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB

Samotný výzkum se zabýval vlivem legislativy
na život a práci žen. Na následujících řádcích
stručně shrnu základní legislativní rámce, které
se vztahují na fungování sexbyznysu a o nichž se
v textu hovoří.
V České republice neexistuje celonárodní předpis,
který by pojem „prostituce“ definoval.10 Poskytování

sexuálních služeb (prostituce)11 není legislativou jako
takové výslovně povoleno, ale ani zakázáno. Trestné je pouze vybrané jednání, které s poskytováním
sexuálních služeb souvisí, či poskytování sexuálních
služeb v předem definovaném prostoru.
Konkrétněji řečeno, v České republice je trestně postižitelné poskytování sexuálních služeb
v blízkosti školy, školského či jiného obdobného
zařízení nebo místa, které je vyhrazeno či určeno
pro návštěvu nebo pobyt dětí.12 Skrze skutkovou podstatu trestného činu kuplířství13 jsou pak
kriminalizovány ty osoby, které zajišťují pracovní
podmínky pro poskytování sexuálních služeb
jiným, nebo mají prospěch z prostituce poskytované jinou osobou. Takové jednání je trestné
bez ohledu na to, zda dotyčná osoba s poskytováním těchto služeb souhlasila, či dokonce
o takovou službu stojí. Může se jednat o činnosti
typu domlouvání zákazníků, zajištění ochrany
apod. V České republice, podobně jako v dalších
státech, je také trestné obchodování s lidmi, kdy
je, zjednodušeně řečeno, trestáno nucení jiné
dospělé osoby k poskytování sexuálních služeb
a související jednání. Naopak nákup sexuálních
služeb od dospělé osoby trestný není (více viz
např. Havelková, 2014).
Poskytování sexuálních služeb postihují také
některé místně účinné vyhlášky obcí. Jejich cílem
je zpravidla vymýtit poskytování sexuálních služeb

Artefakty z trasy – obal od těhotenského testu / foto: Jiří Frýbert

o kvalitativní výzkum5 s využitím kombinovaných
metod, ve kterém zkoumáme téma z perspektivy
lidí, jichž se zkoumané problémy týkají (Ormston
a další, 2013). Při analýze dat a jejich interpretaci
jsem pak čerpala inspiraci ve feministickém akčním
participatorním výzkumu (Noushin a další, 2010)
a interpretativních směrech zkoumání veřejných
politik.6 Samotný výzkum byl součástí širšího
projektu, ve kterém byly realizovány další aktivity
a jehož primárním cílem byla společenská změna.
Tvorba dat zahrnovala dvě fokusní skupiny se
ženami, které poskytují sexuální služby v Plzni
a v Ostravě. Na základě výsledků diskuzí pak byla
vytvořena osnova polostrukturovaného rozhovoru. Celkem na výzkumu spolupracovalo 27 žen,
z nichž některé se účastnily jak jedné z fokusních
skupin, tak některého z 15 polostrukturovaných
hloubkových rozhovorů.7 Ženy, se kterými jsme
mluvili, měly zkušenosti z různých pracovních prostředí převážně v ČR (trasa, ulice, parkoviště, klub,
privát, escort) a v sexbyznysu působily různě dlouhou dobu (od jednoho roku do 25 let). Celkem
bylo pořízeno více než 35 hodin zvukového záznamu, z něhož bylo získáno přes 550 normostran
přepisu. Rozhovory vedli vyškolení tazatelé
a tazatelky8 z R-R a Spolku Ulice v rozmezí září
2015 až leden 2016.
Pro analýzu dat z fokusních skupin a rozhovorů
byla použita metoda tematické analýzy (Braun
a další, 2006). Spolu s využitím principů interpretativní analýzy (Schwartz-Shea a další, 2012;
Yanow, 2000) tento přístup umožnil kontextualizaci
témat, která jsou obsažena v získaných datech.

7	Rozhovory byly realizovány v Plzni, v Praze a na Ostravsku a trvaly zhruba od jedné
do dvou hodin.

5	Je ale nutné připomenout, že data získaná kva-

nou . Jejich relevanci dokládá fakt, že oblasti,

v neposlední řadě i na řešení problémů, jichž

litativním výzkumem nelze plně zobecňovat.

kde se ukázaly klíčové problémy, silně rezonují

se výzkum týkal. Kromě témat, na něž nás

I přes schopnost plasticky nastínit zkoumané

s těmi, k nimž došly mnohé zahraniční studie

ženy upozorňovaly v předchozím zkoumání,

téma má kvalitativní zkoumání své limity. Na-

(např. Allinott a další, 2010; Amnesty Internati-

nám při formulaci výzkumných otázek výraz-

víc, přestože ženy, s nimiž jsme mluvili, tvořily

onal, 2016; Decker a další, 2014). V konkrétních

ně pomohl expertní panel složený z policisty,

poměrně různorodou skupinu z několika lo-

obsazích pak naše zjištění reflektují specifika

strážníka, pracovnice veřejné správy, pracov-

kalit, jednalo se jen o ty, které byly v nějakém

české, resp. lokální úpravy, a mohou tak sloužit

nic a pracovníka nevládních organizací a třech

jako jeden z podkladů při hledání řešení.

žen, které působí či působily v sexbyznysu.

kontaktu se sociálně-zdravotními službami
Spolku Ulice či R-R a ke spolupráci se samy
přihlásily. Mluvili jsme také jen s těmi, které

6	Během výzkumu jsme vyzkoušeli další mož-

Zpřesňování výzkumného zaměření proběhlo

nou cestu, jak rozšířit prostor pro spoluúčast

na základě formálních i neformálních diskuzí

hovořily česky či slovensky. O naše poznatky

žen, které poskytují sexuální služby, na for-

této skupiny, které se odehrály na stáži v nor-

je však rozhodně možné opírat další odbor-

mulaci a zpřesňování výzkumné agendy, ale

ském Oslu a v Praze.

8	Markéta Ackrmannová, Petra Kutálková, Martin Parula, Jana Poláková, Lucie Šídová.

9	Detailní diskuze k různým přístupům, jak nahlížet na poskytování sexuálních služeb/prostituci, viz např. Bellak-Hančilová, 2014.

10	Podrobnému rozboru legislativy se věnuje
např. studie Jany Polákové (2016).

11	V textu se věnuji pouze otázkám, které se týkají
dospělých osob, nikoli osob mladších 18 let.

12	Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí dle ust.
§ 190 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník.

13	Kuplířství dle ust. § 189 zákona č. 40/2009 Sb.
Trestní zákoník.

z veřejného prostoru, takže zakazují nabízení
sexuálních služeb, v méně případech také jejich
nákup (Poláková, 2016, s. 38 a násl.).
Problémy, se kterými se ženy musí vypořádat,
se promítají i do dalších oblastí legislativy – např.
právo sociálního zabezpečení. Jejich rámce jsou
však všeobecně známé; konkrétní problémy jsou
pak popsány dále v textu.

SOUČASNÉ ZÁKONY VYTLAČUJÍ
ŽENY PRACUJÍCÍ V SEXBYZNYSU
NA OKRAJ SPOLEČNOSTI

Mezi ženami pracujícími v sexbyznysu jsou, jak již
bylo uvedeno, ve vyšší míře zastoupeny ženy ze
skupin, které čelí diskriminaci a dalším faktorům,
jež limitují jejich životní šance (Amnesty International, 2016). V našem výzkumu jsme mluvili
např. s matkami velmi malých dětí, sólo matkami,
ženami, které byly dlouhodobě nezaměstnané,
ženami, jež užívaly drogy, nebo těmi, které byly
v průběhu života vystaveny některé z forem násilí
v partnerských či rodinných vztazích. Naším cílem
nebylo posuzovat individuální situaci konkrétních
žen, obecně se však jednalo o ženy ze skupin,
které jsou častěji vystaveny okolnostem, v nichž
čelí nerovným příležitostem a bariérám na trhu
práce (Benešová, 2016; Dudová a další, 2014;
Formánková a další, 2015; Voňková, 2015).
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Jak ukážu dál, vstupem do sexbyznysu se riziko
marginalizace spojené s nerovným postavením
a sociální vyloučení nadále prohlubují. Důvodem
však není, jak by se na první pohled mohlo zdát,
samo poskytování sexuálních služeb jako takové,
ale nastavení legislativy v podobě zákonů a lokálních represivních vyhlášek.
Zákony a podzákonné předpisy (vyhlášky) jsou
společenskou institucí par excellence. Jejich podoba vypovídá mnohé o nastavení společenských
hodnot, společenském řádu a morálce preferované politickým diskurzem. Jak se ukázalo při analýze rozhovorů, na sociálním vylučování, nerovnosti
příležitostí, či dokonce útrapách žen, které pracují
v sexbyznysu, se podílejí nejen zákony a vyhlášky,
jež se této oblasti přímo týkají, ale také normy,
které přímo oblast sexbyznysu neupravují, nicméně se do nich současné chápání sexuálních služeb
následně promítá.

DOPADY VYHLÁŠEK MĚST A OBCÍ
NA PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB

Navzdory vyhláškám „proti prostituci“ existuje
stále značné množství žen, které sexuální služby
v místech, kde je to vyhláškou zapovězeno,
poskytují. Ženy sice obvykle mají povědomí
o tom, že v lokalitě, kde působí, je nabízení
služeb zakázáno, obvykle však nemají přesné
informace o vymezení místa, kde vyhláška platí,
a o pravomocích strážníků, resp. policie při jejím
vymáhání.
Z výzkumu také vyplynulo, že ženy svá stanoviště jen nerady opouštějí. Zpravidla z důvodu obav
o vlastní bezpečí, které jim místo, kde pracují,
poskytuje, či z důvodu absence jiných míst, kde je
mohou zákazníci vyhledat. Pro některé ženy, např.
pro ty, které kvůli závislosti na návykových látkách
nemohou pracovat v klubech, je ulice jediným
možným pracovním prostorem.
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Vytlačování žen do prostoru, kde jim
hrozí nebezpečí

Působnost vyhlášky končí zpravidla na hranicích
města. Nejvíce patrný byl problém vytlačování žen
do prostoru, kde jim hrozí nebezpečí, z Domažlické ulice v Plzni. Zde, jak popisuje detailně Frýbert
(v této publikaci), platí vyhláška nejen na území
města Plzeň, ale také v sousední obci Vejprnice.

Lada: „Můž eme být z a z načkou.“
Taz atelka: „Z a z načkou?“
Mar kéta: „Ale tam je les a tma.“
Lada: „A kolik lidí už tam z abili.“
Mar kéta: „Tam šlo moc holek.“ 14
Olga: „Já z nám tř i…“
Mar kéta: „A vůbec tam nemá kde
z astavit. A kter á holka půjde
do toho lesa? Bláz en.“

Lada, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň; Markéta, 5 let zkušeností, ulice, Plzeň; Olga, 10 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Já bych tam stejnak nešla, protož e tam je les. A tam je fakt
jako str ach.“
Pavla, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

Obdobný názor jsme slyšeli i od žen působících
v Praze. Ženy, s nimiž jsme mluvili, pracují v centru
města na Karlově náměstí a vnímají tento prostor
jako bezpečnější a pro zákazníky dosažitelný,
a proto nejsou příliš ochotné ho opouštět.

„Nic jinýho mi nez bývá. Je to
takovej ten rituál, ž e večer ,
i když nechcete, tak se nějak
oblečete, namalujete, vyjdete
ven. […] A nechci z ačínat někde
jinde, z toho mám str ach. Ať
bych šla na Václavské náměstí
nebo do Perlovky nebo kamkoliv, jsou to nový místa, kde mám
str ach, ž e se mi můž e něco stát.

14	Minimálně jedna žena zde byla zavražděna,
počty napadených není možné přesně odhadnout či určit (pozn. autorky).

Na tom Karláku se pohybuju
i se z ákaz níky tak, ž e ten Karlák ani neopouštím. […] Jde mi
o to, mít bez pečí. I když si sednu
do auta, tak furt se točím kolem
Karlovýho náměstí. Prostě když
z ačne chlap být protivnej, tak
vystoupím a do dvou tř ech minut
jsem z ase na Karláku. […] Jsem
ve vědomí, ž e to [mé místo] je
bez pečí pro mě . Mně nikdo jako
nez abez pečuje bez pečí.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

Nižší výdělky rovná se delší pobyt
na trase/ulici či rizikovější klient/praktika

Do života žen, které pracují na ulici, represivní vyhláška přináší také další rizika, jež lze vyjádřit vazbou uvedenou v nadpisu kapitoly. Zaprvé, z obavy
z pokut či další represe se zkracuje čas vyjednávání o poskytnuté službě. Vyjednávání je ale mimo
jiné také prostorem pro posouzení muže z hlediska bezpečí a míry rizika. Kratší čas na posouzení
zákazníka tedy znamená vyšší míru rizika násilí
pro ženu. Zadruhé, přítomnost policie na trase či
obava, že bude při čerpání služby zákazník policií
vyfotografován, některé zákazníky od nákupu služeb odrazuje, takže hledají pro uspokojení potřeb
jiné cesty. To na první pohled může znamenat, že
vyhláška splnila svůj cíl. Není tomu tak.
Ženy, které na trase působí, musí vydělat
potřebný obnos, jinak místo na trase zpravidla
opustit nemohou. Pokud je zákazníků méně, musí
zde tedy trávit delší čas. Druhou možností je, že
vyhoví zákazníkovi, který je potenciálně rizikový, či
poskytnou rizikovou službu, aby potřebné peníze
vydělaly. V některých případech pak také poskytnou službu za nižší cenu, což znamená, že za stejný obnos musí obsloužit více zákazníků (a tlačí tím
ceny za služby na trase dolů). Vyhláška tedy působí
nejen jako rizikový faktor z hlediska násilí, ale
i z hlediska ohrožení zdraví žen. Navíc, jak popsala
jedna z žen, vyhláška, resp. riziko pokuty funguje
jako další stresový faktor v již tak stresové práci.

„Když jste už třeba [na tr ase]
dlouho a je vám špatně a máte
kriz i. Tak vás tlačí do hroz -

nejch věcí, a ty si ř íkáš třeba:
policajti, rychle nasednout, jo,
domluvíme to – a můž e se.“

Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

„A [vyhláška je] úplně na prd.
Protož e kšefty potom nejdou,
protož e když viděj policajty, tak nikdo nez astaví. Oni si
stoupnou tak chytře…“
Olga, 10 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Nebo udělá [městká policie]
fotky. […] No, počká si, až budete
v tom nejlepším. […] A tomu z ákaz níkovi pak vyhrož ují, ž e to
prostě bude vyvěšený na úř adě.
[…] Ukáž ou mu, co vyfotili. To se
mi stalo taky několikr át.“
Tereza, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

Prohlubování stigmatizace a negativní
dopad vyhlášek na důvěru žen v policii

Vyhlášku, jež normativně vymezuje jednání, které
je v rozporu se zajištěním veřejného pořádku,
pociťují některé ženy jako stigmatizující a zároveň
vnímají, že legitimizuje nedůstojné chování zákazníků či strážníků vůči nim samotným.

„Určitě to vedlo k tomu, ž e někteř í z chlapů si mysleli, ž e tam
platí vyhláška, takž e oni můž ou
cokoli, nebo ž e ty holky [udělaj
cokoli] jenom, aby si vydělaly
peníz e, když se tam nemůž ou pohybovat. Prostě, ž e oni se s nima
můž ou bavit, jak chtěj. A bylo to
takový z ar áž ející pro ty holky,
ház eli je do jednoho pytle.“
Žaneta, 10 let zkušeností, parkoviště, klub, Praha

Represivní vyhlášky také negativně dopadají
na vztahy mezi policií či strážníky a ženami, které
v místě sexuální služby poskytují. Nedůvěra mezi
ženami a preventivně-represivními složkami se
prohlubuje. Ženy jsou např. po napadení viněny, že
si za násilí mohou samy, pouze proto, že na ulici
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nabízejí sexuální služby. Některé ženy např. hovořily
i o případech, kdy po oznámení toho, že jim bylo
ublíženo zákazníkem, dostaly pokutu za nabízení sexuálních služeb. Tyto situace jsou podrobně
popsány v kapitole týkající se násilí ze strany policie
a strážníků (Kutálková, v této publikaci).

Pokuty za poskytování sexuálních služeb
jako cesta do dluhové pasti

V průběhu práce na ulici jsou mnohé ženy opakovaně pokutovány, ať již v souladu s právními
normami nebo i neoprávněně (viz také Frýbert,
v této publikaci, s. 123 a násl.). Některé ženy pokuty nikdy neuhradí. V krátkodobém horizontu, ale
i z hlediska aktuálního vnímání vlastní životní perspektivy, to nevidí jako problematické rozhodnutí.
Dluhy z nezaplacených pokut a jejich případné
vymáhání v exekuci však později znesnadňují či
úplně znemožňují snahy žen o změnu životního
stylu, a to zejména v oblasti hledání jiné práce
a bydlení. Např. v Plzni je pro získání městského bytu podmínka bezdlužnosti vůči městu. Pro
osoby, které se snaží přestat s užíváním drog,
je dostupné bydlení důležitým faktorem. Dluhy
však ženám možnosti získat městský byt prakticky
znemožňují.

Tazatel: „Jak je to s pokutami,
platíte je?“
Nora: „Ne. Neplatím.“
Tazatel: „Takže vám teoreticky
narůstá dluh, máte představu jak
velký?“
Nora: „Netuším. Ale pak, když začnete žít takříkajíc normálně…“
Tazatel: „Dohoní vás to.“
Nora: „Tak jestli chcete byt nebo
něco, tak nesmíte dlužit městu.“
Tazatel: „Jak často jste pokutovaná?“
Nora: „Já jsem byla i víckrát za den.“

Tazatel: „Několikrát denně. Takže
dluh roste.“
Nora: „Jo, tam je určitě ranec.“
Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

Problematické jsou vysoké dluhy vzniklé exekucí
i při hledání jiného zaměstnání. Výše mzdy jednak
neumožňuje v mnoha případech ani umořit penále, které narůstá, či dosáhnout na oddlužení.15
Částka, jež po strhnutí splátky exekutory ženám
zbývá, je tak malá, že raději hledají práci načerno.
Město či městská část tak vytváří v podstatě nedobytné pohledávky.

„O co jim [městské části, která by
měla vymáhat pokuty] jako jde?
A myslej si, že někdy od nějaký
holky něco dostanou. Když vám
jako mně tam řekne měšťák: ‚No
tak jako si to pěkně roztrhejte, přijde vám exekuce.‘ Jaká mně
přijde exekuce? Žádná. […] Uvědomujete si, komu ty pokuty dáváte?
[…] Ta holka bydlí na ubytovně.
To jako chcete jít a zabavit celou
ubytovnu jako? Nebo chcete něco
vzít mně? Mně chcete jít do bytu?
Myslíte si, že je každej tak hloupej? Každej radši řekne normálně
upřímně domácímu, že má exekuci.
Nikdo neříká za prostituci, ale
třeba z tramvaje. Nemůžete říct,
že zařízení bytu prostě patřilo
k podnájmu. A jako co mi můžete přijít vzít? V životě ty pokuty
od nikoho nedostanou. Nikdy.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

15	O enormním zadlužení některých osob posky-

jen velmi obtížné reálně splatit, vědí města již

tituci, což byl tehdy dvouapůlnásobek hrubé-

tujících sexuální služby v souvislosti s porušo-

dlouhou dobu; např. v roce 2009 uvedla Plzeň

ho měsíčního příjmu v regionu (Havelková,

váním vyhlášek, které signalizuje, že je bude

až 50 tisíc individuálního dluhu u osob v pros-

2014, s. 97).

KRIMINALIZACE ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SEXUÁLNÍCH
SLUŽEB

V České republice je, jak již bylo řečeno, trestné
přimět, zjednat, najmout, zlákat nebo svést dospělého
člověka k provozování prostituce nebo tzv. kořistit
z prostituce – tedy v praxi mj. je trestné mít podíl
na zisku ze sexuálních služeb poskytovaných jinou
osobou. Takového jednání se mohou dopouštět
ty osoby, které zajišťují pracovní podmínky ženám
prodávajícím své sexuální služby, nebo i tyto ženy samotné, pokud organizují prostor pro práci dalších žen.
V obou případech mohou být trestány za naplnění
skutkové podstaty trestného činu kuplířství. Stát tedy
kriminalizuje jednání, jehož podstatou nemusí být
vůbec žádná forma násilí a které nikomu neubližuje.
Kromě žen, jež pracují úplně samotné a samy
na sebe, ovlivňuje negativně kriminalizace jednání
spadajícího pod kuplířství v podstatě všechny ostatní ženy, které v této sféře působí. Tyto ženy lze rozdělit zhruba do tří skupin. První tvoří ty z nich, které
pracují „pro někoho“, v klubu či na privátu, do druhé skupiny je možné zařadit takové, které samy
poskytují služby a zároveň vytvářejí prostor pro jiné
ženy. Třetí skupina se skládá z žen, které již přímo
sexuální služby poskytovat nemohou či nechtějí,
ale v sexbyznysu dále působí, např. jako provozní
klubů či privátů. Pro všechny zmiňované skupiny
žen přináší stávající úprava rizika, ať již z hlediska
trestního stíhání anebo s ohledem na ztrátu výdělku
a následnou chudobu a sociální vyloučení.
Jak jsem zmínila, první skupinou žen jsou ty,
které z různých příčin preferují pracovat „pro
někoho“. Mezi důvody, proč zvolily tuto cestu,
ženy uváděly např. to, že jim je zajištěn určitý
servis, jako je prostor pro práci, zajištění přísunu
zákazníků (buď skrze inzerci, nebo díky prostředí
klubu), služba ochranky, úklid pokojů apod. V začátcích také prostor klubu či privátu může pomoci
k orientaci v sexbyznysu. Navíc s sebou taková
práce nenese téměř žádné větší vstupní náklady.
Skutečnost, že majitelům či majitelkám klubů a privátů hrozí trestní stíhání za kuplířství,
se v praxi ukázala jako problematická například
při kauze policejní razie na Ostravsku. Podobné
zkušenosti jako ženy z Ostravska však mají i další
ženy, které zažily policejní razii v jiném místě
republiky. Po razii v Ostravě v roce 2014 byly

uzavřeny všechny kluby a mnohé ženy ztratily ze
dne na den jediný zdroj příjmů. Za čas se některé
kluby znovu otevřely (např. jako penziony), některým ženám však nebylo umožněno, aby se vrátily
na své pracoviště. Byly to právě ty, jež byly vyslýchány jako svědkyně. Majitel na ně byl rozzlobený a účast žen na výslechu chápal jako zradu.
Navíc v průběhu razie došlo k zabavení peněz,
které si za daný den ženy vydělaly. Tyto peníze již
ženám nebyly dle jejich slov navráceny.

„A já jsem dělala, jak byla ta razie, v Sofii. A oni si zas pět let
pozpátku schovávali papíry. Kolik
holka vydělala, jak se jmenovala,
který den tam chodila, všechno.
Takže ti policajti tam šli najisto. My jsme tehdy ani nemohly
zapírat, když si policajt otevřel
[záznamy, kde bylo vidět], že jste
tady byla tohohle, tohohle. […]
A potom vlastně [kluby byly]
zavřený tři nebo čtyři měsíce.
[…] Po šetření Janu s tím Karlem
propustili a oni byli tak nazlobení na nás, že jsme vypovídaly, že
nás všechny vyhodili. Jenom ten,
čistě ten, kdo nebyl na výslechu,
tak se mohl do klubu vrátit.“
Hana, 4 roky zkušeností, klub, Ostravsko

„No nedostala bych je [peníze,
které jsem měla před nějakou
dobou uloženy v trezoru v klubu] zpátky. To mi řekl šéf. No
a dobře, ty peníze, co jsem si vydělala prostě večer? Já jsem měla
nějakou dvojku, že, a Honza mi
říká: No to budeš muset na policajtech požádat. Já říkám: Jak
požádat? Jak já? […] No nedali nic.
Nevyplatili žádné holky. Plynovku, co jsem tam měla schovanou
v trezoru, tak taky nemám. Prostě nic. Co jsme tam měly schované za barem, tak jsme nedostaly ani jedna. Jako pěkné, no.“
Anna, 3 roky zkušeností, klub, Ostravsko
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Další skupinou žen jsou ty, které kromě toho,
že samy poskytují sexuální služby, jsou schopné
vytvořit prostor pro práci dalších žen (např. pronajmout pokoj na privátu). Jejich motivem může
být společné zajišťování bezpečnosti, snaha dalším
příjmem pokrýt náklady, které z provozování
privátu vyplývají, např. po dobu, kdy jsou ženy nemocné apod., nebo prostě další výdělek. Do této
skupiny, pokud by se rozhodla pokoj ve svém
privátu pronajímat, by mohla patřit paní Erika,
která tuto možnost v minulosti zvažovala. Zde se
zastavíme u její motivace provozovat vlastní privát,
výhod a nevýhod takového uspořádání.

Erika: „Já jsem dělala furt pod
někým. Platila jsem vždycky
za ten pokoj, vždycky ten den,
kdy jsem pracovala. Podmínky
byly ze začátku ok, ale pak se to
měnilo. Ta slečna to furt [upravovala] jinak. Mně to vůbec nevyhovovalo. Takže jsem si říkala,
že ty peníze, který jí dám, tak
ty dám stejně za nájem. Úplně
stejný peníze. Tak jsem hledala, hledala, až jsem našla něco
vhodnýho a v podstatě jsem se
nastěhovala. Dala jsem tam postel, kterou jsem měla doma. […]
Nějaký věci jsem nakoupila na internetu. Ale největší investice
byla na začátku. Nájem, kauce…“
Tazatelka: „Takže ty finanční prostředky je potřeba mít.
Má ten privát ještě nějaké výhody a nevýhody?“
Erika: „Tak výhody absolutně nejlepší, že mě nikdo nekomanduje, že mi nikdo neříká, co mám
dělat. Člověk si tam může přijít, kdy chce, jak chce. Třeba jenom na jednu schůzku a zase
odejít. V tom je to dobrý.“
Erika, 12 let zkušeností, privát, Praha
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Nevýhodou provozování privátu, pokud ho žena
provozuje jako např. paní Erika sama na sebe,
je, že v případě nemoci či jiné události, která
provozovatelce zabrání pracovat, nejen že bude
tato bez příjmu, ale bude mít náklady za pronájem bytu. Proto by logickým řešením bylo např.
pronajmout pokoj jiné ženě, což náklady na zařízení a pronájem může pomoci postupně umořit,
o čemž paní Erika uvažovala. V takovém případě
by se však vystavila riziku stíhání za kuplířství.
Trestný čin kuplířství může do praxe přinést
i další negativa. Může být zneužit jako nástroj
vydírání či konkurenčního boje, jak ukazuje
následující část z rozhovoru, tentokrát z prostředí
venkovních stanovišť.

„Já se s nima nebudu dohadovat
[s dalšíma holkama], aby pak
na mě hodily, že já jsem, jak se
tomu říká, kuplířka, nebo že jsem
je do něčeho nutila. Už jsem s tím
měla problémy. Dva roky jsem
čekala na soud a jenom proto, že
přišla nějaká nová, že jsem nechtěla, aby tam byla, a nakonec
jsem se dostala k soudu a mám
podmínku, dvacet šest měsíců
na čtyři roky. Takže já to neřeším.“
Tereza, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

Tato zkušenost ukazuje ještě na další nebezpečný
vliv existence skutkové podstaty kuplířství. Pokud
některá z žen např. chce pomoci dalším, které
začínají, a naučit je, jak předcházet rizikům, ať již
násilí či přenosu pohlavně přenosných infekcí, vystavuje sama sebe trestnímu stíhání. To je problematické především proto, že skupina, jež je násilí
a dalším rizikům při práci v sexbyznysu nejvíce
vystavena, jsou právě ženy, které v této oblasti
pracovat teprve začínají.
Pomyslnou třetí skupinu tvoří ženy, které již
samy poskytovat služby nechtějí či nemohou, disponují však znalostí prostředí a know-how, které
chtějí využít pro svoji další obživu. Do této skupiny můžeme zařadit ženy, jež pracovaly převážnou

část svého života v sexbyznysu a jinou práci by
si hledaly jen obtížně. Tyto ženy mohou pak buď
vlastnit, nebo pomáhat provozovat klub či privát.

„Pamela se mě ptala, jestli bych jí
to rozjela, že bude otvírat novej [privát], ale že nejsou holky, není nic. Že tam má jenom
jednu, jestli bych tam s ní byla,
že by teda byla ráda, kdybych
to tam vedla s tím, že si pojedu
sama na sebe a že vlastně to bude
za to, že se tam o to budu starat. […] Dávaly jsme inzeráty, teď
se hlásily holky, chodily dobře. Taky se podal inzerát, holka
nepřišla […], pak jsme se domluvily, že ta holka si vydělá na ten
inzerát, potom co podá. […] Takže
se tam vlastně holky střídaly,
některý dělaly ráno, některý dělaly večer. Některý dělaly
víkendy. Všechno bylo v pohodě. […] Samozřejmě, když na tom
privátě to má člověk na starost,
musí dávat pozor, aby bylo všude
uklizeno, aby to holky nedělaly
halabala, aby se nikde neválely
gumy, aby koupelna byla uklizená, záchod. Věčně vlasy, když
holky mají dlouhý vlasy. Takže
když uklidila tím způsobem, že
vzala koště, hadr a přejela to,
já jsem byla zvyklá – a bylo nás
víc, co jsme zaklekly a vše jsme
vytřely. I když mám nohy nemocný, tak jsem to zvládla i já.
Takže jsem na ty holky začala
být docela hustá, musely dělat
to, co jsem nařídila. No a pak už
jsem opravdu padala na hubu,
už jsem jich měla plný zuby […],
tak jsem napsala Pamele: Prosím
tě přijď, nebo já je tady vyhodím
z okna, nebo je tady zabiju. Už

nemůžu. Takže ona přijela, ptala se mě, co je tak strašnýho.
Já říkám: Podívej se, já do rána
do pěti sedím na telefonech. Budím je, všechno. Oni div nedržkujou. Už mě to fakt nebaví, chci
aspoň čtyři dny volna. Já jsem
opravdu byla čtyři dny doma,
odpočala jsem si, přišla jsem.“
Jana, 10 let zkušeností, privát, Ostravsko

Paní Jana později pro majitelku privátu z důvodu
vyčerpání a vleklých zdravotních problémů pracovat přestala. Když však jednou svolila zaskočit
za jinou provozní, do privátu vtrhla policie a paní
Jana se nevyhnula trestnímu stíhání a soudu.

LEGISLATIVA ZATLAČUJE SEXUÁLNÍ
SLUŽBY DO SFÉRY ŠEDÉ EKONOMIKY

Legislativní (ne)ukotvení poskytování sexuálních
služeb vytlačuje tuto výdělečnou činnost do sféry
tzv. šedé ekonomiky se všemi souvislostmi a dopady na životy lidí, kteří je provozují. Jen několik
málo žen, s nimiž jsme hovořili v rámci tohoto,
ale i předchozího výzkumu, mělo živnostenský list
(pracovaly v privátu či v klubu). Pouze jedna se
zmínila o práci na DPP. Ostatní pracovaly v této
oblasti bez jakéhokoli formálního ukotvení, tedy
ve sféře tzv. šedé ekonomiky. To znamená mimo
jiné absenci nároku na důstojné pracovní podmínky a neúčast v systému sociálního zabezpečení
včetně nemocenského pojištění.
Poskytování sexuálních služeb je zdrojem obživy
a pro některé z žen dokonce také strategií k přežití.
Jak vyplynulo z rozhovorů, většina žen si nemůže dovolit delší dobu nepracovat. Služby proto
poskytují, je-li to aspoň trochu možné, i v době
nemoci. Navíc v některých klubech jsou za nepřítomnost v práci sankce, či pokud je v klubu málo
žen, majitelé a majitelky tlačí, aby ženy do práce
přišly i nemocné. Ještě hůře jsou na tom ženy, které jsou aktuálně závislé na návykových látkách, jež
na dávku vydělat za každých okolností musí, jinak
jsou vystaveny abstinenčním příznakům.
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„Když jsem měla tu chřipku a nemoc, člověk tam prostě musí.
Horečky jsem měla vysoký. Já
jsem hořela. Když jsem nebyla
závislá, tak jsem si lehla doma.
Vydělala jsem si na léky, abych
měla vitamíny, a na jídlo. Ale
když jsem závislá, tak nemůžu. Nemoc, ale musím. […] Musím.
Zima nezima. Prška neprška.“
Tereza, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

Dopady práce při nemoci na celkový zdravotní stav
(a následně na další možnost ženy zajistit si obživu
vlastními silami) mohou být závažné. Lze předpokládat, že náklady na léčbu v případě chronických
a neléčených chorob budou značně vyšší, než
pokud by bylo možné nemoc běžně přeléčit.
Další oblastí, kam se zejména v budoucnu promítne
neukotvenost žen v systému sociálního pojištění, je
pobírání starobního důchodu. I pokud jsou ženy evidované na úřadu práce, započítává se jim do účasti
jen omezená doba. S ohledem na to, že některé
ženy působily v sexbyznysu patnáct až dvacet let
a stále služby poskytují, doba, která se jim do důchodového pojištění započítá, bude minimální.

„No, přemýšlím. A vím, že se mi důchod bude asi těžko počítat. Že
bych řekla na důchodovým, že jsem
dělala prostituci, to asi těžko.
Takže proto přemýšlím co nejdřív
přestat a jít rychle do práce. Toto
mi dávají do hlavy i mí rodiče. Že
potom nebudu mít žádný důchod.“
Silva, 11 let zkušeností, ulice, Plzeň

Některé z žen, s nimiž jsme mluvili, na důchod
nepomýšlely, jiné však hledaly cesty, jak neukotvenost své profese kompenzovat, a na důchod si
spořily či si platily připojištění. Ne všechny ženy
mají však dostatečný příjem na to, aby si mohly na důchod přispívat jako paní Anna, jak bylo
zmíněno v úvodu.

„Já se Sylvou a prostě všechny zároveň jsme šly si pro důchodové
pojištění. Takže my si platíme.
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A děckám spoření si platíme. Protože jednou vím, že skončím
a třeba budu fakt na dně a nebudu vědět co, a už třeba nebudu mít věk na to, abych se tam
vrátila. A co potom, že. Takže
mám jakoby nějakou rezervu
do budoucna. Ty ostatní holky, to nevím. Myslím, že ne.“
Anna, 3 roky zkušeností, klub, Ostravsko

Navíc, pracují-li ženy v podstatě na černo a nejsou-li zároveň registrované na úřadu práce či
nepobírají-li „mateřskou“ nebo „rodičovskou“,
případně invalidní důchod a nehradí-li si samy
zdravotní pojištění, vznikají jim dluhy, které se
za několik let mohou vyšplhat do výšky, že na jejich splacení už nikdy nevydělají.
Kromě problémů, na něž poukázal náš výzkum,
zahraniční studie zmiňují také to, že v legislativní
situaci, jako je ta v České republice, chybí ochrana
pro pracovnice v případě těhotenství a mateřství.
Ženy nemohou za stávajících podmínek čerpat
dávky pomoci v mateřství na základě předchozího výdělku, řešit se zaměstnavatelem či v rámci
pojištění následky nemocí z povolání, pracovních
úrazů, či dokonce smrti. Současná situace také
neumožňuje sdružovat se do odborů a využít
dalších práv, která chrání pracovníky a pracovnice
v jiných profesích (např. Allinott a další, 2010; Amnesty International, 2016; Dziuban, 2016; NSWP,
2014).
Z našeho výzkumu však vyplynulo, že neexistence smluv některým ženám v podstatě vyhovuje. Jednalo se zejména o ty, které pracovaly
za lepších podmínek a dokázaly si mnohé dohodnout i tak. Tyto ženy mluvily o tom, že je pro
ně vyhovující, že nejsou zavázány pracovat, kdy
chce majitel či majitelka, ale mohou se rozhodnout, zda do práce půjdou, nemusí také odvádět
daně, jsou vypláceny okamžitě po směně apod.
Podobně jako mnohé další ani tyto ženy neměly
k dispozici informace o rizicích, která jim ve stávající situaci hrozí.
Z pohledu některých právníků a právniček
(např. Havelková, 2014) lze totiž dovodit, že ženy
mohou být v případě vyšších příjmů z poskytování
sexuálních služeb, jež nepřiznaly k dani, vystave-

ny stíhání za trestný čin zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby.16 Havelková tvrdí, že by
se na ženy, které poskytují sexuální služby, mohlo
pohlížet jako na jiné osoby samostatně výdělečně
činné. Případy, kdy by ženy takto daň přiznávaly,
nejsou známé (tamtéž, s. 94). Nepovedlo se ani
dohledat případ, kdy by k postihu došlo.
Pokud jsme se však bavili o možné dekriminalizaci a různých formách ukotvení poskytování sexuálních služeb do legislativního systému, povinnost
platit daně zpravidla většina žen reflektovala jako
nutný důsledek. Pochybnosti však panovaly o praktických otázkách výpočtu daně a kontrolách.

„Tak je to práce jako jiná, akorát
je pravda, že bychom měly platit to, co platí každej člověk,
když dělá v práci. Vím, že dřív se
říkalo, že máme mít živnostenský list, když pracujeme na tej
Domažlickej, abysme platily
daně. To ještě před dvouma rokama říkali policajti, ale co
se pak s tím stalo, to nevím.“
Silva, 11 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Jasně, kdyby měly možnost, kde
ty peníze vydělávat legálně,
a nikdo by jim v tom ani trošku
nebránil, tak tam by si tu živnost zasloužily. Protože tam by
třeba i s těma daněma odvedly to,
co by měly, když si na to vydělají, že jo. Ale určitě ne všude.“
Žaneta, 10 let zkušeností, parkoviště, klub, Praha
V souvislosti se stávající podobou úpravy poskytování sexuálních služeb, resp. její absence
a kriminalizace některých souvisejících činností,

může docházet k dalším negativním jevům. Např.
ženy se obávají, že zdroj jejich výdělku může být
použit proti nim v případě rozvodu a že by o děti
mohly případně i přijít. Navíc, přestože jsme se
ve výzkumu zaměřovali především na legislativu,
vyprávění žen o zkušenostech s poskytováním
sexuálních služeb často odkazovalo také k problematice rovných příležitostí na trhu práce, genderových nerovností, problémům, jež prohlubují
sociální vyloučení některých skupin obyvatel, ale
i sociálním dopadům genderově podmíněného násilí. Je potřeba si uvědomit, že tyto faktory vytyčují
hranice světa dostupných ekonomických a sociálních příležitostí. Jsou těmi faktory, které ženy
do práce v sexbyznysu „dotlačily“ a zároveň je tam
i udržují. Jak ale zmínila jedna z žen, možnost volit
poskytování sexuálních služeb jako zdroj výdělku
lze chápat také jako genderovou výhodu, jíž ženy
oproti mužům disponují.

REFLEXE SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE SKRZE ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

V textu jsem se zabývala vlivem aktuálních legislativních rámců upravujících poskytování sexuálních
služeb na pracovní podmínky a život žen, které
tyto služby poskytují. Ačkoli je prostředí sexbyznysu
značně různorodé, vyprávění žen, které pracovaly
v různých působištích (ulice, klub, privát, parkoviště,
escort), ukazuje na několik problémových oblastí,
kdy aktuální legislativa způsobuje systémovou marginalizaci, ohrožení a sociální propad.
Využiji-li typologii legislativních přístupů
k úpravě prostituce (viz Poláková, v této publikaci),
lze režim v České republice označit za částečnou
kriminalizaci (Decker a další, 2014, s. 6). Podle
stanoviska Amnesty International (2016) patří mezi
kriminalizující prvky např. legislativa, která postihuje organizování poskytování sexuálních služeb,
jejich propagaci, zprostředkování a pronajímání

16	 § 240 TZ Zkrácení daně, poplatku a podobné

platek nebo jinou podobnou povinnou platbu

nost páchanou v organizované skupině. Vět-

povinné platby, podle kterého je trestný ten,

anebo vyláká výhodu na některé z těchto po-

ším rozsahem je pak míněna částka 50 000 Kč,

kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojist-

vinných plateb, bude potrestán odnětím svo-

která představuje zmenšení přírůstku v majet-

né na sociální zabezpečení, příspěvek na státní

body na šest měsíců až tři léta nebo zákazem

kové sféře státu oproti očekávanému stavu,

politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové

činnosti. Vyšší trestní sazby jsou pak v případě,

tedy situaci, kdy by subjekt svou povinnost

pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, po-

že se jedná o skutek ve velkém rozsahu či čin-

řádně splnil (Lojda, 2014).
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prostor za tímto účelem a také podíl na zisku z této
činnosti jinou osobou. Do kategorie částečné
kriminalizace tedy spadá i jednání, které je součástí
stávající podoby skutkové podstaty kuplířství.
Připomenu, že v případě kuplířství se jedná
o přimění, zjednání, najmutí, zlákání nebo svedení
k provozování prostituce nebo kořistění z prostituce provozované jiným.17 „Kořistěním jsou míněny
jakékoliv způsoby získávání majetkového prospěchu
z prostituce provozované jiným za podmínky, že
lze dovodit, že pachatel využívá vědomě svého
vztahu k osobě provozující prostituci“ (Vantuch,
s. 664). Trestně postižitelné jsou tedy ty osoby,
které vytvářejí pracovní prostředí pro poskytování sexuálních služeb (majitelé a majitelky klubů,
privátů). A to bez ohledu na to, zda ženy s těmito
osobami spolupracují na základě svého souhlasu.
Trestnímu stíhání mohou být vystaveny samozřejmě také ženy, jež pracují na sebe a část prostoru
na privátě pronajímají dalším, či ty, které již nechtějí
či nemohou přímo služby poskytovat, ale chtěly by
své zkušenosti z práce v sexbyznysu dále rozvíjet
jako majitelky či vedoucí klubů a privátů.
Cestu penalizace, tedy postihu mimo trestní
právo (Amnesty International, 2016), jehož základ
je obdobně jako u kriminalizace represivní, pak
volí zejména města a obce, ve kterých ženy pracují
na venkovních stanovištích. Obce k tomu využívají
místní vyhlášky, jež penalizují zpravidla nabízení/
prodej sexuálních služeb či jejich nákup. Znakem
penalizační politiky města či obce dále bývá zneužívání a nadužívání finančních sankcí za nejrůznější
přestupky. Takové zkušenosti měly ženy např. s pokutami za chůzi po špatné straně vozovky, přecházení mimo přechod či řízení vozidla nebo jízdy
na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického
nápoje nebo po užití jiné návykové látky (srov. také
Frýbert, v této publikaci, s. 123 a násl.).

