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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i 

na území dnešní České republiky a také současným stavem právně-daňové úpravy 

prostituce u nás. Praktická část práce je zaměřena na srovnání dané problematiky 

s jinými evropskými zeměmi, současně navrhuje, jak by mohla v budoucnu nová úprava 

vypadat či jak by měla být ta stará zdokonalena.  

 

Abstract 

The Bachelor thesis contains two parts, the theoretical part and the practical part. In the 

theoretical part of thesis is deal with brief history of prostitution, it’s developement as in 

europian measure so as in the territory of present land of Czech Republic, also deal with 

current situation of legally-taxation treatment. The practical part of thesis is focus on 

comparation of mention threatment with another europian countries and at the same 

time suggest how the new threatment can look like or how the old one might be 

innovated.  
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1 Úvod 

Česka republika je zemí vyspělou a to jak z hlediska judikatury tak i ekonomicky. 

To bylo potvrzeno i ostatními státy v roce 2004, kdy se stala členem Evropské unie. A i 

přes toto uznání vyspělosti u Nás stále dochází k jednostranné nespravedlnosti v oblasti 

podnikání. Protoţe stále na našem území existují podnikatelské aktivity, které nejsou 

legislativně ošetřeny, to znamená, ţe příjmy z těchto činností nejsou řádně zdaněny. A 

to porušuje jeden ze základních principů českého daňového práva princip spravedlnosti. 

 Tento princip se snaţí najít taková kritéria, aby byla spravedlivá ke všem 

poplatníkům zároveň. Kritérium uţitku: coţ znamená, ţe poplatník platí takový 

příspěvek do veřejných financí, který odpovídá uţitku ze spotřeby veřejných statků. 

Kritérium schopnosti daňové úhrady: a) v pojetí horizontální spravedlnosti – poplatníci 

se stejnou platební kapacitou platí stejnou daň, b) v pojetí vertikální spravedlnosti – 

poplatníci s různou platební kapacitou platí různé daně. Oba tyto prvky spravedlnosti 

musí platit současně, aby byl princip spravedlnosti dosaţen.
1
 

 Z několika druhů podnikání, které u nás není legislativně ošetřeno a tudíţ ani 

řádně zdaněno, si autor vybral prostituci.  A to protoţe, tato činnost, jinak nazývána 

také „nejstarší řemeslo“, byla provozována od jak ţiva, a to ve všech etapách vývoje 

lidské společnosti a také byla vţdy příjmem pro státní kasu. Proto autor zastává názor, 

ţe by dnes neměla stát „mezi zákony“. Jako činnost, která není zakázána, ale zároveň 

není ani zařazena mezi činnosti povolené a podléhající dani z příjmů. Dalším důvodem 

muţe být i to, ţe z prostituce plynou ohromné výdělky, které by v dnešní době 

nevyrovnaného státního rozpočtu, pomohli získat státu tolik potřebné finance na 

zajištění chodu institucí jako je zdravotnictví či školství a na nutnou opravu silnic a 

dálnic (české republiky). V neposlední řadě státní regulace a dohled je nutný i z důvodu 

jisté společenské nebezpečnosti. Která spočívá v tom, ţe s prostitucí jsou spojeny jisté 

negativní jevy. Jako drobné přestupky například rušení nočního klidu prostitutkami a 

jejich zákazníky, příliš vtíravé nabízení sexuálních sluţeb či drobná majetková trestná 

                                                 

1
 PUCHINGER, Z. Úvodní kapitoly k daňové teorii Daňová soustava Čr .1 vyd. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1298-5. 



9 

 

činnost. Prostituci ale doprovází i závaţnější formy kriminality jako je organizovaný 

zločin, obchod s lidmi, dětská prostituce, vraţdy a násilí.
2
 

 V první části bakalářské práce nejdříve autor stručně nastíní historii prostituce a 

její vývoj v jednotlivých etapách vývoje společnosti a to jak v celoevropském měřítku 

tak i samostatný vývoj na území dnešní České republiky.  

Ve druhé části bude autor analyzovat současný stav, aktuální právní i daňové 

úpravy. Dále se autor zaměří na analýzu vybraných evropských států, které jiţ jistou 

úpravu prostituce jak po stránce právní tak i daňové uplatňují. 

