číslo 16/2010

Současná právní úprava

www.cevro.cz

datum vydání: 5. 10. 2010

LEGALIZACE PROSTITUCE
by nebyl právní nárok, nebyla by to živnost. Za

- Zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních

překročení zákona by mohly úřady uložit pokutu do

nemocí ve znění zákona č. 158/1949 Sb., a zákona

15.000 korun. Pokud by někdo provozoval prostituci bez

č. 88/1950 Sb.

oprávnění, hrozil by mu až padesátitisícový postih. Za

Tento zákon zakazuje zřizování a udržování nevěstinců,

provozování veřejného domu bez povolení by mohla

ale nebyl generálně derogován a z hlediska platnosti je

pokuta dosáhnout až dvou milionů korun.

sporné ust. §14 odst.2 tohoto zákona, které dle názoru
legislativy MV nelze považovat za hmotněprávní základ

2005: Návrh vlády

pro stanovení trestněprávní

Prostitutky a prostituti by museli absolvovat pravidelné

- Úmluva a potlačování a zrušení obchodu s lidmi a

lékařské prohlídky, museli by platit pojistné

využívání prostituce druhých osob

a samozřejmě také daně. Pokud by lékař

Jedná se o mezinárodní úmluvu, která vstoupila v platnost

u vyšetřovaných zjistil nakažlivou chorobu, musel by o ní

dnem 25.7.1951. Československo k ní přistoupilo dne

informovat obecní úřad, jinak by mu hrozila pokuta až 50

14.3.1958. Tato úmluva zavazuje smluvní státy ke zrušení

tisíc korun. Zákon povoloval policejní provokaci.

veškerých zákonů atd., podle nichž jsou osoby, které

Vyšetřovatelé podle něj mohli předstírat zájem o erotické

provozují nebo jsou podezřelé z provozování prostituce,

služby, aby mohli později případně prokázat, že

nuceny podrobovat se speciální registraci, musí mít

prostitutka neměla řádná osvědčení.

speciální průkaz nebo podléhají speciálnímu dozoru nebo
ohlašovací povinnosti.

2010: Návrh zastupitelstva hl.m.Prahy

- Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy zakazuje

Základní pravidla návrhu: prostituce nad 18 let,

reklamy, která by mohla být v rozporu s dobrými mravy a

zdravotní způsobilost, bezúhonnost, úřadem vydané

obsahovat pornografické prvky.

povolení na jeden rok, licence pro provozovatele

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

veřejných domů na pět let a milionové pokuty.

ve svém § 3, písm. p) vyloučil nabízení nebo
poskytování služeb směřujících bezprostředně

2010: Návrh ministerstva vnitra

k uspokojování sexuálních potřeb ze živnostenského

Cílem navrhované právní úpravy je oddělit legální a

podnikání. Prostituce není tedy živnost, nelze ji tedy jako

nelegální prostituci a minimalizovat počet osob, které

živnost povolit ani ji nemohou živnostenské úřady

jsou k prostituci nuceny násilím, zakázat vykonávání

kontrolovat.

prostituce osobám mladším 18 let, stanovit pravidla pro

- Trestní zákon, tj. Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění

provozování prostituce na veřejně přístupných místech a

pozdějších předpisů – trestným činem je dle ust. § 204

v objektech a místech k tomu určených, omezit

kuplířství, prokázat musí PČR

pravidelnými zdravotními prohlídkami osob
vykonávajících prostituci riziko šíření pohlavně

Některé dosavadní návrhy právní úpravy

přenosných chorob, eliminovat případy narušování

2000: Návrh zastupitelstva hl.m. Prahy

veřejného pořádku a vytvořit možnost postihu osob,

Na zdravotní prohlídky by musely prostitutky podle návrhu

které budou jednat v rozporu s navrhovaným zákonem.

chodit každý měsíc. Oprávnění úřadu by platilo rok s

Navrhovaný zákon by dal obcím s rozšířenou působností

možností prodloužení. Na vyžádání zákazníka a v případě

pravomoc udělovat osobám, které chtějí vykonávat

kontroly by musely předložit průkaz, na kterém by byla

prostituci a splňují zákonem stanovené podmínky,

fotografie, razítko lékaře a informace úřadu. Prostituce by

průkazy opravňující k vykonávání prostituce, dále by

byla možná pouze ve veřejných domech nebo u

stanovovaly veřejně přístupná místa, na nichž smí držitel

zákazníka. Pouliční nabízení sexuálních služeb by bylo

průkazu prostituci nabízet, obce by určovaly podmínky

zakázáno, pokud by obec neudělala výjimku vyhláškou.

nabízení prostituce a udělovaly povolení pro zařízení

Provozovatel veřejného domu by musel mít povolení

určených k vykonávání prostituce, která by nesměla stát

obecního úřadu, které by bylo platné pět let. Na povolení

v blízkosti škol, dětských hřišť a církevních budov.