Jak se ukázalo v tomto výzkumu na příkladu
třech míst v České republice a jak již dlouhodobě podotýkají někteří autoři (Frýbert, 2014a),
represivní vyhlášky ženy vytlačují do prostoru,
kde je pro ně obtížnější či téměř nemožné zajistit
si bezpečí. Může se jednat o místa za hranicemi
obce nebo lokality, kde mají ženy strach pracovat
z jiných důvodů. Vymáhání vyhlášek může mít
také negativní dopad na možnost uplatňovat
strategie bezpečnějšího nabízení a poskytování
sexuálních služeb. Přítomnost policie či strážníků v místě snižuje počty zákazníků, jimž ženy
mohou poskytnout službu. Aby ženy vydělaly
potřebný obnos, musí si prodlužit čas, který
na ulici stráví, anebo je situace donutí k poskytnutí služby bez kondomu či zákazníkovi, jehož by
jinak odmítly.
Uložené pokuty, ať již za faktické či domnělé
přestupky, pak mají negativní vliv na mnohdy již
tak špatnou sociální situaci žen. Ty na pokutu buď
musí peníze vydělat, či pravděpodobně častěji
pokuty neplatí. To je v dlouhodobém horizontu
odsuzuje do dluhové pasti se všemi jejími důsledky a vylučuje z možnosti např. získat obecní byt či
udržitelně vykonávat jinou práci. Navíc, represivní
vyhlášky a pokuty ukládané za nabízení sexuálních služeb se dlouhodobě ukazují jako bariéra
při řešení násilí na ženách a prohlubují nedůvěru
těchto žen především k městské policii.
Jak upozorňují zahraniční studie (např. Allinott a další, 2010; Dziuban, 2014), kriminalizační
politiky také často způsobují vylučování osob
poskytujících sexuální služby ze systémů ochrany,
které jsou dostupné v rámci pracovního práva,
podobně jako v oblasti zdraví a bezpečnosti. Znemožňují sdružování do odborů k zajištění lepších
pracovních podmínek a bezpečnostních a zdravotních standardů při práci. Kriminalizace navíc

17	§ 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník.
18	Prekérní práce může být podle Vosko (2006,

dle stejné autorky ji lze charakterizovat čtyřmi

už v rámci legislativy, kolektivního vyjednávání

hlavními dimenzemi, jež nemusí být zastou-

nebo obyčejů a praktik; a v neposlední řadě

cit. dle Dudová a další, 2014, s. 20) defino-

peny ve stejné míře u všech typů zaměstnání:

také závislostí na vymahatelnosti práva. Po-

vána jako „placená práce charakterizovaná

krátkodobostí nebo velkým rizikem ukončení

slední dimenzí jsou nízké příjmy, které se mo-

omezenými sociálními nároky a výhodami, níz-

pracovního vztahu; nedostatkem kontroly nad

hou blížit hranici příjmové chudoby (Dudová

kou jistotou práce, nízkou odměnou za práci

pracovními podmínkami, tempem práce a od-

a další, 2014, s. 20).

a vyšším rizikem zdravotního ohrožení“. Po-

měnou; nedostatkem ochrany zaměstnání, ať
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zvyšuje riziko pracovního vykořisťování (Amnesty
International, 2016, s. 11; Dziuban, 2014).
Podobně také stávající legislativní úprava v České
republice18 vylučuje osoby, které poskytují sexuální
služby, z oblasti ochrany práv pracujících a prohlubuje prekaritu práce v této sféře. Jak ukázal tento
výzkum, ženy mohou v podstatě ze dne na den
přijít o pracovní prostor, a tedy i zdroj výdělku, ale
i např. o peníze, které zde mají uložené. Klub či
privát totiž může být kdykoli z důvodu trestního řízení policií uzavřen a peníze zabaveny. Další studie
realizované v ČR pak ukázaly na absenci možnosti
vymáhat důstojné pracovní podmínky či nevyplacenou mzdu za podpory legislativy (Poláková,
2008). Následkem stávající úpravy jsou ženy také
vyloučeny z možnosti čerpat nemocenské dávky,
placenou dovolenou, mateřskou dovolenou či domáhat se odškodnění v případě pracovního úrazu.
Pokud by ženy chtěly svoji výdělečnou činnost
do stávajícího systému ukotvit, mohou teoreticky
fungovat jako OSVČ (Havelková, 2014, s. 94). Taková možnost je však dosažitelná jen těm ženám,

které se dovedou v aktuálním systému zorientovat,
rozhodnou se alespoň částečně vyjít z anonymity
a především si mohou dovolit zálohy na platby
na zdravotní a sociální pojištění. Ženy, pro něž je
poskytování sexuálních služeb strategií přežití –
tedy skupina těch nejzranitelnějších, na tuto možnost prakticky nedosáhnou. V praxi jsou tedy ženy,
které poskytují sexuální služby, vytlačovány mimo
systémy, jež slouží k řešení následků sociálních
událostí v životě člověka (nemoc, invalidita, stáří,
mateřství). To v kombinaci s marginalizací, chudobou, stigmatizací a závislostí na návykových látkách
anebo dluhy, jež není v podstatě možné v průběhu
života uhradit, má nejen pro některé z nich, ale
i pro jejich rodiny fatální následky.

ZMĚNA JE MOŽNÁ. BEZ DEKRIMINALIZACE PRÁCE V SEXBYZNYSU TO
ALE NEPŮJDE

Pro ženy, které poskytují sexuální služby, znamená
stávající legislativní situace reálné riziko marginalizace či prohlubování sociálního vylučování. Tyto
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ženy, jež v mnoha případech patří mezi sociálně
zranitelné skupiny (sólo matky, uživatelky drog,
dlouhodobě nezaměstnané, bez rodinného zázemí apod.), jsou zároveň těmi, které jsou legislativou i dalšími sociálními, ekonomickými a politickými faktory vylučovány z možnosti pracovat
za důstojných a bezpečných podmínek, účastnit
se systémů sociálního zabezpečení. Kromě absence ochrany jsou také zasaženy represivními opatřeními proti prostituci, které mohou mít z krátkodobého i dlouhodobého hlediska na jejich životy
devastující dopad. V souladu s východisky politiky
sociálního začleňování je potřeba hledat cesty, jak
negativní dopady na tuto skupinu osob zmírňovat
či jim předcházet. Kde začít se změnou?
V úvodu jsem představila koncept strukturálního násilí, jehož propagátorem je Paul Farmer.
Kromě toho, že za pomoci strukturálního násilí
můžeme mnohé problémy vysvětlit, umožnuje
tento koncept také strukturovat návrhy řešení.
O to se pokusil také Paul Farmer a jeho tým, když
zobecnili zkušenosti, které získali při hledání řešení dopadů strukturálního násilí v oblasti veřejného
zdraví na Haiti či např. ve Rwandě.
Farmer i jeho tým si byli jasně vědomi masivního vlivu společenských nerovností, které na sebe
ve svém důsledku berou podobu individuálně
zakoušeného fyzického násilí, utrpení či propadu do extrémní chudoby. Upozorňovali však, že
uznání a snaha o změnu společenských nerovností na nejobecnější úrovni nemůže být jediným
cílem práce. „Otřepané pravdy typu – chudoba
je hlavní příčinou tuberkulózy – nás nedovedou
příliš daleko. I přestože lék na chudobu nemáme,
tuberkulózu léčit dokážeme,“ píše Farmer rozbíjeje mýtus o jednoduché kauzalitě uvedené
v přirovnání. A pokračuje: „Výhradním zaměřením na ekonomický rozvoj by se, jak tvrdí někteří,
za čas mohlo dosáhnout vymizení tuberkulózy,
ale cesta k této utopii by byla dlážděna mnoha
mrtvými těly, pokud bychom současně nevěnovali
pozornost diagnostice a léčbě nemocných“ (Farmer
a další, 2006, s. 1689).
Z tohoto příkladu lze dovodit, že aktivity
vedoucí ke změnám musí být komplexní a realizovatelné na různých úrovních společenských institucí. Na základě své analýzy Farmer
doporučuje tři kroky vedoucí ke změnám.
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Zaprvé, Farmer považuje za klíčové přístup lidí
k systémům pojištění, zejména pak zdravotnímu,
ale také k druhům sociální podpory. Ty totiž v případě potřeby zajišťují přístup k pomoci, která by
jinak byla komoditou dostupnou jen pro některé.
Systémy sociální podpory vnímá jako součást
přístupu k sociálním a ekonomickým právům, jež
jsou základem pro boj se strukturálním násilím.
Zadruhé, problémy určitých skupin obyvatelstva je potřebné vidět v souvislostech.
Farmer upozorňuje na to, že je nezbytné přemýšlet také o tom, v jakých kontextech vznikal útlak
konkrétní skupiny osob. Ukazuje se, že intervence,
které směřují k posílení potenciálu a možností
k vlastnímu rozhodování chudých a těch, jež
jsou vystaveni útlaku, působí zároveň ke snížení
přímých negativních dopadů strukturálního násilí.
A zatřetí, je potřebné si uvědomit, že strukturální intervence na makro úrovni mohou
mít enormní vliv na výsledky dalších aktivit.
Do této oblasti spadají především změny zákonů
a zásadní změny politik v oblasti či na územní států, které se ukázaly jako fungující (Farmer a další,
2006, s. 1690).
Mnohé, co tvrdí Farmer a jeho tým, ale i další
badatelé a badatelky, poskytuje obecnější poučení i pro hledání cest k řešení strukturálního
násilí, oprese a marginalizace žen, které poskytují sexuální služby v České republice. Není
možné rezignovat na boj s chudobou, za rovné
příležitosti a proti sociálnímu vyloučení. Ty jsou
totiž mnohdy právě těmi faktory, které ženy
limitují v možnostech volby při hledání výdělečné
činnosti a tlačí i ty, jež by se jinak vydaly jinou
cestou, k poskytování sexuálních služeb, případně k akceptování špatných pracovních podmínek. Avšak pokud vykročíme na cestu k hledání
všestranně bezpečnějších rámců pracovních podmínek, nelze se spolehnout jen na takto obecně
vymezené cíle.
Pokusím se proto adaptovat konkrétní doporučení, jež nastínil Farmer a jeho tým, na situaci
v České republice. Vycházet zde budu, podobně
jako Farmer, z politik a programů, které se ukázaly
jako funkční pro řešení obdobných problémů
v jiných státech. Jedná se o tři hlavní body:
Zaprvé je potřeba zajistit, aby ženy, které

poskytují sexuální služby, měly přístup do všech
systémů sociální ochrany, a to nejen na teoretické rovině, ale také prakticky. Jak se ukázalo
v našem výzkumu, v současné situaci je problematické především zajištění přístupu k systémům
sociálního zabezpečení – k dávkám nemocenského
pojištění, pomoci v mateřství a v dlouhodobém
horizontu také ke starobním důchodům. Další
ochranný systém, jenž souvisí se sociálními a ekonomickými právy a k němuž ženy, které poskytují
sexuální služby, mají ztížený, či dokonce zamezený
přístup, je soubor pracovních práv a práv na bezpečnou práci. Absence pracovněprávních rámců
např. ženy staví do slabé pozice při vyjednávání
lepších podmínek práce a nese s sebou riziko náhlé
ztráty výdělku v případě policejní razie.
Zadruhé Farmer a jeho tým upozorňují na kontextualitu problémů a oprese konkrétních skupin
a doporučují posilovat potenciál k vlastnímu
rozhodování lidí z marginalizovaných skupin.
V případě žen, které poskytují sexuální služby
v České republice, není možné přehlédnout silnou
stigmatizaci výkonu této činnosti, jež je posilována médii (Hendl, 2014). Jak ukázala tato analýza, stigmatizace a marginalizace je posilována
také stávající legislativou.19 Stigmatizace je navíc
v mnoha obcích umocňována represivními vyhláškami, které negativně ovlivňují postavení žen, jež
v lokalitě pracují. Je proto nutné hledat cesty, jak
posilovat nejen postavení jednotlivců, ale také
žen, které v sexbyznysu pracují, jako skupiny či
dílčích akčních skupin, jež budou hájit svá práva,
ale budou se také moci zapojit do reformulace
stávajících politik. Mezinárodní organizace (WHO;
UNFPA; UNAIDS; NSWP; World Bank, 2013) i praktické zkušenosti z tvorby politik ukazují (Bellamy,
2012), že pro úspěch opatření je nutné ženy, které
poskytují sexuální služby, do jejich návrhů a tvorby aktivně zapojit.
Zatřetí jsou nutné změny v legislativě, a to jak
na úrovni státu, tak na úrovni obcí. V současné

době se jako nejvhodnější, a to nejen z hlediska zajištění bezpečí a práv osob, které poskytují
sexuální služby, ukazuje politika dekriminalizace
(Amnesty International, 2016; Decker a další, 2014;
Bellamy, 2012). Také Česká republika by měla
hledat cesty, jak přistoupit ke změně včetně úpravy
trestního zákoníku minimálně v oblasti kriminalizace činností, jež souvisí s provozováním podniků
a dalších prostor, kde jsou poskytovány sexuální
služby (priváty, kluby), inzercí a zprostředkováním
sexuálních služeb.20 Dekriminalizace následovaná
změnou dalších navazujících zákonů je prvním
krokem. Následně bude možné hledat cesty, které
zajistí vstup žen ze sexbyznysu do systémů zdravotní, sociální a pracovní ochrany.
Na úrovni obcí je pak nutné zahájit , jak skloubit
požadavky veřejného pořádku a zároveň potřebu
depenalizovat (učinit beztrestným) poskytování
sexuálních služeb, tj. zrušit represivní vyhlášky.
Jednou z cest, jak tuto situaci vyřešit, jsou zóny
tolerance, které již (jak detailněji popisuje např.
Poláková, v této publikaci) fungují např. v Kolíně
nad Rýnem, Utrechtu, v Curychu. Zde se zóny
nacházejí na krajích měst. V Leedsu nebo Berlíně
najdeme tyto zóny dokonce přímo ve městě.
Dostupné evaluace ukazují, že tyto zóny cíle stanovené v oblasti bezpečí žen, ale i veřejného pořádku naplňují (Sanders a další, 2015; Gesundheitsamtes Köln, 2011).

ZÁVĚR

Studie nastiňuje především obecnější směr,
kterým by se měly ubírat změny v politikách
a legislativě, ale i konkrétní příklady možných
řešení. Do budoucna je však potřebný především další dialog, jehož se budou účastnit široká
pole aktérů včetně žen pracujících v sexbyznysu,
který by nastíněný směr v jednotlivých oblastech
konkretizoval. Nelze rovněž očekávat, že změny
budou mít okamžitý efekt. Přijetí politik v oblasti
prostitutce aktéry, jichž se změna týká (osoby,

19	Podobný vliv by měla pravděpodobně také

logický jev (srov. Frýbert, 2014, text článku je

vání sexuálních služeb, jenž v roce 2013 pre-

rovněž přetištěný v této publikaci).

20	V minulosti zde již proběhla obdobná snaha

zentoval poslanec Viktor Paggio (návrh zákona

požadovaly regulaci prostituce a poskytování

většina zatím představených návrhů, které
sexuálních služeb rámovaly jako sociálně pato-

v podobě návrhu zákona O toleranci poskyto-

je dostupný na stránkách PSP: www.psp.cz/
sqw/text/orig2.sqw?idd=85457).
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které služby poskytují, ale i např. management
erotických podniků a jejich klientela), však bývá
i z důvodu značné stigmatizace zatíženo extrémní
rezistencí vůči změně (Wagenaar, 2013). Jak však
ukazují zkušenosti ze zahraničí, kde se ke změnám v legislativě odhodlali, situace se postupně
ve většině sfér zlepšuje.
Text jsem uvedla úryvky životních příběhů žen,
které spolupracovaly na výzkumu. Co by mohlo
být v jejich příbězích jinak, kdyby bylo dosaženo
alespoň některých změn, např. úplné dekriminalizace v oblasti sexuálních služeb a zrušení represivních vyhlášek?
Pokud by v Plzni byla zřízena zóna tolerance,
paní Tereza, která pracuje na trase, by již nebyla
dále vystavena riziku násilí. Jak ukázala např. evaluace zóny v Kolíně na Rýnem, fyzické násilí bylo
v podstatě eliminováno (Gesundheitsamtes Köln,
2011). Důvěra paní Terezy i dalších žen v policii
a přístup ke spravedlnosti by byla lepší, než je
nyní, kdy jejich kontakty komplikuje hrozba pokut
či jiné represe. Výměna injekčních setů a další
služby podobné těm, skrze něž se dozvěděla
o našem výzkumu, by mohly být dostupné také
v zóně. Paní Tereza by mohla pracovat stejně
flexibilně, jako je nyní zvyklá. Odpadl by však
stres a riziko, že bude pokutována za to, že se
snaží obstarat si peníze na drogu právě prodejem
sexuálních služeb (nikoli třeba krádeží). Pokud by
paní Tereza pracovala např. v Kolíně, nebyl by její
další život zatížen dluhy, které vznikly pokutami,
jež pravděpodobně narostly do značné výšky
za dobu, po kterou je paní Tereza nehradila. Pokud by navíc došlo k plné dekriminalizaci sexuálních služeb, mohla by si paní Tereza v budoucnu
otevřít kromě restaurace také privát a nehrozilo
by jí riziko trestního stíhání. S ohledem na její zkušenosti stávající i předchozí je možné, že by byla
ve svém podnikání minimálně průměrně úspěšná a nepotřebovala by další pomoc v podobě
dávek. Možná by též vytvořila bezpečný pracovní
prostor pro další ženu či ženy, které by zde mohly
poskytovat své služby.
Paní Anně, která pracuje v klubu na Ostravsku, poskytování sexuálních služeb jako flexibilní
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forma výdělku, při níž se může plně starat o své
malé děti, vyhovuje. Pokud by došlo k dekriminalizaci sexuálních služeb, neznamenalo by to
pro ni až takovou změnu jako pro paní Terezu.
Paní Anna patří k těm, kdo dosáhnou na vyšší
výdělky, může proto plánovat i do budoucna. Hradí si důchodové připojištění a zároveň
spoří jak pro sebe, tak i pro své děti. Díky svým
schopnostem si dokáže vyjednat dobré pracovní
podmínky. V případě dekriminalizace by se však
nemusela obávat, že znovu přijde o zdroj svých
příjmů, a to ze dne na den. Nebyla by vystavena policejnímu vyšetřování, které pro ni bylo
stresující a stálo ji hodně času. Nemusela by také
hledat cesty, jak se vyhnout výpovědi, protože
nechce přispět k tomu, že majitel klubu, který
jí umožňuje za dobrých podmínek pracovat,
bude za tuto činnost odsouzen. Není jisté, zda
by, pokud by taková možnost byla, paní Anna
chtěla s majitelem uzavřít nějaký typ formálního
ujednání o spolupráci. Jak nám řekla, registrace
k poskytování sexuálních služeb se jí rozhodně
jako možnost nezamlouvá a ani by se registrovat
nenechala. Jak sama podotkla, už tak žije nyní
s jakýmsi cejchem. To by se pravděpodobně
okamžitě nezměnilo ani v případě, kdyby došlo
k plné dekriminalizaci poskytování sexuálních
služeb. Podle paní Anny okolí odsuzuje tento typ
práce a na ženy, které sexuální služby poskytují,
se dívá skrz prsty. Možná, ale to jen moje spekulace, by snášení těchto pohledů bylo snazší,
kdyby paní Anna věděla, že stát, ve kterém žije,
její práci chápe jako legitimní způsob obživy.
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PK: Jak vnímáte stávající právní úpravu poskytování sexuálních služeb, na úrovni státu
i na úrovni hl. m. Prahy? Odráží se tento stav
i ve vaší práci? 1
MH: Současnou právní úpravu na celostátní
úrovni vnímám jako zcela nedostatečnou. Neexistence zákonné úpravy, která by jasně vymezila
pravidla poskytování sexuálních služeb, tak přináší
mnoho konfliktních situací. Neexistence zákonné
úpravy také, ve svém důsledku, přináší mnoho regionálně odlišných přístupů k řešení problematiky
poskytování sexuálních služeb. Na regionálních
úrovních jsou tak přijímány vyhlášky zakazující poskytování sexuálních služeb na daném
území. Ve většině případů je tento zákaz stanoven na celé území obce. Jak je patrné, platnost
vyhlášky nevede k vymizení prostituce. Z hlediska charakteru prostituce, která je provozována
za účelem dosažení zisku, tak ani není možné
předpokládat, že se prostituce přesune mimo
obce. Je třeba přijmout fakt, že prostituce bude
nabízena, obdobně jako podnikatelská činnost,
v místě, kde je poptávka po těchto službách, tedy
v místech potenciálních zákazníků (centra měst,
rušné ulice apod.).
Prostituce je jev, který společnost provází od jejího vzniku. Současné represivní snahy, které
jsou zdůvodňovány ochranou veřejnosti, jsou
patrné i v oblasti protidrogové politiky. V obou
případech – u protidrogové politiky i u prostituce – je tento represivní přístup odůvodňován
zájmem veřejnosti a cílem represivních snah je zamezení výskytu uživatelů drog. Obdobně, jako je
tomu v případě užívání drog, represivní přístup
tento jev nevymýtí, pouze jej odsune na okraj
společnosti a prohloubí rizikovost takového
způsobu života a provozování prostituce, jak
pro poskytovatele sexuálních služeb, tak pro
jejich zákazníky. Z hlediska prevence kriminality
je tato situace nepříznivá. Takto vzniklá šedá
zóna přináší vyšší míru kriminality, která
však zůstává latentní. Pracovnice a pracovníci
v sexbyznysu (ale i jejich zákazníci) se v přípa-

Michala Hánová / Petra Kutálková
1Rozhovor probíhal po e-mailu v květnu 2016
v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu.

dě, kdy se stanou obětí trestného činu, obávají
trestný čin oznámit, zlepšuje se prostředí pro
kuplíře a další, kteří zneužívají osoby poskytující
sexuální služby. Bohužel v tomto případě pak
mají subjekty, které v oblasti prevence kriminality
působí, velmi nelehký úkol. Obtížně hledáme
cesty pro boj s kriminalitou, která s provozováním prostituce v „nelegálním“ prostředí
souvisí. Obtížně hledáme a definujeme služby, které bychom mohli pro sexuální pracovníky a pracovnice podporovat v rámci účelu
jednotlivých dotačních řízení. Komplex služeb,
který je třeba podporovat v celé jeho šíři, se tříští
a některé služby nejsou zařaditelné do žádného
dotačního řízení.
V rámci jednotlivých oborů je pak prostituce pojímána různými způsoby. Z hlediska
prevence kriminality může být skupina osob,
které provozují prostituci, vnímána jako osoby
ohrožené viktimizací, z hlediska bezpečnosti pak
může být na tuto skupinu osob pohlíženo jako
na osoby porušující veřejný pořádek, z hlediska
sociálních služeb se může jednat o skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením atd. Vzhledem
k neexistenci jednoznačného pojmenování je
velmi obtížné definovat tuto skupinu osob.
Často se pak setkávám s problémem jak – z hlediska zákona – definovat potřebnost služeb pro
osoby, které – z hlediska zákona – neexistují?
PK: Jak se tedy ve vaší práci neexistence zákonné úpravy projevuje?
MH: Největší objem naší práce na oddělení
souvisí s grantovým řízením v oblasti prevence
kriminality, protidrogové prevence a primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže. Velmi obtížně řadíme služby, které jsou určené
osobám pracujícím v sexbyznysu, do grantových řízení. Pokud se vrátím k příměru této
oblasti k problematice závislosti na nealkoholových drogách, mohu tak jasně poukázat na nevyhovující podmínky, které nám přináší neexistence
legislativní úpravy. V případě osob závislých
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a zobecňovat problematiku svých klientů.
Z toho je patrné, že jsou určité typy služeb, jež
nelze zařadit (popř. je lze zařadit jen velmi obtížně) do grantových řízení, např. služby pro osoby,
které chtějí odejít ze sexbyznysu, specifické právní
poradenství apod.
PK: Jak by měla vypadat legislativní úprava,
která by narovnala současné problémy?
MH: Nejsem příznivcem regulace každého lidského jednání, ale problematika prostituce je
natolik specifická, že určité zákonné úpravy
zasluhuje. V první řadě je třeba definovat pojem, tedy poskytování sexuálních služeb za úplatu. Domnívám se, že v případě přípravy legislativní úpravy je třeba spolupracovat s organizacemi,
které s touto cílovou skupinou pracují a poskytují
služby ženám ze sexbyznysu. Mohou přinést
velkou řadu témat, která by měla být legislativně
řešena. Je třeba hledat kompromis mezi právy
a povinnostmi pro osoby pracující v sexbyznysu.
V legislativní úpravě by neměla být opomíjena ochrana osob, které v této oblasti pracují.
V tomto oboru vzniká mnoho specifických situací,
jež nejsou řešeny jinou právní úpravou.
Nicméně se domnívám, že v dohledné době
nebude nalezena politická shoda v otázce
zákonné úpravy. Východiskem by mohla
být snaha obcí řešit situaci prostřednictvím
vyhlášek, ve kterých by však byla patrná snaha
najít kompromis mezi ochranou veřejného
pořádku, bezpečím a možností žen provozovat prostituci. Čistě represivní vyhlášky
situaci neřeší. Pouliční prostituce, tedy prostituce
nejvíce diskutovaná veřejností, existuje i v obcích
se zákazem nabízení sexuálních služeb a obec
je pouze zatížena snahou o pokutování osob,
které mohou nabízet sexuální služby. Nejčastěji
jsou na místo voláni strážníci obecní a městské
policie, kteří jen obtížně tento přestupek
prokazují a pokutují. Často při vykázání osoby
z daného místa do lokality vyjíždějí opakovaně,
jelikož se osoby na místo vrací. Domnívám se,
že je tato činnost pro strážníky frustrující,
situaci neřeší a případní stěžovatelé z řad
veřejnosti nejsou uspokojeni. Tento kolotoč by
mohla přerušit vyhláška, která by jednoznač-

Ďáblice, zóna tolerance na pražský způsob / foto: Jan Losenický

na nealkoholových drogách je zcela jasné, že je
tento jev taktéž společensky nežádoucí. Přináší
mnoho rizik jak pro jedince, tak pro celou společnost. Nicméně díky definici závislosti jako nemoci
bylo možné definovat potřebné služby. Služby,
které mají za úkol minimalizovat počet osob, jež
se stanou závislými, služby, které závislé motivují
k léčbě a s léčbou pomáhají, a služby minimalizující rizika spojená s užíváním nealkoholových drog.
Společnost byla schopná přijmout fakt, že osoby
závislé na drogách jsou také členy naší společnosti a je třeba to respektovat. I v dnešní době je
část společnosti přesvědčena, že závislí si za svou
situaci mohou sami a neměla by jim být péče
poskytována. I přes tento názor, který se v naší
společnosti vyskytuje, jsou služby pro osoby závislé definovány, poskytovány a financovány.
Obdobně nežádoucí jsou pro určitou část
společnosti i osoby poskytující sexuální služby.
Domnívám se, že obdobně by bylo možné definovat služby pro osoby v sexbyznysu, tedy
služby, které by minimalizovaly počet osob
pracujících v sexbyznysu, služby, jež by pomohly osobám ze sexbyznysu odejít, a služby
pro osoby, které v sexbyznysu pracují. Bohužel
nám k takovému kroku chybí jasné vymezení
tohoto jevu. Služby, které jsou v současné době
osobám ze sexbyznysu poskytovány, jsou definovány velmi obecně a jsou vždy cíleny na obecnou
cílovou skupinu – např. odborné sociální poradenství, služby pro oběti trestných činů apod.
Těžko pak obhajujeme některá specifika, která přináší modifikace obecných služeb na tuto
konkrétní cílovou skupinu – např. specifika
právního poradenství pro klientky pracující v night
klubech a privátech, řešení otázek spojených
s daňovou povinností apod.
Na oddělení tak máme grantové řízení, které
je přímo určené na financování služeb pro osoby
závislé na drogách. Služby, které jsou určeny
osobám ze sexbyznysu, se objevují v grantovém
řízení na realizaci projektů prevence kriminality.
V tomto grantovém řízení však nemohou být
řazeny služby sociální a zdravotní. Pro sociální a zdravotní služby jsou určena jiná grantová
řízení. Organizace tak musí své služby podřazovat pod minimálně 3 grantová řízení
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ně uváděla místa a čas, kde a kdy je možné
sexbyznys provozovat. Vhodně zvolené lokality
usnadní práci strážníkům a umožní obcím regulaci
jednání, které může některé občany pohoršovat
nebo omezovat, a poskytne prostor pro preventivní činnost.
PK: Jak vnímáte skutečnost, že je často téma
sexbyznysu zatíženo ideologickými spory,
osobními názory?
MH: Často se můžeme setkávat s názory
na sexbyznys, které tuto práci nerespektují,
pracovnice ponižují a odsuzují. Viní je z rozvracení rodin apod. Osobně se domnívám, že tyto
názory se objevují u osob, které téma sexu a sexuality obecně více tabuizují. S tímto se můžeme
setkávat i v případě veřejné diskuze o sexuální
výchově na školách. Zákonná úprava již existujícího chování nikoho nebude motivovat ke vstupu
do sexbyznysu, pouze upraví dnes samovolně
fungující trh, který však nechrání slabší stranu,
tedy osoby poskytující sexuální služby.
Je třeba zdůraznit, že i osoby pracující
v sexbyznysu jsou právoplatnými občany naší

společnosti. Je třeba více respektovat individuální rozhodnutí každého z nás. Tato rozhodnutí však nesmí omezovat ostatní. Domnívám se, že prostituce, která je regulovaná v místě
a čase, nad míru neohrožuje a ani neomezuje
osoby, které s prostitucí nesouhlasí. Asi nejvíce se
veřejnosti může dotýkat prostituce pouliční.
Úplný zákaz tak, jak jej můžeme sledovat v rámci
přijímání lokálních vyhlášek, tento jev nevymýtil.
Domnívám se, že by bylo vhodnější přijímat takové úpravy, které omezí tento druh činnosti
na určité území obce a určitou denní/noční
dobu tak, aby nedocházelo ke konfliktům
zájmu veřejnosti s provozováním sexbyznysu.
Vždy je třeba být profesionální a řídit se odborným posouzením dané věci. Vždy můžeme najít
vhodného partnera, se kterým můžeme své názory konzultovat a hledat vhodná řešení.
PK: Jaké jsou možnosti spolupráce dalších
služeb a úřadů s organizacemi, které pracují
se ženami ze sexbyznysu?
MH: Možnosti jsou, a to i v současné – spíše
represivně naladěné – době. Pokud budu hovořit

o prostředí hlavního města Prahy, které je mi
známé, mohu poukázat na kvalitní vzájemnou
spolupráci jednotlivých neziskových organizací. Tato spolupráce vznikala na základě
potřeb, osobních vztahů a společného úsilí NNO
o dosažení kvalitních služeb. Vyzdvihnout mohu
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i práci oborových asociací, jako je Česká asociace
streetwork, které jsou, mimo jiné, významným
stmelujícím prvkem při rozvoji spolupráce. Spolupráci všech zainteresovaných subjektů pak
může podpořit aktivní úřad, veřejná správa.
Na jednotlivých krajských úřadech a na Magistrá-

Další z míst, kde jsou nabízeny sexuální služby v Praze přímo na ulici – Václavské náměstí / foto: Jan Losenický
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tě hl. m. Prahy jsou zřízeny funkce koordinátorů
(manažerů) prevence kriminality a koordinátorů
plánování sociálních služeb. Obdobný systém je
nastaven ve městech a obcích. Mezi úkoly těchto
osob patří i mapování poskytovatelů sociálních
služeb a možných partnerů pro preventivní aktivity. Na území hl. m. Prahy jsou NNO zapojovány do procesu plánování sociálních služeb,
jsou aktivním prvkem v oblasti prevence.
Vždy je třeba vnímat neziskový sektor jako možného partnera. Na druhou stranu je vhodné, aby
i NNO vnímaly veřejnou správu jako partnera pro
rozvoj a plánování služeb. V oblasti poskytování
služeb osobám ze sexbyznysu může docházet ke střetům zájmů poskytovatelů těchto
služeb, kteří hájí práva pracovníků v sexbyznysu,
s jednotlivými represivními složkami a politickými představiteli měst a obcí. Domnívám se,
že v tomto případě hraje důležitou roli právě
úřad, nestranný subjekt, který může pomoci
k dialogu obou stran.
PK: V rámci projektu Spojme se proti násilí
na ženách ze sexbyznysu jste se zúčastnila
stáže v Norsku. Setkala jste se na stáži s aktivitami, které v praxi využijete?
MH: Z hlediska legislativy bych norský systém,
kdy je kriminalizován nákup sexuálních
služeb, tj. zákazník, přenést do praxe v ČR
nedoporučovala. Ze setkání s organizacemi,
které pracují s ženami ze sexbyznysu, jednoznačně vyplynulo, že po nastavení tohoto represivního modelu nedošlo ke snížení počtu pracovnic
v sexbyznysu, ale pouze se zhoršila jejich
situace a jsou více vystaveny nebezpečným
situacím. Jejich práce je více odsouvána na okraj
společnosti a těžko se tak nastavují jakékoli bezpečnostní plány. Ochrana všech občanů před
násilím by měla být prioritou a je třeba se
všemi kroky snažit minimalizovat rizika, že
se občané stanou obětí trestné činnosti.
Na druhé straně mohu, na základě svých zkušeností ze stáže, vřele doporučit úzkou spolupráci jednotlivých organizací, které se věnují
obdobným problematikám. Tato spolupráce

přináší kvalitnější a dostupnější služby klientům
a umožňuje snadnější vyjednávání s představiteli
měst a státu. Velmi si cením i možnosti setkat se
se ženami, které v oblasti sexbyznysu pracují,
možnosti vyslechnout si jejich názor na stávající
právní úpravu, problémy, s nimiž se při své práci
setkávají. Toto setkání mi umožnilo lépe vnímat
rizika sexbyznysu a potřeby, které ženy ze
sexbyznysu mají.
Dle mého názoru stáž, která propojila zástupce neziskového sektoru, úřadu, policistů
a žen ze sexbyznysu, umožnila konfrontovat
přístupy všech stran k problematice prostituce, jež
se nutně odvíjí od jejich postavení, a přinesla tolik
potřebnou diskuzi, kterou v České republice
postrádám.
Mohu doporučit všem, kteří se snaží situaci
v oblasti sexbyznysu řešit, ať již z hlediska represe,
regulace nebo dekriminalizace, hledat zkušenosti
a inspiraci v zahraničí. Může být nemožné přenést
zahraniční modely do odlišného prostředí České
republiky, ale je reálné najít inspiraci, která
by mohla být východiskem pro naše vlastní
řešení.
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že je třeba vždy ctít zákony, nicméně v případě, že
legislativa neodpovídá skutečnosti a reálným
potřebám občanů, je třeba na tento rozpor
upozorňovat.
PK: Děkuji za rozhovor.
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PROSTITUCI NELZE ŘEŠIT ÚTISKEM
NEJSLABŠÍCH A NEJZRANITELNĚJŠÍCH
Komentář k návrhu zákona o regulaci prostituce publikovaný v Deníku Referendum.
Jiří Frýbert

Vzkaz občana sexuálním pracovnicím v Plzni / foto: Jiří Frýbert

Město Praha v roce 2013 navrhlo zákon o regulaci
prostituce, který sněmovna na konci roku 2014 chtěla
pustit do druhého čtení. Návrh by zavedl restrikce,
jež by tvrdě dopadly na ty nejzranitelnější, a celkové
problémy by jen prohloubil. Proti byla vláda i občanské organizace. Zákon nakonec projednán nebyl,
v Poslanecké sněmovně stále čeká na druhé čtení.1
Článek z Deníku Referendum2 z listopadu 2014
přetiskujeme v jeho původním znění. Argumenty,
které zaznívají, jsou totiž stále aktuální a nadčasové (pozn. editorky).
Poslanecká sněmovna se měla na začátku
prosince 2014 ve druhém čtení zabývat zákonem
o regulaci prostituce. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy v prvním čtení prošel v polovině
června. Jsem přesvědčen, že je potřeba hlasovat
proti jeho přijetí.
Pracuji v organizaci Spolek Ulice Plzeň a následující řádky píši z pozice terénního sociálního pracovníka, který se několikrát týdně pracovně potkává se ženami, jež poskytují sexuální služby, a to
především na ulici. Vzhledem ke svým znalostem
a pracovním zkušenostem jsem přesvědčen, že
přijetí zákona by bylo cestou špatným směrem.
Zákon celkově hodnotím jako represivní vůči
těm, kteří sexuální služby poskytují. Stejně tak
podporuje jejich stigmatizaci. Jde v duchu dosavadních návrhů, kde je motivací dosáhnout veřejného pořádku, usnadnit kontrolu či vymoci daně.
Nevidím zde snahu řešit povinnosti v souladu
s právy a ochranou aktérek a aktérů v dané oblasti. Předkládaný návrh také podporuje nerovnost mezi těmi, kteří sexuální služby poskytují,
a těmi, kteří je nakupují. Dále i mezi poskytujícími
a těmi, kteří provozují zařízení. Samozřejmě vždy
v neprospěch těch, kteří služby nabízejí.
Zákon by mohl být prospěšný pro některé
sexuální pracovnice a pracovníky a mohl by jim
usnadnit práci. Bohužel ale jen velmi malé části.
Zákon rozhodně nepomůže, ba naopak uškodí,
lidem věnujícím se pouliční prostituci. Což jsou

1	 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=115

paradoxně většinou ti nejslabší a nejzranitelnější.
Nevím, jestli si předkladatelé zákona uvědomují, že sféra sexbyznysu nabízí pestrou paletu
služeb a jen určitá vrstva lidí zde pracujících bude
ochotna a schopna naplňovat všechny požadavky
předkládaného zákona. Nejedná se o žádnou homogenizovanou skupinu, ale o značně rozmanitý
vzorek společnosti v různém postavení.
Ne každý, kdo se rozhodne poskytovat sexuální
služby, ať čistě dobrovolně, anebo v důsledku bezvýchodné životní situace, má možnosti
a schopnosti dosáhnout na jednotlivé úrovně
služeb, a ne každý může dělat vše. Někteří sexuální pracující nemají jinou možnost než
zůstat pracovat na ulici. Vzhledem k tomu, o jak
marginalizovanou skupinu sexuálních pracujících
jde, nebudou schopni a ochotni své zapojení
do legálního sexbyznysu formalizovat a legalizovat v součinnosti s tímto návrhem zákona.

ZÁKON VZNIKÁ S CHYBNOU
MOTIVACÍ

Z mého pohledu je tento zákon chybou již kvůli
důvodům vzniku a jeho cílům. „Cílem zákona
je chránit zájmy, kterými jsou ochrana mravnosti, ochrana veřejného pořádku, bezpečnost,
nerušený výkon práva na bydlení.“ Ochranu práv
a zájmů těch, kteří služby poskytují, zákon neřeší.
Mluvíme zde o lidech, kteří vykonávají těžkou
a nebezpečnou práci, a společnost se naopak
snaží jejich konání znesnadňovat a stigmatizovat.
Přitom služby nabízejí, protože je po nich poptávka. Stále se tváříme, že se nás prostituce netýká,
že ji nikdo nechce, že ti, co služby poskytují, jsou
špatní, obtěžují nás, škodí nám.
Jak prohlásila kolegyně Barbara Havelková:
„Není tabu služby nakupovat, ale je stigmatizující
je poskytovat.“ Návrh se zaštiťuje tím, že má také
ochránit ty, kteří jsou k prostituci nuceni. To ale
potřeba není, to už dnes umožňuje trestní zákoník
z roku 2009. Dále existují mezinárodní úmluvy,
které návrh vyjmenovává na stranách 39 a 40.

2	 T ext byl publikován dne 27. 11. 2014 v Deníku Referendum, s jehož souhlasem ho zde s drobnými
redakčními úpravami přetiskujeme.
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Ve srovnání s návrhem Zastupitelstva hlavního města Prahy zákona na regulaci prostituce
z roku 2010 lze přece jen pozorovat určitý pokrok.
Do paragrafu, který se týká prokázání bezúhonnosti, bylo tentokrát zařazeno jen devět úmyslných trestných činů, což je mnohem přijatelnější
než u návrhu z roku 2010.
Pokrokem také je, že vydané oprávnění se vztahuje na celou Českou republiku a nejen na správní
obvod úřadu, který oprávnění udělil, jak tomu
bylo v roce 2010. Velkým posunem je část zákona,
která přináší ustanovení o smlouvě a konečně tak
skýtá nějakou oporu v zákoně pro práva sexuálních pracujících. V návrhu z roku 2010 nic takového nebylo.
Rád bych se nyní věnoval některým problematickým paragrafům a přednesl k nim své připomínky a komentáře.

I kdyby předmětný návrh zákona pouliční
prostituci umožňoval, v současné podobě by
klientkám tohoto typu stejně nepomohl. Požadavky systému na legalizaci jejich práce v sexbyznysu
jsou pro ně jako z jiného světa. Zvláště pak pro
migrantky poskytující služby na ulici.
Zaráží mne, že zatímco podle paragrafu dvacet
může obec rozhodovat, na kterých místech v obci
mohou být erotické kluby, tak podle paragrafu čtyři obec nesmí vymezit místa pro pouliční prostituci.
Nejedná se o zásah do kompetencí obcí? Některé obce by svoji situaci mohly řešit vymezením
veřejných prostranství pro poskytování sexuálních
služeb, takto však nemohou a budou se ve své
obci i nadále potýkat s nelegální pouliční prostitucí.
Nemohu si nepoložit otázku, co může přinést
zákaz něčeho, co zakázat nejde? Nejspíš větší
ilegalitu. Větší ohrožení pro sexuální pracující. Následně horší možnosti v kontaktování této cílové
skupiny nízkoprahovými službami.
V paragrafu se dále říká, že „provozování
prostituce … nesmí být z veřejného prostranství
ani viditelné“. Vyvstává otázka, kým viditelné?
Viditelné lidským okem? Zdravým okem? Tento
dovětek jen demonstruje postoj společnosti, že
prostituce jako taková nevadí, přestože je s ní

Příliš vágní vymezení pojmu prostituce

Toto ustanovení každodenní situace ještě více
zkomplikuje. Máme věřit tomu, že když klientce
nedorazí včas dávky, bude akutně potřebovat
peníze na nájem a půjde si stoupnout na trasu, že
ji policie nebude perzekvovat?
Regulovaná prostituce má nést znaky podnikání,
ale zároveň ji předkladatelé považují za sociálně
patologický jev. Tento přístup mi přijde poněkud
v nesouladu. Nehledě na to, že již dopředu předkladatelé dehonestují ty, pro které je to součást
identity, práce je baví a dělají ji rádi.