 V závěrečné části autor nabízí řešení v podobě právní úpravy, jeţ by prostituci 

legalizovala. Zároveň předkládá návrh jakým způsobem danou činnost podrobit dani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 CHMELÍK, Jan. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 201 s. ISBN 80-717-8739-
6. 
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2  Historie prostituce 

 O prostituci se říká, ţe je nejstarším řemeslem na světě. To je moţná trochu 

nadsazené, nicméně zprávy o ní nalézáme uţ v knize Genesis Starého zákona. V mnoha 

původních starověkých civilizací byla svobodná láska povaţována za posvátnou a 

přirozenou jako jídlo a pití. Provozována byla bohosluţebná, chrámová prostituce, čili 

prostituce kněţek příslušných boţstev nebo prostituce, spojená s činností různých 

náboţenských sekt. Druhým typem pak byla prostituce pohostinná, která u různých 

primitivních skupin a kmenů existuje dodnes. Hostitel propůjčuje manţelku či dceru 

svým hostům a je velmi uraţen, není-li tento dar přijat. Velký rozvoj zaţila prostituce 

ve starověkém Egyptě. Faraón Chufew údajně nutil i svou dceru, aby se v nevěstinci za 

určitý obnos oddávala milencům, s úmyslem zlepšit bídný stav královské pokladny, 

otřesené stavbou pyramid.
3
 

 

2.1 Prostituce za starověku 

Kapitolou samou o sobě je prostituce v antickém Řecku. Byly zřizovány 

speciální dnes bychom řekli „výcviková centra“ pro budoucí prostitutky, které byly 

vzdělávány v gymnastice, tanci a hudbě. 

Dodnes není zcela jasné, proč se Řekové vrhali s takovým nadšením do náruče 

prostitutek. Snad proto, aby unikli ještě většímu zlu, totiţ lásce k muţům. Zdá se jisté, 

ţe to byl pávě filozof a zákonodárce Solon, kdo předepsal Athéňanům nevěstince jako 

lék proti homosexualitě. A za této situace nechal Solon v Athénách zřídit první 

nevěstinec. Učinil i další krok: stanovil vstupné. „Ó Solóne, stal ses tak dobrodincem 

svých spoluobčanů; rozeznal jsi v této instituci jen blaho a klid lidu.” (Filomén,361-262 

př.n.l., Delfané). Athény, jako městský stát, tento podnik bez problémů trpěli, protoţe 

jim z něho plynul nemalí finanční obnos v podobě daní, jeţ slouţil k financování 

nákladného zbrojení a loďstva Athén. Za prvním veřejným domem následovali ale další.  

                                                 

3
 Dějiny prostituce. [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.sexus.cz/dejiny-prostituce-i. 

http://www.sexus.cz/dejiny-prostituce-i
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 Nevěstky se staly tak důleţitým zdrojem příjmů státní kasy, ţe kdykoli chtěli 

překročit athénské hranice, museli si vyţádat speciální povolení a také poskytnout 

záruky, ţe se vrátí.  

 Prostitutkám bylo předepsáno nosit zvláštní oblečení, jisté barvy měly upoutat 

pozornost stráţců pořádku a konec konců to představovalo i podporu jejich zájmů, jistý 

druh reklamy. Ani veřejné domy nebyly tomuto označení ušetřeny, poloreliéf 

priapického
4
 symbolu či obraz nad vchodem nedovoloval nikomu tvrdit, ţe nevěděl, do 

jakého domu vstoupil.  

Ve starověkém Římě byla prostituce ještě rozsáhlejší neţ v řeckých Athénách, o 

tom svědčí i mnoţství registrovaných kurtizán v samotném městě Římu a to přes třicet 

pět tisíc. To určovalo nevěstkám výjimečné postavení ve všech sociálních vrstvách. V 

Římě však byla také velice oblíbená prostituce chlapecká, byli dováţeni mladí otroci, 

jejichţ cena byla vysoká a byli v té době povaţováni za velký luxus.
5
 

 

2.2 Prostituce za období středověku 

 „Křesťanství, nové náboţenství ve Středomoří, si vepsalo na své prapory 

cudnost.“ Ačkoli církev vyzývala k pohlavní zdrţenlivosti a cudnosti, nakonec se 

s prostitucí smířila z důvodu toho, ţe ji přinášela určité ekonomické výhody, jak příjmy 

z propůjčení domů správcům, kteří zřizovali nevěstince. 