ARGUMENTY PRO A PROTI LEGALIZACI
Argumenty pro

„Současný stav tzv. abolice (státní instituce se zaměřují na

„Proč by mělo být nelegální prodávat něco, co je
možné legálně darovat?“

kuplířství, problém prostituce zůstává neřešen) je absurdní

„Zákaz totiž nemá šanci a pouze zhorší postavení těchto

průvodní jevy prostituce, jako je obchod se ženami či
a plodí kriminalitu.“

žen. Naproti tomu legalizace a nastavení rozumných

Argumenty proti

pravidel pomohou tento nezničitelný byznys zprůhlednit.“

„Volání po legalizaci prostituce je extrémním odrazem části
veřejného mínění, které vztahy ve společnosti vidí jako

„Přísný zákaz povede k absolutní ilegalizaci, a stát tak

absolutně volné. Hlavně je však opakováním starého,

přijde o jakoukoli možnost kontrol.“

chybného přístupu k prostituci v tom, že problémy s ní

„Česko se řídí mezinárodní smlouvou, která ale pro jistotu
není ve sbírce zákonů, a tak vzniká legislativní vakuum.

spojené a jev sám chce řešit právními prostředky
(legalizace) bez řešení komplexního.“

Proto je nutné přijmout zákon nový, který stanoví jasná

„V zemích, kde je prostituce tolerována, tedy v zemích,

pravidla, a může to být i absolutní zákaz. Je třeba ale

jako je Německo, Rakousko, Itálie a Nizozemí, nedošlo k

domyslet následky zákona a zajistit jeho vymahatelnost.

vymýcení organizovaného zločinu ani nedobrovolné

Vždyť my nepožadujeme nic jiného, než abychom mohli

prostituce. Ve všech těchto zemích se podle Parlamentního

účinně zasahovat v případech porušování zákonů.“

institutu vedle legálně provozované prostituce provozuje

„Zásadní argument proti legalizaci prostituce je mravní:
Může být stát fakticky pasákem? Může si brát daně a
vydávat povolení k sexu za úplatu? Odmítnutí legalizace z
mravních pohnutek ale sebou nese i zodpovědnost za
neřešení některých zásadních problémů. Problém číslo
jedna: Nákaza HIV.... Nejrizikovější skupiny jsou tři:
homosexuálové, promiskuitní osoby a právě prostitutky.
Povinnými lékařskými prohlídkami by prostitutky a
prostituti z této kategorie vypadli. Problém číslo dvě:
Sexuální vykořisťování. Ve vládním usnesení z roku 2003
se praví: „Rozšířené provozování prostituce v České
republice s sebou nese rizika nucené prostituce,
obchodování s lidmi a vykořisťování obětí. Relativně nízké
počty odhalených případů spíše vypovídají o vysoké latenci
problému, než o jeho skutečných rozměrech.“ Popis
problému státu nedělá problém. Jak ale chce vymýtit
sexuální vykořisťování, když se česká legislativa tváří, že
prostituce neexistuje? Problém číslo tři: Zneužívání dětí.
Státu opět nedělá problém téma popsat. Jak ale chce stát
čelit tomuto problému, když prostituce oficiálně neexistuje
a nikdo nemá právo kontrolovat věk prostituujících v
nevěstincích jinak než prostřednictvím policejních razií?“

prostituce nelegální. Počet prostitutek na tisíc obyvatel je v
těchto zemích výrazně vyšší než náš současný stav, a to
včetně dětské prostituce.“
„Samozřejmě souhlasíme, že se nepodaří prostituci zcela
vymýtit, podobně jako se nedaří úplně potlačit zločinnost v
žádné jiné oblasti trestního práva. Nikdy se zcela nepodaří
vymýtit krádeže, vraždy nebo třeba domácí násilí, a přesto
to neznamená, že se společnost nemá pokusit tyto zlé jevy
omezovat všemi prostředky, které má k dispozici.“
„Proč si vybírat nástroj slabší, který ztíží dokazování a
umožní širokou korupci, než pravidla jednoznačná, tvrdá a
všem srozumitelná?“
„Kdo dnes nechce dostat AIDS, dostat ho nemusí a
pravidlo je jednoduché – nefetujte a buďte věrni jednomu
partnerovi. Vzbuzovat iluze bezpečnosti prostřednictvím
kontrol prostitutek či rozdávání prezervativů je přesně ona
cesta, kterou se snižuje odpovědnost dospívajících a
dospělých, a riziko nakažení se tak paradoxně vytváří.“
„S akceptováním prostituce bychom ve
veřejných domech legalizovali kuplířství,
které je podle zákona trestným činem.“
„Legalizace jen zvýší poptávku a tlak na
přísun stále nových mladých dívek do
obchodu s lidmi.“
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