Prostituci na veřejných prostranstvích zakázat nelze

Cílem navrhovaného paragrafu, který má zakázat
prostituci na veřejných prostranstvích, je dostat
pouliční prostituci za hranice obcí. Z mé pracovní
zkušenosti vyplývá, že ženy pracující na ulici jsou
tou nejmarginalizovanější skupinou mezi ostatními
sexuálními pracujícími; a samozřejmě ve společnosti
obecně. Ve většině případů se jedná o ženy s nízkým vzděláním, někdy i negramotné, nekvalifikované, ve špatné sociální situaci, často drogově závislé.

Ulice Domažlická v Plzni / foto: Martin Parula

Zákon vymezuje pojem prostituce příliš vágně.
Z paragrafu třiačtyřicet vyplývá, že odměna musí
být v penězích. Některé naše klientky z východního Slovenska poskytovaly služby i za jídlo. V tom
případě to není prostituce? Když klientku za poskytování služeb vezme řidič kamionu do Španělska k moři, není to prostituce?
„Na bezúplatné poskytování sexuálních služeb
tento zákon nedopadá,“ píše se v návrhu. Jak
neregistrovaným osobám budou chtít dokazovat,
že to není tento případ?
Další problém spočívá ve formulaci: „Účelem
zákona je totiž postihovat opakované úplatné
poskytování sexuálních služeb, které má charakter
podnikání.“ A dále: „… navrhovaná právní úprava
nepostihuje jednorázové případy provozování či
nabízení prostituce bez oprávnění k provozování
prostituce.“
Domnívám se, že bude velmi těžké dokázat,
že se jedná o opakovanou činnost a že to má
charakter podnikání. Co znamená jednorázové? Jednou za život? Jednou za měsíc, když už
nevystačím s penězi? Již teď, když platí městská
vyhláška, policie šikanuje naše klientky, aniž by
měla důkazy k tomu, zač je pokutuje.

v anonymitě, se nepůjdou registrovat.
Považuji za chybu, že spolu se zákonem nebyl
předložen alespoň návrh prováděcího právního
předpisu, který má vydat Ministerstvo zdravotnictví. Není jasné, o jaká vyšetření jde, kolik
budou stát a jak často je bude třeba podstupovat.
Vzhledem k tomu, že dle návrhu zákona nemá
být hrazeno ze zdravotního pojištění, pro klientku
to nebude levná záležitost. Je to zásah, který
znamená udělat více „kšeftů“.
V návrhu zákona město Praha píše: „Velkým pokrokem oproti dosavadnímu stavu bude omezení
zdravotních rizik, neboť osoby vykonávající prostituci budou muset absolvovat pravidelné zdravotní
prohlídky.“ S tímto tvrzením se nemohu ztotožnit.
Nevím, jestli si předkladatelé zákona uvědomují,
jak pohlavně přenosné nemoci fungují a jak je
jejich nákazu možné zjistit.
Tím, že jeden den získá sexuální pracovnice či
pracovník čerstvé razítko o negativitě, ještě není
zaručeno, že druhý den nemůže někoho nakazit. Vzhledem k chvíli, kdy probíhá dohoda se
zákazníkem, nemá potvrzení od lékaře žádnou
vypovídací hodnotu.
Potvrzení vypovídá o tom, co bylo. Ne o tom,
co aktuálně je. Navíc svádí k domněnce, že je vše

Z vlastní zkušenosti víme, že pro
mnoho našich klientek jsme jediná
cesta, jak si nechat udělat testy.
spojeno mnoho problémů, ale vadí nám se na ni
dívat a vědět o tom.

Zbytečné potvrzení za vysokou cenu a další
šikana nejslabších

Velká část našich klientek nechce, aby jejich
okolí vědělo, jak se živí. Tají to před partnerem,
rodinou, dětmi, známými. Ti, co se to snaží udržet

v pořádku a není potřeba být obezřetný. Dále se
domnívám, že tento paragraf zažene část sexuálních pracujících do ilegality, pracovníci Harm
Reduction služeb se k nim budou hůře dostávat
a tím pádem se od nich lidé poskytující sexuální
služby nechají i méně testovat.
Z vlastní zkušenosti víme, že pro mnoho našich
klientek jsme jediná cesta, jak si nechat udělat
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prodloužení atd. nejsou pro naše klientky (obzvláště pro uživatelky drog) něčím, co by přijaly
za své. Některé bývají bez dokladů několik měsíců

Jak je možné, že sexuální pracovnice/pracovník jako fyzická osoba mají
dostávat povolení na jeden rok,
zatímco majitelé klubů je mají
dostávat na pět let ?
Zákon také přikazuje povinnost sdělit vyšetřujícímu lékaři, pro jaké účely je vyšetření děláno.
Mnoho našich klientek se s problémem tohoto
typu neobrátí na svého praktického lékaře nebo
gynekologa, nechtějí, aby to věděli, stydí se.
Chodí k nim i třeba jejich matka a bojí se, že by se
to dozvěděla.
Návrh zákona v paragrafu šestnáct vyžaduje
po lékařích, aby informovali úředníky o zdravotní způsobilosti pacienta. Stejně tak chce uložit
sexuálním pracovnicím či pracovníkům předkládat
úředníkům posudek o zdravotní způsobilosti.
Zákon chce rovněž uložit lékařům, aby v situacích, kdy je vyhledá člověk, o němž nabudou
podezření, že pracuje v sexbyznysu, a zjistí, že
je nemocný, museli to nahlásit obecnímu úřadu.
V návrhu se dokonce píše, že se lékař dopouští
přestupku, pokud by tak neučinil. Nemělo by být
zájmem lékaře nemocného člověka léčit, a ne ho
vláčet po úřadech?
Paragraf patnáct definuje průkaz, kterým se bude
osoba oprávněná k provozování prostituce prokazovat. Bude obsahovat fotografii, jméno a příjmení.
Poskytovat služby anonymně již nebude možné.
Jenomže veškeré požadavky ohledně hlídání
termínů, poškození, nahlášení ztráty, výměny,

nebo i let. Často někde doklady ztratí nebo jsou
okradeny. Jedná se tedy o požadavek jak z jiného
světa.
Klientky, které se nezaregistrují a nebudou
mít průkaz, ovšem ztratí ochotu hlásit napadení,
znásilnění a podobně, protože by jim hrozil ještě
postih za nelegální prostituci. Tyto zkušenosti mají
naše klientky už kvůli městské vyhlášce, kdy při
nahlášení přepadení dostanou od policie ještě
pokutu za prostituci.
Nadto vzhledem k tomu, co vše je potřeba kvůli
průkazu absolvovat, působí doba jeho vydání
na jeden rok jako nepřiměřeně krátká. Jak je možné, že sexuální pracovnice/pracovník jako fyzická
osoba mají dostávat povolení na jeden rok, zatímco majitelé klubů je mají dostávat na pět let?

VÝČET POVINNOSTÍ PROSTITUTEK
JE MIMO REALITU

Paragraf sedmnáct navrhovaného zákona říká, že
„osoba oprávněná k provozování prostituce je povinna na požádání předložit na místě průkaz osobě, která hodlá využít nebo využila jejích služeb“.
To přímo ohrožuje bezpečnost těch, kteří služby
poskytují. Co když bude chtít zákazník situace
zneužít a sexuální pracovnici/pracovníka později

Elbestrasse, Frankfurt nad Mohanem / foto: Jan Losenický

testy. Buď nejsou schopny, ochotny či nemají tu
možnost jít do klasického zdravotnického zařízení,
anebo k takovým službám nemají důvěru.
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vyhledat či vydírat? Proč se nemusí prokazovat
průkazem i zákazník?
V důvodové zprávě na straně 42 se píše, že
„zákon o regulaci nemá žádný dopad na rovné
postavení mužů a žen“. S tímto tvrzením rozhodně
nelze souhlasit. Sami předkladatelé na stejné straně zprávy říkají, „že mezi prostituujícími osobami
nalezneme víc žen, jak mužů“.
To potvrzuji i ze své zkušenosti a zároveň potvrzuji, že naprostá většina zákazníků jsou muži.
Vzhledem k tomu, že zákon nepřistupuje rovnocenně k těm, kdo sexuální služby nabízejí, a těm,
kdo je nakupují, napomáhá k nerovnocennému
postavení mezi mužem a ženou.
Zákazník se nemusí nikde registrovat, nemusí mít
žádný průkaz, nemusí se nijak legitimovat, nemusí
chodit na zdravotní vyšetření. Přitom může mít více
různých sexuálních partnerek/partnerů než leckterá
sexuální pracovnice a může být potenciálně větším
zdrojem nákazy a přenosu pohlavních chorob.

Navíc podle paragrafu 39 zákazník platí mnohem
menší pokutu než osoba sexuální služby nabízející.
Pro ilustraci nerovného přístupu uvádím ještě
jeden příklad. Sexuální pracovnice, která si bude
chtít brát k sobě na privát každý den zákazníka, tak bez povolení nemůže. Zákazník, který si
k sobě každý den bude zvát formou escortu sexuální pracovnici, tak činit může bez problémů.

Další a další restrikce, ale daně se hodí

Dalším vážným problémem návrhu zákona jsou
paragrafy 26 až 28 upravující povolení k provozu prostoru, v němž se poskytují sexuální služby.
Vzhledem k tomu, že často jde o priváty v pronajatých bytech, je na místě obávat se, že moc vlastníků tento souhlas nevydá. Anebo si nasadí takový
nájem, že to nebude pro klientky únosné.
Vymezení, kde se prostor nesmí nacházet, se
jeví jako zbytečně přísné. Nerozumím tomu, proč
to tolik vadí, když jde často o byt v panelovém

domě, kdy nikdo zvenčí nepozná, že jeden z bytů
funguje jako erotický privát. Opět to vnímám jako
snahu dostat poskytovatele co nejvíce na okraj
obce.
V návrhu se uvádí, že „… není vhodné vydávat
povolení na dobu neurčitou. Nejedná se o běžnou podnikatelskou činnost…“ Tento přístup opět
dokumentuje, jakým způsobem předkladatelé
nahlížejí na poskytování sexuálních služeb. Výnosy
plynoucí z poplatků, pokut či odvody daní však
přijdou vhod. Jasně se v Důvodové zprávě uvádí,
„že příjmy z daní a poplatků obohatí jak státní, tak
obecní rozpočet“.
Paragraf devětadvacet ukládá provozovateli prostoru, že prostituci zde může poskytovat
pouze on. Podobné nařízení naopak neplatí pro
kluby. Znamená to tedy, že na erotickém privátě
může pracovat jen jeden člověk.
Cílem nařízení, které se vyskytuje i v jiných
zemích, je zabránit nucené prostituci. Jenomže
obchodníci s lidmi se stejně nebudou registrovat.
Takový požadavek tak přináší pro poskytovatele
sexuálních služeb spíše nebezpečí, protože na privátě se zákazníkem budou sami.
Z naší zkušenosti plyne, že na privátě vždy
bývá více žen pospolu, které se navzájem ohlídají. Ne každá z našich klientek má navíc sama
schopnosti vést privát. Pokud v něm bude jen
jedna žena, mnohem obtížněji vydělá na nájem
prostoru.

Návrh Prahy je třeba odmítnout

Okruh institucí, jež úřad podle zákona informuje,
se jeví jako zbytečně široký. Stejně tak se nezdá
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být vhodné, aby tolik institucí mělo do registru
nepřetržitý přístup.
Krajně sporné je ustanovení, podle nějž má
být možné „… poskytovat údaje z registru … jiné
fyzické nebo právnické osobě…, pokud taková
osoba prokáže právní nebo jiný vážný zájem“.
Co si pod tímto vážným zájmem máme představit? Například, až se manžel bude soudit o děti
s bývalou manželkou, aby mohl použít výpis
z registru proti ní?
Velká část lidí vstupujících do sféry sexbyznysu
se nachází v nelehké životní situaci. Místo toho,
abychom se jim snažili pomoci, snažíme se je
vyhnat za hranice obcí či jim jejich život ještě více
zkomplikovat. Pokud by byl tento návrh zákona
přijat, jejich problémy se rozhodně ještě prohloubí.
Vláda vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas
a stejně tak Petiční výbor během podzimu doporučil poslancům návrh zamítnout. O zamítnutí
žádala poslance dopisem i Česká ženská lobby
spolu se spřízněnými organizacemi. Stejně
tak svůj dopis rozeslala poslancům i Rozkoš
bez rizika, k němu se připojila Ulice, La Strada
a Centrum Jana.
Přestože zástupci prvního dopisu reprezentují
spíše „švédský model“ a aktéři druhého dopisu
spíše „holandský model“, jejich přístup k návrhu zákona je stejný. Doufejme, že to stejně tak
budou vnímat i poslanci během hlasování.

Místo, kde jsou nabízeny sexuální služby… Praha, Karlovo náměstí / foto: Jan Losenický
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Krajně sporné je ustanovení, podle nějž má být možné „ … poskytovat
údaje z registru … jiné fyzické nebo
právnické osobě…, pokud taková osoba prokáže právní nebo jiný vážný
zájem“.
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PROČ S NÁMI NEJEDNAJÍ SLUŠNĚ?
ZKUŠENOSTI ŽEN POSKYTUJÍCÍCH
SEXUÁLNÍ SLUŽBY S POLICIÍ
A STRÁŽNÍKY.

Policejní razie v nočním podniku v ulici Ve Smečkách v Praze / foto: Jan Losenický

ÚVOD

Výsledky kvalitativního výzkumu
Petra Kutálková

1	 Podrobněji

se o vyhláškách

píše v dalších částech publikace, zejm. Frýbert v textu
Frustrace na obou stranách
a Zákony, které nechrání.

„Mám špatný zkušenosti, asi jako každá z nás,“
řekla nám paní Kateřina, která pracuje na trase zhruba rok. Mluvila o zkušenostech s policií
a strážníky a popsala situaci, kdy ji zákazník
fyzicky napadl. Zavolala proto policii, která ji
odvezla na služebnu. Avšak v kontaktu s policií se
celou dobu cítila spíš, jako by ona byla pachatelkou, jež na někoho zaútočila, nikoli obětí trestné
činnosti. Protože byla v šoku, nebránila se a ani
si nestěžovala. Pachatele později našli, jednalo
se o muže, který útočil již několikrát. Na policii
ji ale začal obviňovat, že mu ukradla telefon. Co
se pak s násilníkem dělo dál, paní Kateřina neví.
„Dopadlo to tak, že mně poslali pokutu tisíc korun,
protože jsem tam neměla co dělat,“ řekla nám paní
Kateřina. Na další výslech si ji policie nepozvala,
lze tudíž předpokládat, že případ odložili.
Zkušenosti paní Kateřiny ukazují na několik
schémat, která se opakovala v příbězích žen
pracujících na venkovních stanovištích v Plzni, ale
i jiných lokalitách. Poškozené se cítí po oznámení spíše jako pachatelky, kterým policie nevěří.
Příčinu takového postoje policie vidí paní Kateřina v tom, že pracují v sexbyznysu. Podobně
jako v dalších příbězích zůstal případ napadení
pravděpodobně nevyřešen a pachatel nebyl
potrestán. Pokutována naopak byla paní Kateřina, protože porušila vyhlášku zakazující nabízení
a poskytování sexuálních služeb. Svým voláním
o pomoc pouze upozornila policii, že spáchala
přestupek.
Ženy, které nabízejí sexuální služby v místech,
kde platí represivní vyhlášky, se dostávají do kontaktů s policií a strážníky relativně často. Problematické bývají nejen situace, kdy ženy volají
na policii o pomoc, ale i další interakce – ať jde
o běžné kontroly či vymáhání vyhlášky zakazující nabídku sexuálních služeb v obci.1 Ženy
pracující v klubech či na privátech tolik zkušeností
s policií nemívají. U běžných kontrol v klubech
jsme nezaznamenali v rámci výzkumu žádné problémy; v některých případech ženy dokonce tyto
kontroly hodnotily pozitivně. Něco jiného byly
situace, kdy policie podnikla v klubu či privátu
razii. Ta spolu s následnými výslechy přinesla
ženám, které zde pracovaly, řadu závažných
problémů.

Problémové interakce, nevhodné jednání,
či dokonce násilí, jemuž jsou ženy poskytující
sexuální služby vystaveny ze strany policie či
strážníků, nejsou problémem jen samy o sobě.
Nabourávají důvěru žen v demokratické hodnoty a přístup ke spravedlnosti. To je u skupiny, která je často vystavena násilí a bezpráví,
zásadní problém. V České republice zažilo nějakou formu násilí 9 z 10 žen poskytujících sexuální
služby, které se účastnily výzkumu ROZKOŠE bez
RIZIKA. V téměř 20 % se jednalo o ataky, při nichž
byl bezprostředně ohrožen život ženy. Na policii
se o pomoc obrátilo pouze 12 % žen, které takové
násilí zažily. Většina z nich pak žádost o pomoc
v budoucnu již nikdy nezopakovala (Malinová,
2016).
Závažnost problému policejního násilí a nevhodného chování policistů, které prohlubují propast na cestě ke spravedlnosti a k pomoci pro lidi
nabízející sexuální služby, potvrzují také zahraniční
výzkumy. Podle souhrnu soudobých výzkumů
publikovaného v časopise Lancet je míra
násilí a zneužívání pravomocí ze strany policejních složek vysoká. Zkušenosti žen s policií
a obdobnými institucemi zahrnují fyzická a sexuální napadení sexuálních pracovnic a pracovníků,
neoprávněná zadržení osob, vydírání, zneužívání
svěřené pravomoci či nedostatečnou aktivitu při
vyšetřování trestných činů, jejichž obětí je osoba,
která poskytuje sexuální služby (Decker a další,
2014, s. 3). Mezinárodní organizace, jako je WHO,
OSN či Světová banka, proto vyzývají k okamžitému řešení tohoto problému (WHO; UNFPA;
UNAIDS; NSWP; World Bank, 2013).
S ohledem na výsledky dostupných výzkumů
v ČR i zahraničí a zkušenosti organizací ROZKOŠ
bez RIZIKA a Spolku Ulice Plzeň jsme se rozhodli
situaci v České republice blíže prozkoumat a otevřít společenskou na toto téma.

VÝCHODISKA A PROCES ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU

Násilí ze strany policie a strážníků je jednou z forem strukturálního násilí. Nejedná se totiž o jednorázové selhání jednotlivce, ale o systémový
opakující se problém, jenž je spojen s nerovnováhou moci mezi různými skupinami lidí
(Rhodes a další, 2012). Koncept strukturálního

106

107

„Já když jsem šla jednou stěžovat si
na policii na přítele, kterej mě napadal a bral mi prachy, tak mi bylo
řečeno, že tam [na trasu] nemám
chodit, že provádím trestnou činnost
[…], a že když tam chodit nebudu, že
mě nikdo napadat nebude. Ani brát
peníze, že to bude prostě fajn.“
Pavla, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

„[Zákazník ] mě bral do Německa rovnou. Přejeli jsme XXX [obec asi 50 km
od Plzně], tak jsem jim to [do telefonu] řekla, no a během vteřiny tam
bylo asi šest aut. Celý ho takhle zablokovali, pistole. Hodili ho na kapotu, mě záchranka, páč jsem tam sebou
švihla. No a v tom [městě ] to sepsali […]. No a nechali mě tam. Já jsem
potom musela jet stopem […]. Já jsem
se takhle klepala strachy, že komu
zase sednu do auta. Protože po tý
zkušenosti už jsem měla strach. Ani
na cestu nic. […] Kolik bylo? Asi dvě
hodiny ráno, půl třetí […] A i jsem
chtěla půjčit, že jim to prostě, občanku, že jim to tam vrátím. Vůbec. Řekli,
že jsem se zbláznila. Ať se seberu
a jdu. Že tam není noclehárna.“
Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

KDY A JAK JSOU ŽENY OHROŽENY NÁSILÍM ZE STRANY POLICIE
A STRÁŽNÍKŮ?

násilí osvětluje povahu právě těch jevů, jež jsou
zakořeněny hluboko ve strukturách společnosti
a vedou k sociálnímu vyloučení, snižování příležitostí, či dokonce k útrapám marginalizovaných
(Farmer, 2003). O strukturálním násilí hovoříme
např. i tehdy, pokud se jedná o opakované
selhávání státních institucí, které není řešeno
a vede k sociální exkluzi či marginalizaci některé skupiny osob (Harris a další, 2013).
Cílem té části výzkumu, jejíž výsledky shrnuje
tato kapitola, bylo porozumět povaze a dynamice vztahů mezi policií, strážníky a ženami, které poskytují sexuální služby. Skrze
pochopení mechanismů a souvislostí této formy
strukturálního násilí chceme pak poskytnout
podklad pro , která povede ke zlepšení situace.
Při výzkumu nás zajímalo, kde k násilí a problematickým situacím dochází a jak takové
situace v praxi vypadají. Situace jsme zachytili
a popisujeme je tak, jak je vnímají samotné ženy,
jež sexuální služby nabízejí. S využitím soudobého poznání, skrze něž data interpretujeme, také
vysvětlíme širší souvislosti násilí a nekorektního
jednání ve vztahu k dalším společenským jevům
a nabídneme doporučení ke změnám.
K hledání odpovědi byly zvoleny kvalitativní
metody výzkumu. Ty jsou vědecky uznávaným
přístupem zabývajícím se objevováním a vysvětlováním společenských fenoménů „z vnitřku“. Kvalitativní výzkum vychází z perspektivy
a pohledu osob, jež se výzkumu účastní, a bere ji
jako východisko (Ormston a další, 2013). V tomto
výzkumu jsme pracovali s kombinací kvalitativních metod (fokusní skupiny, polostrukturované
rozhovory2), což nám umožnilo získat vhled
do problému, jenž není v České republice dosud
popsán.3

2	V rámci výzkumu byly realizovány dvě fokusní

z nichž některé se účastnily jak fokusní skupiny,

skupiny (v Plzni a Ostravě) a patnáct polostruk-

tak i hloubkového rozhovoru. Jména použitá

turovaných rozhovorů, kterých se účastnily
ženy kontaktované prostřednictvím organizací

Výzkum mezi ženami, které poskytují sexuální
služby, se zaměřil na jejich zkušenosti s policií
a strážníky. Detailní analýza výstupů fokusních
skupin a polostrukturovaných rozhovorů poukázala na pět typů situací, při nichž dochází k negativním zkušenostem, porušování práv nebo k násilí
ze strany strážníků či policie.
Ve čtyřech z pěti typů situací se jedná o ty,
ve kterých úvodní kontakt mezi ženou a policií či strážníky iniciuje preventivně-represivní
složka. Jedná se o 1) policejní razie, 2) pobyt
na policejní stanici následovaný výslechem,
3) kontroly žen pracujících na ulici a 4) další
typy interakcí v rámci pracovního prostoru či
takové, které mají souvislost se zdrojem výdělku žen. Pouze v jednom případě jde o situaci,
v níž je iniciátorkou sama žena. Jedná se o situaci,
5) kdy žena volá policii či strážníky o pomoc.

PROBLÉMY PŘI VOLÁNÍ O POMOC
A OZNAMOVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ

3	Kvalitativní výzkum však neumožňuje stanovit

4	Označení „trasa“ používají

v textu byla za účelem anonymizace dat změ-

jako je tento, kdy téma dosud nebylo prozkou-

ci v Plzni, ale i na dalších

něna, informace o délce působení v sexbyzny-

máno, by samotné využití kvantitativních me-

místech v republice, pro

ROZKOŠ bez RIZIKA a Spolek Ulice Plzeň, kte-

su a prostoru, kde žena pracuje/pracovala, byly

tod zkoumání bylo problematické. V optimál-

prostor, kde dochází k na-

ré aktuálně či v nedávné minulosti poskytovaly

zachovány. Detailnější informace k metodo-

ním případě by však mohlo navazovat na data

bízení sexuálních služeb.

sexuální služby v Plzni, na Ostravsku či v Pra-

logii výzkumu jsou v příspěvku Zákony, které

získaná kvalitativním výzkumem, což však pře-

ze. Výzkumný tým hovořil s celkem 27 ženami,

nechrání (v této publikaci).

sahovalo rámec projektu.

přesný rozsah zkoumaných jevů. V případech,

ženy, které pracují na uli-

Míra oznamování násilných trestných činů či
sexuálně motivovaného násilí je obecně poměrně
nízká (COSAI, 2013). U lidí, kteří pocházejí z marginalizovaných skupin, lze předpokládat ještě nižší
ochotu trestnou činnost oznamovat než u ostatní
populace. Ženy poskytující sexuální služby důvěru
v policii či strážníky nemají. Pociťují nezájem těchto složek v situacích, kdy by jim měly poskytnout
pomoc a ochranu. Opakovaně byla zmiňována bagatelizace ohrožení a pomalá reakce
ze strany policie či strážníků, když o pomoc
volaly právě ženy z trasy.4 Policie i strážníci dávají
ženám najevo, že jim jen přidělávají práci. Špatné
zkušenosti s policií či strážníky v situaci, kdy jsou
ženy ohroženy, mají devastující vliv na jejich víru
ve spravedlnost a další ochotu s policií v budoucnu spolupracovat.
Ženy popsaly situace, kdy se na policii či
strážníky obrátily o pomoc kvůli fyzickému násilí,
znásilnění či únosu. V těchto nelehkých situacích
zažily následující problémy:
Když žena oznámí násilí, kterému byla vystavena, je viněna, že si za to může sama.
Ženy si připadaly v kontaktu s policií jako

„Teďkon jsem pomohla jedný kamarádce, kterou zbil mladej Vietnamec
[…]. A on prostě vždycky vyčkával
po tý dvanáctý hodině večer, kde ta
holka sama stojí, a prostě že si ji
vezme na kšeft. No a zrovna tam, kde
já stojím, tak oni šli do toho lesa
na kšeft a on na ni vytáhl mačetu
a znásilnil ji. No a ona, když to říkala státňákům, tak státňáci říkali: No
to víš, ty neznáš prostě značku toho
auta, tak co bychom ti mohli pomáhat. […] A po tejdnu po tý dvanáctý
hodině to auto projelo. Takže jsem
si napsala hned značku a varovala
jsem jednu holku, aby si s ním nesedla do auta. Jenže ta mě ignorovala,
sedla do auta a on ji zbil. No a pak
mi volala na telefon, že jí ublížil,
tak jsem volala policajty, dala jsem
jim tu značku a ještě ten den v noci
ho chytli. Takže díky mně je na vazbě
a žádný holce se teď nic nestane.“
Silva, 11 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Já jsem si připadala hrozně, že já
jsem ta obviněná, ne poškozená. […]
Není mi věřeno. Feťačka, šlapka, cigánka. Bylo mi dokonce řečeno, že
my romskýho původu, že máme nějaký
zvyky. Jo, když jsem byla napadená tou teleskopickou tyčí. […] Že my
jsme zvyklý si to vyřizovat takhle.
[…] [Čekám teď] půl roku, tři čtvrtě. Byla jsem na psychotestech. Ten
psychiatr taky, nechutnej. Že jestli
jsem si to nevymyslela, že půjdu sedět za křivý obvinění – a takhle. Tak
mě už úplně vytáčel do extrémů.. Já
jsem tam brečela.“
Pavla, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň
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„Mně se třeba stalo, že státní přijeli
na zjištění totožnosti. Já mám občanku platnou, všechno, ale oni mi ji
stejně vzali, dali mě za katr na Perlovku. Nechali mě tam čtyři hodiny
sedět. Pustili mě v tu nejhorší hodinu, kdy už si nevyděláš ani korunu.
A přitom mě nevzali do kanceláře, aby
o tom chtěli se mnou něco sepsat.“
Lada, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Mě tenkrát vzali, když jsem byla
těhotná, přesně na šest hodin mě tam
drželi, přesně na minutu. Mě normálně vzali z trasy, že mají něco na mě.“
Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

„Hlavně poslední dobou se potýkám
s tím, že když třeba jsem byla na IP
Pavlova v KFC a jdu zpátky jakoby
dolů Štěpánskou a zastaví mě policie:
Kam jdete, kde jste byla? Já myslím,
že oni jakoby nemůžou takhle zastavovat lidi na ulici. Kteří ještě jedí.
[…] V nočních hodinách. Prostě jakoby já nevím, tam projde plno lidí
a on je nechá projít a zastaví mě. Já
s plnou papulou, s mastnýma rukama.
Chce, abyste se začala hrabat v kabelce a vytahovat mu občanskej průkaz
na kontrolu totožnosti. Ale on si
vezme sám rukavice, aby se neumastil
z mý občanky? A já si musím umastit kabelku a prostě obsah kabelky?
Když vidí prostě, že jím? […] A prostě
vám vaděj ty řeči kolem. Kam jdete,
kde jste byla? Já myslím, že do toho
nikomu nic není. Já si myslím, že jeho
povinnost je, buď pozdravit, nebo
nepozdravit, můžete třeba předložit
občanskej průkaz, já nevím, ke kontrole totožnosti. Jo, zkontrolovat
si, nechat mě jít, ale myslím si, že
policii nemusí zajímat, kam se člověk v noci vydá nebo nevydá. A když
mu řeknete, že mu do toho nic není,
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pachatelky, nikoli jako poškozené. Opakovaně
se stává, že v případě oznámení napadení klade policie vinu ženě, protože „nemá na trase
co dělat“, následně jí uloží ještě pořádkovou
pokutu. Jiné oznamovatelce trestného činu,
k němuž došlo na trase, policie tvrdila, že sama
páchá trestnou činnost tím, že nabízí sexuální
služby. Ani v osobním životě nenajde v policii
oporu: při znásilnění partnerem bylo ženě řečeno, že to byl běžný sex (došlo však k tahání
za vlasy, škrcení a vážnému zranění ženy).
V
 případech konfliktů a násilí ze strany
zákazníka je policie na straně muže. V případech, kdy se jedná o konflikt se zákazníkem, straní policie zákazníkovi. Pokud dojde
k napadení zákazníkem, chce policie po ženě,
aby měla důkazy. Oznámení o znásilnění
nebere policie vážně.
D
 ochází k porušování práv žen při kontaktu s policií. Jedna z žen v postavení poškozené byla přinucena podepsat protokol, s jehož
zněním nesouhlasila. Jiné ženy čelily rasistickým a xenofobním urážkám, když se snažily
oznámit napadení na trase.
P
 omoc ze strany policie nevede k zajištění bezpečí pro ženu. Po osvobození ženy
z auta zákazníka, který ji unášel, a následném
zdravotním kolapsu za asistence zdravotní záchranné služby byla žena ponechána po půlnoci na místě, kde se aktuálně nacházela,
cca 40 km od města, odkud byla odvezena.
V jiném případě, např. po útěku z násilného
prostředí, policie pomůže ženě vyzvednout
občanský průkaz, avšak při vyzvednutí osobních věcí z prostoru, kde ženě hrozí nebezpečí, odmítá asistovat.
V
 případech násilí v partnerských vztazích
policie ženě nepomůže. V jednom případě
dokonce policie předala ženu partnerovi,
který po ní nechal vyhlásit pátrání, aniž by si
zjistila, že se jedná o násilníka, před nímž se
žena schovala.
Obecným problémem, který zmiňovalo větší
množství žen, je, že pachatelé násilí nejsou trestně stíháni a odsuzováni. Z nahlášených skutků
„nic není“, případně pachatele policie nakonec stejně pustí a vše vypadá tak, že si to ženy vymyslely.

Sekundární viktimizace, kterou ženy zažívaly
ze strany policie či strážníků v případech, kdy se
staly obětí násilí, se v rozhovorech ukazovala jako
velmi silné a zároveň bolestivé téma. Pokud však
měla některá z žen dobrou zkušenost s konkrétním policistou, ráda se o ni při výzkumu podělila.
V takových případech ženy zmiňovaly lidské jednání, zájem o svoji osobu jako o člověka, varování
před nebezpečím a rychlou pomoc.

Co ženy potřebují od policie či strážníků
v případech, kdy se stanou obětí násilí?

P
 omoc bez stigmatizace, předsudků
a zlehčování situace.
A
 by se policie či strážníci ženy v případech
násilí zastali a jednali s ní korektně. Ženy
potřebují cítit zájem o svůj případ a to, že
policie respektuje jejich lidskou důstojnost.
Z
 ajištění návratu do bezpečného prostoru
v případě, kdy se žena stane obětí trestného
činu daleko od místa, kde se běžně pohybuje.
D
 oprovod do nebezpečného prostoru v případech, kdy zde má doklady a osobní věci.
D
 ostat informace o tom, co se stalo s pachatelem a jak jejich případ dopadl.

Ženy také často zmiňovaly, že je potřeba, aby
policii či strážníkům mohly začít věřit. K navázání
důvěry v praxi pomáhá, např. pokud:
policie či strážníci varují ženy v pouliční
prostituci před potenciálními pachateli;
při běžné práci (kontroly na ulicích, v klubech) se zajímají, jak se ženy mají, zda jim
někdo neubližuje apod.;
chovají se lidsky, respektují je.
Jak je zřejmé, potřeby žen ve vztahu k policii či
strážníkům v situaci, kdy se stanou obětí násilí,
nejsou nijak nadstandardní. Jsou velmi obdobné
těm, které mají další skupiny obětí trestné činnosti.
V mnoha případech se také překrývají s právy,
o nichž hovoří v obdobných situacích současná
legislativa.

tak já se taky neptám, kam jedou, tak
jsou z toho problémy. Už tam po vás
řvou, že nějaká děvka si na ně nebude
vyskakovat a takový.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

„Po mně chtěli [peníze] státňáci. Asi
mě sledovali, nevím. […] Mi řekli, že
když jsem si je vydělala, tak abych
jim dala na pivo. Tak jsem jim řekla,
že ne. Jsem se teda přiznala, jako že
jo, ale řekla jsem, že nedám, že to
mám na nájem. […] Nebo zkouší taky,
když holka si k tomu člověkovi sedne do auta a jedou na kšeft a potom
ukáže jako placku. A říkám: A co já
s tím jako? Jako já ti poskytnu službu, zaplatíš mi, dobrý jako. Co budeme
řešit? Já to nebudu řešit. Nejsem sociální pracovnice. Pardon. Ale abych
zjišťovala, jestli je někdo ženatej,
nebo kde dělá.“
Olga, 10 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Já když jsem šla na benzinku stát,
tak jsem stála za značkou, za městem. No a zastavili policajti, poslali
mi na plac. Ten plac před lesem. A přijeli druhý a poslali mě zpátky, že
tam vlastně je zákaz, značka zákaz
zastavení a vlastně plnej pruh a oni
jedou osmdesátkou, devadesátkou. Že
mi tam nikdo nezastaví. Takže jsem
šla zpátky za značku. A najednou
koukám, jde měšťák. Tak říkám: To
snad není pravda, oni se snad domluvili na mě. No a já říkám, tady už
je dovolený, to stojím za značkou.
On říká: No ono to je sporný. Tady
vlastně, když se kouknete naproti
vám, je dětský hřiště, přes plot, takže
vlastně budíte pohoršení. Takže jsem
ten den pendlovala, prostě mi nedali
pokoj. Nakonec jsem šla na tu benzinku.“
Kateřina, 1 rok zkušeností, privát, ulice, Plzeň
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Vyhrožování násilím, odvozem na služebnu, urážky při osobním kontaktu, sexuální
obtěžování.
Fyzické násilí včetně bití.
Legitimování mimo místo či dobu, kdy žena
pracovala na veřejném prostranství, včetně
upozorňování okolí na to, čím se žena živí.

„Zmlátí vás, materiál vám seberou,
zbijou.“
Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

Markéta, 5 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Nás vyfotila kriminálka. Na kšeftu,
zrovna jsme byli v plný parádě. Tak
tam přijeli policajti a cvak, cvak,
cvak. Jo i tu značku toho zákazníka. To byl můj známej, on byl z toho
strašně nešťastnej. On byl někde
na úřadě, jo, ženatej. Oni prostě,
že ty fotky dají, vyhrožovali, že
to dají na úřad, že mě někde vyvěsí. Přímo tak, jak mě vyfotili.“
Nora, 15 let zkušeností, ulice, privát, ČR i zahraničí,
Plzeň

Specifickou formou násilí, která souvisí s represivními vyhláškami, jsou aktivity ze strany strážníků,
jež směřují k tomu, aby ženám znemožnili či
alespoň znepříjemnili práci. To se děje následujícími způsoby:
Stáním v přímé blízkosti či opodál místa,
kde žena pracuje, tak aby odradili zákazníky,
opakovanými kontrolami jednou hlídkou
v průběhu jednoho dne, bezdůvodným
odvezením na služebnu a následným zajištěním v době, kdy žena pracuje.
Vyhrožováním zákazníkům, že fotografie
z kontaktu se sexuální pracovnicí zveřejní na úřadě, že je budou obesílat na domácí adresu.

PROBLÉMY PŘI KONTAKTECH S POLICIÍ
ČI STRÁŽNÍKY V PRACOVNÍM
PROSTORU I MIMO NĚJ

Ženy, které pracují na ulici, se s policií i strážníky setkávají nejen v bezprostředním kontaktu,
při kontrole totožnosti a případně pokutování.
Přítomnost represivních složek v prostoru, kde
ženy pracují, je v podstatě součástí každodennosti poskytování sexuálních služeb na ulici, resp.
venkovních stanovištích. Zde dochází k různým
formám násilí a zneužití pravomoci ze strany policie či strážníků. Ženy popsaly následující trestnou
činnost či překračování pravomocí policistů nebo
strážníků.
Žádost o úplatek či služby zadarmo v situaci, kdy ženu policie/strážníci kontaktují
bezprostředně po styku se zákazníkem, či
když žena nastoupí do civilního vozu, ve kterém jede neuniformovaný policista.
Pořizování fotografií žen přímo v prostoru,
kde žena pracuje, a to bez vyžádání si souhlasu ženy, bez jakéhokoliv vysvětlení či naopak
s vysvětlením, že dělají databázi, podle níž
mohou zákazníci určit, která z žen je okradla,
případně kvůli bezpečnosti samotných žen.

Václavské náměstí patří k místům v Praze, kde je možné setkat se s nabídkou komerčního sexu /
foto: Jan Losenický

Markéta: „Přijela kriminálka, zavolali si nás všechny, jako že si nás
budou fotit. Já říkám: Pročpak?
Jdete hodnotit, kdo je tady nejhezčí? A on ne […]. A teď nás takhle
všechny fotili a já říkám: Jak se
mám fotit? Takhle nebo takhle?
Stůjte, prosím vás, jako stát. Přijdou, vyfotí a odejdou.“
Tazatelka: „A můžete odmítnout?“
Markéta: „No asi ne. Prostě tu fotku
chtěj, tak jako. Protože nevím, no.
Přišli, chtěli mě vyfotit, já jsem se
ptala: Kde mě budete fotit? Budete mě
tady hodnotit hezky. Prej, nebavte
se o tom, stoupněte si sem a fotíme.
A prostě bylo, no.“

KONTROLA TOTOŽNOSTI A ULOŽENÍ
POKUTY JAKO PROBLEMATICKÉ
SITUACE

Při práci na ulici se ženy často setkávají s kontrolami ze strany policie či strážníků. Mnohé kontroly
jsou důsledkem místních vyhlášek zakazujících
nabízení sexuálních služeb ve veřejném prostoru v té či oné lokalitě. Tento typ kontaktu končí
zpravidla domluvou či uložením pořádkové
pokuty, což je pro ženy samo o sobě nepříjemné.
Pokuty jako nástroj sankce za porušení vyhlášky
navíc vytvářejí tlak na vyšší výdělek (mnohdy
prostřednictvím rizikovějších praktik či nutnosti
poskytnout službu většímu množství zákazníků)
a v podobě narůstajících dluhů mohou být příčinou prohlubujícího se sociálního vyloučení.
Při kontrolách ze strany srážníků a policie popsaly ženy také několik typů situací, které vybočují
z běžného rámce kontaktu mezi občanem a městskou či státní policií:
Nevhodná komunikace a vyhrožování.
Ženám byly kladeny nevhodné, irelevantní
a ponižující otázky, např. na počet zákazníků,
ceny služeb, výdělky apod. Ženy opakovaně
zakoušejí zesměšňování či neurvalé vyhrožování

„I když teda stojíme na tý trase, ale
myslím, že nemusí se s náma bavit jako hadr . Nejsme hadr . To je
nejhorší, když se s váma baví jako
hadr , ve finále vám řekne, jakou
máš taxu, a nakonec s váma ten policajt jde. Tak to je ještě nejhorší, jako podcenit a jít s váma.“
Markéta, 5 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Oni mě tam jako sledovali, viděli, že
jsem nastoupila do auta, já jsem
si jich nevšimla. Museli být někde
za rohem nebo tak. Tak okamžitě
vyjeli – a že zjistili, že něco takového provozuju. A už nalétli na mě,
hned ten den, co mě chytili. V tom
rozjetém autě, nechytli mě ani při
tom […]. A mě hned vzali do auta. Jako
do svého a tomu pánovi něco řekli. Za chvilku ho nechali odjet. No
a mě tam nechal šacovat jako hned.
Co mám u sebe a tak. A já jsem pořád
opakovala: Takhle se chovat nemáte!
Přestaňte, tohle nemůžete! Na mě sahat nemůžete, nemůžete mě prohledávat a prostě. […] A on: ‚Drž hubu, kdo
ti to dokáže tady. Komu si myslíš, že
budou věřit? Mně. Jako nám, anebo
tobě.‘ No a tak mi z podprsenky vytáhl peněženku a mobil, dokonce mi
ten den vlezl do ponožek, protože
jsem řekla, ať mi ty pouta – jo a dali
mi pouta. A když jsem jim řekla, ať mi
ty pouta sundají, že jim z těch ponožek vytáhnu zbytek peněz . On ne,
on se neštítil. Sundal mi botu, sundal mi ponožku, normálně si vytáhl,
ještě mi ju zpátky nasadil. Normálně mi ju zpátky oblíkal, toto. A já
říkám: ‚Vy máte teda chování, to je
teda neúnosný, jo.‘ Tak mi dal facku.“
Renata, 1,5 roku zkušeností, ulice, Ostravsko
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Markéta: „Přijedou, chtějí hned doklady, napíšou si. Ptají se, co tam
děláme. Nebo proč tady stojíme…“
Lada: „Kolik si vyděláme.“
Markéta: „Kolik zákazníku jsme
měly nebo jakou taxu mám.“
Lada, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň, a Markéta, 5 let
zkušeností, ulice, Plzeň, diskuze na fokusní skupině

„Pokaždé [mě kontrolují]. A pokaždé
jim to trvá déle a déle a déle. Prostě ti, co vás kontrolovali, tak to
měli zkontrolovaný hned a ti, co
to viděli, tak to objedou, zastavěj
a kontrolujou vás třeba tři čtvrtě
hodiny. Mají zavřený jakoby okýnka,
že jo, mezi sebou se tam baví, mezitím ťukne a za tři čtvrtě hodiny
vám to vrátí a řekne: Tak se mějte.
Div občanka nevyletí z jeho auta.
Jako všechno má určitý pravidla,
jako my máme pravidla vůči nim. Tak
oni se mají taky chovat k lidem.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

„Ale hlavně ten jejich přístup. Jo,
když vám někdo doopravdy, slušně
řekne: občanskej průkaz, tak ho prostě předložíte, že jo. Když se vás zeptá,
co tam děláte, tak většinou neodpovídám. Když se mě zeptá strážník:
Ztratila jste řeč? No, ztratila. Anebo
jim řeknu: Proč se tak hloupě ptáte,
když to víte, jinak byste mě neotravovali tolikrát za noc. […] No, ten
přístup. Říkám, to je právě to jejich
chování, že jsou prostě drzí, aniž by
to muselo bejt. A že vám prostě dávají najevo, že my jsme policie a ty
budeš držet hubu. A takovýhle. A to
se jako najde pár takových frajerů,
kteří jako už chcou vylézat z auta
a mám tě narvat do auta a takovýhle přístupy. Tady běhá po Praze plno
zlodějů, o Vánocích jakoby kapsáři,
a oni se jako zabývají, jestli mám,
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transportem na služebnu, pokud místo neopustí, či jsou hlídkou uváděny v omyl např. informací, že prací na ulici páchají trestnou činnost.
Opakované uložení pokuty v jednom dni
toutéž hlídkou.
Úmyslné protahování kontroly občanského průkazu či vypisování pokutového bloku
na desítky minut.

k výslechu musely opakovaně žádat o možnost jít na záchod. Při vykonání potřeby byla
přítomna další osoba (muž), což způsobilo, že
se některým ženám potřebu nakonec vykonat
nepodařilo. Byl také problém s přístupem
k tekutinám. V některých klubech byla v důsledku policejní akce nízká teplota v místnostech. Ženy pociťovaly jako stresující, že jim
nebylo umožněno v případě potřeby kouřit.
Ponižujícím jednáním. Jako vysloveně ponižující zážitek byly zmiňovány např. tělesné
prohlídky či situace, kdy ženy musely vysypat
obsah kabelky, kterou pak očichával pes.
Ženy spatřují problém především ve způsobu, jakým byly vyzývány, aby se zmiňovaným
úkonům podrobily, nikoli v nutnosti strpět
úkon jako takový. Policisté ženám tykali.
Nemožností informovat rodinu o vzniklé
situaci. Ženám nebylo umožněno zatelefonovat si a informovat rodinu o tom, že nevědí,
kdy přijdou domů.