 Prostituce byla pod církevní kontrolou. A protoţe lidé z řad ţenatých muţů, 

duchovních hodnostářů a šlechticů měli vstup do takovýchto domů zakázán, začaly 

hledat „postranní uličky k ţenám“. Jedním z takových řešení bylo zakládání ţenských 

domů. „Ţenský dům představoval tedy vlastně jakýsi rezervoár dívek na způsob 

orientálního harému.“  

                                                 

4
 priapický = necudný, nehanebný, související se stopořeným penisem, zdroj: slovník cizích slov 

5
 Dufour, P. Dějiny prostituce I. Starý Orient, Egypt, Izrael, Řecko. 1 vyd. Olomouc: Fontána, 2003. 185 s. ISBN 80-

7336-056-X. 
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 Za dob vrcholného středověku se městští hodnostáři rozhodli zřídit pro vojáky, 

cestující a samozřejmě i pro zámoţné měšťany zábavní domy. Bez svolení radních 

nemohl nikdo podobný podnik zřídit a jeho správce byl tedy závislý na městské radě – 

jako nájemce, jako horlivý daňový poplatník, který mohl kdykoli přijít o svou licenci. 

Ale i potulné prostitutky měly svou jistotu, kdyţ souhlasily se vstupem do zábavního 

domu. Jiţ jim nehrozilo ubliţování či okrádání o mzdu. Město nad nimi drţelo 

ochrannou ruku a navíc byly tyto dívky obdařeny městskými privilegii.  

 Prvním otevřeným velkým odpůrcem prostituce byl Ludvík IX. (1215 – 1270) 

panovník francouzský. Jelikoţ Francie byla v jeho době evropským centrem zhýralců a 

prostopášnic.  

Na omezení prostituce Ludvík IX. nechal zřídit domy, kde se nevěstkám 

ochotným zanechat svého povolání nabízela nejen ochrana, ale i ţivobytí a bydlení. 

Renta, kterou jim dal král vyplácet prý činila čtyři sta zlatých. Protoţe se 

z přinejmenším dvanácti tisíc prostitutek v Paříţi přihlásily pouhé dvě stovky „kajícnic“ 

a to pokročilého věku (kronikář: „ Královské zlato bylo to jediné, co jim ještě mohlo 

spadnout do klína“) vydal král nový verdikt. Dle něhoţ hrozil kaţdé prostitutce, která 

nezanechá po prvním napomenutí řemesla, zabavením majetku a vypovězením z města. 

Kdo pronajal lehké dívce byt nebo dům, byl potrestán pokutou ve výši ročního nájmu.   

 O sto let později vydali radní opatření tzv. kontroly. Spočívající ve vymíceni 

nevěstinců v určitých částech města a vytlačení prostitutek do určitých ulic či čtvrtí. 

Dále poţadovali jejich zřetelné a jednoznačné vnější označení. To iniciovalo vznik tak 

zvané uličky lásky
6
. Nad nevěstkami zde bděla abatyše. Lékař jednou v týdnu prováděl 

kontrolu všech nevěstek, jestliţe některá onemocněla, musela odejít. V případě, ţe 

některá otěhotněla, odpovídala abatyše za to, ţe dítě řádně donosí, porodí a poté pečlivě 

vychová. 

 

                                                 

6
 Skupinky domů, lze je uzavřít branou, která se neotvírá v pátek a o jistých svátcích 
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2.3  Prostituce v novověku 

 Na počátku patnáctého století se konal velký církevní koncil v Kostnici, jeţ 

změnil politický i kulturní ţivot evropských národů. Do Kostnice se tehdy uchýlilo na 

dvacet tisíc návštěvníku koncilu. A protoţe tu lehké ţeny našly pohromadě svou 

nejvěrnější klientelu - duchovních, vojáků, učenců i hodnostářů všeho druhu, objevili se 

v nečekaně velkém počtu.  

 Po ukončení koncilu přesídlili do Říma kromě nového papeţe a kardinálů také 

mnoho humanistů a v neposlední řadě také kurtizány, co jim také zbývalo, kdyţ skončil 

několikaletý pohodlný kostnický ţivot.  