Podobně jako při popisu jiných situací i zde ženy
opakovaně upozorňovaly na rozdílný přístup
Policie ČR a strážníků. Jako korektní je hodnocena
téměř vždy kriminální policie, následována policií
pořádkovou. Nejvíce problematických situací se
objevuje v kontaktu se strážníky. Propastné rozdíly
v přístupu mohou být také mezi jednotlivými hlídkami městské policie. Některé intervence ze strany
především městské policie jsou pak ženami interpretovány tak, že jim strážníci chtějí práci znechutit
či alespoň dosáhnout toho, že mají nižší výdělek.

Jak si ženy představují kontrolu na trase
či na ulici?

 orektní komunikace bez zbytečného
K
upozorňování na povahu jejich práce.
Předávání pravdivých informací o konkrétní situaci ženy, neuvádění žen záměrně
v omyl např. o povaze poskytování sexuálních služeb či o možných sankcích.
Zkrácení kontroly na minimum.

RAZIE

Zkušenosti s raziemi5 nám popisovaly hlavně
ženy, které je zažily v květnu 2014 v ostravských
klubech. Na rozdíl od běžných policejních kontrol,
jež ženy v klubech (na rozdíl od těch, které pracují
na ulici) vnímají jako bezproblémové, je razie
zkušeností, na niž mají nepříjemné vzpomínky. Ty
byly zapříčiněny zejména:
Neurvalostí ze strany zasahující policie
a nedostatkem informací o prováděné akci. Ženy popisovaly, že se při vstupu
do prostoru klubu policie chovala hrubě,
nikomu nebylo jasné, co se děje. Chyběla
také jasně deklarovaná informace, že se jedná
o policejní akci.
Vystavením zimě, žízni a překážkám při
využití toalety. Ženy čekající na odvoz

5 	Termínem

„razie“

ženy

označují domovní a osobní
prohlídky, prohlídku jiných
prostor a pozemků, vstup
do obydlí, jiných prostor
a pozemků dle ustanovení
§ 82 a následujících trestního řádu.

Jako vysoce traumatický zážitek popsaly zkušenosti z policejních razií a následných úkonů ženy
i z jiných míst České republiky či ze zahraničí.
Jednalo se o razii v menším privátu, zadržení drogového dealera a policejní akci v zahraničí. Jako
traumatizující popsaly ženy situace, kdy došlo k:
vyvolání strachu a zděšení. Bezprostředně
po varování, že se jedná o policejní akci, došlo
k vykopnutí dveří privátu a následnému vstupu
do prostoru se zbraněmi. Pokyn „ruce vzhůru“
policisté křičeli nevybíravým způsobem.
bránění v užití léku na předpis. Jedné z žen
bylo zabráněno užít lék předepsaný lékařem,
který bylo nutné v případě symptomů vzít
okamžitě.
f yzickému násilí ze strany policisty. Došlo
k němu poté, co se žena při razii proti drogovému dealerovi zastala malého chlapce,
který byl donucen spolu s ostatními stát
u zdi se zdviženýma rukama a byl očividně
vyděšený.
ponižujícímu jednání při zadržení v cele,
která vypadala jako „klasické vězení“. Následovala dvoudenní nejistota, co s ní bude, obtížný přístup k tlumočení, došlo také na slovní
útoky a urážky (zkušenost ze zahraničí).

nebo nemám občanskej průkaz? Tak
to, že pro ně je nějaká holka, co se
tam nabízí za peníze, jim je pro ně
směšná jako. Když oni koukají na to,
co se to tam vlastně děje. Když tam
je taková ta rozlišnost, jo. Tak já
nevím, když nás tam pak s holkama
kontroluje policie občanské průkazy, vypisujou nám tam pokutu. Ta
pokuta, nebudete tomu věřit, ta trvá
někdy u jedný holky i přes půl hodiny. […] Než ji napíšou. A když třeba,
nevím, jste třetí a jste tři, tak tam
stojíte hodinu a půl, než vám vypíše pokutu. To už se jich normálně
ptáte, jestli nechcou jako pomoct.“
Viktorie, 10 let zkušeností, ulice, Praha

„[Měli by se mnou jednat] slušně.
I když jsem taková nebo maková. Prostě opravdu jako: ‚Ty
kurvo, ukaž doklady.‘ To pro
mě není jako přijatelné.“
Renata, 1,5 roku zkušeností, ulice, Ostravsko
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Silva, 11 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Seděly jsme v kuchyni a najednou
někdo klepe, ale nebylo to normální
klepání, bylo to docela dost rázný
klepání na ty dveře. Což už se mi nelíbilo, řekla jsem kamarádce, ať jde
otevřít, ona mi řekla, že mají zakázáno otvírat kvůli tomu, že tam přišla nějaká klientka na pána, co tam
byl, a udělala tam scénu. Když se šla
podívat ke dveřím, řekla, že je tam
nějakej v modrý bundě a že má černý vlasy, a já říkám: Prosím tě otevři
a nedělej blbosti. Ona neotevřela,
[…] takže už jsem slyšela jenom
‚policie‘, vykopnutí dveří, to, aby
někdo zaklepal a řekl ‚policie‘ přímo za těma dveřma, to nikdo neřekl. Takže vlastně oni zaklepali,
pak podruhý, potřetí, pak bouchly
dveře, vypadly. Bylo jich strašně
teda, jako kdybysme byli gang, jo.
To bylo hrozný. Na nás zařvali ‚ruce
vzhůru‘, tak jsme ty ruce zvedly.“

Jaké potřeby měly ženy v průběhu razie?

Potřeby, které ženy zmiňovaly pro snížení stresu
a negativního dopadu policejní akce, byly zejména tyto:
Informování a korektní jednání ze strany
policie. Např. při vstupu policejní složky
do klubu, v kontaktu se ženami, zákazníky
i personálem i při realizaci úkonů (kontrola
OP, tělesná prohlídka, prohlídka osobních
věcí).
U
 možnění přístupu k tekutinám a kouření v co
nejkratším čase od vstupu policie do klubu
i v průběhu zajištění osob v něm.
M
 ožnost užívat toaletu v soukromí; pokud je
to nutné, tak pod dohledem policistky-ženy.
M
 ožnost užívat léky, jejichž aplikace nesnese
odkladu.

POBYT NA POLICEJNÍ STANICI
A VÝSLECHY

Bezprostředně po policejních akcích následují
zpravidla výslechy.6 Mnohé ženy, se kterými jsme
mluvili, byly následně vyslýchány i opakovaně.
Zkušenost s pobytem na policejní stanici, výslechem či dobou strávenou na cele předběžného
zadržení měly nejen ženy z Ostravy, ale i z dalších
míst v republice. Problémy se objevily v následujících oblastech:
Nedostatečné informování o právech
a možnostech. Ženy přesně nevěděly, co
podepisovaly, nebyly dostatečně poučeny
o svých právech, či pokud byly, tak poučení
neporozuměly, nevěděly, v jakém jsou právním postavení; prostě neznaly svá práva.
Psychické násilí. Opakovaně došlo k vydírání ze strany vyšetřovatele, že děti půjdou
do dětského domova, pokud žena nebude
vypovídat, že o její práci bude informována
rodina apod. Ženy byly vystaveny psychickému nátlaku, aby poskytly výpověď (máme
odposlechy, všechno stejně víme).
Žízeň, potřeba zapálit si cigaretu a abstinenční příznaky. Došlo ke zneužívání abstinenčních příznaků u žen, které berou drogy,
aby vypovídaly. V průběhu zajištění po razii
ženy zažívaly dlouhé intervaly v přístupu
k tekutinám nebo k cigaretám.

Jeden z nočních pražských klubů na Praze 4 / foto: Jan Losenický

„Tak mezi nima je velký rozdíl. Státníci jsou asi všichni lepší jak měšťáci.
Jo. Státní ty nezastavujou, zastaví
třeba jenom kvůli kontrole, někdy
i na cigaretu, s náma kecají. Jestli
to jde, jestli jsou dneska kšefty.
Kdežto měšťáci ty jsou, že prostě
chtějí jenom občanku. Jsou na nás
hnusný, drzý. Záleží, jaká je, jaký
to jsou lidi, no. Jaká je služba. Když
to jsou takový ty dva mladší lidi,
tak ty jsou normální, ty jsou jako
státní. A jinak ty ostatní, ta služba,
to je hrů za… Tak co se týče kriminálky, tak to jsou lidi srdcový. Já si
na ně nemůžu stěžovat. Protože to
jsou lidi, který dělali kdysi normální Policii Český republiky a teď
jsou vlastně z kriminálky. Takže
na ty si nestěžuju. Většinou, když
po nás něco chtějí, tak nás tam odvezou i přivezou. Ty hned řeknou: Silvi,
neboj, já tě přivezu, jak to nejblíž
pude. Na ty si nemůžu stěžovat.“
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Berta, 10 let zkušeností, privát, Plzeň

6 	O jaký přesně úkon šlo,
ženy nevěděly. Pravděpodobně se až na jednu výjimku jednalo o podání vysvětlení, jež je jedním z nástrojů
objasňování a prověřování
skutečností

nasvědčujících

tomu, že byl spáchán trestný čin, a provádí ho policejní
orgán před zahájením trestního stíhání. Dále mohlo jít
o výslech svědka po zahájení trestního stíhání.

Ponižující jednání. Ženy popsaly situace, kdy
byly nuceny podrobit se tělesné prohlídce či
jim byl udělen příkaz k svléknutí se v místě,
kam je vidět oknem nebo z chodby. Zakoušely ponižující jednání, urážky, přezíravé chování
apod. K ponižujícím situacím došlo také při
pobytu v cele předběžného zadržení u ženy,
která byla podezřelá ze spáchání trestného
činu. Tato cela nebyla uzpůsobena pro osobu
se zdravotním postižením (obtíže v situaci,
kdy si žena potřebuje dojít na záchod a další).
Nemožnost informovat rodinu, co se děje
po dlouhou dobu. Několikahodinový pobyt
na služebně či nemožnost kontaktovat rodinu

„Právě jsem seděla s frajerama […]
a oni tam jeden po druhým naběhli.
Postavili se jeden ke každému stolu
[…]: ‚Okamžitě vypnout hudbu, všichni ticho a všichni občanky.‘ Ale ne,
že prosím vás, dobrý den, máme tady
zátah na vás a potřebujeme vás prolustrovat nebo něco hezky. Jo oni
přišli a [vyštěkli ]: ‚Občanku, vypni
hudbu‘ – jo, tak hnusně. […] Nalili
nám vodu asi po dvou a pů l hodinách.
Já jsem zuřila. Pak jsme chtěly jít
na záchod a oni: ‚No nemůžete na záchod.‘ ‚Jak já nemůžu na záchod, jste
normální? Mně nemů žete odepírat
moje normální fyzické potřeby. Já
chci jít čů rat, hned, ale okamžitě, já
se nebudu nikoho ptát.‘ A oni: ‚Jestli
budete drzá, tak si půjdete sednout
vedle.‘ Tak jim říkám: ‚Tak mě posaďte
vedle, já se tam vyčůrám na zem, nebo
já nevím, co mám dělat.‘ Já se zeptám
a zas jeden, druhý, třetí, čtvrtý jako.
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[…] Šly jsme teda čůrat jedna po druhé, ani dveře jsme si nemohly zavřít.
To mi přijde docela omezování […].
A já říkám: ‚Já chci zavřít ty dveře, ale
hned.‘ Ne, nemůžeme. Říkám: ‚Připadá
vám, že mám u sebe nějaký fet, nebo
připadám vám já jako feťačka, že bych
se tady sjela a vy byste mě nemohli
vyslýchat, nebo jako o co vám jde.
Já se nevyčůrám, když mám otevřené dveře. […] Prostě ne. Takže jsem
se nevyčůrala, zle mi bylo, břicho
mě bolelo. Tak to říkám, tak to ne.
A holky se též nevyčůraly. A my jsme
jim nadávaly a říkaly jsme jim: ‚Tak
nám dejte babu, ať jde s náma na ten
záchod. Já půjdu, s holkou mi to nevadí, ať se otočí, já se vyčůrám, ale ať
zavře ty dveře prostě. Ne, to nešlo.“
Zuzana, 6 let zkušeností, kluby, ČR i zahraničí, Ostravsko

„A ona mi říkala, že mám držet hubu,
a to byla policajtka. A tam byly takové žaluzie, takové ty vertikální.
A ona mi říká: ‚Svlíkněte se do naha.‘
A já říkám: ‚To si děláte srandu, ne?‘
Říkám: ‚Tady jsou žaluzie odkryté a tamhle vedle je panelák.‘ Nebo
cihlovej barák. Lidi tam bydleli […].
Prostě tam bylo vidět. A ona říká:
‚Svlíkněte se do naha.‘ A teď jsem
viděla, jak si ty rukavice natahuje.
Říkám: ‚To si děláte srandu, proč bych
se měla svlíkat, jsem nic neukradla.‘ Takže jsem prostě odmítla. Radši
jsem pak jako svolila, ale jako brr
[…]. No, prostě do naha, prohledali
mi úplně všechno. Dutiny, všechno.“
Gábina, 4 roky zkušeností, privát, klub, Ostravsko
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nebo chůvu, která hlídá děti, byly hodnoceny
jako velmi stresující zážitek.
Zadržení peněz (výdělky žen, ale i peníze
z důchodu), zadržení a dlouhodobé nevydání počítače, který žena potřebuje, způsobily
ženám následné problémy.
Zkušenost z výslechů je třeba vnímat také skrze
subjektivní psychickou situaci přítomných žen.
Musí vypovídat zpravidla bezprostředně po policejní razii, která se uskutečňuje v noci, a výpověď
provází dlouhé, mnohdy šesti a vícehodinové čekání. Nemohou komunikovat s okolím a poradit se,
pokud nerozumí svému postavení a svým právům,
mají obavy, že nestihnou vyzvednout děti, které
hlídají rodiče či chůvy. Vidí, jak odvádějí v poutech
lidi, k nimž mohou mít vztah, či kteří jim v minulosti
pomohli, nebo jim prostě zajišťovali obživu. Takové
zkušenosti ženy označovaly za velmi stresující.
V některých situacích ženy nechtějí vypovídat,
byť k tomu nemají zákonné důvody. To může být
způsobeno tím, že se mohou snažit nepřitížit podezřelým.7 Mohou se také bát vypovídat, aby se
o povaze jejich výdělečné činnosti nedozvěděl někdo z jejich okolí. Zvlášť v případě menších měst,
či dokonce v situaci, kdy partner ženy nebo otec
jejího dítěte pracuje u policie či u strážníků, jde
o reálné riziko. Ženy nechápou, proč když samy
nic špatného neudělaly, jsou omezeny v pohybu
a komunikaci s okolím. I ty ženy, které jsou podezřelé ze spáchání nějakého trestného činu, vnímají
citlivě hranici mezi strohou komunikací a neoprávněným a neospravedlnitelným ponižováním.

Jaké potřeby měly ženy v průběhu čekání na výslech a při samotném výslechu?

Důstojné jednání ze strany policie. Výslech
i další úkony by měly probíhat bez urážek,
ponižování a s důrazem na lidskou důstojnost.
Přístup k tekutinám a základní stravě
na služebně, možnost využít kuřárnu.
Respektování nutnosti užívat léky předepsané lékařem.
Možnost kontaktovat rodinu či chůvu,
která hlídá děti, a informovat je o situaci
ihned, jak je to možné.
Být srozumitelně poučena o právech
a postavení a informována, jaký je další
postup. Ženy by uvítaly i kontakt na vyšet-

řovatele a pomáhající organizace či pomoc
právničky nebo právníka.
Respektování zdravotních potřeb osob,
které jsou závislé na návykových látkách.
Korektní chování a vcítění se do situace
žen, jež jsou pod tlakem a ve stresu –
neznají svá práva, mají obavy z vyzrazení,
nechápou kontext situace a nechtějí uškodit
těm, kteří jim dali prostor pro práci, byť se
z pohledu práva jedná o trestnou činnost.

ZÁVĚRY

7 	Jako svědkyně jsou ženy dle
zákona samozřejmě povinné vypovídat, až na stanovené

výjimky

(způsobení

trestního stíhání sobě nebo
osobě blízké), to ale nicméně nemá vliv na to, jak situaci pociťují. Pokud vyslýchající chápou motivy žen,
které se zdráhají vypovídat,
může to usnadnit vzájemnou interakci.

Výzkum ukázal na pět oblastí, kde dochází
k problematickému chování ze strany policie
či městské policie vůči ženám, jež poskytují
sexuální služby. Jedná se o situace, kdy 1) ženy
kontaktují policii se žádostí o pomoc v případě,
že se dostanou do ohrožení života, či na nich
bylo spácháno násilí. Problémy také vznikají
2) v průběhu policejních razií v prostorách,
kde jsou poskytovány sexuální služby a 3) při
následném výslechu. Poslední dva problematické kontexty jsou vázány na existenci represivních
vyhlášek a týkají se 4) situací kontroly a případného sankcionování žen, které aktuálně
poskytují sexuální služby na ulici, anebo 5)
násilí a nekorektního chování, jemuž jsou ženy
vystaveny v průběhu práce, či dokonce v čase,
kdy nepracují a pohybují se jinde ve městě.
Zmiňované situace zahrnují různé podoby nekorektního jednání (např. příliš zdlouhavá kontrola,
povýšené vystupování, neurvalost apod.), jednání,
které překračuje práva policie či strážníků,
nebo znamená porušení zákonných povinností (např. donucení k podpisu protokolu, absence
poučení o právech v případě výslechu, pořizování
fotografií žen pro „databázi pro okradené zákazníky“, uvádění žen v omyl ohledně legislativy, bagatelizace oznámení, pokud se jedná o ženu z trasy
apod.), či dokonce verbální, psychické, sexuální
a fyzické násilí (vyhrožování, fyzické napadení,
okradení, žádost o úplatek, sexuální obtěžování
apod.). V takových případech se již může jednat
o trestnou činnost policistů a strážníků.
Ženy v průběhu výzkumu popsaly také příklady dobré praxe v kontaktu s policií a strážníky
a formulovaly své potřeby pro dané situace.
Obecně ženy oceňují, když se k nim policisté

„Já jsem třeba za celých pět hodin
neměla co pít, kouřit to vůbec ne.
A když jsem třeba zapírala, tak mě
chtěli zavřít do cely […]. Čtyřicet
osm hodin to vydržím. Ale jakože
jo, tak jsem tam cosi žvatlala a šla
jsem domů v půl osmé ráno. Začalo to o půl druhé […]. Vyšetřovatel,
ten byl celkem dost hustý, ten byl
hodně zlý. Tam byl jakýsi ten policajt, ten jeho kamarád, nebo co
to bylo, ten mi vždycky potajmu
dával napít. Fakt potajmu. Takže
já když jsem se ptala kolegyň, tak
ony mi řekly to samé, že měly.“
Hana, 4 roky zkušeností, klub, Ostravsko

„[Mají moc] obrovskou, prostě veškerou. Oni to ví. […] Jste feťák. Jak jsem
byla na tom napadení, jak mě napadli. Že na vás si vezme rukavice, jo, že
nešáhne na žádnou fetku, takhle mi
to přesně řekla. A šla mě vyslýchat
a já jsem byla ta poškozená. Jsem
věděla, že jsem prohrála bitvu. […]
I když budeme vědět ty zákony a nějak se tak bránit, tak oni si stejně
něco najdou, čím vás úplně smetou.“
Pavla, 9 let zkušeností, ulice, Plzeň

„Na výslechu žádné takové, že nám
řekli práva. Napsané práva tam byly,
jo, a oni jako podepište to. Já ne,
že si to chcu přečíst, a oni podepište to. Já ne, nepodepíšu to. Až si to
přečtu, tak to potom podepíšu. On
mi to sebral. Říkám: ‚Hej, tak co to
jako je.‘ Jo no, jako chování hrozné, fakt hrozné. Vyptával se na takové věci, já jsem teda neřekla
nic. Oni jako: ‚My víme, že dva stojí
hodina a vy z toho máte litr…‘“

Zuzana, 6 let zkušeností, kluby, ČR i zahraničí, Ostravsko

„Že mu musím říct, co jsem tam dělala.
Jsem říkala, že uklízečku. A on, co
jste uklízela, a chytal mě za slovíčka. On říká: ‚Tak už se přiznejte‘
– úplně sprostý byl. Já říkám: ‚No ale
já se nemám k čemu přiznávat.‘ No
hrozné to bylo, jak on mi řekl, že
by se to mohla dozvědět moje rodina, moji rodiče. Říkám: ‚Tak to teda
ne jako.‘ To už bylo teda moc. To už
jsem měla na krajíčku. To ne jako.“
Darina, 3,5 roku zkušeností, klub, Ostravsko
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a policistky jak z městské policie, tak i z různých
složek Policie ČR chovají korektně, projevují
zájem o jejich bezpečí a neprojevují předsudky vůči poskytování sexuálních služeb.
Ženy, které pracují na ulici, měly zpravidla lepší
zkušenosti s Policií ČR (nejlépe byla hodnocena
kriminální policie), jako problematická je vnímána
především policie městská. Ženy, které pracovaly
v klubech, většinou pozitivně hodnotily běžné
kontroly Policie ČR, jež v klubech zažily, špatné
zkušenosti pak měly s razií a následnými výslechy.
V problematických situacích, které se týkají
razií a výslechů, ženy požadují, aby je policie
informovala o tom, co se děje a co bude
následovat, a srozumitelně je poučila o jejich
právech a povinnostech. Ženy by také uvítaly,
aby jim policie umožnila přístup k tekutinám,
toaletě, cigaretám a stravě a vzala v úvahu, že
některé ženy mají doma malé děti, které někdo
hlídá, a umožnila jim je kontaktovat, hned jak to
lze. V neposlední řadě by bylo vhodné, aby policie brala ohled na zdravotní stav či postižení
žen. Rovněž dynamika závislosti na drogách
vyžaduje poučený přístup.
V případě kontrol i dalších kontaktů při poskytování sexuálních služeb na ulici ženy žádají
o rychlé a korektní jednání bez zbytečných
průtahů a upozorňování na povahu práce,
o předávání pravdivých informacích vztahujících se k působnosti vyhlášky či zákonů. Ženy

Oblíbeným místem pro nabízení i poskytování sexuálních služeb tzv. na ulici je v Praze park na Karlově náměstí /
foto: Jan Losenický
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oceňují, pokud je policie varuje v případech
nebezpečí, v rámci kontaktů se chová vstřícně,
projevuje profesionálně lidský zájem o bezpečí ženy a otevře prostor k navázání vztahu
důvěry. Ženám naopak vadí, když je policie
bezdůvodně kontaktuje mimo jejich pracovní čas
a prostor.
Pokud ženy volají policii o pomoc, očekávají, že na jejich žádost policie zareaguje,
bude se chovat korektně, nebude bagatelizovat skutek či stranit pachateli. Jestliže se
ženy po napadení nacházejí mimo svůj pracovní
prostor, uvítaly by, pokud by jim policie pomohla
dostat se do bezpečí, tzn. do míst, která znají.
Ve všech situacích si ženy přejí, aby s nimi policie
a strážníci zacházeli důstojně, bez ohledu
na to, čím se živí, a aby byla dodržována
jejich práva.
Kromě skutečnosti, že nekorektní jednání,
porušování práv žen či násilí jsou pochybné jako
skutky samy o sobě, jsou také problémem, protože nabourávají důvěru žen v přístup ke spravedlnosti a možnost pomoci, a působí tak jako
bariéra nejen v zajištění pomoci, ale také např.
v trestání pachatelů a pachatelek trestné činnosti,
jíž jsou ženy vystaveny (FRA, 2015).
Nevhodné jednání a násilí ze strany policie
a strážníků je jednou z forem strukturálního
násilí. Jak ukázal výzkum, nejedná se o jednorázová selhání jednotlivců, ale o problém, který
se opakuje. Ve čtyřech z pěti situací je sporné
jednání ze strany policie či strážníků vázáno
na kontexty, které souvisejí s nastavením
současné legislativy (kriminalizace kuplířství
či penalizace poskytování sexuálních služeb
v obcích). Represivní nastavení společenských
institucí se promítlo negativně v řadě případů i do situací, kdy ženy potřebovaly pomoc
policie.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Podíváme-li se na zkoumané problémy ze strukturálního pohledu, není možné si nevšimnout
jejich provázanosti s těmi prvky legislativy, které
mají kriminalizační, resp. penalizační charakter.
Souhrnná analýza více než 800 akademických
výzkumů publikovaná časopisem Lancet (Decker
a další, 2014) i nezávislé, několik let trvající šetření

významné lidskoprávní organizace Amnesty International (Amnesty International, 2016) upozorňují
na souvislosti policejního násilí a zneužívání
pravomocí ze strany policie v kontextech kriminalizačních politik vůči prostituci.
V České republice se podobně jako jinde
ve světě ukazuje jako problematická současná podoba kuplířství, podle níž může být
potrestána ta osoba, která jiného člověka, byť
bez použití násilí, najme či zjedná k provozování
prostituce, např. v kontextu poskytnutí pracovního prostoru v klubu či na privátu. Problémy
v praxi pak způsobuje existence a především
vymáhání represivních vyhlášek.
Jak skloubit požadavky na zachování veřejného pořádku a bezpečí a důstojných pracovních
podmínek pro pracovnice v sexbyznysu nám
mohou ukázat zkušenosti z tzv. zón tolerance
či tippelzón, kde je možné poskytovat sexuální
služby bez sankcí. Tyto zóny fungují po různě
dlouhou dobu v některých evropských městech a ukazují se jako efektivní řešení. Mohou
se nacházet na okrajích měst (Kolín nad Rýnem,
Utrecht a další) či uvnitř (např. Leeds). Jak ukazují
dostupné studie, fungování zón má též významný dopad na dynamiku vztahů mezi policií a ženami, které sexuální služby poskytují.
Například podle evaluace deseti let fungování
zóny v Kolíně nad Rýnem se podařilo vybudovat vztahy důvěry mezi ženami, které poskytují
sexuální služby, a policií, jež pracuje ve vymezené
zóně (Gesundheitsamtes Köln, 2011). Podobně se
zlepšení vztahů mezi policií a sexuálními pracovnicemi ukázalo po roce fungování zóny tolerance
také v Leedsu (Sanders a další, 2015).
Inspiraci pro řešení problémů způsobených
zejména existencí skutkové podstaty kuplířství můžeme hledat např. ve stávající dekriminalizující
úpravě poskytování sexuálních služeb na Novém Zélandu. Ten byl prvním státem, který se již
v roce 2003 rozhodl pro plnou dekriminalizaci
sexuálních služeb. Před zákonnou reformou zde
však byla z hlediska legislativy podobná situace, jaká panuje u nás. Bylo trestné provozování
nočních klubů a zprostředkování sexuálních služeb,
rovněž bylo trestné, pokud osoba žila z příjmů,
které prostitucí vydělal někdo jiný, či obstarávání
pohlavního styku pro jinou osobu. Jako porušení

zákona, jež mohlo být trestáno, bylo také bráno
nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství (Abel a další, 2007, s. 17).
Legislativní reforma na Novém Zélandu usilovala především o to, aby lidé, kteří poskytují
sexuální služby, měli stejné možnosti ochrany
jako ostatní pracující. Nebyla, jak se někteří zprvu obávali, zamýšlena jako propagace prostituce
coby preferované kariérní možnosti (Bellamy,
2012). Reforma se ukázala jako úspěšná. Po více
než desetiletém fungování vyplynulo z evaluace
dopadů této normy (tamtéž), že došlo ke zlepšení
nejen v otázkách ochrany sexuálních pracovnic,
ale i v mnoha dalších oblastech, jako je veřejné
zdraví, kriminalita či bezpečí.
V souvislosti s povahou interakcí mezi policií
a osobami, které poskytují sexuální služby, stojí
za zmínku, že více než polovina z dotazovaných žen, mužů a trans lidí, kteří pracovali
před účinností i po účinnosti zmiňovaného
zákona, se domnívá, že se přístup policie vůči
nim zlepšil. Více o tom byli přesvědčeni zejména
lidé, kteří pracovali na ulici, kde bývají vztahy mezi
policií a osobami poskytujícími sexuální služby
horší (Abel a další, 2007, s. 162). Naopak obavy
z navýšení počtu osob poskytujících sexuální
služby, které panovaly před účinností zákona, se
nepotvrdily (Bellamy, 2012, s. 10).
Závěrem je potřeba zmínit, že byť jsou zahraniční modely dobré praxe nosnou inspirací,
nejsou plně přenositelné do České republiky.
Ukazují však cestu, kterou by se měly ubírat
další úvahy a diskuze, jež se budou zabývat
nejen řešením nevhodného jednání a násilí ze
strany policie a strážníků vůči ženám, které
poskytují sexuální služby, ale třeba také zlepšením otázek veřejného pořádku či snížením
kriminality v příslušných lokalitách. Poukazují
i na to, že aby opatření mohla být úspěšná a plnit
své cíle, je při jejich přípravě potřebná diskuze
všech zúčastněných aktérů, mezi něž kromě
státních institucí a nevládních organizací bezesporu patří také osoby, které sexuální služby přímo
poskytují.
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ÚVOD

Artefakty z trasy – odložená garderoba / foto: Jiří Frýbert

Cílem textu je ukázat, s jakými formami násilí
se setkávají sexuální pracovnice ze strany
policie, a popsat na příkladu dvou obcí v České
republice současnou praxi a stav věci. Budu se
zamýšlet, zda represivní přístup vede k tomu,
aby se ženy přestaly věnovat prodeji sexuálních
služeb na ulici. Na jednotlivých příkladech ukážu, jak městská vyhláška ovlivňuje komunikaci
a interakci mezi jednotlivými aktéry a aktérkami
a jaké dopady má vzájemné působení na další
jednání žen.
Text popisuje zkušenosti žen, které nabízejí
komerční sexuální služby na ulici v Plzni a okolí.
Je psán terénním sociálním pracovníkem a vychází ze zkušeností a výpovědí klientek našeho
programu 1 , tak jak je sdílely v průběhu posledních let v rámci kontaktní práce. Zaznamenává,
co vidíme a slyšíme v terénu a s čím se potkáváme s kolegy a kolegyněmi při každodenní
práci. 2
Zaměřuje se na interakci mezi ženami, které
prodávají sexuální služby, a příslušníky Policie
ČR a strážníky Městské policie Plzeň.3 Především
pojednává o tom, za jakých okolností naše klientky přicházejí do kontaktu s policií, jak jednotlivé
kontakty probíhají, jakým tématům jsou setkání
věnována a jaký charakter a průběh vzájemné
potkávání a střetávání mívá. Text má také hodnotící ambici vůči normativnímu ideálu v podobě
zákonů, zajímá mne, zda se policie chová, jak
má, a zda je to užitečné ve vztahu k jejich cílům.
V textu jsou také konfrontovány veřejně dostup-

FRUSTRACE NA OBOU STRANÁCH.
INTERAKCE MEZI SVĚTEM POULIČNÍ
PROSTITUCE A SVĚTEM POLICEJNÍM

Případová studie situace na trase v Plzni a Vejprnicích
Jiří Frýbert

né zdroje, které ukazují na politiku obcí Plzeň
a Vejprnice. Kromě již zmiňovaných aktérů popisuje text i reakce některých dalších protagonistů,
jako je TP Ulice.
Terénní program Ulice za posledních pět let
(2011–2015) pracoval ročně v průměru se 72 ženami, které se věnují pouliční prostituci. Jejich
průměrný věk je necelých 32 let. Přibližně polovina z nich patří mezi uživatelky drog, u nichž můžeme hovořit o vysoce rizikovém užívání.4 Většinu
žen tvoří občanky České republiky, dlouhodobě
však narůstá počet žen z jiných evropských států,
a to až téměř na jednu třetinu žen, které zde
kontaktujeme. Jde především o ženy ze Slovenska. Ve zmiňovaném období jsme s těmito ženami
měli přes tisíc kontaktů ročně.

Legislativní rámce a jejich dopady

Se ženami se setkáváme na územích, kde platí dvě
obecní vyhlášky zakazující prostituci. Jednak je to
na území města Plzně Vyhláška statutárního města
Plzně č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná
prostranství, na nichž se zakazuje prostituce.5
A dále obec Vejprnice vydala Vyhlášku obce Vejprnice č. 3/2013 O zákazu prostituce na území obce
Vejprnice.6 Chování jednotlivých aktérek a aktérů
v těchto prostorech je tak ovlivněno zmiňovanými
vyhláškami.
Negativními dopady vyhlášek na marginalizované ženy jsou například jejich větší zranitelnost,
snížení bezpečí při práci, zdravotní rizika či zhoršení sociální situace (více Frýbert, 2010; Frýbert,

1	Terénní program Ulice je registrovanou sociální

jí samozřejmě i ženy. I s nimi se při své práci

Takovým způsobem je např. injekční aplikace.

službou a termín klientka používám pro ženu,

setkávají sexuální pracovnice. Protože se však

Thanki a Vicente (2013) tímto termínem nahra-

která čerpá služby TP Ulice v rámci poskytování

ve valné většině u obou sborů setkávají s muži,

sociálních služeb.

budu pro zjednodušení v textu pro policisty

2	To, co v terénu vidíme a slyšíme, následně
v kanceláři zapisujeme do tzv. field notes. Jed-

ná se o poznámky z terénu, jež zaznamenávají

a strážníky používat pouze mužský rod.

4	„Vysoce rizikové užívání drog znamená opaku-

jící se užívání drog, které má pro danou osobu

dili starší výraz „problémové užívání drog“.

5	„Nabízení, sjednávání, provozování a využívání
prostituce se zakazuje na těch veřejných prostranstvích, která se nacházejí v současně zastavěném území města Plzně“ (Zastupitelstvo

naše pozorování. Z nich jsem čerpal při psaní

negativní důsledky včetně závislosti a dalších

tohoto textu; citace jednotlivých aktérek a ak-

zdravotních, psychických a sociálních problémů

térů, které při tom využívám, jsou psány kur-

anebo je zde vysoká pravděpodobnost takové-

zivou. V případě tohoto textu se jedná o field

ho poškození. […] Jedná se o intenzivní užívání

obce Vejprnice se tímto v souladu s ust. § 10

notes z let 2010 až 2015.

psychoaktivních látek a/nebo jejich aplikaci rizi-

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za-

kovým způsobem“ (Thanki, Vicente, 2013, s. 3).

kazuje“ (Zastupitelstvo obce Vejprnice, 2013b).

3	U Policie ČR a Městské policie Plzeň pracu-

města Plzně, 2006).

6	„Nabízení, sjednávání, poskytování a využívá-

ní sexuálních služeb na veřejném prostranství
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2013; Frýbert, 2014). Jde však i o změnu v chování
policistů (především městské policie) v souvislosti
s vyhláškou a narušením nepsaného konsenzu
mezi policisty a sexuálními pracovnicemi. Podle
Matouška (2005) před vyhláškou jednotliví aktéři
spolupracovali na předcházení rizikům, kdežto
po vyhlášce přestala pravidla platit a místo spolupráce došlo k boji o prostor.
Za posledních pět let (2011–2015) prováděla
Městská policie Plzeň v souvislosti se zmiňovanou
vyhláškou průměrně 230 kontrol ročně. Situace
byla řešena v průměru v 63 případech domluvou
a v 70 případech uloženou pokutou za porušení
vyhlášky, nejčastěji ve výši 1000 Kč. Je třeba říct,
že počet uložených pokut se neustále snižuje
a v roce 2015 bylo uloženo jen 18 pokut (například
v roce 2009 jich bylo uloženo 213). Pokuty jsou
ukládány především ženám, které služby nabízejí. Muži, zákazníci sexuálních služeb, dostávají
v průměru 6 pokut za rok. Narůstá však za zmiňované období počet případů, které byly předány
správnímu orgánu (průměrně 13 ročně).7 Komise
určená k projednávání přestupků na ÚMO Plzeň
3 například v roce 2015 projednala 21 oznámení
pro porušování inkriminované vyhlášky. Čtrnáct
hlášení bylo od Městské policie Plzeň a sedm jich
bylo od Policie ČR.8 V roce 2014 jsme se poprvé
setkali s tím, že dvěma ženám správní orgán udělil
sankci zákazu pobytu.9
Je třeba hned v úvodu poznamenat, že pro
sexuální pracovnice na ulici není policie jako
policie. Klientky mají s různými složkami rozdílné zkušenosti a ne všechny policisty či strážníky
„hází do jednoho pytle“. Zjednodušeně lze říci, že
nejhorší zkušenosti mají s Městskou policií Plzeň,
lépe hodnotí Službu pořádkové policie (Policie

7	Informace mi sdělila tisková mluvčí Městské

policie Plzeň v rámci e-mailové komunikace
13. 1. 2016.

8	Informaci mi sdělil pověřený vedoucí oddělení

správního odboru vnitřních věcí ÚMO Plzeň 3
v rámci e-mailové komunikace 20. 1. 2016.

9	Informaci mi sdělila tisková mluvčí Městské po-

licie Plzeň v rámci e-mailové komunikace 24. 2.
2015.

ČR) a největší důvěru chovají k Službě kriminální
policie a vyšetřování (Policie ČR). Každý orgán má
jiné úkoly a jinak do jeho práce zasahuje vyhláška o zákazu prostituce. Je třeba podotknout, že
stejně jako ve všech oblastech lidské činnosti, tak
i zde se mezi jedinci najdou výjimky, a to na obou
pólech spokojenosti.
Tomu, že ženy nevnímají policii jednotně, napomáhá i fakt, že ani sami příslušníci z jednotlivých
složek obou sborů se tak nechovají vůči sobě
navzájem. Z vyprávění klientek víme, že příslušníci
často nejsou vůči sobě příliš loajální. Například
doporučují klientkám, ať se teď schovají, že bude
„šťára“, radí, jak se vyhnout placení pokut či co
mají vypovídat u výslechu.
Zákon 553/1991 Sb. o obecní policii ukládá
obecní policii „zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce“, což
například znamená, že „dohlíží na dodržování
obecně závazných vyhlášek, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku […], provádí dohled nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích“ (§ 1, § 2).
Jsou tedy těmi, kdo kontrolují dodržování obecní
vyhlášky a udělují pokuty za její porušování.
Zákon 273/2008 Sb. o Policii České republiky
ukládá Policii ČR především „chránit bezpečnost
osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet
trestné činnosti“ (§ 2). V souladu se Zákonem
o přestupcích má i Policie ČR kontrolovat naplňování vyhlášky. Zda však má za porušení ukládat
i pokuty, v tom shoda nepanuje. Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje tvrdí, že Policie ČR není
v tomto případě příslušná projednat přestupek
v blokovém řízení.10 Naopak Městské ředitelství
Plzeň uvedlo, že Policie ČR může porušení vyhláš-

10	Informaci mi sdělila tisková mluvčí Krajské-

ho ředitelství policie Plzeňského kraje v rámci
e-mailové komunikace 9. 4. 2014.

11	Informaci mi sdělila tisková mluvčí Městského

ředitelství policie Plzeň v rámci e-mailové komunikace 10. 4. 2014.

12	Informace mi poskytli při e-mailové komunika-

boru sociálního a správního Městského úřadu
Nýřany, která má na starosti přestupkovou
agendu (29. 1. 2016).

13	V následujících kapitolách čerpám převážně ze
zkušeností žen, které nabízejí sexuální služby

v Plzni, jen příležitostně si vypomáhám také zážitky, které popsaly ženy stojící mimo obec Pl-

ci vedoucí Obvodního oddělení policie Plzeň-

zeň. Příběhy vážící se k vyhlášce obce Vejprnice

-Skvrňany (18. 1. 2016) a dále úřednice z Od-

jsou zpracovány níže v samostatné kapitole.

ky vyřešit uložením blokové pokuty.11 Při dotazu
na příslušná obvodní oddělení (na jejichž území
dochází k pouliční prostituci) mi bylo sděleno, že
z jejich strany se tak neděje. Pokuty neukládají,
zjištěné přestupky oznamují příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.12 I podle vyjádření
žen pracujících na trase Policie ČR blokové pokuty
za porušení vyhlášky o prostituci neukládá. To
však neznamená, že i pořádková policie není
někdy klientkám Ulice trnem v oku.

Policie se zajímá, radí a vyšetřuje

Z rozhovorů13 se ženami poskytujícími placené
sexuální služby víme, že oceňují, když je policisté
varují před možným nebezpečím. Nejčastěji se
jedná o násilně se chovající zákazníky či zákazníky roznášející pohlavně přenosné nemoci. Snaží
se jim předat dostupné informace, popis podezřelého či alespoň popis automobilu. Policie tak
chce preventivně působit pro zachování zdraví
a života žen.
O některých policistech mluví klientky jako
o známých, či dokonce kamarádech. Líbí se jim,
když se s nimi policisté normálně baví, dělají se
vtipy a jsou „v pohodě“. Někdy policisté projevují
i zájem o jejich osobu, například jedné klientky
se vyptávali, jestli by ji někdo pohřešoval, kdyby
se jí něco stalo, jestli by to měl jít kdo nahlásit,
kdyby se nevrátila z kšeftu. Jiné klientky se ptali
poté, co hlásila obtěžování od uživatelů drog,
jestli už je vše v pořádku a zda už má klid. Někdy
například rozdávají i rady, jak se chránit; klientce,
která si stěžovala na ukradení kabelky zákazníkem,
poradili, ať si dá do kabelky propříště kámen. Další
klientce dle jejích slov věnoval policista na obranu malou kudličku. Pokud s nimi jsou schopni

policisté dostatečně komunikovat, ženy jsou pak
ochotnější sdělit policistům informace při pátrání
po trestné činnosti. Stává se často, že se policisté
žen vyptávají, jestli někoho neviděly, zda nebyly
s někým takovým na kšeftě, či nevědí něco o přepadení, o vykradení a podobně.
U některých policistů či strážníků lze těžko rozlišit mezi opravdovým zájmem a pečovatelským či
záchranářským přístupem. Vzpomínám si například na příhodu, kdy se jedné klientce, uživatelce
pervitinu, začalo zvětšovat břicho, ale ona odmítala domněnku, že by mohla být těhotná. S jejím
postojem však nesouhlasili dva strážníci městské
policie, kteří nás na trase oslovili a žádali, ať ji dostaneme k lékaři alespoň my, oni že nemají žádné
pravomoci ( jako kdybychom my nějaké měli). Že
ji chodí pravidelně kontrolovat do jejího přístřešku
a že se její stav stále zhoršuje. Také prý slyšeli, že
má syfilis, a byli by rádi, abychom dotyčné udělali
testy. U některých snaha o záchranu může přecházet až do jakési patologické formy otcovského
přístupu. Kdysi vstoupil do kontaktu s klientkou,
kterou jsme testovali na infekční choroby, strážník
městské policie. Byl poměrně neodbytný, chtěl
znát výsledky testů, nakonec však odešel. Klientka
nám pak sdělila, že ji tento strážník kontaktuje
často a vadí jí, jak nerespektuje její důstojnost. Neustále jí říká, že by si měla najít něco lepšího a ne
stát tady. Daným způsobem nepřistupují k těmto
ženám jen policisté, ale také pracovníci ve zdravotnictví. Při doprovodu klientky na venerologii
se zdravotní sestra po vstupu do ordinace začala
vyptávat, jestli to má „taková pěkná mladá holka
zapotřebí, dělat takovéhle věci“.
Velmi pozitivně je ze strany žen oceňováno
vyšetřování trestné činnosti, protože to je podle

po vstupu do ordinace se zdravotní
sestra zaČala vyptávat, jestli to má
„taková pěkná mladá holka zapotřebí,
dělat takovéhle věci“.

nich ta „pravá“ náplň práce policie. Zásadní je,
když ženy cítí důvěru ze strany policie, když vidí,
že se snaží pachatele dopadnout a nakonec se jim
to také podaří. Důvěra v policii se tím prohlubuje
a žena vidí konkrétní výsledky jejich práce. Na druhou stranu situaci komplikuje, pokud poškozená
žena nemá příliš zájem spolupracovat, někoho
kryje nebo neříká úplnou pravdu. V minulosti byl
takto například kontaktován náš program kriminální policií a chtěli od nás pomoci zjistit pravdivé
informace ohledně okolností, při nichž na trase
došlo k pobodání jedné ženy, která nevypovídala
vše tak, jak se to odehrálo. Když však byl pachatel nakonec zajištěn, žena byla ráda a plánovala,
jaké odškodné bude požadovat. Jindy až během
vyšetřování žena zjistí, jak náročný a nepříjemný
je to proces. Mohu uvést příklad klientky, která
byla napadena mačetou a znásilněna. Strávila
na služebně několik hodin, pro bundu, kterou jí
zadrželi kvůli pachovým stopám, si pak již raději
ani nešla. K soudu se záměrně nedostavila, aby
se s útočníkem znovu nesetkala, k dalšímu stání ji
tedy předvedla policie. U soudu pak musela před
pachatelem vše detailně popisovat. Podle jejího
tvrzení jí nikdo neřekl o možnosti vypovídat bez
kontaktu s pachatelem, nevěděla nic o možnosti
náhrady škody, nevěděla, kdy to skončí, či zda
bude ještě nějaké jednání, nevěděla, že pokud
vystupuje jako svědkyně poškozená, tak ji nikdo
automaticky nezastupuje. Dokážu si představit, že
po takové zkušenosti si oznámení trestného činu
příště rozmyslí.

Policejní kontroly na trase

V prostoru, kde se odehrává pouliční prodej sexuálních služeb (prostor slangově označovaný jako
trasa), se ženy s policisty a strážníky nejčastěji
setkávají při běžných kontrolách. Někdy policisté
kontrolují více, jindy méně. Vliv má podle žen to,
jak moc je již policisté znají. Někdy jen projedou
a nezastaví, někdy dělají, že ženy nevidí. Jsou
muži zákona, kteří jen ověří občanský průkaz, jsou
tací, kteří se ženami stráví chvíli hovorem. Občas
dochází k uložení pokuty za porušení vyhlášky.
Podle klientek dochází v poslední době k pokutování především, mává-li žena na auta, nebo jsou-li přistiženi přímo se zákazníkem v autě. Pokuty
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jsou uděleny spíše také v momentě, kdy stojí více
žen pohromadě.
Problém může nastat v případě, kdy strážníci
nemají žádné důkazy o porušení vyhlášky a žena
odmítne pokutu podepsat. Strážníci pak vyvíjejí
nátlak na podepsání. Část žen podlehne a podepíše. Jak se vyjádřily některé klientky Ulice:
„Podepisuju to, protože oni člověka zdržují tak
dlouho, dokud to nepodepíše. A to se mi nevyplatí,
tak radši podepíšu.“ Další klientka to raději podepíše, aby nepřišla o možnost výdělku. Praktiky
policie popsala následovně: „Když holka bude
dělat problém, že to nechce podepsat, tak zas oni
budou dělat problémy, že tam budou stát, a holka
nebude mít žádný kšeft. Oni prý pokuty dávat
musejí, jinak budou mít problémy se svými šéfy, že
je nedávají.“
Pokud žena se spácháním přestupku nesouhlasí, je tento případ předán správnímu orgánu.
Z pohledu terénních pracovníků a pracovnic by to
pro ženy měla být výhra v případě, kdy strážníci
nemají žádný důkaz o porušení vyhlášky. Jak uvádí jedna z klientek, nemusí tomu tak ale být vždy.
„Pokuty na trase podepisuju, hrozili mi, že mě dají
do komise, o to nestojím. Teď už moc na trase radši nejsem, spíš jsem na telefonu pro stálý zákazníky.“ Správní řízení, které by mělo být nástrojem,
kde se žena může obhájit a strážníci nemají co
dokázat, je pro některé naopak strašákem a zdro-

Artefakty z trasy – použitý kondom / foto: Jiří Frýbert
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jem obav, čehož strážníci umí využít.
Většinou se policisté a strážníci spokojí s pouhou kontrolou občanského průkazu. V poslední
době jsme se začali setkávat s tím, že kontrola
vypadá tak, že si Policie ČR vyfotí OP dotyčné ženy na mobil. To činí bez jediného slova
vysvětlení, a není tak vůbec jasné, zda se jedná
o telefon služební, nebo soukromý, co se s fotografií stane, jestli bude někde uložena, zda bude
smazána z mobilu. Odpovědi na tyto otázky
známy nejsou. Pracovníci a pracovnice TP Ulice se
s tímto přístupem ke kontrole dokladů setkali již
i mimo prostor trasy, ani zde nedošlo k vysvětlení,
k čemu je fotografie pořizována a co se s ní stane.
V § 63 v Zákoně o Policii ČR, který se týká prokázání totožnosti, se nic o tomto postupu nepíše.
V Zákoně o občanských průkazech č. 328/1999
Sb. se v § 15a praví: „Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez
prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak.“ Ten, kdo se takto chová,
se podle § 16a výše zmíněného zákona dopouští
přestupku.
Když žena nemá u sebe občanský průkaz,
strážníci jí sdělí, že ji musí odvézt ke zjištění
totožnosti (což v souladu se zákonem opravdu
mohou). To je však pro ženy velká ztráta času
a další nepříjemnost, takže je pro ně snazší
podepsat pokutu. Někdy však strážníci zdůrazňují, že je v případě odmítnutí podpisu budou
muset odvézt na služebnu, i když OP u sebe mají.
A podle výpovědí klientek se to i děje: „Nemůžou
mi nic dokázat, nemůžou na mě, nic jim nepodepisuju ani nepřiznávám. Městská policie mě jednou
odvezla. Tři hodiny mě nutili k podpisu pokuty, ale
nepodepsala jsem. Tlačili, že prý mi přijde obálka
od soudu a tak. Já se to bojím podepsat z toho
důvodu, že policie to nahlásí na sociálku a seberou

mi děti. Jednou se mi stalo, že mě státní chytili
na kšeftě, ale řekli mi, že mě nemají v databázi,
takže mě neberou jako prostitutku a nebudou
mi ani dávat pokutu. Za mnou už dlouho jezdí
na kšefty jeden z kriminálky a i ten mi říkal, že
na mě nemůžou.“
Odvezení na služebnu se obzvlášť obávají
uživatelky drog, a proto raději podepíší pokutu,
i když neexistují důkazy, že vyhlášku porušily.
Důvody jedna uživatelka drog shrnula následovně: „Bojím se, že mě odvezou a budu mít absťák…
A navíc do nás půjdou ostřeji kvůli fetu, žádná
nechce mít pak nikde záznamy, že fetuje.“ Záleží
na povaze každé ženy, ale ženy, které neužívají
opiáty a nemají obavy z abstinenčních příznaků,
se spíše brání. Jedna z klientek se k tomu vyjádřila
takto: „Já jim říkám: ,Vy si myslíte, že když jsem
tmavá a stojím tady na zastávce, tak musím být
kurva? Vy jste mě snad chytil za ruku?‘“
V některých případech je kontrola zakončena
tím, že je žena vyzvána, aby opustila prostor.
Někdy však může docházet k absurdním situacím,
jak popisuje jedna z klientek: „Stála jsem těsně
za cedulí (pozn. autora: za cedulí označující konec
Plzně, kde tedy již vyhláška neplatí) a v neděli
u mne stavěla státní, že zde nemám stát a mám
se ztratit, chovali se hnusně. Akorát se ptali, jestli
beru drogy, nebo jestli mi je někdo nabízel. Za chvíli
přišel ještě jeden policajt pěšky a zase mě kontroloval. Říkala jsem, že stojím za cedulí, ale on, že prý
je to sporné, sice za cedulí, ale v blízkosti je dětské
hřiště.14 Přitom mě před 14 dny jiní policajti poslali
právě na tohle místo, stála jsem támhle na odstavném placu a oni mi radili, ať jdu za ceduli, že tam
mi spíš někdo zastaví.“
Podivné praktiky k vykázání z místa popsaly
u strážníků městské policie jiné dvě klientky. Jedna odmítla podepsat pokutu a odmítla i opustit
prostor: „Tak mě naložili do auta a nechtěli pustit,
dokud neslíbím, že odtud vypadnu.“ Druhá žena

14	Trestní zákoník v § 190 Prostituce ohrožující

ta, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt

mravní vývoj dětí v odstavci 1 uvádí: „Kdo pro-

nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím

vozuje prostituci v blízkosti školy, školského

svobody až na dvě léta“ (Zákon trestní zákoník).

nebo jiného obdobného zařízení nebo mís-
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Snaha znepříjemnit práci

Jak bylo zmíněno v různých prohlášeních (Kancelář
primátora, 2006; Skala, 2007; Pechoušek, 2011; Korelus, 2013) snahou politiků i policistů a strážníků je
vystrnadit ženy prodávající sex z veřejného prostranství a vyhnat je za hranice města. Pokud se jim to
nedaří, snaží se jim alespoň znepříjemnit jejich práci
či odradit zákazníky. K tomu využívají různé metody.
Když se jim nepodaří ženy dostat z ulice pryč,
nebo se jim alespoň nepodaří udělit pokutu
za porušení vyhlášky, najdou se vždy jiné věci,
za které je možné pokutu udělit. Oblíbené jsou
pokuty za chůzi po špatné straně vozovky či
za přecházení komunikace mimo přechod.
Občas máme pocit, že policie využívá neznalosti až negramotnosti některých žen a v kombinaci se svojí mocí udělují pokuty, které by asi jinde
neprošly. Ženy mají strach, a tak neodporují a podepíší například pokutu, která byla udělena dle
§ 125c/1b zákona 361/2000 Sb. (Zákon o provozu
na pozemních komunikacích). Zmiňovaný paragraf
říká, že osoba se dopustila přestupku, pokud
„řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně
po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné
návykové látky“. Žena, které se také popisovaná
situace stala, jen stála u krajnice a žádné vozidlo
neřídila ani nejela na zvířeti.
Obzvlášť pod tlakem jsou ženy migrantky,
které se bojí, aby nepřišly o zdroj obživy pro
svoji rodinu, a proto policii raději příliš neodporují. Jedna klientka ze Slovenska nám ukazovala
blokovou pokutu za chůzi po pozemní komunikaci na špatné straně. Prokázala se sice OP, ale
pokutu odmítla podepsat. Policisté jí vyhrožovali,
že jestli nepodepíše, tak ji odvezou. Nakonec tedy
podepsala. K zajištění osoby podle § 26 Zákona
o Policii ČR nebyl podle nás důvod. Stejně tak
podle nás nebyl důvod využít § 27, který popisuje
důvody pro zajištění cizince.
Častou praktikou Policie ČR i Městské policie
Plzeň je zaparkovat v blízkosti ženy, která nabízí
své služby. Je zřejmé, že jí v takový moment málokterý zájemce zastaví. Ženy, jež nabízejí sexuální

služby na ulici, to vnímají jako schválnost ze strany
policie. Nedávno to jedna z nich okomentovala
následovně: „Schválně mi kazí kšefty, zaparkují blízko mě, pijí si v teple kafíčko, mají pohodu
a mně pak nikdo nezastaví a musím mrznout
a čekat, až odjedou, abych udělala nějaký kšeft.
Oni uměj akorát buzerovat.“ Nelze si nepoložit
otázku, zda by policie nemohla čas věnovaný své
práci strávit účelněji, než je například 20 minut
čekat v zaparkovaném autě vedle ženy, která se
snaží nabízet sexuální služby.

Nedůvěra k policii

Výrazný problém spatřuji v tom, že některé
ženy na základě předchozích zkušeností nemají
již v policii důvěru a to je vede k tomu, že už
ani neohlašují trestnou činnost, která je na nich
v souvislosti s jejich prací páchána. V roce 2010
jsme na trase mezi klientkami Ulice realizovali
dotazníkové šetření mapující problematiku násilí
v této lokalitě. Zúčastnilo se ho 45 žen. 84 % respondentek slyšelo, že se něco stalo jiné ženě,
71 % dotázaných se s násilím setkalo přímo. Jen
47 % z nich bezpráví na nich páchané ohlásilo
na policii (Vrbová a kol., 2012).
Když nám klientky sdělují, jak je zákazník napadl
či okradl, a ptáme se, proč to neohlásily na policii,
většinou slyšíme následující odpovědi: „To nemá
cenu, už se to jednou stalo a řekli mi, že si za to
můžu sama, že jsem k němu neměla lézt do auta.“
Nebo: „Nevolala jsem, protože jsem si nepamatovala poznávačku a stejně by zas řekli, že mám sedět doma a nechodit sem. Jenže kdo dá pak najíst
mým dětem?“ Když už klientky násilí hlásí, stejně
to nemusí mít požadovaný efekt, policisté násilné
skutky v některých případech přehlížejí a bagatelizují, jak vypovídá výpověď jedné z klientek s touto zkušeností: „Vše jsem hlásila, ale dostala jsem
od policajtů vynadáno, ať nedělám scény, a ještě
mi chtěli dát pokutu za prostituci.“
Zkušeností klientek také je, že policie uvěří spíše
zákazníkům než sexuálním pracovnicím. „Byla jsem
s ním normálně na kšeftě u něj v autě. Později mě
pak zastavila policie, že mě ten zákazník nahlásil, že
jsem mu ukradla tisícovku. Tak mě hodili na auto,
prohledali a tu tisícovku předali chlapíkovi, co tam
mezitím došel. Víc to neřešili a odjeli.“

Za hranicí obce již vyhláška města neplatí / foto: Jiří Frýbert

má zkušenost s tím, že strážníci „vozí schválně
holky za Plzeň, klidně do té největší tmy a tam je
nechají a ať se třeba zblázní“.
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Některým ženám v hlášení napadení či znásilnění nebrání nedůvěra v policii, ale například
průběh vyšetřování. Jak uvedla jedna dlouholetá
klientka: „Nedávno mě na trase jeden zákazník
znásilnil. Nic jsem ale nehlásila a ani nechci. Dokonce jsem chvíli po tom mluvila náhodou s policií,
ale nic jsem jim neřekla. Bylo by to strašně věcí
okolo, nechtěla jsem to vysvětlovat, jít k doktorovi
a tak…“ Jiné ženě zase bránily v nahlášení možné
dopady ze strany jiné instituce: „Měla jsem velký
strach, bála jsem se o život, ještě mi vyhrožoval.
Ale nic jsem nehlásila. Snažím se dostat syna
do péče a bojím se, že by mi to přitížilo, když by se
provalilo, že se živím prostitucí.“ Pro některé ženy
je přístup ke spravedlnosti opravdu nesnadný,
a pokud chtějí uplatňovat svá práva, jsou vystaveny mnohým obtížím.
V některých případech nelze policii upřít snahu
a zájem, těžko však mohou něco udělat, když
ženy nechtějí spolupracovat. Vybavuji si z poslední doby dva případy, kdy sexuální pracovnice
od svých partnerů-pasáků zakoušely domácí násilí. Ani jedna z nich to neměla zájem ohlásit. První
z nich měla v obličeji modřiny, dle jejího vyprávění u ní policie zastavila a ptala se, jestli ji její pasák
mlátí. Popřela to. Nám později vykládala, že ho
nechtěla udat, že nechce, aby šel do vězení, protože jejich dcera ho má ráda, k té se chová hezky.
Druhá žena nám popisovala situaci, jak ji nedávno
kontaktovala městská policie a strážníci už věděli,
že není se svým přítelem, a ptali se, proč už s ním
není. „Řekla jsem jim, že mě masakroval, tak se
ptali, proč jsem ho neudala. Já na to, že nechci
udávat, nejsem taková.“
Zdá se to jako jakýsi začarovaný kruh. Je
obtížné policii plně důvěřovat po zkušenostech

„To nemá cenu, už se to jednou
stalo a řekli mi, že si za to můžu sama,
že jsem k němu neměla lézt do auta.“
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výše vypsaných. Také je obtížné překonat zákony
drsného prostředí, ve kterém ženy žijí a kde
platí jasné pravidlo, že se neudává. Je dále těžké
překonat strach v momentech, kdy jim pachatelé
vyhrožují. Na druhou stranu mají také klientky
zkušenost, že policie jaksi „drží s chlapama“.
Pamatuji si na kontakt s párem uživatelů pervitinu,
kdy se muž holedbal tím, jak jemu a jeho partnerce policie řekla, „ať ona poslouchá svého kluka,
ať neblázní a pořád mu neutíká a on ať na ni
dává pozor“. Obdobnou příhodu zažila i klientka
z výše zmiňovaného prvního případu domácího
násilí. Když ji jednou doma partner zmlátil a ona
zavolala policii, nepomohli jí. Klientka na to později vzpomínala se slovy: „Řekli mi, že ho nemám
provokovat a že ho mám poslouchat, že má víc
rozumu než já.“
Velká část žen z tohoto prostředí si neumí nebo
nechce stěžovat, a to z různých důvodů. Ať už jde
o stížnost na policii, zákazníka, partnera, novináře
či sociálního pracovníka. Pro některé ženy může
být problém, že si neumí stěžovat. Nejsou zvyklé
si stěžovat, vyrůstaly v prostředí, kde žena musí
vše snést a vydržet. Nebo v tom nevidí žádný
smysl, jen ztrátu času: „Je to zbytečný se tam tahat
a nic z toho a stejně by se tím policie nezabývala.“
Nebo mají pocit studu: „Jak mě znásilnil, tak je mi
furt špatně, bolí mě hlava, zvracím, mám výtoky
a vyrážku tam dole. U doktora jsem nebyla, stydím
se, že když jsem prostitutka, že by se na mě dívali
přes prsty.“ Popřípadě nemají pozitivní zkušenost,
že by podání stížnosti něco změnilo: „Vždycky to
nějak zahrajou do ztracena.“
Problémem také je, že si nestěžují, protože možnosti ke stížnostem, které jim jsou nabízeny, nejsou
součástí jejich marginalizovaného světa. Před pár
lety vyšel o jedné z žen nepravdivý text v místním
týdeníku, naše návrhy na obranu odmítala. Když
jsme se klientky ptali, co by s tím chtěla udělat, tak
odvětila: „Já bych mu nejradši dala pár facek a tím
bych to vyřídila.“ V podobném duchu mluvila nedávno jiná klientka během průzkumu spokojenosti
s poskytovanými službami z naší strany. Když jsme
objasňovali, jaké má možnosti stěžovat si na nás,
prohlásila, že by si stejně nešla stěžovat nikam,
a dodala: „Nějaký instituce, to je na nás moc daleko,
my fungujeme na jiným levelu.“
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Porušování zákona ze strany policie

Vzhledem k náplni práce městské policie a Policie
ČR by měly být zákony zaměstnanci těchto sborů
ctěny a důsledně dodržovány. Zejména pak zákony, které určují jejich postavení a činnost (553/1991
Sb., respektive 273/2008 Sb.). To se však v praxi
vždy neděje.
Typickou ukázkou je kontrola dokladů, které
jsme byli několikrát svědky. Zastaví policejní vůz
u krajnice, spustí se okénko a policista jen kývne
hlavou či ukáže prstem a klientka přiběhne k autu.
Zlomí se v pase, skloní hlavu do okýnka a tam
někdo na půl pusy prohodí: „Ňáký doklady jsou?“
Sdělením důvodu prokázání totožnosti se neobtěžují. Během kontaktu klientce tykají, nezřídka
ji familiárně oslovují křestním jménem. To příliš
nekoresponduje nejen s Etickým kodexem Policie
České republiky, ale ani se zákony o obou sborech. Domnívám se, že tímto způsobem dochází
k nedodržování § 6 v Zákoně o obecní policii, kdy
„strážník je povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob“ a dále je při provádění úkonu „povinen poučit osoby o jejich právech“. Obdobně
tím není naplňován § 9 v Zákoně o Policii ČR, kdy
policista je povinen „dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob“. Zároveň
pak v popsaném příkladu není postupováno dle
§ 13, kdy „policista je povinen před provedením
úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních
důvodech provedení úkonu“.
Na neuctivé chování si klientky stěžují poměrně často, vybírám pro ukázku dva zážitky. Jedna
z žen se nám svěřovala s následujícím: „Akorát
nás tady furt špehujou a nenechají nás pracovat.
Minule jeden policajt rozepnul Pavle bundu a začal
ji prohledávat, i v podprsence, a říkal jí: ‚Já vím, že
jsi tady na parkovišti mrdala, tak koukej zaplatit
pokutu.‘“ A dále stížnost ženy, kterou chytil revizor
společně s jejím partnerem. Ten byl ze Slovenska
a neměl u sebe doklady. Přivolaná hlídka policie
s ním prý mluvila následujícím způsobem: „Co
tady děláš? Proč nevypadneš na Slovensko? Kdo
vás tady bude živit? Chceš, abych tě vzal do auta
a zmrskal tě tam? Podám si tě a povíš mi, cos
udělal, od A až do Z.“ Na závěr mu vyhrožoval, že
si ho ještě dnes najde a uvidí.
Na druhou stranu se některé ženy policistů

a strážníků zastávají a jejich nezdvořilé chování
omlouvají. Problém je podle nich na straně žen,
které se neumí chovat. Pokud jsou – jak tvrdí –
ženy k policistům a strážníkům drzé (nebo jejich
pasáci), nadávají, nemají občanku, mají moc otázek nebo lžou, nemohou se prý divit, že se k nim
také chovají nepříjemně. Zástupkyně této skupiny
klientek to shrnula následovně: „Policajti jsou v klidu, když je holka slušná, nefetuje a nedělá na trase
bordel. Když se chová jako kunda, pak se nemůže
divit, že se k ní policajti chovají špatně.“ Avšak ani
v případech, kdy se ženy samy nechovají podle
pravidel slušného chování, by to neměl být důvod
k tomu, aby se policisté či strážníci nechali unést
a nerespektovali zmiňované paragrafy.
Dalším příkladem neakceptování několika paragrafů a Etického kodexu je následující příhoda.
Hlídka Policie ČR nás pozorovala z auta během
kontaktu s klientkou a jejím partnerem. Když
jsme se rozloučili, policisté nás všechny odchytli.
Nejdříve se vyptávali klientky, následně se začali
vyptávat nás, co jsme jim to dávali. Přestože
jsme se legitimovali OP a průkazem terénního
pracovníka a oznámili, že jsme sociální pracovníci a nemůžeme jim s ohledem na mlčenlivost
v tomto směru nic sdělit, doráželi dále: „Tak co,
měnili jste jí stříkačky? […] Ale no tak, vždyť já
vím, že Petra bere […].“ Podle Etického kodexu má
policista „zachovávat mlčenlivost o informacích
zjištěných při služební činnosti“ a obdobně mluví
i § 115 v Zákoně o Policii ČR. Nehledě na to, že dle
§ 61 zmiňovaného zákona od nás neměl vůbec
žádné informace požadovat, neboť „podání vy-

„ Řekli mi, že ho
nemám provokovat
a že ho mám
poslouchat, že má víc
rozumu než já.“

světlení nesmí být od osoby požadováno, pokud
by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem
uznanou povinnost mlčenlivosti […].“
Na závěr ještě příklad, který se týká osobní
prohlídky. Při jednom kontaktu si nám rozzlobená klientka stěžovala: „Před chvílí mě kontrolovala městská policie, nejdřív mě vyfotili a pak
mi prohledávali kabelku, ptali se, jestli mám kasr.
Co se mi mají co hrabat v osobních věcech? Proč
se ke mně takhle chovají, proč mě berou jako
prostitutku? Ani jsem nestopovala, jen jsem tam
stála. To se nesmí stát na ulici?“ Podle Komentáře k vybraným ustanovením zákona č. 553/1991
Sb., který vydalo Ministerstvo vnitra ČR, k této
situaci vůbec nemělo dojít. Osobní prohlídku totiž
může provést jen příslušník Policie ČR. Strážník
má právo přesvědčit se, zda osoba nemá u sebe
zbraň, a odebrat ji, to ale podle zmiňovaného
komentáře nebyl tento případ. „Jinými slovy
strážník je oprávněn přesvědčit se pohmatem,
zda osoba u sebe nemá zbraň, může pohmatem
zkontrolovat zavazadlo, má-li jej osoba u sebe,
může osobu požádat o otevření tohoto zavazadla, nemá však právo toto zavazadlo otevřít proti
vůli této osoby.“

Uživatelky drog na trase

Zvláštní postavení mezi ženami nabízejícími
sexuální služby na ulici mají uživatelky drog,
u kterých dochází k vysoce rizikovému užívání.
Jsou skupinou ohroženější ze strany zákazníků i ze
strany policie. V některých ohledech jsou značně stigmatizovány a osočovány ze strany svých
kolegyň na trase, a to kvůli užívání drog a ochotě
poskytovat sexuální služby levněji. V jiném ohledu
jsou ony zase větší hrozbou pro ostatní ženy
zde stojící, protože z jejich strany dochází častěji
k fyzickému napadení jiných žen (více Frýbert,
2010). Je pro ně také těžší kvůli závislosti opustit
svět sexbyznysu, protože závislost jim neumožňuje
nastoupit do legálního zaměstnání (více Frýbert,
2013).
Nutkání po droze je silné, a tak jsou tyto ženy
ochotnější jít za méně peněz do riskantnějších
praktik a do rizikovějších situací. Tím, že jsou pod
vlivem drog, dochází také častěji ke stavům, kdy
nad sebou nemají kontrolu. Pro ilustraci jeden
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zkušenosti následující klientka: „Zákazníci se pak
na tebe koukají jinak, skrz prsty, nebo vůbec k ničemu nedojde, když zjistí, že bereš drogy. Zákazník
dá vždycky přednost holce, co nebere. Bojí se, že
feťačky kradou, jsou nakažený, bojí se jich. Druhá
skupina chlapů zase chce, abych jim vyprávěla,
jaké to je a co to se mnou dělá.“ Setkali jsme se
naopak s případy, kdy injekční stříkačka klientku zachránila v ohrožení. Jedna ji použila jako
zbraň a zákazníkovi ji zabodla do nohy. Druhá ji
na zákazníka vytáhla s falešným tvrzením, že je
stříkačka nakažená a že ho píchne, pokud toho
nenechá. Některé ženy také nechtějí, aby zákazník
viděl vpichy na rukou, což by ho mohlo odradit.
Volí proto pro aplikaci méně viditelná, zato však
více riziková místa, jako jsou například třísla.

příběh, kam až to může dojít: „Jednou jsem takhle
najetá usnula při kouření… Ten řidič tiráku byl ale
trpělivej, nechtěl mě budit. Když jsem se vzbudila,
tak jsem byla akorát překvapená, že se ještě ne-udělal.“ Ve výzkumu mezi klientkami Ulice ohledně jejich zkušeností s násilím se také potvrdilo, že
uživatelkám drog se děje násilí mnohem častěji
ve srovnání s těmi, které pod vlivem drogy nejsou
(Vrbová a kol., 2012).
Vzhledem k jejich závislosti nad nimi mají policisté větší moc či převahu. Uživatelky drog jsou
méně ochotny se bránit policii a spíše například

Artefakty z trasy – pracovní obuv /
foto: Jiří Frýbert

Případ vyhlášky obce Vejprnice

podepíší pokutu bez důkazů. Také se kvůli policii
zpronevěřují zásadám harm reduction 15 , protože
nechtějí, aby u nich policista či strážník objevil
stříkačky (více Frýbert, 2014). Policisté a strážníci
také nezřídka postupují v rozporu se zákony, když
ženám jejich injekční materiál a potřebné parafernálie 16 zabavují a ničí.
Principy harm reduction jdou často také stranou kvůli zákazníkům. Ani kvůli nim si ženy nechtějí příliš brát čisté stříkačky, aby jim například
nevypadly v autě z kapsy, nebo aby je zákazník
neviděl u nich v kabelce. S těmito situacemi má

15	„Jako ‚Harm Reduction‘ (HR – obvykle se ne-

ré se šíří sdílením injekčního náčiní při nitro-

překládá do češtiny) se označují přístupy sni-

žilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním

žování či minimalizace poškození drogami

stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko

u osob, kteří v současnosti drogy užívají a ne-

AIDS by mělo být správněji uvedeno HIV.

16	Pojmem parafernálie označujeme další zdra-

Výše popisované situace se ve většině případů
týkaly žen pracujících v Plzni a jsou ovlivněny
plzeňskou vyhláškou zakazující prostituci. Důvody
a průběh vzniku této vyhlášky byly již dostatečně
popsány (Matoušek, 2010), stejně tak její dopady
na sexuální pracovnice i přístup policie (Frýbert,
2014). V souvislosti s tématem této publikace je
však vhodné se ještě podívat na to, jak vznikla
vyhláška obce Vejprnice, co se dělo při jejím zavádění do praxe a jakým způsobem bylo vymáháno
její dodržování.
Když Plzeň vydala na konci roku 2004 svoji první vyhlášku zakazující prostituci, některé ženy se
přesunuly za hranice města. Jednalo se o úzkou
silnici, která vedla lesem a směřovala na hraniční přechod Rozvadov. Zhruba po 1,5 kilometru
za hranicí Plzně se nachází velké odpočívadlo
s parkovištěm pro kamiony, motorestem a čerpací
stanicí. Některé ženy s nabídkou svých služeb doputovaly až sem a spolu s nimi i terénní pracovníci

17 Text obou vyhlášek je téměř totožný, novější verze však obsahuje přílohu se seznamem

votnický materiál, který slouží k méně riziko-

pozemků. Tím specifikuje, která veřejná pro-

dalších tělesných komplikací, dlouhodobého

vé injekční aplikaci drog. Patří sem například

stranství má zastupitelstvo na mysli. Jedná

jsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali.

působení vysokých dávek, předávkování, so-

sterilní voda, alkoholové tampony či bavlněné

se o všechna veřejná prostranství v obci, ale

HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit

-ciálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti“

filtry.

čísly jednotlivých pozemků to důsledně kon-

riziko život a zdraví ohrožujících infekce, kte-

(Kalina, 2001, s. 43). Poznámka autora: místo

kretizuje.

a pracovnice. Na konci první dekády tohoto století
došlo ke stavebním úpravám komunikace, která
vede lesem na toto parkoviště. Z dvouproudové
silničky se stal čtyřproudý dálniční přivaděč, který
byl uveden do provozu na konci roku 2011. Díky
tomu přestaly stát ženy v úseku lesa a koncentrovaly se v okolí motorestu a čerpací stanice.
Dne 1. 5. 2013 nabyla účinnosti Vyhláška obce
Vejprnice č. 1/2013 O zákazu prostituce na území
obce Vejprnice. Ta byla o několik týdnů později
nahrazena obdobnou vyhláškou – Vyhláška obce
Vejprnice č. 3/2013 O zákazu prostituce na území
obce Vejprnice.17 Klientky se o vyhlášce, respektive
o tom, že se něco změnilo, dozvěděly na začátku
května 2013 následovně: „Najednou tady začala
jezdit policie, kontrolují nás a říkají nám, že tady
už nesmíme stát. Že jinak dostaneme pokutu třicet
tisíc. Byli hnusný a prý, jestli chceme šlapat, tak
ať jedeme do Dobřan nebo do Touškova, tady už
nás nechtějí vidět.“ Když jsme se o nastalé situaci
snažili zjistit více, dozvěděli jsme se o vydané vyhlášce. Při bližším zkoumání jsme pak přišli na to,
že oblast parkoviště a motorestu je rozdělena
mezi tři obce, a to Vejprnice, Líně a Plzeň. Vyhláška tedy platí jen na části prostoru, kde se ženy
pohybují. Začali jsme klientkám vysvětlovat obsah
vyhlášky, potřebné paragrafy z přestupkového
zákona a správního řízení, a jak argumentovat při
jednání s policií. Rozdali jsme jim mapy, kde bylo
rozkresleno, do jaké části této oblasti vyhláška
zasahuje a kde již neplatí. Z vyprávění klientek
vyznělo, že při dalších kontrolách byla policie
značně zaskočena. Klientky se byly schopné bránit
a nenechaly si již líbit tvrzení, že platí zákaz prostituce v celém prostoru. Situace se pak uklidnila,
k žádné zásadní změně nedošlo, ženy nezmizely
a policie jen občas provedla kontrolu, ale dále
vzniklý stav neřešila. Aby se ženy vyhnuly poru-
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šování vyhlášky, přesunuly se na místo, kam již
vyhláška nezasahovala. Podle jejich tvrzení však
pro nabízení služeb není tak výhodné, utíkají jim
kšefty od řidičů kamionů, kteří parkují v jiné části.
Také část zákazníků prý přestala jezdit, protože
se zalekli vyhlášky.18 Stejně jako v případě Plzně
i zde obavy a strach platily na ženy jen po omezenou dobu a postupně se vše vrátilo do starých
kolejí. Za zajímavost stojí kontrola policie z června
2013, kdy nám jedna klientka vyprávěla: „Nedávno
nás kontrolovala policie. Ptali se nás, jestli máme
kalhotky, že těm, co je nemají, dají pokutu.“ Zřejmě
by v takovém momentu chtěli operovat tím, že
ženy budí veřejné pohoršení, což patří mezi
přestupky proti veřejnému pořádku v § 47 Zákona
o přestupcích.
V dubnu 2014, zhruba po roce působení
vyhlášky, vyšel v Plzeňském deníku článek, který
konstatoval, že Policie ČR ženy kontroluje, ale
nepokutuje za porušení vyhlášky, neboť toto jim

není lehké prokázat. Obec v té době uvažovala
o tom, že by na místo vysílala člena přestupkové komise, který by se pokutování zhostil přímo
na místě (Korelus, 2014). Vejprnice obecní policií
nedisponují, prostor spadá pod Obvodní oddělení
Policie ČR v Nýřanech.
Situace se znovu vyostřila až na konci srpna
2015. Tehdy přijela policie kvůli oznámení, že jedna z klientek dostala za službu zaplaceno falešnou bankovkou, která měla být v hodnotě 20 eur.
Další z klientek nám následně popisovala kontakt
s policií: „Byli strašně naštvaní, až jako nepříčetní,
a že už mají dost problémů, které v poslední době
na pumpě jsou (pozn. autora: o několik dní dříve
se zde tři klientky popraly a předtím někdo ohrožoval jinou klientku pistolí). Řekli nám, že dnes nás
ještě nechají, ale od zítřka už tady nechtějí nikoho
vidět stát, a pokud ano, tak nás odvezou na úřad
do Nýřan. Že prý to tady celé zlikvidujou, už toho
mají dost. Mají už plný zuby toho, sem furt jezdit

„My nechceme mít problémy,
tohle je pro nás strašně nepříjemný.
My chceme mít klid, ne se s nima dohadovat. Už tak je to tady náročný na psychiku a teď myslet ještě na tohle… Radši půjdu stát  jinam a uvidím, jak se to vyvine.“
18	Protože ženy potřebují pravidelně vydělat

vybírat zákazníky, je ochotná jít níže s cenou,

ně přenosných nemocí či celkově větší ohro-

určitý obnos peněz, je nedostatek zákazníků

přistupuje na rizikovější praktiky a je nucena

žení bezpečnosti dané ženy.

velkou komplikací. Aby sexuální pracovnice

poskytnout službu většímu počtu zákazníků.

takovou situaci kompenzovala, přestává si

To pak přináší větší ohrožení nákazou sexuál-

Mapa čerpací stanice Pap Oil Vejprnice, kterou rozdával
TP Ulice sexuálním pracovnicím v souvislosti s vyhláškou obce Vejprnice
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něco řešit.“ Klientka se ohradila, že stojí na území
Líní, které nemají žádnou vyhlášku, a tudíž ani
žádný zákaz. Na to jí prý policista odvětil, že se
s Líněmi dohodli a jejich území už teď spadá pod
Vejprnice. Klientka byla z tohoto kontaktu velmi
špatná: „My nechceme mít problémy, tohle je pro
nás strašně nepříjemný. My chceme mít klid, ne
se s nima dohadovat. Už tak je to tady náročný
na psychiku a teď myslet ještě na tohle… Radši půjdu stát jinam a uvidím, jak se to vyvine.“ Ten den
jsme mluvili ještě s otcem oné ženy, která dostala
falešnou bankovku, to on zavolal policii. Ke kontaktu s policií uváděl: „Byli naštvaný, že jsem je
volal, prý víme, že tady nemáme co dělat, že je to
tady zakázaný. Prý zařídí, aby tu holky už nestály.“
Těžko komentovat výroky policie, kdy sděluje
nepravdivé informace o tom, jak jedna obec
přechází pod správu druhé obce. A těžko také
chápat, že si policie stěžuje, že musí vykonávat to,
k čemu byla zákonem zřízena. Je účelem policie
vystrnadit pryč toho, kdo je obětí trestné činnosti,
nebo tuto trestnou činnost vyšetřovat? I kdyby se
jim dotyčné osoby podařilo vyhnat, přesunou se
pouze jinam, čímž problém nezmizí, jen si ženy
příště rozmyslí, zda násilí na nich páchané hlásit.
V následujících dnech byly některé ženy opakovaně odvezeny na služebnu policie do Nýřan.
Jako důvod k odvozu jim policisté dle tvrzení
klientek sdělovali, že jim zde zakázali stát, a ony

zde přesto stále stojí. Na služebně si jednu
po druhé brali do kanceláře a dle slov klientek je
nutili podepsat pokutu. Nikdo je prý neinformoval
o možnosti, že pokutu podepsat nemusí, či o jejich jiných právech. Policisté jim prý vyhrožovali,
že budou jezdit každý den, že už mají dost toho,
jak jim neustále přidělávají starosti. Ženy tedy
pokuty podepsaly. Nejednalo se však o pokuty
kvůli porušení vyhlášky o zákazu prostituce. Šlo
o pokuty za odhazování odpadků dle Zákona
o přestupcích a dále za chůzi po špatné straně
vozovky dle Zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Po těchto událostech zaslal na začátku září náš program prostřednictvím ředitele
dopis na služebnu do Nýřan. V něm jsme policisty
požádali o schůzku vzhledem k znepokojivým
informacím od klientek. Vození klientek na služebnu náhle ustalo. Pravidelné kontroly ze strany
policie zakončené udělením pokuty pokračovaly
ještě několik dní. Stejně tak upozorňování žen,
že zde mají zakázáno stát a že mají odejít. Což je
opět nepravdivá informace, vyhláška nezakazuje
stát u krajnice. Aby ženy prokázaly dobrou vůli,
nasbíraly několik pytlů odpadků, které tady za několik posledních měsíců vyházely. Tuto činnost
pak ještě zopakovaly. V druhé polovině září se
situace zklidnila, policie většinou již jen projížděla,
a pokud ženy nestály na území Vejprnic a chodily
po správné straně silnice, již je ani nestavěla.
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Na začátku října roku 2015 se ředitel naší
organizace sešel s vedoucím oddělení služebny
v Nýřanech. Vedoucím byla odmítnuta tvrzení, že
by ženy byly k podpisu pokut nuceny nebo nebyly
dostatečně informovány o svých právech. Policisté
jen v souladu se zákonem pokutují za přestupky,
za porušení obecní vyhlášky blokovou pokutu udělit nemohou, taková zjištění pouze hlásí na obec.19
Dále sdělil, že starostové obcí Vejprnice a Líně
dostávají neustále stížnosti na chování žen. Jedná
se o porušování veřejného pořádku včetně odhazování odpadků a vzbuzování veřejného pohoršení
vyzývavým oblečením, narušování silničního provozu, obtěžování cyklistů a řidičů. Myslivci si stěžují
na to, že jim mizí zátarasy a auta zajíždějí do lesa.
Dále upozorňoval, že by bylo vhodné, aby si ženy
urovnaly vztahy mezi sebou navzájem a policisté
tam nemuseli jezdit řešit spory jednotlivých skupin
žen mezi sebou. Ředitelem bylo rozhodnuto, že
se budeme klientkám snažit vysvětlit jednotlivé
přestupky a budeme se snažit je odradit od jejich
páchání. Tím pádem si na ně nebude nikdo stěžovat a nebudou dostávat pokuty.
V závěru roku 2015 byla situace již zklidněna
a vlastně na první pohled zůstalo vše ve starých
kolejích. Ženy se snad jen méně zdržují na území Vejprnic a více si dávají pozor na odhazování

odpadků. Na jejich bezpečí to však mělo negativní vliv. Na začátku prosince nám jedna klientka
sdělila, že ji před několika týdny zmlátil zákazník,
ale ona to na policii nehlásila, nechtěla, aby jí
pak vyčetli, že je zase otravuje, jako to udělali
v případě, když volali kvůli falešné bankovce.
Na konci listopadu prostorem projíždělo větší
policejní vozidlo a z jakéhosi amplionu na jednu
z klientek volali: „Dobrý den, kozy ven.“ Ve světle
výše popsaného zjištění je tato událost, jakkoliv
nepřípustná, poměrně zanedbatelná ve srovnání
se ztrátou důvěry v práci policie a se strachem,
který teď ženy pociťují v případech, kdy by se
na policii měly obrátit.