Kurtizány byly vzdělané, emancipované ţeny, které uměly psát, číst, zpívat a 

skládat básně. Objevovaly se na nejznámějších obrazech a bylo o nich hodně napsáno. 

Orientovaly na nejlepší klientelu, najímaly si krásné byty a ţily v přepychu.  

Prostitutky v této době platily daň a také musely být označené zpravidla 

červenou stuţkou nebo odznakem na rameni. I nyní se města snaţila vytěsnit prostitutky 

do určité lokality. Město jim poskytovalo dva lékaře, protoţe se snaţilo zabránit šířící se 

epidemii syfilis. Pak se začala objevovat první opatření a nařízení proti této epidemii. 

Syfilis mařila veškeré potěšení z kurtizán a byla mnohem účinnější neţ všechna nařízení 

zakazující prostituci. 

V 17. a 18. století měl luxus a velkolepost zařízení vrátit hostům důvěru v 

prostituci. Vyuţívaly se k tomu speciálně proškolené prostitutky. Kurtizány vyjíţděly 

na projíţďky v kočárech a sjednávaly si schůzky. Za Jiřího III. existoval první dvorní 

nevěstinec. Tyto dámy chodily v odváţných toaletách, zúčastňovaly se plesů lásky 

apod. Téměř všechny se do tohoto postavení vypracovaly z ulice. 

V 18. století se prosadila prostituce jako nejoblíbenější oblast zábavního 

průmyslu. Na provozu veřejných domů se v té či oné formě podílela celá desetina 

londýnského obyvatelstva. V Benátkách nechala vláda vyhnat všechny prostitutky z 

města, ale brzy je zase musela zvát zpátky, a dokonce obdrţely náhradu ušlých zisků a 

nové byty. Byly totiţ nedílnou součástí státní politiky a nejlepšími informátorkami. 
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V 19. století došlo k vytvoření silné kapitalistické vrstvy. Reprezentanti této 

zbohatlé vrstvy dávali přednost podnikům, kde si mohli vybrat z velkého počtu dívek, 

které byly vystavené nahé a měly pevnou cenu. V roce 1840 bylo v Paříţi napočítáno 

200 takových nevěstinců. 

 

2.4 Období světových válek 

V tomto období začala etapa zániku nevěstinců. Moderní společnost totiţ dávala 

přednost tajné prostituci a hodinovým hotelům, protoţe jí připadaly diskrétnější. Na 

druhou stranu začal vznikat jiný typ nevěstinců, a to tzv. pojízdný polní puff. Objevoval 

se hlavně v posádkových městech. Vojáci měli dovoleno se s ţenami stýkat, ale museli 

si dávat pozor na pohlavní choroby. Druhým nebezpečím bylo prozrazení vojenského 

tajemství, to ovšem platilo hlavně pro důstojníky. Novinkou této doby bylo pouţívání 

prostitutek jako tajných informátorek nasazených na důstojníky. Jednou z 

nejznámějších vyzvědaček byla Mata Hari. 

Před válkou a během ní se rozvíjel nový názor – abolicionismus (od abolire – 

odstranit). Abolicionistická předloha navrhovala zákaz prostituce a její trestní stíhání. 

Třináctého dubna 1946 bylo uzákoněno uzavření veřejných domů. Jejich vybavení bylo 

vyprodáváno na bleších trzích a v aukcích. Tím se však znásobil počet prostitutek v 

ulicích, které neplatily daně, a také došlo k zdvojnásobení počtu onemocnění syfilidou a 

nárůstu homosexuality. Jediné vládě se podařilo vypořádat jednoduše, leč brutálně s 

prostitucí – nacistickému Německu. Všechny prostitutky a pasáci byli posíláni do 

koncentračních táborů. Po válce si sex a prostituce vytvořily novou říši v bytech a 

apartmánech za pomoci telefonních linek. Tato říše je větší, nebezpečnější, hůře 

dostupná neţ kterákoliv dřívější.
7
 

 

                                                 

7
 Historie protituce: Novověk, Období světových válek. In: [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2076. 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2076
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2.5 Vývoj prostituce v Čechách 

Prostituce se ve středověku na našem území objevovala a rozvíjela především ve 

městech, protoţe vesnická společenství nevěstky prakticky neznaly. Prostitutkami se 

ţeny většinou stávaly z touhy po snazším ţivotě a výdělku, snaţily se překročit meze 

daného rozvrstvení společnosti, ţít v lepším prostředí neţ se narodily. Avšak mnohé 

dívky a ţeny byly k prostituci donuceny, prodány do hampejzlů (staročeské slovo 

definované jako: „domek hříšných a obecných ţen“ Jungmanův Slownjk česko-

německý, 1835.) nebo kuplířkám jako zástava nebo náhrada dluhu svých otců či 

manţelů. 