Závěr

Dokud budeme situaci řešit represivní vyhláškou
a nebudeme mít zákon, který by sexuální pracovnice a pracovníky podporoval, bude to stále
interakce dvou rozdílných světů. Zájmem všech
by však mělo být, aby to byl svět pouze jeden.
Praxe dostatečně ukázala, že vystavovat sexuální
pracovnice protiprávnímu jednání či se je snažit
vytlačit na okraj, mimo zrak veřejnosti, ničemu
neprospívá. Jestliže je cílem vyhlášek dostat ženy
za hranice obce, pak tento cíl naplňován není.
Ženy, které si tuto formu výdělku zvolily jako

Čerpací stanice Pap Oil Vejprnice / foto: Jiří Frýbert

Praxe dostatečně ukázala, že
vystavovat sexuální pracovnice
protiprávnímu jednání či se je
snažit vytlačit na okraj, mimo
zrak veřejnosti, ničemu neprospívá.

19	Úřednice z Odboru sociálního a správního

že v roce 2013 nebyl oznámen žádný podnět

ženo 5 pokut, z toho 4 osobám, které služby

Městského úřadu Nýřany, která má na sta-

k přestupku týkající se vyhlášky obce Vejprni-

nabízely, a 1 osobě, jež služby požadovala.
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regulérní obživu, to neodradí, jen ze sebevědomých žen budeme dělat marginalizované občanky.
Ženy, jež k prodeji sexuálních služeb přistoupily
z důvodu nouze, to také neodradí, jejich sociální
situaci to však pomáhá jen zhoršovat. Jestliže
je cílem vyhlášek a represivního chování policie
vytlačit ženy na okraj společnosti, tak tento cíl se
daří naplnit. Na příkladech v textu jsem ukázal, že
chování policie není vždy takové, jaké by mělo být,
a vede ženy k tomu, že se v momentě, kdy jim
někdo ublíží, raději neozvou. Marginalizace pouličních sexuálních pracovnic se tímto přístupem
ještě prohlubuje.
U některých klientek Ulice v posledních letech
pozorujeme, že na trase tráví mnohem méně času
než dříve. Není to úspěchem vyhlášky, ale tím, že
se změnily jejich životní podmínky. Markantní je to
například u uživatelek drog. Ty, které nastoupily
do substituční léčby, z trasy zmizely. Jejich hlavním
důvodem k prostituci byl zisk peněz na opioidy,

místo toho nyní dostávají pod dohledem lékaře
metadon, který je hrazen zdravotní pojišťovnou.
Změnu na trase nečekaně přinesla i změna na černém trhu s opioidy. Dříve ženy musely vydělat
několik tisíc denně na heroin. Od té doby, co heroin nahradily tablety Vendal retard či fentanylové
náplasti, stačí ženám vydělat na drogy cca 500 Kč
za den. Jejich výdaje se tak výrazně snížily a nemusí stát na trase od rána do noci. Vliv na snížení
výdajů, a tudíž na menší počet hodin strávených
na trase, měla také změna v přístupu k financování
bydlení. Když začala éra ubytoven, mnoho klientek
z trasy začalo bydlet tam. Náklady na bydlení
jim byly plně hrazeny z doplatku na bydlení ze
systému pomoci v hmotné nouzi. Několikaleté
zkušenosti nám ukazují, že snahy policie účinné
nejsou a že rozhodují jiné věci. Počet žen na trase
se nemění, ale pokud se změní okolnosti v jejich
životě, změní se i množství času na trase strávené,
či se zcela změní způsob jejich života.
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Od té doby, co
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výdaje se výrazně
snížily a nemusí
stát na trase od
rána do noci.
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SEDM VZKAZŮ PRO POLICII
A STRÁŽNÍKY OD ORGANIZACÍ
POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY SEXUÁLNÍM
PRACOVNICÍM

Sexuální práce nebývá prací první volby a není snadným zdrojem obživy. Mnohdy je nejpřijatelnější
možností, jak důstojně uživit sebe a své děti, v některých případech i strategií pro přežití. Ženy, které
sexuální služby poskytují, jsou navíc vystaveny nejen společenské stigmatizaci, ale i riziku násilí, jež je
umocněno stávajícím legislativním prostředím. Pokuste se porozumět jejich situaci a pomozte předcházet další stigmatizaci a sociálnímu vyloučení.
Budujte průběžně vztahy důvěry se ženami, které poskytují sexuální služby. Devět z deseti žen,
jež poskytují sexuální služby, zažilo nějakou formu násilí. Důvěru v policii jich má však jen malá část.
Pokud se tyto ženy stanou obětí trestného činu nebo jeho svědkyní, je větší šance, že situaci nahlásí
a na jejím vyšetřování budou spolupracovat, v případě, že budou mít s policií předchozí dobrou zkušenost. Pamatujte také, že ženy, které poskytují sexuální služby, si o svých zkušenostech s policií navzájem
řeknou.
Čas, který věnujete poučení zvláště zranitelných obětí či poškozených o jejich právech, není
ztracený čas. Každá zvláště zranitelná oběť či osoba, která byla poškozena trestnou činností, má právo
na to, aby byla poučena způsobem, jemuž porozumí. To, že člověk chápe situaci a svá práva, může snížit
jeho stres a ve výsledku usnadnit vaši vzájemnou spolupráci.

4

Ženy mnohdy trápí či rozčiluje, že nevědí, co se stalo s jejich trestním oznámením. Mohou mít
pocit, že policie na jejich případu nepracuje, či trpět obavou, že se jim násilník později bude mstít. Poučte oznamovatelky, že mohou žádat informace o tom, jak bylo s jejich oznámením naloženo, či o tom,
zda byli pachatel či pachatelka propuštěni z vazby nebo výkonu trestu.

5

Závislost na drogách je nemoc. Lidé, kteří jsou závislí, za sebou mohou mít traumatické či jinak složité
situace, které je k drogám přivedly. Odsuzovat jejich situaci nic neřeší. Stejně jako ostatní mají nárok
na důstojné zacházení a respektování svých zdravotních potřeb. Navíc potřebují přístup k odborné pomoci, aby se mohli léčit, či k prostředkům, které snižují rizika a negativní následky užívání drog.

6

Vlastní stříkačky a parafernálie jsou prostředkem, jak chránit nejen svoje zdraví, ale také snižovat riziko nákazy v ostatní populaci. Při kontaktu s lidmi, kteří je mají při sobě, jim je ponechte. Pokud
to situace vyžaduje a tyto věci musí být odebrány, vraťte jim je co nejdříve. Člověk, který je závislý, aplikaci drogy bezpodmínečně potřebuje. Pokud nemá své jehly a další věci, může využít cizí. To vystavuje
jeho i další osoby riziku nákazy některou z infekcí.

7

Zneužití strachu, že se dostaví abstinenční příznaky, k tomu, aby člověk podepsal souhlas
s pokutou či jiný protokol, je prostředek nedovoleného nátlaku. Jednejte fér a podle práva v každé
situaci. Také lidé, kteří trpí závislostí na drogách, mají nárok na důstojné zacházení.
Doporučení shrnují podněty, které zazněly v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu
na expertní diskusi 1, jíž se účastnili zástupci a zástupkyně různých složek policie, strážníků, samospráv,
vzdělavatelů a nevládních organizací, na společné stáži v norském Oslu2 a na odborné konferenci3.

1	 Konaná v Praze dne 10. 5. 2016.

2	 Uspořádána 12.–16. 10. 2015.

3	Konference Strukturální násilí a ženy v sexbyznysu, konaná 16. 6. 2016 v Praze.
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VYMÝTIT REPRESÍ

Rozhovor se Stanislavem Hyžíkem, metodikem Městské policie Praha pro prostituci a nealkoholové
toxikomanie
Stanislav Hyžík / Jiří Frýbert

Obvodní ředitelství městské policie Praha / foto: Jan Losenický
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JF: Má Městská policie Praha vnitřní předpis
k tomu, jak přistupovat k fenoménu prostituce?
Když jsem se díval do zpráv o činnosti za jednotlivé roky, které jsou vyvěšené na vašich
stránkách, tak tam se o prostituci většinou
mluví jako o sociálně negativním jevu nebo
o jevu, který je nežádoucí. Působí to na mne
tedy tak, že je to něco, co by mělo zmizet, co
by nemělo existovat.1
SH: Podrobný předpis nemáme, domnívám se,
že ani není třeba, soustředíme se v této oblasti
především na metodickou rovinu a podporu, ta je
pak uplatňována ve výkonu služby strážníků. Víme
všichni, že prostituce tady byla odjakživa, že ji
nelze nějak vykořenit a už vůbec ne represemi. To už historie několikrát ukázala. Takové snahy
mi spíše připomínají „hon na čarodějnice“. Nemyslím si proto, že by mělo být cílem městské
policie úplně zlikvidovat pouliční prostituci.
Připomínám, že účelem zřízení obecní policie bylo
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tedy plnění úkolů v rámci působnosti obce.
Jejich široké spektrum zahrnuje především rušení
nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, požívání alkoholu na veřejnosti, drobné krádeže, pátrání po hledaných osobách i pachatelích
trestných činů atd., prostituci musíme vnímat jako
dílčí součást. Jde tedy o to, aby veřejný pořádek
byl dodržován ve všech směrech dle bezpečnostní situace.
JF: Jak se díváte na to, jaká je stávající úprava,
respektive minimální úprava prostituce v české legislativě, a jaká změna nebo jaká nová
opatření by podle vás měla nastat?
SH: Dnes je to částečně regulované, a to některými podzákonnými akty, jako jsou vyhlášky a nařízení měst. A pak jsou některá zákonná ustanovení, například nelze nabízet a poskytovat sexuální
služby v blízkosti základních škol a podobných
zařízení. To ale považuji za nedostačující. Osobně
se domnívám, že by se to u nás mělo zregulovat na nějakou přijatelnější úroveň, inspiro-

1	Rozhovor proběhl 5. 2. 2016 v rámci projektu
Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu.

vat bychom se měli především v Rakousku
a Německu, neboť právě s těmito zeměmi máme
nejdelší společnou historii ve všech oblastech
života. To je optimální cesta. Dovedu si představit
vznik interdisciplinárního týmu, který by tyto
země navštívil a provedl celkovou analýzu
možného řešení, tedy co u nás lze aplikovat a co
nikoli. A pak teprve se pokusit o něco tady.
Týká se to i finanční stránky věci. Když už někdo
bude postaven na roveň nějakého podnikání,
tak se musí stejným způsobem podílet i přispívat
do daňového systému, až pak může očekávat
adekvátní zákonnou ochranu. Mělo by to mít
prostě nějaké mantinely, aby hlavně strážníci
věděli, co mohou a mají kontrolovat. Stávající
stav to v dostatečné míře neumožnuje. Neodpustím si sarkastickou poznámku, že například
noční kluby se vydávají za různá zábavní nebo
masážní centra a stát to stále přehlíží, čímž však
hraje roli nezodpovědného „pasáka“. Kdyby byl
zodpovědným „pasákem“, tak by tuto činnost
zreguloval na kultivovanější úroveň.
JF: Jak nahlížíte na obecní vyhlášky o zákazu
prostituce?
SH: S ohledem na absenci zákona o regulaci
prostituce mají vyhlášky i nařízení stále svoje
opodstatnění a nadále přispívají k ochraně veřejného pořádku. Za posledních 25 let
výrazně klesl také počet prostitutek na ulici,
čemuž přispělo zatčení i následné odsouzení
několika kuplířských gangů. Počet prostitutek se
ustálil na určitém tolerovatelném počtu a to platí
i v současnosti. Přijaté regulující právní předpisy
hlavního města a jejich naplňování měly zásadní vliv i na změnu chování prostitutek, které se
předtím i na počátku chovaly agresivně, stoupaly si do silnic a zastavovaly rozjetá vozidla. Byly
obnažené, naznačovaly kopulativní pohyby atd.,
z toho důvodu byly řešeny uložením blokových
pokut, byly také předváděny k podání vysvětlení
přestupku atd. Ovšem za období posledních 5 let
k takovému chování prakticky nedochází a strážníci
prostitutky spíše z místa jen vykazují. Prostitutky
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zpravidla postávají na svých místech, kde čekají
na svou převážně stálou klientelu. Takže z hlediska veřejného pořádku si myslím, že se to dostalo
na klidnější úroveň. Také počet stížností občanů
klesl. Když to srovnám třeba s Vídní, tak Praha
je na tom mnohem lépe, co se týká počtu žen
živících se pouliční prostitucí. Z námi prováděných
kontrol v uplynulých letech vyšlo najevo, že v Praze
se věnuje pouliční prostituci zhruba 100 žen. Denní
výskyt ovšem nepřesahuje 14 osob za noc. Je také
důležité rozlišovat sezónu, v létě jich je někdy 16 až
18, ale oproti Vídni jsou to počty nesrovnatelné.
JF: Změnila vyhláška nějak vaši práci?
SH: Předtím nebylo možné nic postihovat, bylo
jen rušení nočního klidu apod. Vyhláška začala
přesně postihovat tento negativní jev, na který si
právem stěžovali občané. Nicméně stále tady
absentuje základní norma, takže zákonitě
musely přijít náhradní právní instrumenty,
které postihují nabídku a poskytování sexuálních služeb ve veřejném prostoru. Vyhláška
plní svoji roli v oblasti veřejného pořádku pro
všechny, jak pro občany, tak pro policii.
JF: Máte představu, jak praxe těchto vyhlášek
dopadla na každodenní životy sexuálních pracovnic? Má vyhláška například dopad na míru
kriminality, která je na nich páchána?
SH: Vyhláška je do jisté míry zkultivovala, už to
nejsou agresivní prostitutky, které div neskočí pod
auto, aby na sebe upoutaly pozornost anebo aby
získaly klienta. Už to jsou dámy, které stojí opodál
nebo postávají u budovy a očekávají své klienty.
Takže určitě to mělo dobrý vliv i na ně. Tím, že
podstupují kontroly a hlídky strážníků se tam
pravidelně vyskytují, tak ta děvčata jsou svým
způsobem pod větší kontrolou i s ohledem
na násilí na nich páchaném ze strany problémových klientů a jiných násilníků. Počty prostitutek usmrcených jejich klienty jsou dostatečně
alarmující. Takže je nutné to vnímat i z tohoto
pohledu, že to není jenom o tom, že by strážníci
nebo policisté neustále někoho kontrolovali, ale
oni tam plní především preventivní roli.
JF: V některých západních zemích města volí
jiný přístup a zřizují takzvané tippelzóny. Je
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z pohledu strážníka lepší, aby byla vyhrazena
nějaká zóna, nebo aby platila vyhláška, která
nařizuje plošný zákaz pouliční prostituce?
SH: Já jsem si zpočátku myslel, že by plošný zákaz
mohl být efektivní, ale postupem času jsem zjistil,
že to tak fungovat nemůže, protože vymýtit
prostituci prostě nejde. Tak si myslím, že tippel-zóny by mohly být jistým řešením. Kdyby byly
v Praze na mnoha místech, tak by to bylo hodně
špatně, není to nic příjemného pro tu danou
oblast, když se z toho stane nějaká zóna, asi je to
nešťastné zjištění pro ty občany, kteří tam bydlí
poblíž, ale zase z hlediska celé Prahy by to řešení
bylo. Ale víme z příkladů Německa i Švýcarska,
že prostě tippelzóny fungují a že jejich policie to
má plně pod kontrolou. Otázkou zůstává, kde
v naší metropoli takové místo zřídit, rozhodně
by však mělo být mimo hlavní centrum.
JF: Co by tedy tippelzóny mohly přinést pozitivního?
SH: Bylo by to jednoznačné, bylo by povolené
místo a pro tuto klientelu by byl prostě vymezen
prostor. Už by nebyl obtěžován turista, občan,
rezident. Už by všichni věděli: ano, tady v této
zóně jsou přesně daná pravidla. No a v konečném důsledku by byly v jisté míře ochráněny
i prostitutky.

Strážníci jako zdroj pomoci pro ženy
JF: My se často setkáváme s tím, že ženy poskytující sexuální služby mluví o nedůvěře vůči
policistům nebo strážníkům. Tato nedůvěra
pak ztěžuje přístup ke spravedlnosti, protože
ženy se na strážníky či policisty neobrací s tím,
když se jim něco děje. A vlastně se ukazuje, že
represe nevede k žádným výsledkům a dochází
k zamezení přístupu ke spravedlnosti. Jak to
vidíte vy?
SH: Nevím, z čeho ten pocit vychází, ale co se
týká činnosti městské policie, tak tam o represi
nemůžeme skoro ani mluvit. Represivní opatření byla v posledních letech vůči těmto osobám
využívána ve velmi slabé míře. Nemohu hovořit
za policii, ale z naší strany spíš hrajeme preventivní roli, v tomto ohledu. Máme déle sloužící

strážníky okrskáře, kteří tato děvčata dobře
znají. Myslím, že se na ně můžou kdykoliv
obrátit, když budou potřebovat pomoc, to ale
platí pro každého občana.
JF: Myslíte si, že úkolem městské policie je zajistit, aby práce žen, které poskytují sexuální
služby, byla bezpečnější? Je úkolem městské
policie ochránit tyto ženy, nebo je důležitější
ochránit třeba veřejný pořádek?
SH: Já bych to takhle úplně nerozděloval, protože
když se podíváme do základních úkolů, tak stejně
jako Policie ČR, tak i městská policie chrání
životy, zdraví, majetek. Také dohlíží prostě
na dodržování různých vyhlášek, zákonů a tak
dále. Ta priorita je daná, nejdříve život, zdraví,
majetek a pak teprve nějaké vyhlášky, to je jasná
hierarchie. Poté to spočívá na každém individuálním přístupu strážníka, jak zváží řešení dané
situace. To je dost důležité.
Musíme ale také jasně říct, jakou roli má strážník a v jaké roli je prostitutka. Strážník nemůže
dělat ochranu prostitutce. Stát na místě a kontrolovat, jestli ji nějaký klient neudeří, to nelze.
To by se v podstatě z toho strážníka stal pasák
ve službě. Strážník má na starosti stanovenou
lokalitu a kdokoli, kdo naruší veřejný pořádek, tak
je řešen bez ohledu na to, o koho se jedná.
JF: Jedna z klientek nám popsala situaci, kdy
byla znásilněna několika muži. Byla skoro
nahá a žádala na Karláku strážníky o pomoc.
Ti ji odbyli s tím, že si za to může sama, že
tam nemá co dělat. Pomohl jí pak nějaký
muž tak, že ji vzal do auta a zajistil jí alespoň
deku. Co by se muselo změnit, aby se takovýto případ se už nestal?
SH: Přiznám se, zní to otřesně. Já si to nedokážu
představit a je to v první řadě tvrzení proti tvrzení. Osobně o tomto případu nic nevím. Protože
to není ověřený případ, tak se k tomu ani nemůžu
vyjadřovat, protože je to informace z kategorie
„jedna paní povídala“. Bohužel to tak musím říct.
Strážníci moc dobře vědí, že se předávají tyto
věci policii. A policie by měla zahájit trestní stíhání
vůči tomuto pachateli, vypátrat jej a sbírat důkazy
a stopy.

JF: Pokud tedy žena nebyla se zásahem strážníků spokojena, měla podat stížnost?
SH: Přesně tak, protože co je psáno, to je dáno.
Každá instituce má své kontrolní orgány.
Pokud by se to opravdu stalo, tak je to samozřejmě netolerovatelné. Městská policie má
fungující kontrolní mechanismy, pokud by došlo
k nějakému excesu, tak bude neprodleně řešen.
Podotýkám, že každý vedoucí pracovník má
svůj díl zodpovědnosti za své lidi. Do jisté míry
za ně zodpovídá. A pak každý jedinec má také
svůj podíl odpovědnosti, kdy zodpovídá pouze
sám za sebe. Když někdo skutečně selže natolik,
že se dopustí jednání, které může zakládat znaky
trestného činu, tak je potom jasné, že v případě
jeho odsouzení se s takovým člověkem musíme
rozloučit, jak ukládá zákon.
V praxi je ale důležité si pamatovat, že pokud něco chci oznámit, tak na to musím mít
zpravidla svědky nebo nějaký důkaz, o který
se dá opřít, jinak věc nelze dořešit, zůstane u tvrzení proti tvrzení.
JF: Když se nám ženy svěřují s tím, že nemají
důvěru v policisty či ve strážníky a že radši
nebudou nic hlásit, když se jim děje nějaké
násilí nebo příkoří, tak kde se dá začít, aby ty
ženy přestaly smýšlet takhle a hlásily to?
SH: Já si myslím, že každá taková osoba, která
je obětí někoho, tak by si to neměla nechávat
v sobě, nesmí si to nechat líbit. Nejde jenom
o tu samotnou osobu, která se stala obětí trestného činu, ona tím, že si to nechá pro sebe, tak
tím de facto posílí pozici pachatele. Neoznámením věci vystaví jiné ženy dalšímu nebezpečí,
čímž zároveň vytváří prostor pro další konání
pachatele, které zpravidla končí s horšími
následky.
Tyto ženy by se měly dozvídat osvětu od nevládních organizací, aby věděly, jak mají postupovat, když – dejme tomu – dojde k situaci,
kdy byly znásilněny nebo jim někdo jinak ublížil.
Stejně tak, pokud nedokáže žena navázat kontakt
s policistou, tak nevládní organizace by měla
zprostředkovat kontakt už rovnou se specialistou, nikoli s tím strážníkem nebo policistou
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na ulici, ale de facto se specialistou z kriminální
služby a ten by měl potom začít pracovat na tom,
zda tedy skutečně ten případ otevřít.
JF: Ještě se setkáváme s praxí, kdy ta žena,
pokud něco oznamuje, tak se tím vlastně
přiznává, že porušila vyhlášku. Ve finále se to
obrátí proti ní a ještě je nakonec pokutovaná
za porušení vyhlášky.
SH: Pokud vyplyne najevo z jejího jednání, že došlo ke spáchání přestupku, tak ten strážník nebo
policista je povinen konat dle daného zákonného
rámce. V případě oznámení trestného činu
mají úkony trestního řízení absolutní přednost před řešením přestupku. Myslím si ovšem,
že normální kultivovaný policista a strážník by
přestupek neřešil, ale zabýval by se především
okolnostmi, za kterých byl spáchán trestný čin,
a předal věc příslušnému policejnímu orgánu.

Co trápí ženy
JF: Při naší práci se setkáváme s tím, že si
ženy myslí, že jim policisté nebo strážníci nebudou věřit, a že často třeba z jejich pohledu
ta policie víc věří např. zákazníkovi.
SH: To už jsou otázky předsudků, bohužel. Každý musí používat zdravý rozum a individuální přístup, protože každá situace je úplně jiná. Někdo se
nedokáže obhájit a může se dostat do nějaké horší
situace jenom proto, že se právě nedokáže obhájit.
Proto jsou tady potom možnosti, kdy se lze
obrátit na nevládní organizaci, která může být
jakýmsi užitečným filtrem. Je to někdy obtížné
rozhodovat některé věci. Některé prostitutky jsou
agresivní či pod vlivem drog, napadají nebo okrádají lidi. Některé z nich jen zákazníka využijí a pak
mu seberou platební karty i peněženku.
JF: Jedna z věcí, o které jsou ty ženy přesvědčeny, je, že si městská policie vytváří nějaké
seznamy nebo databáze žen věnujících se
prostituci. A zvlášť eviduje, kdo z nich bere
drogy. Je to pravda?
SH: Ne, to nepřipadá v úvahu, neboť to naráží
na několik zákonů najednou. Ani nevedeme, kdo
bere drogy. To lze mimo jiné poznat od pohledu.
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Máme souhrnné informace z kontrol k počtu
osob a ty pak můžeme předávat spolupracujícím subjektům Policie ČR, ale databáze se
jmény rozhodně ne.
JF: Pokud u nějaké ženy zjistíte, nebo se domníváte, že poskytuje sexuální služby, hlásíte
takovou ženu na OSPOD? Kvůli sociálněprávní
ochraně dětí?
SH: Já o tomhle nevím, to je v kompetenci
policie. To už je případ od případu, dejme tomu,
teď jakoby odhlídnu od prostituce, kdyby strážník
na základě místní a osobní znalosti někde poznal
ženu, a nemusí se zrovna jednat o prostitutku,
která by například chodila do herny, tam prohrála
mateřskou a její nezletilé dítě by doma doslova
řvalo hlady, tak pochopitelně, že se okamžitě
kontaktuje policie a ta už pak činí další úkony
i ve spolupráci a v součinnosti s OSPOD.
JF: Pokud žena odmítne podepsat pokutu
uloženou za porušení vyhlášky, můžou ti strážníci říct, že ji musejí teď odvést na služebnu
a předvést?
SH: Ne, to není zákonným důvodem. Chybějící
podpis na pokutě není důvodem k předvedení ani překážkou k uložení pokuty. Je to pouze
projev vůle přestupce. Institut předvedení osoby
obsahuje zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.,
ve znění pozdějších novel.
JF: A dovedete si představit, že nastane
situace, kdy strážníci ženu kontrolují, ona se
prokáže OP, normálně komunikuje, spolupracuje a kromě domnělého porušení vyhlášky
se ničím neprovinila, a oni jí přesto řeknou, že
ji chtějí odvést?
SH: Tak svévolně rozhodně ne, to není žádná
legrace, je to zásah do osobních svobod. Vždy
to musí mít nějaký zákonný důvod a zákon
o obecní policii jasně hovoří, za jakých podmínek lze toto oprávnění uplatnit. Nedokážu
si představit, že by se někdo choval nad rámec
nebo přes rámec, to ne.
JF: Jedna z možností, jak strážník může zasáhnout, je, že tu osobu přiměje nebo donutí,
aby opustila ten prostor. Mohl byste rozvést,

za jakých okolností je to možné a jakým
způsobem?
SH: No tak, pokud někdo tropí nějakou výtržnost nebo porušuje zákon či vyhlášku, tak
jej strážník kromě jiného vyzve, aby upustil
od protiprávního jednání a opustil prostor.
Kdo neuposlechne výzvy strážníka, dopustí
se přestupku. Každý si musí včas rozmyslet své
jednání. Pokud osoba nespolupracuje, strážník
jí dává na výběr, že když nepřestane pokračovat v protiprávním jednání, mohou být proti
ní použity donucovací prostředky. Bohužel
někdy to dojde až k této krajní situaci.
JF: S rozvojem mobilních telefonů jsme se
v poslední době začali setkávat s tím, že při
kontrole občanských průkazů si ten strážník
nebo policista fotí občanský průkaz na mobil.
Může?
SH: To je nepřijatelné. Občanský průkaz je
v režimu ochrany zákona o občanských
průkazech a jakákoli nepovolená manipulace
je pácháním přestupku. Takže ten strážník by
v podstatě páchal přestupek. O tom jsem ještě
neslyšel.
JF: Stává se někdy, že když žena nabízí sexuální služby na ulici, tak strážník zaparkuje
v autě v její blízkosti a třeba tam 15–30 minut
stojí a vědomě kazí kšefty té ženě, protože je
jasné, že v tu chvíli tam nikdo nezastaví. Máte
pocit, že je to účelně vynaložený čas práce
strážníků?
SH: To je takový marný boj některých měst, která
často na tuto činnost používají a najímají bezpečnostní agentury. Myslím si, že je potřeba
jít nějakou kultivovanější cestou, Praha tyhle
praktiky, pokud vím, nepěstuje. Jestliže strážníci něco takového konají, tím mám na mysli
jejich trvalou přítomnost, tak to může být
na příkaz nadřízených v souvislosti s bezpečnostní akcí v daném místě, která ani mnohdy
nesouvisí s prostitucí. Nelze proto za to kritizovat strážníky.
JF: Máte nějaký zvláštní přístup k ženám,
které užívají drogy? Z našich zkušeností většinou ženy, jež drogy užívají, si myslí, že k nim

přistupujete jakoby ostřeji, nebo že jste na ně
víc nepříjemní.
SH: To nelze. Spíš si myslím, že záleží na tom,
v jakém stavu jsou ty uživatelky drog. Zda jsou
schopny vůbec nějaké komunikace. Každý strážník
je vyškolený, hlavně léty praxe ve službě, takže ví,
že to s důrazem u těchto osob nikam nevede. Ví
moc dobře, že musí vést s tím člověkem opravdu
přiměřený rozhovor.
JF: A má městská policie nějaká pravidla, kolikrát třeba za večer mohou ženu legitimovat?
SH: Přihodí se paradoxní situace, může se to stát
jednou, dvakrát, třikrát do roka, kdy jsou velké
bezpečnostní kontroly či mimořádná opatření,
do nichž může být zapojeno několik útvarů i nezávisle na sobě, takže může se jednat o kontrolu
obvodního ředitelství nebo celoměstského útvaru
městské policie i o kontrolu několika složek Policie
ČR, zejména kriminální policie, i součinnostní
kontrolu. Takže ano, může nastat situace, kdy
prostitutka může být kontrolována, dejme
tomu, vícekrát za noc. Rovněž může dojít ke spáchání závažného trestného činu v okolí, a pak
tedy v dané lokalitě probíhá kontrola a opatření
do odvolání. Prostitutka si pak stěžuje nevládní
organizaci, že ji třikrát kontrolovali, ale už nemůže vědět, že zde probíhaly tyto akce nebo
opatření. Jiné důvody z naší praxe neznám.
JF: Z pohledu žen, se kterými jsme mluvili, je
to z toho důvodu, aby jim znepříjemňovali
život, aby jim kazili kšefty a aby je zdržovali
od práce a vlastně jim tím zabraňovali dělat
to, proč tam stojí.
SH: Tak to nevím. Může to být policista, může to
být strážník, ony to často a snadno zaměňují, vidí
jenom policistu a někdy použijí označení strážník
a pak to byl policista nebo dokonce pracovník
bezpečnostní agentury najaté obcí. Nutno dodat,
že i valná část veřejnosti si tyto složky často plete.
Strážník tam nikdy nestojí náhodně, neboť
v lokalitě plní jemu svěřené úkoly, které ani
nemusí souviset s výkonem prostituce.
JF: S tím souvisí i další stížnost, kdy zkontrolování občanského průkazu může trvat 5
minut, ale strážníci to neúměrně prodlužují až
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chází s těmito ženami do kontaktu? Čeho
by se ty ženy měly vyvarovat, aby strážníka
nenaštvaly?
SH: Měly by ke strážníkům přistupovat stejně tak
jako strážník k nim. Tolerovat se a chovat se slušně,
nevykřikovat sprostá slova a tak dále. Takže jestli
strážníka může něco naštvat, tak si myslím, že
prostitutka, která jej verbálně napadá hned při
prvním kontaktu nebo se odmítá bezdůvodně
podrobit služebnímu úkonu, kterému zpravidla
předcházelo oznámení občanů.

třeba na 30 minut, právě zase za tím účelem,
aby ženu zdržovali.
SH: No tak to je jedna z těch taktik, to je pořád
to samé. Pokud někdo takto pracuje, tak to
je zajisté nekorektní přístup. Ale nevěřím, že
se to děje v Praze. Já pracuji s ověřenými informacemi, protože vím, že neověřené informace
nadělají spoustu nedorozumění. Je to třeba vnímat
oboustranně.
JF: Ještě tedy jedna konkrétní situace za Prahu. Zdá se, že vyhláška je vymáhána především na Praze 2, přestože platí na celém
území Prahy. A některé ženy mají pocit, že
policie se při vymáhání vyhlášky zaměřuje
pouze na ně nebo na některé ženy, a mají
hypotézu, že se jedná o ženy, u kterých je spíš
předpoklad, že tu pokutu zaplatí.
SH: Tak to nevím, jestli jsou nějak znevýhodněné prostitutky na Praze 2 oproti prostitutkám
na Praze 1, to mi zní až legračně, už hlavně proto,
že 80 % těch prostitutek se v posledních letech
vyskytovalo převážně na Praze 2. Zbytek už je
Praha 1. Jiný důvod neznám.
JF: V praxi se setkáváme často s tím, že když
té ženě není možné prokázat porušování
vyhlášky, tak jim jsou udělovány pokuty

za různé jiné přestupky, jako je chůze na červenou nebo pes, který není na vodítku, chůze
po špatné straně silnice. A ty klientky uvádějí,
že se často jedná o pokuty, jež jsou smyšlené,
že se jenom hledá nějaká záminka, jak uložit
alespoň nějakou pokutu. A že v případě, kdy
ta klientka tu pokutu nechtěla převzít, protože s ní nesouhlasila, tak policie jí pak vyhrožovala tím, že ji odveze na služebnu. A protože o to ta žena většinou nestojí, tak podlehne
a tu pokutu tedy raději podepíše, aby měla
klid. Čili pokud se žena v takové situaci octne,
co s tím může dělat?
SH: Pokud někomu bylo ublíženo nebo zkrácena práva, může si podat stížnost. Podotýkám, aby to nebylo tvrzení proti tvrzení, musí tam
být dostatek důkazů, svědků, aby se to potvrdilo.
Pokud už by však takové jednání zakládalo
známky trestného činu, tak volat tísňovou
telefonní linku 158. Ale volat hned, protože pozdější oznámení výrazně snižují možnost věc řádně
a důkladně prošetřit.

Co štve strážníky
JF: Co dokáže strážníka naštvat, když při-
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Spolupráce NNO a strážníků
JF: Kdy se na vás mohou pracovníci těchto
organizací obracet, nebo v jakých případech
byste dokonce uvítal, aby se na vás obraceli?
SH: Potkáváme se na pracovních schůzkách, seminářích, na různých mítincích, konferencích, takže
si věci sdělujeme, a tím snáze můžeme hledat
včasná opatření k nápravě a nacházení optimálních řešení. Jsme v kontaktu a myslím, že to
za ta léta funguje. Ponechal bych spolupráci
v této rovině.
JF: Považujete za dobrou praxi, když přímo
ti strážníci ženy v terénu odkazují do těch
organizací?
SH: Strážníci tyto organizace znají, dokonce
naše metodická příručka, která je k dispozici
všem strážníkům, obsahuje kontakty na ně. Když
strážník vidí v terénu nějakou novou a neznalou prostitutku, tak jí o možnostech kontaktu
na nevládní organizace informuje.
JF: A je něco, co by policie potřebovala od neziskových organizací, jako je třeba Rozkoš
nebo Ulice?
SH: Udržovat společný kurz, který vede ke kultivaci prostituční scény. Vzájemná informovanost
vyplývající z našich setkání při různých příležitostech, které jsem již zmiňoval.
JF: A je podle vás něco, co by tyhle organizace měly ještě dělat víc ku prospěchu těch

žen? Vy jste třeba v průběhu našeho rozhovoru zmiňoval, že by měly víc vysvětlovat, aby
se nebály hlásit trestnou činnost. Ještě něco
vás napadá, co by měly tyhle organizace víc
dělat?
SH: Problematika obchodování s lidmi není
dostatečně prezentovaná do společnosti.
Mám stále pocit, že se jedná o segment schovaný
pod pokličkou. Neproběhla dostatečná mediální
kampaň.

Doporučení kolegům/kolegyním ze sboru
a dalších složek
JF: Máte pocit, že neadekvátní chování třeba
negativním způsobem ovlivňuje práci dalších
policistů a dalších strážníků?
SH: Zhoršuje to vaše postavení v očích veřejnosti
a zasahuje to do celé organizace, takže pokud
k něčemu takovému dochází, tak již samotní
strážníci by mezi sebou neadekvátní chování
kolegy neměli tolerovat.
JF: Co by to mělo udělat s městským policistou, když si přečte tuto publikaci?
SH: Aby věděl, že jsme nedílnou součástí této
stále podceňované problematiky a že jsme si zároveň vědomi, co to je za problém v užším i širším
slova smyslu s ohledem na přenos dobré praxe
do života.
JF: Děkuju mockrát za váš čas, za laskavost
a děkuji za rozhovor.
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ŠPATNÁ ZKUŠENOST S POLICISTOU
ZNAMENÁ ŠPATNOU ZKUŠENOST
S POLICIÍ JAKO ORGANIZACÍ

Rozhovor s Jaroslavem Hrabálkem, vrchním komisařem mravnostního oddělení SKPV Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy.
Jaroslav Hrabálek, Diana / Lucie Šídová

Právní úprava prostituce a dopad na situaci
v praxi

Město Bochum – část, kde je možné provozovat erotické podniky / foto: Jan Losenický
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L: Kdy se při své práci setkáváš se sexuálními
pracovnicemi?1
J: Naše oddělení se zabývá odhalováním té nejzávažnější mravnostní kriminality, tedy mravnostních
trestných činů páchaných na dětech, potažmo
i na dospělých. Jedná se především o trestné činy,
kde je dle trestního zákoníku stanovena spodní
hranice trestu odnětí svobody nejméně 5 let,
a dále o trestné činy vyjmenované v § 17 trestního
řádu. Do kontaktu se sexuálními pracovnicemi
přicházím při odhalování nebo vyšetřování těchto
trestných činů. Sexuální pracovnice bývají často
v postavení obětí trestných činů, nebo v postavení
svědkyň. Přicházím s nimi do kontaktu jak v terénu, tak u nás na oddělení, při procesních úkonech.

L: Jak se ty stavíš k tématu prostituce nebo poskytování sexuálních služeb? Jak by podle tebe,
podle tvých zkušeností policisty nebo kriminalisty, měly být sexuální služby upraveny?
J: Můj osobní názor je, ale nevyjadřuji tím názor
celé policie, že by prostituce měla být nějakým
způsobem regulována. Současný aboliční systém
mi přijde jako zavírání očí před něčím, co tady
funguje. To nám samozřejmě ztěžuje práci.
Systém, který úplně zakazuje prostituci, také není
příliš vhodný. Prostituce by určitě nezmizela, ale
přesunula by se do anonymnějšího prostředí a to
by nám ztížilo práci při odhalování a vyšetřování
trestných činů. Jsem pro to, aby byla prostituce
nějakým způsobem upravena.
D: Máš nějakou představu, jak konkrétně by
měla být upravena?
J: Pracovnice v sexbyznysu by měly být registrovány
a měly by chodit na pravidelné zdravotní prohlídky.
Chápu, že sexuálním pracovnicím by to nevyhovovalo, ale z našeho pohledu je dobré mít přehled
o všech sexuálních pracovnicích. Zejména v případech, kdy je na nich spáchán nějaký trestný čin.

1	Rozhovor proběhl 8. 1. 2016 v rámci projektu
Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu.

D: Pro většinu sexuálních pracovnic je v této
práci nejdůležitější anonymita. Při představě,
že existuje někde nějaký seznam, který může
být v elektronický formě dostupný – z toho
by podle mě ženy a dívky měly největší
strach. To, že se to někde zveřejní. Řešením
by bylo pracovat pod pracovními jmény,
pseudonymy, s tím, že by ta databáze s těmi
pravými jmény byla v přísném utajení.
J: Pokud chcete podnikat, nemůžete pracovat pod
anonymním jménem. Stejně jako ostatní podnikatelé v jiných oborech. Samozřejmě by bylo
vhodné, aby měl k této databázi přístup co nejužší okruh lidí. Celé je to o důvěře v úřady a systém.
Může se stát, že některý z těchto jednotlivých
článků selže, ale dá se udělat spousta kroků
k tomu, aby ta pravděpodobnost byla co nejmenší. Každopádně by nám to ulehčilo práci, kdyby se
některé ženě něco stalo. Věděli bychom, kde se
pohybuje, v jakém prostředí, s kým je v kontaktu.
V případě, že by se stala obětí trestného činu,
nebo by byla například pohřešována, tak víme,
kam máme jít. V anonymním prostředí je vždy
obtížnější něco zjistit.
L: Takže bylo by to výhodnější pro vás. A bylo
by to dobré i pro ty ženy?
J: Ano. Učiní to naše vyšetřování a následnou
pomoc obětem trestných činů rychlejší a efektivnější.