Jako i v jiných městech tehdejší doby, byla i jediným velkoměstě Čech Praze 

doloţena prostituce jiţ v roce 1365 (starý hampejzl na okraji ţidovského ghetta). 

Existovala zde jak prostituce institucionalizovaná, kontrolovaná a spravovaná světskou 

mocí, tak vedle ní nelegální nevěstince vedené kuplířkami. Kromě ţidovského města 

byly významnými centry praţské prostituce také na Starém městě Benátská ulice, 

v Novém městě Krakovská ulice a Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Počet 

prostitutek se ještě navýšil, kdyţ se Praha stala významným universitním městem. 

Tehdy bydleli prostitutky blízko městského kata, který byl radními ustanoven jako 

jejich dozor. 

Za dob husitství, nadšené reformní zboţnosti a mravnosti, byly z Prahy všechny 

prostitutky vyhnány a hampejzly rozbořeny. Proti cizoloţství, smilstvu a jiných 

nemravností byl dokonce zřízen zvláštní úřad. Jeho působnost však byla po krátké době 

samotnými Praţany zpochybněna a úřad později zanikl.  

Prostituce začala zase vzkvétat aţ po bitvě u Lipan a definitivním poraţení 

husitství a nástupu nového císaře na český trůn Zikmunda Lucemburského, jeţ byl 

znám svým průvodem nevěstek. 

Ohromný impuls pro další rozvoj praţské prostituce znamenalo přesídlení 

císařského dvora z Vídně do Prahy roku 1583. Rozvoj a nárůst prostituce nezastavily 

ani další nové hrozby jako byly syfilis, Třicetiletá války či hrozné morové epidemie 

konce 17. a počátku 18. Století. V českých i praţských poměrech její rozvoj zásadně 
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neovlivnila ani změna vládnoucí ideologie – přechod od převaţujícího křesťanství 

k poměrně militantnímu katolicismu. Veřejné domy nebyly ve městech legalizovány, 

ale masově provozovaná prostituce byla tolerována bez výraznějších zásahů ze strany 

veřejné moci.  

Také vznik moderních industriálních center hlavně v pohraničí jako Liberec, 

Most či Kladno přineslo opětovný rozvoj této specifické oblasti veřejných sluţeb, ačkoli 

byla prostituce v Rakousko-Uhersku zakázána a to dle § 509 trestního zákona z roku 

1850. 

Roku 1885 pak zákon č. 289 povolil prostituci za omezení daných policejními 

nařízeními. To znamenalo, ţe policie ochotně tolerovala veřejné domy, jejichţ 

zaměstnankyně byly evidovány, podrobovali se pravidelným lékařským kontrolám a 

byly ochotny s policií spolupracovat při vyšetřování obecné zločinnosti.  

Počátkem dvacátého století za období krizí, hlavně těch zemědělských, přivedla 

nouze mnoho ţen, ze zemědělských okresů neschopných uţivit své obyvatelstvo, na 

dráhu profesionální nebo nehlášené prostituce. Bylo to snadné přilepšení či pohodlnější 

výdělek, neţ nádenická práce nebo šití či posluha v továrně. To zapříčinilo pozvolný 

úpadek veřejných domů a přesun těţiště prostituce na „ulici“.
8
 

 

3 Současná situace na našem území 

Podstatou provozování prostituce v současné době je dosaţení co největšího 

zisku, na kterém však profitují další osoby a který je spojen s dalšími činnostmi, které 

zasahují mimo zákon jako je kuplířství, ohroţování mravnosti, pornografie, drogy, 

omezování osobní svobody, obchod s bílým masem, krádeţe a jiné trestné činy. 