Policie jako zdroj pomoci pro ženy
L: Obracejí se na vás ženy ze sexbyznysu
o pomoc?
J: Zřídka. Je to vždycky problematičtější. Když
žena pracující v sexbyznysu nahlásí znásilnění, tak
je to vyšetřování o něco komplikovanější. Např.
pokud si klienta pozve domů a on začne dělat
něco, co ona nechce. Ona mu dá v určité fázi
najevo svůj nesouhlas, ale on přesto pokračuje
a znásilní ji. Je velice obtížné zjistit, co se na místě
opravdu stalo. Samozřejmě se skutek vyšetřuje,
tak jako každý jiný případ. Často však nastává
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takzvaná důkazní nouze. Pro každou znásilněnou
ženu je těžké o tom mluvit a dvakrát si rozmyslí,
zda to půjde nahlásit na policii, kde ji pak čeká
dlouhý proces vyšetřování. Snažíme se, aby byl
tento proces pro oběti co nejšetrnější. O možné
vině a nevině už musí rozhodnout soud.
D: Myslím, že by se ten strach mohl odbourat,
kdyby prostituce byla úplně legální, takže by
ty ženy neměly strach se na policii obrátit.
Takhle ony samy mají pocit, že dělají něco
špatného. A přece nebudou hlásit trestný čin,
protože samy se dopouští něčeho, co není
úplně legální, tedy zvláště ženy, které pracují
na místech, kde je vyhláška.
J: Vyslýchal jsem mnoho prostitutek. Pokud
byly oběťmi trestné činnosti, jednal jsem s nimi
vždycky stejně jako s kteroukoliv jinou obětí. Když
přijde prostitutka nahlásit znásilnění, tak ona ani
nemůže být policií vyšetřována, popotahována
za to, že je prostitutka. Řeší se primárně oznámení, které ona přišla podat na policii, a mělo by
se s ní jednat jako s jakýmkoliv jiným oznamovatelem. Bohužel se stávají případy, kdy přijde
prostitutka nahlásit znásilnění, ale pozdějším
vyšetřováním se zjistí, že se jen jednalo o klienta,
který jí nezaplatil za sexuální služby.
D: To jsem se právě chtěla zeptat. Když ten
klient nezaplatí, dá se to počítat jako znásilnění?
J: Nedá se to počítat, resp. kvalifikovat jako znásilnění. Objektivní stránka trestného činu znásilnění je popsána v § 185 trestního zákoníku a toto
jednání ji zkrátka nenaplňuje.
L: Ženy pracující na ulici se nám svěřily, že se
raději obracejí na kriminálku než na městskou
policii, která je prý často pokutuje a ponižuje. Obecně si chválí vaše postupy a chování.
A doporučují ostatním ženám jít za vámi,
pokud se jim něco děje.
J: Pokud tyto ženy přijdou na městskou policii
a budou oznamovat trestný čin, tak městská
policie není oprávněna přijmout toto oznámení
a musí věc oznámit státní policii. Pokud tam při-
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jede státní policie, tak se musí řešit místní a věcná
příslušnost. Místní příslušnost, tzn. kde byl trestný
čin spáchán, a věcná příslušnost, tzn. kdo bude
trestný čin vyšetřovat, zda pořádková policie,
nebo kriminální policie. Jsem rád, že si ženy pracující v sexbyznysu chválí naše postupy a chování,
je to pro nás cenná zpětná vazba.

Policie zákony neposuzuje, dohlíží na jejich
dodržování
L: Co si myslíš o paragrafu kuplířství? Je dost
široce definován. Nekomplikuje vám to práci?
J: Pracuji u policie, takže bych měl především
dohlížet, zda nejsou zákony porušovány, a ne je
hodnotit. Pokud zjistím, že někdo naplňuje svým
jednáním skutkovou podstatu trestného činu kuplířství, tak podle toho musím dál jednat.
L: Jak vnímáš vyhlášky, které zakazují prostituci v obcích? V Praze platí vyhláška na celém
území. Ženy nesmí poskytovat sexuální služby
nikde.
J: Je to stejné jako s paragrafem o kuplířství. To
je vyhláška, která je závazná pro města. Státní
a městská policie jsou od toho, aby kontrolovaly
dodržování vyhlášky. A nám nepřísluší hodnotit,
jestli je správná, nebo není správná. My se musíme řídit vyhláškou, stejně jako ostatní občané.
L: Vím, že se musí dodržovat zákony, předpisy, vyhlášky. Ale já se ptám tebe na tvůj
osobní postoj. Při své práci se setkáváš se
ženami ze sexbyznysu. Myslíš si, že je lepší plošný zákaz prostituce na celém území,
nebo by i pro vás bylo lepší mít vytyčenou
zónu, tzv. zónu tolerance, kde ty ženy mohou
pracovat?
J: To je běh na dlouhou trať. Kdyby byla nějaká
zóna povolená, tak je otázka, kde ji udělat. Jestli
postupovat podle zahraničního vzoru, např.
holandských tippelzón. Smysl by to mít určitě
mohlo. Ale jenom v případě, že by prostituce byla
povolena.
L: Ženy pracující v Praze říkají, že by rády zónu,
kde je automat, kde si mohou koupit pracovní

lístek. Chtějí mít klid a beze stresu pracovat.
Policie by pak kontrolovala to, zda zaplatily a jsou tam oprávněně či neoprávněně,
a na obou stranách by mohla být pohoda. Policie by mohla svoji energii uplatňovat někde
jinde. Nyní si stěžují, že jsou i 5krát za večer
legitimovány. Neulehčilo by to policii práci?
J: Ty ženy jsou kontrolovány hlavně v jejich
prospěch, není to kvůli nám. Není účelem jim
znepříjemňovat práci na Karlově náměstí. Zrovna
na Karlově náměstí je velice rizikové prostředí.
Když tam potom nějaká žena zmizí, nebo když
odjede s klientem a už se nevrátí, tak my budeme
díky našim evidencím a poznatkům vědět, že tahle
slečna byla kontrolována tam a tam, v tolik a tolik
hodin, že se tam pohybuje často, s kým se stýká.
To nám ulehčí práci při případném pátrání. Přijde
mi nesmyslné, že by je tam policisté kontrolovali
proto, aby jim znepříjemňovali práci. Kontrola
totožnosti je záležitost, která trvá 30 vteřin. Pokud
obě strany komunikují na slušné úrovni. Pokud ne,
tak se to může protáhnout na delší dobu.

Co trápí sexuální pracovnice
L: My máme informace od více žen, že jsou
legitimovány i několikrát za noc. Jedno
legitimování trvá i 30 minut. Vnímají to jako
znepříjemňování práce. A děje se to skoro
každý den. Ty ženy reflektují, že se vždy také
nechovají podle pravidel. Jsou již prostě
otrávené, tak jako musí být policisté, kteří je
denně a denně legitimují. Nemám pocit, že
by chtěli neustále prokazovat jejich totožnost
z důvodu, že je chtějí chránit. Ani ty ženy to
tak nevnímají.
J: Pokud tomu tak je, mají se ženy obrátit na kontrolní orgány policie. Když se jim něco nelíbí a myslí
si, že je s nimi zacházeno protiprávně, tak to mohou
nahlásit na příslušná místa, která by to měla řešit.
L: Ženy si stěžují na nepříjemné chování ze
strany strážníků městské policie. Setkávají se
s urážkami, ponižováním a někdy i fyzickým
násilím. Stěžují si ženy u vás na kriminální
policii na tyto skutečnosti?

J: O tom, že by tyto ženy někdo z řad policie
urážel, ponižoval, nebo dokonce fyzicky napadal, jsem slyšel od vás prvně. Tato jednání jsou
v rozporu s etickým kodexem, který má jak státní,
tak městská policie. A jak jsem říkal, pokud se jim
něco takového děje, tak není problém zavolat
na linky 156 nebo 158 a nahlásit to. Od toho
fungují kontrolní orgány jak městské, tak státní
policie, které by tyhle věci měly řešit.
L: A řešily by je?
J: Myslím, že by je určitě řešily. Kontrolní orgány,
ať už to jsou kontrolní orgány v rámci policie,
nebo v závažnějších případech Generální inspekce
bezpečnostních sborů, jsou zřízeny, aby se těmito
věcmi zabývaly. Nefunguje to tak, že se to zamete
pod koberec, to si dnes nikdo nedovolí.
L: Konkrétně. Přijde sexuální pracovnice
na policii a nahlásí, že ji policista urážel. Co se
bude dít?
J: Pokud by se jednalo o verbální napadání, tak by
to řešil kontrolní orgán policie. S tím policistou by
provedl pohovor, provedl by pohovor s poškozenou a případně s ostatními svědky a snažil by se
zjistit, jak to na místě bylo. Pokud by se prokázalo, že k tomu došlo, byl by policista kázeňsky
potrestán.
L: A máš zkušenost, že by si nějaká žena přišla
stěžovat na policistu a byl by potrestán?
J: Ne. Nikdy jsem nezažil u nás na útvaru, že by si
sexuální pracovnice stěžovala na někoho z kolegů, že by se k ní choval nevhodně.
L: A kdyby si sexuální pracovnice stěžovala
na fyzické násilí ze strany policie. Jak by se
postupovalo v tomto případě?
J: Záleželo by na konkrétním případu. Mohlo
by se jednat jak o porušení etického kodexu
policie, tak o trestný čin. Pokud by to naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu, tak už
by to řešila Generální inspekce bezpečnostních
sborů. Takže organizace, která s policií nemá
nic společného.
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L: A dovedeš si představit, že by to někdy
tak nebylo? Že by policie brala ženu jako
nedůvěryhodnou, protože vykonává profesi,
která není uznávaná jako práce? A obecně se
na ženy ze sexbyznysu nahlíží skrze předsudky
a stereotypy a je spousta lidí, kteří to tak mají.
J: Nikdy jsem toho nebyl svědkem. Vždy záleží
na charakteru a profesionalitě konkrétního policisty.
D: Já si myslím, že tohle záleží na tom, kdo to
vyšetřuje. Je to stejné jako úřednice na poště. Tak jedna paní pošťačka je milá a slušná
a druhá se tváří kysele. Tak stejně si myslím,
že to funguje u policie. Že některý strážník
je hodný, slušný a jiný je drzý. Taky to záleží
na jeho momentální náladě, někdo ho naštve,
tam hraje velkou roli lidský faktor. To se nedá
asi říct celkově.

Doporučení kolegům a sexuálním pracovnicím

ví „nazdar“, nebo „co chceš“, nebo „nechte mě
na pokoji“, tak už prostě ten začátek konverzace
a toho vztahu mezi nimi je problémový. Takže
pozdravit. Bavit se normálním tónem. Měla by
říct, co se jí stalo. Policista jí sdělí, jaké jsou možnosti a jaký bude postup.
L: To je pro případ, kdy ta žena jde nahlásit
nějaký přestupek nebo trestný čin. Ale pro
případ, že ta žena je po třetí legitimována pro
svoji totožnost na stejném místě. Zdržuje ji to
od práce. Oba toho asi mají za ten den dost.
Dovedu si představit, že oba nejsou zrovna
naladění. Kdo by měl být v tomto případě
profesionálnější?
J: Policista nemůže vědět, že je kontrolovaná
po třetí. Pokud by byla kontrolovaná po třetí
za hodinu tím stejným policistou, tak je to zvláštní.
Ale tady v Praze je několik tisíc policistů a mnoho
útvarů, které se sexuálními pracovnicemi pracují.
Ať už je to kriminální policie, státní policie, městská
policie, a pokud tam ten policista přijede po třetí
a předtím tam byl kolega z městské policie, kolega
z místního oddělení, tak ten kriminalista za to
nemůže, že už byla žena kontrolována dvakrát.
A když ona na něj nastoupí, co jako otravuje, že mu
občanku dávat nebude, tak už je to prostě špatně.

L: Co bys vzkázal kolegům/kolegyním, kteří
se tak chovají? Bez respektu, slušnosti…
J: Že by se k sexuálním pracovnicím, pokud jsou
v postavení oběti, měli chovat slušně a v souladu
se zákonem o obětech trestných činů. Na druhé
straně by měly tyto ženy vědět, jak se chovat k policistům, protože když už na začátku vznikne mezi
těmito dvěma stranami konflikt, pokud se některá
ze stran chová arogantně, tak se poté vše těžko
dostává do profesionálnější roviny. Vztah policisty
a oběti je založen především na vzájemné důvěře.

L: Může se žena, která je legitimována za večer třikrát stejným policistou, nějak bránit?
J: Může to oznámit kontrolnímu orgánu policie.

L: A co bys poradil sexuálním pracovnicím?
Když se potkají s policistou, který toho už může
mít hodně po pracovním dni, protože se potkávají většinou v noci. Tak jak by se měly chovat,
aby předešly neslušnému chování policisty?
J: Ze začátku by neuškodil slušný pozdrav. To
udělá hodně. Když přijde policista a pozdraví,
řekne „dobrý den“ a sexuální pracovnice odpo-

D: A může občan odmítnout se legitimovat,
s tím, že řekne: „Nezlobte se, ale vy jste můj
občanský průkaz viděl před dvěma hodinami,
a já mám pořád ten samý, tak nevidím důvod,
proč bych vám ho měla ukazovat po druhé?“
J: Pokud má policista zákonný důvod ke kontrole
totožnosti, tak nemá kontrolovaná osoba právo
odmítnout.

L: Jak dlouho by měla probíhat kontrola
dokladů?
J: Pokud je vše v pořádku, jedná se o osobu
s platným dokladem totožnosti, tak maximálně
do pěti minut.

Nástěnky v norském centru Pro Sentret obsahují informace k aktuálním projektům, upozornění na
nebezpečné zákazníky, popis práv a povinností při zadržení policí apod. foto: Jan Losenický

L: A myslíš si, že ta žena, která pracuje v sexbyznysu v centru Prahy a porušuje vyhlášku, bude
pro policisty důvěryhodnou osobou?
J: Ano, bude a bude k ní při procesních úkonech
přistupováno stejně jako ke komukoliv jinému.
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D: Takže to znamená, že policista nemůže
kontrolovat jen tak někoho průchozího bez
důvodu?
J: Zákonné důvody kontroly totožnosti jsou vyjmenovány v zákoně o policii České republiky.
L: Mě by zajímalo, když nahlásí žena, že byla
3krát legitimována, a přitom pracuje na území, kde je zákaz vykonávat prostituci. Ona si
přijde stěžovat, že se jí něco stalo, nebo že
se k ní policista choval neadekvátně. Jestli
v tu chvíli bude primárně řešeno to, že se
k ní policista choval neadekvátně, nebo zda
se k tomu přidá i to, že pracuje na území,
kde je vyhláška, kde je zakázáno provozovat
prostituci?
J: Myslím, že když ta žena podá oznámení, tak
tam asi nebude napsáno: Já pracuju jako prostitutka, stála jsem na Karlově náměstí a 3krát mě
tam bezdůvodně kontroloval jeden a ten samý
policista. Ona podá oznámení, že se tam pohybovala, 3krát ji kontroloval ten samý policista. Jestli
to dělal z nudy, tak by to jeho nadřízené orgány
měly řešit. Jak už jsem řekl, o žádném takovém
případu nevím a nevím, proč by to někdo dělal.
L: A mají se ty ženy bát, že policista bude spíše řešit to, že poskytuje sexuální služby, kde
nemá, než to, že ji 3krát legitimuje?

J: Tohle se týká hlavně městské policie, takže v tomhle oni mají svoje interní předpisy, které já ale
dopodrobna úplně neznám, takže nemůžu mluvit
za městskou policii.
L: Co bys tedy doporučil ženám, které mají
zkušenost s násilím či neadekvátním jednáním
ze strany strážníků. Co konkrétně mají udělat?
J: Pokud se jedná o neadekvátní jednání ze strany
strážníků, tak by tu věc měly nahlásit na kontrolní
orgán městské policie. Pokud se jedná o neadekvátní jednání ze strany státní policie, tak na kontrolní orgán státní police.
D: A ta žena má právo po tom strážníkovi
chtít jeho identifikační číslo nebo jméno?
J: Má právo chtít identifikační číslo policisty.
D: Myslím si, že ti strážníci mají vůči sexuálním pracovnicím takový pocit moci a nadřazenosti, že jako: „Já ti můžu znepříjemnit
život, ale ty mně vlastně nemůžeš vůbec
nic.“ A že kdyby ty ženy věděly, že nejsou tak
úplně bezmocné, že u policie existují kontrolní orgány, a nebály by se to nahlásit, že by
to možná situaci zlepšilo. Ale taky si dovedu
představit, že ti kolegové, kdyby někoho
propustili od policie, tak že by ti kolegové
potom pracovnici život a práci znepříjemňovali daleko víc.
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J: Mohu mluvit jen za naše oddělení, kde se
nehledí na to, jestli ta žena je sexuální pracovnice
nebo kdokoliv jiný. Pokud je to oběť trestného činu,
pohlíží se na ni jako na oběť. Na to, jakou práci
vykonává, by se neměl brát zřetel.
D: Ale ono se to děje i na jiných místech.
Teď byl nějaký sociální experiment, že muž
oblečený v kravatě a oholený přijde k řidiči,
kde se platí cestovné, a řekne mu: „Nezlobte
se, já jsem si zapomněl peníze doma, můžu
se s vámi svézt zadarmo?“ A když ten muž
byl hezky oblečený, tak ten řidič řekne: „Jo,
pojďte.“ A když tam přišel jiný muž, oblečený
jako vagabund, a řekl: „Nezlobte se, já jsem
si zapomněl peníze doma. Můžu se s vámi
svézt?“ Tak ho ti řidiči prostě vyhodili z toho
autobusu. To znamená, že většina lidí, ať už
jsou to policisté, řidiči autobusu nebo kdokoliv jiný, tak se chová k lidem rozdílně. Prostě
k různým lidem se různě chováme.
L: Může tedy nevhodné chování městských
policistů ztížit vaši práci?
J: Hypoteticky ano. Každý policista reprezentuje
celou organizaci, celou policii. A pokud s ním
bude mít sexuální pracovnice špatnou zkušenost,
tak nemá špatnou zkušenost jenom s tím jedním
policistou, ale s policií jako organizací. A to už je
prostě špatně. Ona pak třeba kvůli tomu nenahlásí spáchaný trestný čin. Nebude chtít kvůli špatné
zkušenosti s policií komunikovat.
L: Sexuální pracovnice jsou pro vás i zdrojem
informací. Nemůže se narušit i tento vztah?
J: Ano, sexuální pracovnice jsou pro policii
zdrojem informací. Pracují v noci, pohybují se
v rizikovém prostředí, které je mnohdy prorostlé organizovaným zločinem. A pokud se k nim
policie nebude chovat tak, jak má, tak o ten zdroj
informací přijde.
L: Probíhá komunikační spolupráce na této
úrovni mezi městskou policií a kriminální
policií?
J: Městská policie a státní policie jsou dva rozdílné
orgány. Městští i státní policisté musí vědět, jak se
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chovat k obětem, k poškozeným a dalším osobám
vystupujícím v trestním řízení. Jsou proškolení.

Policejní razie – kdo má jaká práva a povinnosti
L: Zajímalo by mě, jaká práva mají ženy
během razie (realizace)? Co mají dělat, když
do klubu vtrhne policie? Ženy, které razii/realizaci zažily, si stěžovaly, že nemohou zavolat
svým dětem, které jim doma někdo hlídá.
Stalo se, že hlídací paní odešla a dítě zůstalo
samo doma, protože maminka byla na policii.
To muselo být pro tu ženu a dítě velmi náročné. Též ohrožující, kdyby se dítěti něco stalo.
J: Ženy by si měly uvědomit, že pokud pracují
na místě, kde dochází ke kuplířství, kdy odvádějí
nějakou část svého výdělku kuplíři, tak se pohybují v místě, kde je páchána trestná činnost. A tím,
že se na takovém místě pohybují, tak musí počítat
s tím, že jednou taková situace může nastat. Domovní prohlídka může proběhnout jen na základě
povolení soudu. Ženám v té první fázi nemůže
být dovoleno telefonovat. To nejde, tím by se celá
akce zmařila. Když ta žena řekne: „Já zavolám jenom tady synovi, že přijdu později.“ Řekne: „Ahoj
miláčku, já přijdu později.“ To ale může být nějaké
heslo nebo kód. A když ta akce probíhá současně na několika místech, tak tohle prostě nejde.
V případě, že toto nebezpečí opadne, ta žena
už je na policii a má nějaký takový akutní hovor,
nebo potřebuje pohlídat dítě, tak nevidím důvod,
proč by si nemohla zatelefonovat. Tyto informace
by měly být ženám poskytnuty hned na začátku, je to ku prospěchu obou stran a mnohdy to
situaci uklidní. Říct ženám, proč tam ta policie je,
jak se bude dál postupovat, co s nimi bude dál.
Vysvětlení je na pár minut a ulehčuje nám práci.
Ženy přestanou být nervózní.
L: A jaká má ta žena v tu chvíli práva?
J: Pokud bude policistou vyzvána, měla by se
neprodleně dostavit na policii k podání vysvětlení.
L: A má nějaká práva pro sebe?
J: Má právo odepřít výpověď, pokud by se to
týkalo osoby blízké, nebo by sama sobě způsobila

trestní stíhání, má povinnost vypovídat pravdu,
nic nezamlčet, nesmí nikoho křivě obvinit. Všechna práva a povinnosti jsou jí řečeny před začátkem podání vysvětlení, v první fázi výslechu.

vzájemně poznali. Pozvala nás do bytu a říkala:
„Vy jste se tam chovali slušně a nechcete kafe?“
Dokonce nám nabídla masáž (smích). Asi viděla,
že nás bolí záda.

L: To vypadá na samé povinnosti a skoro
žádná práva. Může je dostat i v písemné podobě? Člověk, který je vyděšený, nemusí vždy
vnímat, co mu je říkáno.
J: Ano. A na konci výslechu podepisuje celý protokol o podání vysvětlení, kde ta práva a povinnosti
jsou vyjmenovány doslovně i s odkazem na paragraf a zákon, kterého se to týká.

L: Využili jste masáž?
J: Nevyužili (smích). Dali jsme si akorát kávu a hezky jsme si popovídali. A zase jsme šli. Kdybychom
se k ní tenkrát chovali urážlivě, tak se od ní nic
nedozvíme.

D: A má právo na advokáta?
J: Na advokáta má taky právo.
L: Některé ženy, které zažily razii (realizaci) si
stěžovaly, že se nemohly převléci z pracovního oděvu a musely zůstat např. ve spodním
prádle. Bylo to nedůstojné a byla jim zima.
Má žena právo se obléknout do civilního
oblečení, pokud o to požádá?
J: Určitě má právo se obléknout, vzít si svoje osobní věci, doklady, mobilní telefon. Není
nikde vyjmenováno, co si může vzít, ale policista
potřebuje, aby měla u sebe občanský průkaz
kvůli identifikaci. Je to na citlivosti těch policistů.
Policista ji nemůže vyslýchat v kalhotkách. Řídíme
se etickým kodexem.
D: Navíc je to takové ponižující pro ženu tam
sedět ve spodním prádle před policistou nebo
policistkou, kteří jsou formálně oblečení.
J: Pro policistu to může být i rozptylující (smích),
proto se to neděje.
L: A můžeš nám uvést nějaký příklad dobré
praxe. Tedy dobře provedené razie/realizace?
J: Při jedné realizaci jsem potkal sexuální pracovnici, později jsem ji i vyslýchal. O pár měsíců
později jsem nezávisle na tom dostal od ROZKOŠE bez RIZIKA informaci, že by se jedna z jejich
klientek chtěla svěřit policii s poznatkem o spáchání možné trestné činnosti. Když jsme u ní
s kolegou zazvonili a ona otevřela, hned jsme se

D: A můžu se zeptat, když probíhá realizace
v klubu a jsou klienti na pokoji, může policista odvést klienta?
J: Může. Pokud dochází na místě ke kuplířství,
vyskytuje se na místě, kde je páchána trestná
činnost. Policista ho může neprodleně požádat
o podání vysvětlení. Většinou se tak ale neděje.
D: A jaké má právo na diskrétnost? Co údaje
o účastnících razie?
J: Jsou to interní informace v rámci policie, to se
nezveřejňuje. V rámci trestního řízení jsou tyto
údaje součástí spisového materiálu, který není
přístupný veřejnosti.
D: To znamená, že pracovnice ani klienti nemusí mít strach, že by se někde zveřejnilo, že
byli účastníky razie/realizace?
J: Ne. Nemusí mít strach. Jsou na to interní směrnice, jak zacházet s těmito informacemi. Neexistuje ani žádná evidence zákazníků sexuálních
pracovnic u policie.
D: Jsou i země v Evropě, kde je postihován
zákazník. Může být pokutován za nákup
sexuálních služeb.
J: U nás se ničeho protiprávního nedopouští.
L: Již zde bylo zmíněno stigma sexuálních
pracovnic. Pokud žena je navíc uživatelka
drog, je to stigma větší. Ženy tvrdí, že právě
tyto ženy nejsou tak často legitimovány jako
ony, a vidí v tom nespravedlnost, a prohlubuje se tak nedůvěra v policii. Také jsem se
setkala se ženou, která byla sexuální pracov-
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L: A můžete pro ni třeba něco udělat při
výslechu, když se ví, že jde o ženu, která je
drogově závislá?
J: Pokud se ví, že je drogově závislá, tak my máme
své služební lékaře, kteří ženu prohlédnou a zjistí,
jestli je schopná výslechu. Pokud má abstinenční
příznaky, lékař tuto situaci vyřeší. Pokud by byla
umístěna do policejní cely, musí k tomu být způsobilá. Když způsobilá není, lékař rozhodne, jak dál
postupovat. Samozřejmě nejde, aby si aplikovala
drogu u nás. Držení drogy může být navíc přestupkem nebo trestným činem, záleží na jejím množství.

Co trápí policisty
L: Co trápí policisty při kontaktu se ženami,
které vykonávají sexuální služby? Co jim komplikuje práci?
J: To samé, co trápí tyto ženy ze strany policie.
Arogantní chování, neochota, nespolupráce. Co
je nejhorší, je lhaní, zvlášť když se jedná o oběť
trestného činu, která přijde podat trestní oznámení,
a policie v průběhu vyšetřování zjistí, že ta žena
nemluvila pravdu. Tím se naruší vzájemná důvěra.
L: Co bys tedy ženám doporučil?
J: Aby se při komunikaci s policií chovaly slušně
a nelhaly.

Policie a NNO
L: Zajímalo by mě, co by policie potřebovala
od neziskových organizací, jako je třeba ROZKOŠ bez RIZIKA a Ulice. V čem bychom vám
mohli pomoci?
J: Abyste se snažili podpořit ženy, na kterých je
páchána nějaká trestná činnost, aby ji oznámily
na policii. Aby se to nebály hlásit. Ať už prostřednictvím mě nebo mých kolegů. Neříkám, že to
budu vyšetřovat přímo já, ale můžu poradit nebo
vám pomoci, kam se má žena obrátit. Pokud
trestnou činnost nenahlásí, tak ten, kdo ji např.
znásilnil, může znásilnit za týden další prostitutku.
Když s tím nikdo nebude nic dělat, tak se to nezastaví. A také abyste jim říkali, že kontakt s policií
neznamená automaticky problém.
L: A může si žena, která byla znásilněna, vybrat k výslechu policistku-ženu?
J: Může. Podle zákona o obětech je zvlášť zranitelnou obětí, pokud na ní byl spáchán trestný čin v sexuální oblasti. Zvlášť zranitelná oběť má větší práva
než – v uvozovkách – obyčejná oběť trestného činu.
A jedno z těch práv je vybrat si, aby ji vyslýchala
žena, aby tlumočnice, pokud ji potřebuje, byla žena.

Podpora žen v rámci trestního řízení
L: Co by měl vědět člověk, například žena poskytující sexuální služby, když se stane obětí
trestného činu?
J: Měla by vědět, že trestní řízení není nic jednoduchého. Musí mluvit o nepříjemných věcech, ale
pokud je to zvlášť zranitelná oběť, má právo na psychologickou pomoc, na důvěrníka a na zmocněnce.
Má též právo na náhradu škody. Policie jí předá
kontakty na krizová centra, na krizové interventy, se
kterými se může kdykoliv poradit. Měla by vědět, že
když podá oznámení, že bude muset mluvit i u soudu. Má možnost vystupovat jako utajený svědek.
Pokud jsou k tomu zákonné důvody, tak i pod fiktivním jménem. Mohou být skryté její osobní údaje. To
znamená, že tam bude mít jenom jméno a příjmení,
ale ty ostatní údaje budou skryté.

Sexuální práce je v Norsku, i díky uplatňování kriminalizace zákazníků, velmi stigmatizovaná.
Podobně jako v ČR se ženy obvykle bojí hlásit policii zažité násilí. V Norsku však v takových
případech alespoň nemusí uvádět své osobní údaje. foto: Jan Losenický

nice, drogově závislá, a šla nahlásit znásilnění. Přímo v nemocnici na ni bylo nahlíženo
jako na nedůvěryhodnou osobu. Tudíž že si
za znásilnění může sama. Jak policie postupuje, když má u výslechu ženu, která je uživatelka drog a které se například blíží abstinenční
příznaky?
J: Pokud se jedná o oběť, postupuje policie stejně.
Nerozlišuje se, zda jde o sexuální pracovnici, či je
závislá na drogách. Na tom nezáleží. Pokud je závislá na drogách a tu drogu nějakou dobu nemá,
tak to ten výslech ztěžuje. Může mít abstinenční
příznaky, ale nahlíží se na ni úplně stejně. Ale jestli
v nemocnici řekli, že si za to může sama, že bere
drogy a někdo ji znásilnil, tak je to špatně.
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L: Jsou nějaké situace, kdy se nevyplatí podat
trestní oznámení?
J: Tak taková situace asi není. Pokud je ta žena
obětí sexuálního trestného činu, je to vždy zatěžující. Nevyplatí se věc neoznámit, protože když
ta žena bude znásilněna a nenahlásí to a za týden
si pachatel vyhlédne jinou ženu, při znásilnění ji
uškrtí, tak si ta první žena pak řekne: Proč já jsem
to nenahlásila. Tady ta mohla být naživu. Pokud
jste se stala obětí trestného činu, nahlaste to.

Společné stáže jako zdroj nových kontaktů
a zkušeností
L: Jardo, spolupracoval jsi s námi na projektu,
který se věnoval strukturálnímu násilí. Byl jsi
součástí týmu, který navštívil Norsko. Byla
pro tebe účast na stáži přínosem?
J: Určitě ano. Byla hodně poučná. Dozvěděl jsem
se spoustu věcí, které jsem nevěděl. Mám nové
kontakty, což je u policie důležité.
L: Tým, kterého jsi byl součástí, byl složen ze
zástupců policie, zástupců a zástupkyň neziskového sektoru, žen ze sexbyznysu a státní

instituce. Cílem projektu bylo, aby se všechny
tyto strany potkaly a mohly diskutovat nad
společným tématem, které je určitým způsobem trápí. Myslíš, že by měl projekt v podobném duchu pokračovat?
J: Určitě by měl pokračovat, všem stranám jde
o stejnou věc. Vám jde o to, aby na sexuálních
pracovnicích nebyla páchána trestná činnost. Aby
spolupráce s vámi a s policií fungovala na nějaké
kvalitní úrovni. A nám jde také o to, aby ať už
z preventivních důvodů jsme měli přehled o tom,
co se v téhle oblasti v Praze děje. Abychom dokázali předcházet páchání trestné činnosti.
L: Změnil jsi nějak svůj názor nebo postoj vůči
ženám v sexbyznysu během stáže?
J: Já jsem nikdy předsudky vůči ženám pracujícím
v sexbyznysu neměl. Je to vždycky o tom konkrétním člověku, jak se chová. Jak jsem říkal, já jsem
prostitutky neměl nikdy zaškatulkované. Vycházím
s nimi dobře, což ulehčuje práci jak mně, tak jim.
Takže v tomto mě nic nepřekvapilo.
L a D: Děkujeme!
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1

Ptejte se. Máte právo znát svá práva a povinnosti. Když nerozumíte úkonům, které jste nucena strpět,
požádejte o poučení a vysvětlení. Pokud to situace umožňuje, policie či strážníci by vám informace měli
poskytnout. V některých situacích jim to ukládá dokonce zákon.

2

Pokud se stanete obětí trestného činu, nenechávejte si to pro sebe. Každá policejní služebna je
povinna přijmout trestní oznámení. Máte-li obavy z kontaktu s policií na služebně, svěřte se v nevládní
organizaci či policistovi anebo policistce, kterým důvěřujete. I když neznáte všechny detaily (např. SPZ
auta či jméno), vaše oznámení má smysl. Pokud někdo zaútočil na vás, může svůj útok zopakovat anebo
ublížit někomu dalšímu.

3

Je mnoho možností, jak získat podporu, pokud se stanete obětí trestného činu. Práva obětí trestných činů a možnosti ochrany poškozených jsou relativně široké. V průběhu kontaktů s policií vás může
doprovázet kamarádka, sociální pracovnice či pracovník anebo právník či právnička. V některých případech je možné utajit vaši totožnost. Máte také právo na to, aby vás na policii vyslýchala osoba stejného
pohlaví. Existují i mnohé další možnosti, jak vám situaci ulehčit. Ptejte se v nevládní organizaci či policie.

4
5
6

SEDM VZKAZŮ POLICIE
A STRÁŽNÍKŮ SEXUÁLNÍM
PRACOVNICÍM

7

Pokud oznamujete trestný čin, popište situaci tak, jak si ji pamatujete. Policie se snaží při výslechu
vytvořit klima důvěry. Pokud opakovaně a bez vysvětlení důvodu změníte výpověď, případně řeknete,
že jste si skutek vymyslela, policista či policistka mohou důvěru ve výpověď ztratit a vyšetřování je pak
obtížnější. Pamatujte také, že v případě, že úmyslně obviníte konkrétní osobu z trestného činu, který se
nestal, vystavujete se riziku trestního stíhání pro trestný čin křivého obvinění.
Braňte svá práva a umožněte nápravu. Pokud se vám od policie či strážníků dostalo nevhodného jednání, či dokonce násilí, stěžujte si, a to ideálně obratem. Pokuste se zaznamenat služební číslo a co nejvíce podrobností o situaci, která se stala. K oznámení však postačí základní údaje; policie dokáže dohledat,
kdo se na uvedeném místě v pracovní dobu pohyboval. Nebude-li docházet k nahlašování nevhodného
jednání a trestné činnosti policie či strážníků, je obtížné tento problém řešit.
Slušné chování usnadní vzájemné kontakty i řešení problémů. Práce policisty je náročná. Je třeba si
uvědomit, že i policisté a policistky jsou jen lidé, kteří mají různé emoce. Arogantní, či dokonce agresivní
chování může vyvolat obrannou reakci a stát se překážkou pro řešení situace.
Policie či strážníci dělají svou práci. Zákony měnit nemohou. Kontroly na ulicích, vymáhání vyhlášek
zakazujících nabízení sexuálních služeb či stíhání kuplířství si policie či strážníci sami nevymýšlí, jejich
povinností je dbát na to, aby se existující normy dodržovaly. Jestliže chcete, aby se legislativa změnila, je
možné spolupracovat s nevládními organizacemi a usilovat o změnu. V tuto chvíli ale pamatujte na to,
že pokud se pohybujete v prostředí, kde dochází k páchání trestné činnosti (např. kuplířství), jste povinny
ze strany policie nutné úkony typu domovní prohlídka strpět.
Doporučení shrnují podněty, které zazněly v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu na expertní diskuzi1 , jíž se účastnili zástupci a zástupkyně různých složek policie, strážníků, samospráv,
vzdělavatelů a nevládních organizací, na společné stáži v norském Oslu2 a na odborné konferenci3 .

1	 Konaná v Praze dne 10. 5. 2016.

2	 Uspořádána 12.–16. 10. 2015.

3	Konference Strukturální násilí a ženy v sexbyznysu, konaná 16. 6. 2016 v Praze.
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JP: Jak vidíte stávající (ne)úpravu prostituce?
Na zákonné úrovni, na úrovni vyhlášky Prahy,
případně jinde1.
JČ: Prostituce je odvěká a nevymýtitelná
a jsem přesvědčená, že všechny pokusy ji
zakázat nebo kriminalizovat nefungovaly
a fungovat nebudou. Na druhou stranu osobně
považuji za špatné, abychom tento fenomén oficiálně legalizovali, „posvětili“, nebo
z něho učinili regulérní živnost jako každou jinou.
Navíc tomu zatím brání naše vázanost Úmluvou
o potlačování a zrušení obchodu s lidmi, což byl
argument, který shodil ze stolu dosud všechny
předchozí návrhy legislativních úprav prostituce.
Tato smlouva je ovšem již 60 let stará a vznikla ve zcela jiné politické, sociální a ekonomické
situaci. Řada civilizovaných západních zemí k ní
nepřistoupila (např. Německo, Rakousko, Irsko,
Velká Británie ani USA či Kanada). Nově navrhovaná právní úprava sice obsahuje derogační
ustanovení, kde je zmíněn způsob, jak se vypořádat s touto Úmluvou, ale já tento způsob řešení
považuji za nešťastný. A otevřeně říkám, že čím
více takových překážek bude obsahovat tento
návrh, tím hůře se bude prosazovat. To znamená, že bychom se jako zákonodárci měli nejdříve
vypořádat s Úmluvou a nezatěžovat s ní již tak
příliš složitě zpracovaný současný návrh zákona
o regulaci prostituce. Osobně jsem pro regulaci prostituce, neboť současný stav řeší jen
její elementární oblasti, a to v podzákonné
i zákonné rovině.
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REGULACE PROSTITUCE ANO,
NIKOLI VŠAK JEJÍ PROVOZOVÁNÍ
NA VEŘEJNOSTI

JP: Jak by tedy mělo vypadat optimální legislativní opatření v oblasti prostituce?
JČ: Žádné legislativní opatření v této oblasti nemůže být optimální. V zásadě existují tři
přístupy: prostituce se dá právně ignorovat
a postihovat pouze určitá jednání, která ji
doprovázejí, jako jsou daňové úniky, drogová
kriminalita, násilná trestná činnost. Nebo lze
prostituci vymezit určitý rámec, ve kterém
je dovolená, a postihovat jakékoli vybočení

Rozhovor s Janou Černochovou, poslankyní PSP ČR a starostkou městské části Praha 2
Jana Černochová / Jana Poláková

1	Rozhovor probíhal po e-mailu v březnu 2016
v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu.

z tohoto rámce. Tomu můžeme říkat regulace. Nebo můžeme prostituci zcela zakázat
a v případě výskytu toto jednání stíhat. Jak
jsem již zmínila na začátku, nemyslím si, že tato
třetí varianta by byla proveditelná. Jako starostka
centrální městské části v našem hlavním městě
jsem pro střední cestu, tedy regulaci. Argument odpůrců zákona, zejména z řad současných
i bývalých členů KDU ČSL, že v tom případě „stát
se stane pasákem“, nemůže obstát, neboť stát se
chová už nyní jako pasák, navíc ještě k tomu nezodpovědný. Současný stav podporuje černou
ekonomiku, neřeší problematiku obchodu
s lidmi… Odpůrci regulace mi do jisté míry připomínají pštrosa, který před problémem uteče tak,
že strčí hlavu do písku.
JP: Jaké přínosy by optimální opatření/úprava
prostituce měly mít pro osoby, které poskytují placené sexuální služby?
JČ: Vždy, když je jasným, rozumným a přiměřeným způsobem vymezeno, co se smí a co nesmí,
je to pro všechny lepší, než když se pohybujeme
v mlhavé zóně mezi přivíráním očí a pokutováním. Obecně platí, že nikdo by neměl být
krácen na svých právech na úkor druhých,
a s tím souvisí i adekvátní právní ochrana
této kategorie osob. Současné právní vakuum
může pro ně mnohdy znamenat riziko, že
se stanou objektem nelidského zacházení.
V tomto ohledu by jim právní úprava dala určitou
oporu.
Nicméně musím podotknout, že hlavním cílem
legislativních návrhů regulace prostituce není
zlepšení podmínek osob nabízejících sexuální
služby, ale slovy Ústavního soudu „ochrana
etických hodnot obce a mravní výchovy dětí
a mládeže“. Soud v souvislosti s vyhláškou v Ústí
nad Labem konstatoval, že „provozování této
činnosti ohrožuje dobré mravy obecně a velice
výrazně ohrožuje mravní výchovu dětí a mládeže. Již samotné provozování prostituce, které
je zřejmé dětem a mládeži, v nich může vyvolat
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JP: Vnímáte nějakou zahraniční úpravu prostituce jako pro ČR inspirující a popíšete nám
prosím v čem?
JČ: Neexistuje žádný ideální zahraniční model,
který by nám seděl na míru. Je zřejmé, že přístup každé země odráží její kulturní a společenské
principy, a proto ve světě nalezneme modely vycházející ze všech tří přístupů, které jsem zmínila,
tedy od naprosté prohibice až po ignoraci nebo
určitou „anarchii“. S ohledem na naše tradiční
hodnoty i historické kořeny se domnívám, že
máme nejblíže k Rakousku a Německu a zkušenosti z těchto zemí bychom měli využívat.
JP: Co si myslíte o dekriminalizaci, tedy
přístupu, který se snaží chápat poskytování
sexuálních služeb jako práci, jehož cílem je
zlepšit postavení sexuálních pracovnic a pracovníků a jejich pracovní podmínky?
JČ: Jakkoli mohu mít pochopení pro konkrétní jednotlivé případy žen, které se k prostituci
uchylují z pocitu, že jim nic jiného nezbývá, prostě
nemohu přijmout tezi, že by nabízení sebe
sama, natož poskytování sexuálních služeb
na veřejných prostranstvích (a to kdekoliv
v Praze a v kteroukoliv denní nebo noční hodinu),
mohlo být, byť jen náznakem, považováno
za společensky přijatelné, anebo dokonce přínosné jednání – za které snad dosud „práce“
v běžně vnímaném významu považována je.
A i když považuji prostituci za nevykořenitelnou,
neznamená to ještě, že jí přiznáme plnohodnotné
postavení eticky neutrální živnosti a necháme ji
provozovat na veřejnosti, všem na očích.
Podle mě jediným skutečně účinným zlepšením
podmínek je regulace, či zákaz prostituce
na ulici. V tu chvíli ovšem narážíme na problém, že povolíme-li veřejné domy, dostáváme
se do konfliktu se zmíněnou Úmluvou, protože
bychom tím podporovali kuplířství. I když připou-

štím, že částečně je možné regulovat prostituci
už nyní a dostát i povinnostem Úmluvy. Tedy
regulovat samotné prostitutky a prostituty
a ponechat kuplířství jako trestný čin. V praxi
jsou ovšem tito kuplíři obvykle netrestaní
a zůstávají v jakési šedé zóně. Absence zákona
o regulaci prostituce nadále vysílá do společnosti
signál, že tato šedá zóna, často spojovaná se zločineckým prostředím, si žije vlastním životem. Což
je signál značně nežádoucí. Nemyslím si, že aplikace standardních instrumentů pracovního práva
na oblast prostituce by byla řešením. Legislativní
úprava by měla prostituci dát pouze určitá
pravidla hry, za účelem ochrany společnosti,
nikoliv ji morálně ospravedlnit.

Úprava prostituce a násilí
JP: Zkoumali jste někdy vztahy mezi politikou
vůči prostituci a násilím?
JČ: Násilí obecně odsuzuji, ať už se děje komukoli.
Jakákoli jeho forma je ale postižitelná a zastřešená příslušnými ustanoveními trestního zákoníku.
K zmíněné vyhlášce musím dodat, že je nutné
rozlišovat pouliční prostituci a jiné formy prostituce, které významně nenarušují veřejný pořádek.
Každá kultivovaná společnost si hlídá, co se děje
na ulici, což bezprostředně souvisí i s pocitem
bezpečí a ochrany práv nejen obyvatel metropole.
JP: Zabývali jste se někdy dopady vyhlášek
vztahujících se k nabízení sexuálních služeb
z roku 2005 a 2007 na prostor Karlova náměstí a další prostory, které patří pod Prahu 2?
Diskutovali jste s dalšími starosty o tom, jaké
mají dopady v praxi? Změnilo se něco zhruba
před cca 2–3 lety (to ženy pracující na Karlově
náměstí začaly hovořit o častějších kontrolách
ze strany policie a opakovaných pokutách).
JČ: Znova opakuji, jsem pro regulaci prostituce,
nikoli však pro její provozování na veřejnosti.
Proti tomu je rozhodně nutné zasahovat a policisté i strážníci nemohou dělat, že prostituty
a prostitutky na Karlově náměstí a v přilehlých ulicích nevidí.

Místa, kde jsou nabízeny sexuální služby, Praha, Karlovo
náměstí / foto: Jan Losenický

pocit něčeho ‚normálního‘, přípustného. Význam
zejména tohoto právem chráněného statku, tj.
mravní výchovy dětí a mládeže, je třeba hodnotit
velice vysoce.“
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JP: Dělali jste evaluaci ohledně trestné činnosti po zavedení vyhlášek proti prostituci?
Změnila se struktura trestné činnosti na Karlově náměstí? A vůči ženám, které pracují
v sexbyznysu? Zabývali jste se tím, že pokutování a represivní přístup mohou vést k tomu,
že ženy neohlašují na nich páchanou trestnou
činnost?
JČ: V daném ohledu neregistruji žádné zásadní
změny, kontroly pokračují ve standardním režimu
již několik let. Skutečnost, že některé ženy neohlásí trestnou činnost na nich páchanou, mě
upřímně mrzí – ale ač to zní tvrdě, je to jejich
volba. Domnívám se, že to souvisí se strachem
z odhalení jejich činnosti, nedostatečnou informo-

vaností nebo slabou důvěrou k právnímu státu.
Nechce se mi ale věřit, že by policie i těmto
osobám bránila podat, nebo dokonce odmítla
přijmout trestní oznámení.
Je potřeba si uvědomit, že mluvíme o činnosti, která je obecně závaznou vyhláškou hl.
m. Prahy zakázaná. (Vyhláška stanovuje zákaz
nabízení erotických vystoupení nebo erotických
služeb vykonávaných v jakékoli podobě na veřejně přístupných místech.) Na prvním místě pro
městskou část Praha 2 by měla být především
spokojenost a bezpečí zde žijících občanů,
včetně dětí a mládeže. Považuji za špatné, byť
jen skryté tolerování veřejné prostituce na území
městské části.
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JP: Pokud se ale podíváme do prostoru
Prahy 2 z naší perspektivy, ukazuje se, že cca
před dvěma třemi lety ženy začala městská
policie legitimovat i několikrát za den, dává
jim pokuty, jejichž administrativa trvá dle
žen nepřiměřeně dlouho – půl až tři čtvrtě
hodiny, a to i v případech, kdy policisté ženy
dlouhodobě znají. V některých případech
také dochází k ponižujícímu chování, zastavování žen v situacích, kdy jsou na cestě domů
a nepracují, a vypisování pokut za prostituci,
i když jednání není prokazatelné atp., případně vypisování pokut za neexistující přestupky, např. vodění psa bez vodítka apod. Podle
opakujícího se charakteru jednání jde spíše

o systémovou šikanu a programovou snahu
ženám znemožnit pracovat. Kromě toho,
že ženy mají problémy vydělat potřebnou
částku peněz, některé se obávají i fyzického násilí při kontaktu se strážníky a většina
z nich by jim neoznámila, pokud by se stala
obětí trestného činu, některé se o to pokusily a setkaly se s reakcí městské policie, že si
za to mohou samy a že tady nemají co dělat
(např. v případě znásilnění). V neposlední
řadě ženy zpravidla pokuty neplatí, což vede
k dalšímu prohlubování sociálního vyloučení.
Víte o takové situaci? Můžete v této věci něco
dělat? Jaké doporučujete řešení? Aby to ženy
neodskákaly?
JČ: V tomto ohledu mám pro jednání příslušníků městské policie určité pochopení. Pokud

Ďáblice – zóna tolerance na český způsob / foto: Jan Losenický

Násilí ze strany policie či strážníků
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existuje obecně závazný předpis, který zakazuje
veřejnou prostituci, policie nemá mnoho jiných
možností či nástrojů, jak vymáhat jeho dodržování, neboť dokazování veřejné prostituce
je velmi složité, někdy až nemožné. A pokud
někdo vědomě porušuje právní normu, pak přece
musí počítat s tím, že bude čelit zvýšenému
zájmu ze strany policie. Nemohu zcela vyloučit,
že může ojediněle docházet k určitým excesům,
ale jsem přesvědčena, že pro takové případy má
policie kontrolní a případně kárné mechanismy.
Každý, kdo se cítí být poškozen jednáním příslušníků policie, může se obrátit na příslušné
kontrolní orgány.
Pokud takové postupy policie u žen provozujících prostituci následně vzbuzují nedůvěru a neochotu hlásit trestnou činnost, které
čelí, je to samozřejmě smutné. Nicméně neexistuje dle mého názoru žádné zázračné řešení
této situace. Přece jen platí, že tyto ženy si svou
životní cestu volí samy a nesou odpovědnost
i za své rozhodnutí neobrátit se na policii,
dostanou-li se do úzkých. Pokud nedůvěřují
policistům hlídkujícím v ulicích, stále je tu možnost
obrátit se na jiná místa, policejní stanice apod.
Určitým podpůrným nástrojem, jak tento stav
řešit, by jistě mohla být i osvětová aktivita
mezi těmito ženami, a to buď ze strany orgánů
státní správy či samosprávy, nebo spíše ze strany
různých neziskových organizací, jako je ta vaše,
tedy Rozkoš bez rizika.
JP: V případě uděleného zákazu pobytu
za přestupky prostituce na Praze 2 ženy
obvykle přejdou na čas pracovat na území
Prahy 1. Po skončení sankce se vrací zpátky
na Prahu 2. Některé klientky se obávaly využít naší služby mobilní ambulance R-R, kde
jsou poskytovány sociální a zdravotní služby
a jež působí na Praze 2, právě z důvodu zákazu pobytu na Praze 2. Jak vnímáte politiku
udělování zákazu pobytu?
JČ: Musím bohužel odmítnout, že by zákazy
pobytu bylo možné terminologií zákoníku práce objektivně považovat za nějakou

„překážku v práci“ nebo objektivní překážku
možnosti využít zdravotní, sociální nebo jiné
služby tak, jak je v otázce naznačováno. Jak už
bylo jednou řečeno, nabízení a poskytování
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
v hlavním městě Praze není legální, a pokud
k eliminaci tohoto jednání nepostačuje opakované ukládání pokut, případně vykázání z místa ze
strany strážníků Městské policie hl. m. Prahy, je
uložení sankce zákazu pobytu při splnění požadovaných podmínek pochopitelná a zcela
legitimní. Tím, že budeme hledat pro prostituci
jiná, hodnotově neutrálnější a méně expresivní
slova, budeme jí říkat prostě jen „práce“ nebo
„obchodní příležitosti“, není možné zakrýt fakt,
že se jedná přinejmenším o velmi kontroverzně
vnímanou výdělečnou činnost s negativními kontexty. Není to činnost, která – jak u slova „práce“
očekáváme – vytváří něco společensky prospěšného nebo tvoří nějaké hodnoty. Navíc podotýkám, že postižitelné je dle uvedené vyhlášky už
samotné nabízení sexuálních služeb, nikoliv pouze
jejich poskytování.
JP: Některé ženy, které pracují na ulici na Karlově náměstí, zmiňují, že nechtějí jít pracovat
do sex klubu, nevyhovují jim tamní pracovní
podmínky, zmiňují obtíže při hledání práce na běžném pracovním trhu, setkávají se
s diskriminací, např. pokud se jedná o Romky, či nabízenou velmi nízkou mzdou, která
jim nepokryje jejich náklady. Jsou v obtížné
životní situaci – např. mají dluhy, jsou matky
samoživitelky. Vidíte nějaké řešení, které by
mohlo pomoci ženám legálně nabízet služby
na ulici?
JČ: Můj postoj k pouliční prostituci jsem již objasnila. Praha má téměř nejnižší nezaměstnanost
v celé Evropě. Velmi apeluji na všechny ženy,
které jen trochu mohou, aby se snažily najít si
na normálním pracovním trhu práci, která
nebude snižovat jejich důstojnost.
JP: Jak vnímáte tzv. tippelzóny (např. Kolín
nad Rýnem, Utrecht) nebo řízené zóny (např.
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JP: Jedna z klientek pracujících na ulici navrhovala v našem výzkumu jako řešení zaplatit určitou denní daň za možnost pracovat
na ulici (např. formou koupě lístku z automatu) – aby nemusela být v každodenním stresu
z kontaktu a pokutování policií. Co si myslíte
o takovém řešení?
JČ: A jsme zase u toho: budeme-li říkat prostituci
„poskytování služeb“, zařadíme-li ji mezi běžné
a legální způsoby obživy a pokusíme-li se z ní
sejmout společenské stigma – pak se můžeme
bavit o způsobu, jakým se dá „předplácet místo“
nebo si zakoupit „povolení“, podobně jako třeba
rybářské povolenky. Pochybuji, že je něco takového společností akceptovatelné, a osobně
jsem proti. Jak jsem uvedla, jsem zastáncem
zákazu prostituce na veřejnosti a jejího úplného přesunu do privátních prostor. I přes
určitý vstřícný přístup k legalizaci prostituce
se zkrátka nedomnívám, že tato by se měla
provozovat na veřejném prostranství. Regulaci
a legalizaci prostituce vnímám spíše jako nutné
zlo, které má eliminovat rizika s touto činností
spojená, ale rozhodně ji nemá povýšit na roveň
zcela běžného a plně morálního jevu.
JP: Pokud by se něco takového dělalo,
myslelo by se i na potřeby žen, které užívají
drogy, aby nedošlo k dalšímu propadu jedné
z nejvíce zranitelných skupin? Např. ženy
pracující v tippelzóně v Kolíně nad Rýnem nemusí platit daň z příjmů jako ostatní sexuální
pracovnice.
JČ: Ženy, které jsou drogově závislé, by měly

především vyhledat odbornou pomoc a využít
již existujících cest a instrumentů, jak se ze své závislosti vymanit, protože právě drogová závislost
a prostituce jsou jakýmsi bludným kruhem, z něhož je třeba dostat se ven. Daňová úleva nikoho
z drogové závislosti ještě nevyléčila. Náš stát
vynakládá značné prostředky na léčbu závislostí,
odvykací centra a prevenci. Každý, byť vím, že
je to velice těžké, se může rozhodnout se svou
závislostí skončit. A stát by měl lidi motivovat
k tomu, aby se ze svých problémů dostali,
nikoliv je v nich podporovat.
JP: Co si myslíte o vyjádření komisaře Sama
Millara, který je vedoucím místní partnerské
iniciativy pro otázky bezpečnosti Safer Leeds:
„Naším úkolem je zajišťovat lidem bezpečnost, a to se týká i případů, když se lidé
dostávají do riskantních situací.“ „Sexuální práce je velmi riskantní a není to něco,
před čím bychom měli zavírat oči. Máme
za sebou mnoho let opatření k prosazování práva, jejichž výsledkem bylo, že se nám
nepodařilo prolomit začarovaný kruh sexuální
práce, chtěli jsme udělat něco jiného, co by
nám pomohlo se k těm cílům snáze dostat,
být odvážní a určitým způsobem zariskovat.“
Jedním z opatření, která zde zavedli, bylo
také např. ustanovení stálého policejního
týmu, který má zónu na starosti. Co si myslíte
o tomto přístupu? A měly by do takového
týmu být zapojeny také ženy?
JČ: Popsaný případ řízené zóny v Leedsu považuji za krajní příklad řešení, ale opět opakuji,
že osobně pouliční formy prostituce považuji
za nežádoucí. Větší zapojení policistek-žen
vidím jako možné zlepšení, které by mohlo
zvýšit důvěru v policii.
JP: Co by měl být další krok k zajištění bezpečí žen v sexbyznysu, který by se měl udělat?
JČ: Řeknu to ještě jednou a naposledy: Nejúčinnější krok k zajištění bezpečí žen je přestat se
nabízet na ulici a všemi silami si najít důstojnější
práci. Pouliční prostituce je na společenském

Místa, kde jsou nabízeny sexuální služby, Praha, Karlovo náměstí / foto: Jan Losenický

Leeds), vyhrazená místa pro bezpečnější práci
na ulicích? Šlo by něco takového udělat někde
u Karlova náměstí či v okolí?
JČ: Zavedení podobných zón nepodporuji,
ale nebráním se debatě na toto téma. Rozhodně by však neměly být v centru, tedy ani
na území Prahy 2. Můj postoj k tomuto způsobu
řešení je bez hlubší diskuze a bez nějakých relevantních argumentů ze strany zastánců této cesty
negativní.
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žebříčku na nejnižší příčce. Velká část lidí se k ní
nepřiznává, k jejich práci patří anonymita a skrytá
místa. Ostře odsuzuji násilí a ponižování
jakékoli lidské bytosti a stojím si za názorem,
že policisté mají chránit každého občana stejným
dílem. Charakter této práce ale nikdy nebude
prostý rizik, protože bohužel přitahuje celou

řadu sociálně patologických typů. Obávám
se, že jakkoli nadějně zní název vaší organizace,
prostituce je rozkoší jen velmi spornou – a bez
rizika nebude nikdy.
JP: Děkuji vám za rozhovor.

KDYŽ STOJÍŠ NA DEŠTI,
TAK NEMŮŽEŠ ČEKAT, ŽE ZŮSTANEŠ
SUCHÁ

Text popisující problémy spojené s násilím na ženách v sexbyznysu v norském Oslu
Sarah Sangesland Warpe, Ida Elin Kock1

171
Sexuální práce je v Norsku, i díky uplatňování kriminalizace zákazníků, velmi stigmatizovaná. Podobně jako v ČR se ženy obvykle bojí hlásit policii zažité násilí. V Norsku
však v takových případech alespoň nemusí uvádět své osobní údaje. foto: Jan Losenický

170
U příležitosti Mezinárodního dne za ukončení
násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících
17. prosince 2015 vydala organizace Pro Sentret
zprávu z šetření na téma násilí v prostředí pouliční
prostituce v norském hlavním městě Oslu, nazvanou Am I not a human being like you? (Warpe,
2015). Na parkovišti ve stínu luxusních výškových
budov, které se tyčí na nábřeží, byla večer toho
samého dne nalezena mrtvá sexuální pracovnice Galina Sandeva, která byla ubodána ve svém
automobilu.
Násilí na sexuálních pracovnicích představuje
všudypřítomný globální problém (WHO; UNFPA;
UNAIDS; NSWP; World Bank, 2013). Výzvou je,
aby s touto skupinou počítala i zdravotní politika
ve svých programech boje proti interpersonálnímu násilí. Norsko sice oficiálně uznává interpersonální násilí jako závažný protispolečenský
jev (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013),
nicméně konkrétní kroky proti násilí na sexuálních
pracovnicích rozhodně nejsou na pořadu dne.
Organizace Pro Sentret je zřizována osloskou samosprávou jako poskytovatel sociálních
a zdravotních služeb pro osoby s historií nabízení
sexuálních služeb. Zároveň působí jako národní
odborné pracoviště pro otázky prostituce. Sociální a zdravotní služby poskytuje prostřednictvím
nízkoprahového centra a terénní práce v ulicích
města.
Poznatky o násilí na klientkách Pro Sentret byly
publikovány již v minulosti. Ve zprávách z šetření
v letech 2008 a 2012 jsme dokumentovali, že toto
násilí je velmi rozšířené a často nabývá závažných
forem. Jeho pachateli byli zákazníci a partneři,
ale také známí a příbuzní. V nynější zprávě jsme
se pak rovněž pokusili zprostředkovat narativy
násilí z úst klientek našich služeb. Svůj příběh nám
ochotně vyprávěla řada klientek. Jejich společnou
nadějí je, že jakmile si společnost uvědomí skutečný rozsah násilí, diskriminace a obtěžování, jemuž
jsou vystaveny, budou přijata potřebná opatření.
Tyto narativy jsme doplnili o poznatky z pozoro-

1	Z anglického originálu When you’re stan-

vání, jež jsme získali při terénní práci v prostředí
pouliční prostituce.
Naše klientky se v naprosté většině případů
identifikují jako ženy a cca 90 % z nich pochází
ze zahraničí. Často pocházejí ze silně sociálně
znevýhodněného prostředí anebo patří k romské
menšině či jiným marginalizovaným etnickým
skupinám. Velkou zátěž pro ně představuje současné působení etnické diskriminace, genderové
diskriminace a stigmatu.
Obtěžování sexuálních pracovnic v pouličním
prostředí je všudypřítomné. Často obsahuje prvky
rasismu, namířeného především proti ženám
černé pleti. Pachateli obtěžování, ať již jde o akty
promyšlené či spontánní, jsou takřka ve všech
případech muži. Byli jsme svědky případů tvrdého
slovního napadání žen ze strany kolemjdoucích
mužů, kdy po nich házeli mincemi nebo jídlem,
jak ukazuje následující poznámka z pozorování
v terénu:

„Stojíme na ulici a hovoříme se
dvěma našimi známými. Směrem
k nám se vydávají dva muži, zjevně podnapilí. Jeden z nich ukusuje buchtu, a když nás míjí, hází ji
na jednu z žen. Oba muži se smějí.”
Kromě takového obtěžování ze strany kolemjdoucích se často vyskytuje i násilí páchané zákazníky,
od (ne)psychických forem (např. snaha domluvit
si sex bez kondomu) až po brutální napadení
a pokusy o vraždu:

„Před pár lety jsem měla zlý zážitek se zákazníkem. Odvezl mě
autem ven z centra města. Když
jsme skončili, tak cestou zpět
jsme projížděli tunelem. Zničehonic, bez varování, mě vzal
za bundu, otevřel dveře a ještě za jízdy mě vyhodil z auta.

na serveru openDemocracy.net přeložil Jan

ding in the rain, you can’t expect not to get

Morávek. Zveřejněno se souhlasem organi-

wet publikovaného dne 25. února 2016

zace Pro Sentret.
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muž jsou tyto ženy vystaveny, je spíše s podivem,
že počet obětí neroste rychleji. Násilí je, jak jsme
ukázali, považováno za něco normálního, s čím se
snad i počítá. Slovy jedné z klientek našich služeb:

„Když stojíš na dešti, tak nemů žeš
čekat, že zůstaneš suchá.“

POUŽITÁ LITERATURA:

Tato výpověď nám ukazuje dvě hlavní témata, která jsou pro tyto narativy obecně charakteristická:
vysoký stupeň násilí a neochota nahlásit incident
na policii. Mezi typické zkušenosti patří i škrcení,
řezné rány a poranění způsobená bitím a kopáním.
Ve zprávě z šetření popisujeme případ, kdy nás
oslovila žena s viditelnými řeznými ranami a podlitinami po napadení na ulici. Chtěla hlavně ošetřit
rány a o tom, co se jí přihodilo, nám řekla jen velmi
málo – se slovy, že „to je život“. Zdá se, že pro
mnoho klientek v našich službách je trivializace
násilí obranným mechanismem, který jim pomáhá
zvládat strasti všedního dne.
O tom, zda násilný incident nahlásí, nebo
nenahlásí, se ženy rozhodují na základě několika faktorů. Často se jedná o celkovou nedůvěru
k institucím obecně a policii zvlášť. Tato nedůvěra
pramení z předchozích negativních zkušeností

2 http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§315
3	Pro tento postup osloské policie se vžil název

Operasjon husløs (operace bez domova). Pře-

s úřady v zemi původu i v jiných zemích. K tomu
se přidávají pověry a zkreslené představy, které
jsou v prostředí pouliční sexuální práce rozšířené.
Ženy se také bojí zostuzení nebo nedůvěry, např.
ze strany policie, a mají obavy ze msty pachatele.
Obavy z následků nahlášení násilného incidentu
na policii nejsou zcela neopodstatněné. Jsou nám
známy případy, kdy se ženy po podání trestního
oznámení setkaly s tím, že vyšetřování činu, který
na nich byl spáchán, zastínila otázka protiprávnosti jejich pobytu. Výsledkem pak bývá vyhoštění ze země. To může vést až k situacím, kdy se
ženy při řešení následků násilí spoléhají jen samy
na sebe, a pachatelům tak umožní uniknout bez
jakýchkoli následků.
Vedle rizika deportace ženy často uváděly
obavy ze ztráty bydlení. Norský trestní zákoník
upravuje v § 315 o podpoře prostituce 2 i zákaz
pronájmu prostor k prostituci. Policie v hlavním
městě obvykle postupuje 3 tak, že vlastníka nemovitosti, kterou si sexuální pracovnice pronajímá, vyšetřuje pro podezření ze spáchání tohoto
trestného činu. Činí tak i v případě, že se o místu

depsán byl od roku 2007 až do roku 2011. Pro
Sentret však eviduje i několik případů, kdy byl
postup uplatňován po roce 2011.

bydliště dozvěděla na základě trestního oznámení
sexuální pracovnice. Fakt, že každý oznamovatel
je povinen uvést místo svého bydliště, uvrhá ženy
do velmi nejisté situace, což dále prohlubuje jejich
neochotu k podání oznámení.
I když jen pár našich klientek znalo Galinu
Sandevu osobně, zpráva o její vraždě zvedla vlnu
strachu. Ženy si připomínaly jiné případy násilí,
kdy o jejich životě a smrti rozhodovalo pouze
štěstí a náhoda. Vražda sexuální pracovnice je
v Norsku naštěstí jen výjimečným jevem, avšak při
pohledu na rozsah a stupeň závažnosti násilí, je-

Interiéry organizace Pro Sentret / foto: Jan Losenický

Za námi jela další auta, ale stačila jsem se odplazit ke stěně
tunelu. Byla jsem v šoku a celá
od krve. Na policii jsem nešla.”

Sídlo organizace Pro Sentret / foto: Jan Losenický

Justis- og beredskapsdepartementet. 2013. St. meld.
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1

SEDM KROKŮ K ODSTRANĚNÍ
NÁSILÍ A NEVHODNÉHO JEDNÁNÍ
ZE STRANY POLICIE A STRÁŽNÍKŮ
VŮČI ŽENÁM, KTERÉ POSKYTUJÍ
SEXUÁLNÍ SLUŽBY

Dekriminalizace fungování sexbyznysu. Výzkumy 1 a praxe jak v zahraničí, tak i v ČR poukazují na skutečnost, že kriminalizující politiky v oblasti prostituce neplní své cíle. Naopak zvyšují pravděpodobnost násilí
a zneužití pravomocí ze strany policie ve vztahu k osobám, které poskytují sexuální služby. Ověřeným řešením
tohoto problému 2 jsou legislativní změny na úrovni státu i obcí. Zkušenosti navíc ukazují, že zákonná úprava
a místní vyhlášky mohou zohledňovat jak otázku veřejného pořádku, tak i bezpečné a důstojné podmínky pro
nabízení sexuálních služeb.
P
 rvním krokem na cestě k dekriminalizaci práce v sexbyznysu je přehodnocení represivních vyhlášek, které
v některých obcích upravují nabízení a poskytování sexuálních služeb.

2

Vzdělávání policie a strážníků.3 Policistky a policisté se při své práce dostávají do obtížných situací.4 Vymáhání
dodržování nevhodně nastavených předpisů, jako jsou např. zmíněné vyhlášky zakazující nabízení sexuálních služeb,
v praxi nefunguje. Takový stav je pro policii zdrojem značné frustrace. V praxi činí problémy zejména vzájemná
komunikace policie a sexuálních pracovnic. Z toho důvodu je třeba při vzdělávání policie posílit trénink komunikačních dovedností formou výcviku a sebezkušenosti a poskytnout policii informace o psychosociálních souvislostech
poskytování sexuálních služeb. Situaci mohou řešit také policejní specialistky a specialisté na oblast prostituce.
D
 obrou praxí je vzdělávání policie u jiných relevantních útvarů v ČR i zahraničí a ze strany nevládních organizací.

3

Posílení právního vědomí žen, které poskytují sexuální služby. Sexuální pracovnice zpravidla nemají
přesné informace o legislativních rámcích, jež se vážou k práci v sexbyznysu. Neznají svá práva a povinnosti,
což jim ztěžuje jednání s policií. Ženy poskytující sexuální služby je proto nutné průběžně seznamovat s informacemi o tom, jaké jednání je v souladu s právními předpisy a kdy dochází k jejich porušení. Důležitá je také
znalost důsledků nerespektování zákonů a vyhlášek.
P
 rvním krokem na cestě k posílení právního vědomí sexuálních pracovnic je zahájení cílené distribuce
informačních materiálů a tematicky zaměřené poradenství ze strany nevládních organizací.

4

Podpora žen při podávání stížností v případech porušení práv či nevhodného chování. Ženy si zpravidla na nevhodné jednání, násilí či jiné porušení svých práv ze strany policie formálními cestami nestěžují. Mají
obavy z další stigmatizace, z nutnosti vyjít z anonymity a v neposlední řadě i z odplaty těch, na jejichž selhání
poukázaly. Jednou z cest, jak tuto situaci řešit, je informovat ženy o jejich právech a možnostech, které v dané
situaci mají. S tím souvisí i potřeba posilovat jejich postavení jako jednotlivkyň i celé skupiny v sociální struktuře
a posilovat vztahy mezi ženami navzájem.
N
 evládní organizace ženám musí intenzivně nabízet podporu zacílenou na okamžité řešení situací, kdy
dojde k porušení jejich práv ze strany policie. Je třeba také ženy informovat o tom, že stížnosti jsou důležité nejen pro řešení individuálního případu, ale fungují zároveň jako zpětná vazba pro vedení konkrétního
policejního útvaru.

1 ABEL, Gillian, FITZGERALD, Lisa, a Cheryl BRUN-

rights violations against sex workers: burden and

TON. 2007. The impact of the Prostitution Re-

effect on HIV. 22. July 2014. The Lancet. [Online].

form Act on the health and safety practices of

[Citace: 2014-11-2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

sex workers. Report to the Prostitution Law Review Committee. Christchurch: University of Otago; Amnesty International. 2016. Amnesty Inter-

pubmed/25059943.

2 ABEL, Gillian. 2014. A decade of decriminalization: Sex work „down under“ but not under-

national Policy on State Obligations to Respect,

ground. Criminology and Criminal Justice. 2014,

Protect and Fulfil the Human Rights of Sexwor-

Vol. 14, No. 5, s. 580–592; Gesundheitsamtes

kers. [Online]. [Citace: 2016-7-16] https://www.

Köln. 2011. Zehn Jahre Straßenstrich „Gees-

amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/

temünder Straße“ in Köln. Erfahrungsbericht des

en/; DECKER, Michele R., a další. 2014. Human

Gesundheitsamtes Köln (März 2011). Köln: Stadt

Köln. [Online]. [Citace: 2016-7-12] http://www.
stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf53/2.pdf.

3 Pro zjednodušení používáme termín „policie“,
pod který dále zahrnujeme různé složky Policie
ČR – zejm. pořádkovou a kriminální policii –
a také pracovníky a pracovnice policií obecních
a městských.

4 LIPSKY, Michael. 2010. Street-level bureaucracy. The dilemas of the individual in public services. New York: Russel Sage Foundation.
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7

Kontrola policie při výkonu služby. S ohledem na vysokou míru marginalizace sexuálních pracovnic
nelze pouze spoléhat na to, že na profesní selhání policie budou reagovat podáváním stížností. Je nutné
zajistit systémové nástroje kontroly policie, které selhávání jednotlivých složek předejdou či na ně včas
upozorní.
P
 rvním krokem k řešení situace může být osobní závazek vedoucích v jednotlivých útvarech a odděleních, že se k sexuálním pracovnicím budou chovat se stejným respektem a budou hájit jejich práva jako
kohokoli jiného a že k takovému chování přimějí i své podřízené.
Vytváření zón tolerance. Zóny tolerance jsou vyhrazené oblasti pro nabídku a poskytování sexuálních
služeb na veřejných prostranstvích. Mohou mít podobu vymezené konkrétní ulice nebo speciálně upraveného místa v podobě tzv. tippelzóny. V některých evropských městech existují zóny tolerance už řadu let
a ukazují se být funkčním nástrojem pro řešení otázky nabízení a poskytování sexuálních služeb tzv. na ulici.
Umožňují skloubit požadavky na zajištění veřejného pořádku, zlepšit vztahy aktérů v lokalitě i bezpečí žen,
které poskytují sexuální služby.5 Zavedením tippelzón se nabídka sexuálních služeb na venkovních stanovištích stala tou nejméně problematickou.
S amotnému zřízení zóny tolerance musí předcházet dialog zúčastněných stran, tedy obce, občanů, policie, nevládních organizací a sexuálních pracovnic. Úvodním krokem ke změně je seznámení zastupitelů
a zastupitelek konkrétních obcí s úspěšnými příklady zón tolerance v zahraničí.
Potírání předsudků a stigmatizace. Sexuální pracovnice jsou silně stigmatizovanou skupinou. Mnohočetně jsou pak předsudkům a ostrakizaci vystaveny ženy, které užívají drogy, ženy z minorit či migrantky6 .
Ženy poskytující sexuální služby svou situaci citlivě vnímají. Jak v běžném kontaktu, tak zejména, když se
stanou obětí trestného činu, volají po takové pomoci ze strany policie, jež bude poskytnuta bez morálního
hodnocení a předsudků. Rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, který je v souladu s respektováním kulturní i hodnotové odlišnosti, je nejen významným principem v práci policie 7, ale také cestou, jak
posílit důvěru žen v ni.
K
 reflexi předsudků a potírání stigmatu přispívají vzájemná setkání žen poskytujících sexuální služby
s pracovníky a pracovnicemi policie v kontextech jiných, než je v každodenní práci běžné – na konferencích, zahraničních stážích či při společné diskuzi v lokalitě.

5 Gesundheitsamtes Köln. 2011. Zehn Jahre

2016-7-12]

http://www.nswp.org/sites/nswp.

Straßenstrich „Geestemünder Straße“ in Köln.

org/files/Executive%20Summary%20Leeds,%20

Erfahrungsbericht des Gesundheitsamtes Köln

U%20of%20Leeds%20-%20Sept%202015.pdf.

(März 2011). Köln: Stadt Köln. [Online]. [Citace:

2016-7-12]

http://www.stadt-koeln.de/

mediaasset/content/pdf53/2.pdf;

6 Amnesty International. 2016a. Explanatory note

on Amnesty International’s Policy on State

SANDERS,

Obligations to Respect, Protect and Fulfil the

Teela, a Vineeta SEHMBI. 2015. Evaluation of

Human Rights of Sexworkers. [Online]. [Citace:

the Leeds Street Sex Working Managed Area.

2016-7-16] https://www.amnesty.org/en/docu-

Leeds: University of Leeds. [Online]. [Citace:

ments/pol30/4063/2016/en/.

7 Etický kodex Policie České republiky. [Online].
[Citace: 2016-7-16] http://www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske-republiky.aspx.

8 K onaná v Praze dne 10. 5. 2016.
9 Realizovaný organizacemi ROZKOŠ bez RIZIKA a Spolkem Ulice Plzeň v Plzni, na Ostravsku
a v Praze na přelomu let 2015–2016.

10 Konference Strukturální násilí a ženy v sexbyznysu, konaná 16. 6. 2016 v Praze.

Oslo, umění na ulici / foto: Jan Losenický

Doporučení ke změnám s cílem eliminovat násilí a nevhodné jednání ze strany policie a strážníků vůči
ženám, které poskytují sexuální služby, byla zpracována na základě výsledků expertní diskuze, jíž se účastnili
zástupci a zástupkyně různých složek policie, strážníků, samospráv, vzdělavatelů a nevládních organizací 8 ,
opírala se o výsledky výzkumů mezi ženami, které poskytují sexuální služby 9 , a vycházela z návrhů vzešlých
z odborné konference 10 .
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O AUTORSKÉM TÝMU

Diana
Diana má 12 let zkušeností z práce v sexbyznysu.
Nejprve pracovala zhruba dva 2 roky v České republice na privátech, v klubech či jako doprovod
na swingers party. V dalších deseti letech již působila jen v zahraničí, zejména v tzv. sauna klubech,
v escort servisech (podobný českému privátu),
v tzv. city tours, kdy se pracuje především v hotelech. V rámci své práce cestovala po celé Evropě
– Francie, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Finsko,
Norsko, Řecko, Irsko a Velká Británie.

PhDr. Jiří Frýbert
Jiří vystudoval magisterský obor učitelství občanské a tělesné výchovy pro střední školy na Pedagogické fakultě MU v Brně. Rigorózní zkoušku
složil na Pedagogické fakultě UK v Praze. Dráhu
v oblasti sociální práce začínal jako dobrovolník
ve Společnosti Tady a teď, o. p. s., v programu
individuální doučování, kde působil pět let. Pro
stejnou organizaci se podílel jako spoluautor
na vytvoření počítačové hry GhettOut!. Od října
2006 je zaměstnán v neziskové organizaci Spolek
Ulice Plzeň na pozici terénní sociální pracovník.
Od září 2009 působí též jako vedoucí terénního
programu. Zde se věnuje práci s rizikovými uživateli drog, osobám prodávajícím sexuální služby
(a to jak na ulici, tak na privátech a v klubech)
a dále lidem ze sociálně vyloučeného prostředí.
Pravidelně publikuje studie v odborné literatuře
a přednáší na oborových konferencích.

Petra Kutálková, Ph.D.

Petra vystudovala obor Sociální politika a sociální
práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
doktorský titul získala v oboru Veřejná a sociální
politika na Fakultě sociálních věd téže univerzity.
V současné době se věnuje především analytické
a výzkumné činnosti, v rámci níž se zabývá zkušenostmi lidí z marginalizovaných skupin. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi
v krizových životních situacích a s lidmi, kteří jsou
vystaveni nějaké formě oprese. Mezi klientelu, se
kterou spolupracovala, patřili ženy i muži, kteří
zažili obchodování s lidmi či vykořisťování, lidé bez
domova nebo romské děti a mládež. Sociální práci
i výzkumy se snaží dělat tak, jak by je v případě, že
by seděla na opačné straně stolu, chtěla zakoušet
sama.

Mgr. Jana Poláková
Jana vystudovala obor sociální politika a sociální
práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes
10 let pracuje v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA
(R-R), nyní na pozici manažerky sociálních služeb.
Pracuje rovněž jako sociální pracovnice v Poradenském centru R-R Praha a v rámci služby terénních
programů R-R. Je součástí týmu poradkyň Internetové poradny R-R. Zajímá se o otázky vztahující se
k právním úpravám prostituce, včetně zahraničních
úprav, o pracovní podmínky žen poskytujících
placené sexuální služby a jejich práva.

Mgr. Lucie Šídová
Lucie působí jako výkonná ředitelka a terapeutka
v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, v níž pracuje
od roku 1998. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má
ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové
psychoterapii a výcvik somatického koučování.
Nyní zahájila psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Zabývá se tématem odchodu ze sexbyznysu,
sexuálním násilím, rovnými příležitostmi a tématem sexuality osob s hendikepem. Je iniciátorkou
projektu Právo na sex, jehož cílem je otevřít téma
sexuální asistence v ČR. Věnuje se též publikační,
mediální a lektorské činnosti. Je spoluautorkou
publikace Ze sexbyznysu na trh práce (2014)
a knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? (2014)
a publikace Tak tohle ne! (2016).

Sarah Sangesland Warpe a Ida Elin Kock

Sarah i Ida jsou dlouholeté pracovnice organizace
Pro Sentret. Sarah, která je vzděláním kriminoložka, se aktuálně podílí na projektech, jež se
týkají prostituce mezi mladými lidmi a nezletilými
žadateli a žadatelkami o azyl, kteří se na území
Norska nacházejí bez doprovodu dospělé osoby.
Ida je etnoložkou a v současné době pracuje
na projektech, které se zabývají prostitucí migrantek z Thajska a zemí Evropské unie. Pro Sentret je
organizace zřízená a provozovaná městem Oslo,
poskytující sociální a zdravotní služby lidem, kteří
mají zkušenost s prodejem sexuálních služeb.
Je také norským národním expertním centrem
zabývajícím se prostitucí a dalšími otázkami, jež
se s prostitucí pojí.
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O ORGANIZACÍCH
ROZKOŠ BEZ RIZIKA

Motto:
Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás
všech. Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženách a mužích v sexbyznysu.

vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě. Usilujeme o zapojení žen ze sexbyznysu do aktivit R-R.

Co děláme a jak?

Posláním R-R je zlepšovat postavení sexuálních
pracovnic a předcházet rizikům, která s sebou
práce v sexbyznysu přináší, a snižovat je. Preventivním působením přispíváme k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Poskytujeme sociální, zdravotní a terapeutické
služby. Vyhledáváme a kontaktujeme ženy na jejich pracovištích (kluby, priváty, venkovní stanoviště) v 12 krajích ČR (mimo kraj Plzeňský a Karlovarský) a poskytujeme jim poradenství a vyšetření
na pohlavně přenosné infekce. Provozujeme
Poradenská centra R-R (v Praze, Brně a Českých
Budějovicích), vybavená zázemím pro poradenství
a ordinacemi, kde jsou poskytovány zdravotní
služby. Prostřednictvím internetového poradenství
a chatu se snažíme zpřístupnit poradenské služby
i ženám, které chtějí zůstat v úplné anonymitě,
nebo to mají do center R-R daleko. Službu vyšetření na pohlavně přenosné infekce zajišťujeme
také prostřednictvím mobilní ambulance s malou
venerologickou ordinací. Spolupracuje s právničkami a zajišťujeme službu Poskytování právních
informací ženám pracujícím v sexbyznysu.

Z čeho vycházíme?

Jaké další aktivity realizujeme?

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R-R), vznikla
v roce 1992. Poskytujeme registrované sociální
služby (odborné sociální poradenství a terénní
programy), provozujeme nestátní zdravotnická
zařízení a jsme akreditovaným subjektem dle
zákona o pomoci obětem trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména sexuální pracovnice
a ženy, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo
v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené
s touto prací.

O co usilujeme?

 exuální práce je práce – prosazujeme příS
stup založený na respektování volby živit
se sexuální prací, zajištění bezpečných
pracovních podmínek a možnost uplatňovat svá práva a povinnosti jako v jiných
profesích.
Respekt a nehodnocení – respektujeme
a nehodnotíme rozhodnutí ženy vstoupit
do sexbyznysu. Nemoralizujeme a nepřesvědčujeme k ukončení práce v sexbyznysu, ale poskytujeme návazné služby v případě, že žena chce pomoci při odchodu
ze sexbyznysu.
Empowerment žen – snažíme se o zplnomocňování a posilování klientek k vytváření

Provozujeme divadelní soubor ROZKOŠ, kde vystupují sexuální pracovnice, příznivci a příznivkyně
spolku a zaměstnankyně organizace. Věnujeme se
výzkumné činnosti, ovlivňování legislativy v oblasti
prostituce, jež by respektovala zájmy a potřeby
sexuálně pracujících, a prosazování práv sexuálních
pracovnic. V posledních letech se cíleně věnujeme
rozvoji sexuální asistence v ČR. Pořádáme akce pro
veřejnost, např. testování na HIV zdarma, lektorujeme v tématech týkajících se sexuální práce,
bezpečnějšího sexu, sexuální asistence apod.
Získali jsme řadu ocenění za divadelní aktivity či
Výroční cenu Časovaná bota v kategorii Tým roku
za přínos v oboru nízkoprahových služeb od České asociace streetwork.

SPOLEK ULICE PLZEŇ

Spolek Ulice Plzeň poskytuje sociální a zdravotní
služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílí se na vytváření odborného a legislativního rámce definování
těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti
v daném oboru. Tímto způsobem pak chrání
veřejné zdraví. Provozuje dva programy – Terénní
program Ulice a Substituční centrum Plzeň. Oba
programy pravidelně prochází certifikací RVKPP.
Organizace je aktivním členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a členem A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené
závislostním chováním.
Terénní program Ulice od roku 2001 provádí
terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporuje
ve snižování rizik jejich způsobu života. Služby
jsou poskytovány anonymně a bezplatně, a to
v Plzni a dalších městech Plzeňského kraje.
Hlavním pracovním prostorem je ulice, centra i okraje měst, ve kterých program působí.
Ke kontaktům dochází i v prostorách komunit, tj.
v bytech, domech, obydlích. Služby jsou nabízeny
též v místech, kde dochází k prodeji sexuálních
služeb, tzn. na trase, v erotických klubech a erotických privátech.
Terénní program Ulice se liší od jiných programů tohoto druhu tím, že se neorientuje na jednu
cílovou skupinu, ale spíše na prostor, a proto pracuje jak s uživateli drog, tak s lidmi prodávajícími
sexuální služby, stejně jako se sociálně vyloučenými Romy. V Zaostřeno na drogy 4/2012 jsou zku-

šenosti programu dávány za příklad dobré praxe
při práci s uživateli drog mezi Romy. Jedinečné
je také to, jak TP Ulice dochází na byty uživatelů,
kde například vymění více než polovinu z ročního
objemu stříkaček. Výjimkou též je, že zde s lidmi
v prostituci pracují i pracovníci-muži. Pracovníci
se účastní komunitního plánování ve městech,
kde působí, a dále několika pracovních skupin.
Program je partnerem portálu eDekontaminace.
TP Ulice jako první přinesl v ČR informace o praxi
užívání fentanylových náplastí a léku Vendal
retard mezi injekčními uživateli drog.
Substituční centrum Plzeň bylo otevřeno
v druhé polovině roku 2009. Zařízení poskytuje
ambulantní substituční léčbu klientům, kteří dlouhodobě nebo rizikově užívají opioidy a u nichž
selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Cílem je
fyzická a psychická stabilizace klienta žijícího bez
nelegální drogy. Vedle farmakoterapie poskytuje
program i nefarmakologickou složku léčby, kterou
zajišťuje lékař se sociální pracovnicí – adiktoložkou. Jedná se především o zdravotní poradenství,
psychoterapii, sociální poradenství. Důraz je
kladen na pomoc nevytrhující klienta z běžného
života, nediskriminační praxi a individuální biopsychosociální přístup. Sekundárně poskytuje sociální
poradenství osobám blízkým primární cílové
skupině – tj. jejich partnerům, rodině a blízkému
sociálnímu okolí.
Substituční centrum Plzeň jako jedno z mála
zařízení tohoto charakteru pomáhá klientům VZP
zařídit úhradu substitučního preparátu.
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