                                                 

8
 SCHREIBER, Hermann a Jiří PEŠEK. Nejstarší řemeslo: kulturní dějiny prostituce. Překlad Marie Goldmannová. 

Praha: Mladá fronta, 1993. 333 s. ISBN 80-204-0363-9.  
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 Současná situace prostituce v ČR není zcela zřejmá. Ačkoli je všeobecně známo, 

ţe toto řemeslo je vykonáváno ve všech lokalitách naší země, zákon pojem prostituce 

jako takový nezná. Z tohoto důvodu ani nemůţe patřit mezi trestné činnosti. A ze 

stejného důvodu není ani veden ţádný seznam či evidence prostitutek a prostitutů. 

Z toho je zřejmé, ţe nikdo, ani stát, nezná přesné počty lidí provozující tuto činnost. 

Veškeré odhady tohoto odvětví jsou dosti zavádějící, protoţe jsou sestavovány na 

základě sečítání jednoznačně zřejmých forem prostituce. Ale nikdo nedokáţe ani 

odhadnout kolik osob se touto činností zabývá skrytě tj. příleţitostně, či jako tzv. 

špičkově společnice.
9
 

 

3.1 Formy prostituce 

 Prostituci lze charakterizovat dle několika různých kritérií, ale za 

charakteristické a notoricky známé se povaţují následující dvě. Kritérium poskytovatele 

sexuální sluţby, zda-li jde o ţenu, muţe či dítě. Nebo kritérium prostředí, kde je daná 

sexuální sluţba poskytována. Kritérium prostředí se vztahuje jak na muţe, tak na ţeny i 

děti. Lze vymezit na pět základních forem. 

 Privátní prostituce (špičkové společnice).  Jde o prostitutky s vlastní malou a 

relativně stálou klientelou. Tato prostituce je vykonávána ţenami nebo muţi tzv. „na 

úrovni“, kteří jsou schopni klienta i reprezentovat při jeho společenských povinnostech, 

na veřejnosti apod. Prostituci poskytují v soukromých, luxusně zařízených bytech, 

zpravidla vysoce solventním klientům.
10

 

 Hotelová prostituce. Jde o obdobnou kategorii prostitutek jako v první skupině s 

tím rozdílem, ţe jejich klientela není stabilní, společenská úroveň prostitutek se odvíjí 

                                                 

9
„ Špičkové společnice čekají na telefonu na většinou jiţ známé stálé zákazníky v přepychových vlastních 

apartmá, dostávají typy od zprostředkovatelů nebo doporučení od známých osob či zákazníků. Mluví 

několika jazyky, není výjimečné, ţe někdy fungují jen jako společenský doprovod dobře situovaných 

muţů na veřejnosti. Zdroj: http://www.kurtizany.net/zakony.htm 

10
 Formy prostituce. In: Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html
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od kategorie hotelů a klientů. V převáţné míře však jde o prostituující osoby s poměrně 

vysokým vzděláním, dobrým vystupováním, ovládají zpravidla alespoň jeden světový 

jazyk. Jejich klientelou jsou zpravidla cizinci. Na jejich prostituci profitují obvykle další 

osoby, např. taxikáři, recepční a další hotelový personál.
11

 

 Bytová prostituce. Jde o poměrně širokou škálu prostituujících osob, 

provozujících prostituci ve vlastních bytech. Sem lze přiřadit i dětskou prostituci. 

Prostituce je velmi často prováděna za přítomnosti třetích osob, ne zřídka manţelů, kteří 

vlastně vystupují v pozici kuplířů vlastních ţen či dětí. Nezřídka se jedná o poskytování 

hromadného sexu. Průvodním jevem této kategorie je četná majetková trestná činnost 

(zákazník bývá okraden), včetně ohroţování mravní výchovy mládeţe (prostituce za 

přítomnosti dětí apod.). Z dalších rizik lze vyjmenovat rizika zdravotní i sociální a 

kriminální, spočívající v tom, ţe bytová prostituce má velmi blízko k organizované 

kriminalitě.
12

 

 Barová prostituce. Tento druh prostituce je provozován v různých sexbarech, 

„masáţních“ salonech a erotických podnicích. Prostitutky jsou velmi často cizinky, 

které vykonávají prostituci velmi často z donucení. Tento druh prostituce je také velmi 

často spojen s obchodem se ţenami, násilím, vydíráním a mravnostní trestnou činností, 

zejména s trestným činem znásilnění, ke kterému dochází zpravidla v počátečních 

fázích prostituování ţen, které byly k prostituci zlákány podvodným způsobem. Dalším 

faktorem ovlivňujícím nebo souvisejícím s tímto druhem prostituce je organizovaná 

zločinnost.
13

 

 Pouliční a silniční prostituce. Jde o nejproblémovější formu prostituce. Věková 

kategorie prostituujících osob je zpravidla nízká, nízká je také jejich intelektuální 

úroveň a stupeň vzdělání. Velmi často jde o osoby mentálně zaostalé, sociálně 

                                                 

11
 Formy prostituce. In: Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html. 

12
 Formy prostituce. In: Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html. 

13
 Formy prostituce. In: Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html
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nevyspělé, které poskytují pohlavní styk a jiné formy sexuálního styku téměř kdekoli a 

komukoli. Prostitutky této kategorie (jedná se téměř výhradně o ţeny) jsou také často 

závislé na drogách. U této formy prostituce je velmi vysoké riziko pohlavních chorob a 

páchání různé trestné činnosti. Z prostituce profitují tzv. „pasáci“, kuplíři. U této formy 

prostituce je typický rychlý, anonymní a nejlacinější sex jakéhokoli druhu.
14

 

 

3.2 Odhady cenové relace 

 

3.2.1 Odhad celkového množství peněz z prostituce a jejich zachycení 

v národních účtech 

 Odhad prostituce vychází z několika zdrojů. Jedním z nich je dokument „Rozbor 

problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového řešení“, 

jehoţ autorem je skupina odborníků vedených Ministerstvem vnitra ČR. Tato zpráva 

popisuje současný stav prostituce v ČR, je zde odhadován počet pravidelně se veřejně 

prostituujících osob, cenové relace dle druhu poskytovaných sluţeb. 

Dále se odhad opírá o dva samostatné výzkumy. Za prvé o „Telefonický 

průzkum bytové Prostituce“ jde o telefonický dotazníkový průzkum komerčních 

sexuálních sluţeb poskytovaných na privátech na severní Moravě
15

. Druhý samostatný 

výzkum zaměřený na fakta, odhady a trendy prostituce v ČR byl proveden na základě 

dat pořízených agenturou Rozkoš bez rizika, která se věnuje prostituujícím osobám 

přímo v terénu a působí po celém území republiky. 

                                                 

14
 Formy prostituce. In: Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html. 

15
 MRAVČÍK, Václav a Helena ŠEBÁKOVÁ. Telefonický průzkum bytové prostituce. Časopis lékařů českých. 2002, č. 

141, s. 680-683. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html
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3.2.2 Metodika 

 Vzhledem k tomu, ţe ţádná světová metodologie nepopisuje výpočet finančních 

prostředků pohybujících se v prostituci, je pouţita vlastní metoda 

S = N x P x Y  

 

Kde S…….mnoţství peněz zinkasovaných sexuálními pracovnicemi za rok 

N…….počet sexuálních pracovnic 

P…….průměrná cena za sluţbu 

Y…….počet kontaktů se zákazníkem za rok 

 

Mnoţství peněz zinkasovaných prostituujícími osobami za rok se rovná počtu 

sexuálních pracovnic krát průměrná cena za sluţbu krát počet kontaktů se zákazníkem. 

Tento vzorec je pouţit pro odhady produkce sexuálních sluţeb v klubech, privátech, na 

eskortech a na ulici
16

 

Tabulka 1: Prostituce v mil. Kč 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tržní produkce 7 635 7 787 7 947 8 102 8 431 8 606 8 060 

Mezispotřeba 2 291 2 336 2 384 2 431 2 529 2 582 2 418 

Výdaje na indiv. Spotřebu 2 214 2 336 2 424 2 512 2 615 2 790 2 825 

Vývoz zboží a služeb 5 421 5 451 5 523 5 590 5 816 5 816 5 235 

Podnikatelé v přep. osob. 6 462 6 677 6 926 6 980 7 112 7 078 6 782 
Zdroj: http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf 

 

  

                                                 

16
 Zachycení prostituce v národních účtech: Metodika. In: Český statistický úřad [online]. 2009 [cit. 2013-05-29]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf. 

http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf
http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf


21 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržní produkce 7 747 8 603 8 687 8 786 8 899 9 022 7 876 

Mezispotřeba 2 324 2 581 2 867 3 251 3 649 4 060 3 544 

Výdaje na indiv. Spotřebu 3 036 3 801 4 279 4 715 5 116 5 480 5 109 

Vývoz zboží a služeb 4 711 4 802 4 408 4 071 3 783 3 542 2 767 

Podnikatelé v přep. osob. 6 871 7 020 7 134 7 248 7 362 7 476 7 437 

Zdroj: http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe jestliţe v devadesátých letech převládali jako 

nákupci sexuálních sluţeb u nás nerezidenti, po roce 2000 se tento trend začíná pomalu 

obracet a mezi zákazníky začínají převládat rezidenti. V roce 2009 bylo jiţ 40% 

nerezidentů a 60% rezidentů. 

 Sluţby poskytované nerezidentům jsou v národních účtech vedeny jako vývoz 

sluţeb a zboţí. 

Z celkového počtu nerezidentů se odhaduje, ţe 75% z nich pochází ze zemí Evropské 

měnové unie, 15% ze zemí, které Euro nepouţívají jako národní měnu a 10% ze zemí 

mimo Evropskou unii.
17

  

 Dále lze pozorovat postupný nárůst mezispotřeby, tedy náklady, které jsou 

spojeny s provozováním dané činnosti. Z daných dat vyplývá, ţe během sledovaného 

časového úseku mezispotřeba vzrostla ze přibliţně 30% na 45%.  

 I vzhledem k těmto nárůstům nákladů, je však stále odhadovaný a nezdaněny 

zisk z této činnosti na úrovni přes 4000 mil Kč ročně.  

 

  

                                                 

17
 Zachycení prostituce v národních účtech: Výsledky. In: Český statistický úřad [online]. 2009 [cit. 2013-05-29]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf. 

http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf
http://apl.czso.cz/nufile/MLR_N2_prostituce.pdf
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4 Zachycení prostituce z právního hlediska 

 

4.1 Právní přístup v České republice respektive v Československé 

republice 

 Při vzniku republiky Československé byla převzata zavedená rakouská úprava 

tzv. reglementační systém jeţ byl zastoupen ,,tuláckým zákonem“ č. 89/1885 ř.z. 

Z něhoţ vyplívalo, ţe nevěstince jsou povoleny a policie určuje pohostinství a hodinové 

hotely, které mohou prostitutky navštěvovat. Zároveň však byla prostituce jako taková 

zakázána a stíhána. Ten, kdo poskytuje nevěstkám pobyt, pro provozování jejich 

zakázané činnosti, se dopouští přestupku dle § 512, zákona č.117/1852. 

 V pozdějším období byl vývoj prostituce na našem území rozdělen do několika 

etap, z nichţ kaţdá přinášela jistá regulační, sankční opatření a jiné prvky, vedoucí 

k vcelku úspěšnému potírání prostituce.  

 V první etapě v roce 1922 byl přijat zákon č. 241 Sb. z., „o potírání pohlavních 

nemocí“ ( byl prosazován poslankyní Alicí Masarykovou, dcerou I. prezidenta 

Československa). Přijetím tohoto zákona se Československo přiklonilo k tzv. 

aboličnímu systému a odklonilo od reglementace, kterou aboliční systém povaţoval za 

nespravedlivou, trestající pouze ţeny. V době před přijetím tohoto zákona, byly 

prostitutky zahnány do veřejných domů, aby na ulicích nepohoršovaly veřejné mínění. 

Navíc byla vedena přísná policejní a finanční inspekce.  

 Dále Československo přistoupilo k mezinárodním úmluvám o potírání obchodu 

se ţenami a dětmi. A to dvě paříţské úmluvy z 18. května 1904 a z 4. května 1910 

(přistoupeno vyhláškou č. 160/1922 Sb.) a jednou úmluvou ţenevskou z 30. září 1921 

(přistoupeno vyhláškou č. 123/1924 Sb.). 
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 Ve druhé etapě za dob protektorátu bylo přijato vládní nařízení č. 112 z roku 

1943, jeţ opravňovalo ministra vnitra k vydávání opatření nutných k potírání 

pohlavních nemocí a také prostituce a přísnému dohledu nad ní.  

 Toto vládní nařízení bylo okamţitě po II. druhé světové válce zrušeno.  

 Třetí etapa komunistického reţimu představoval trestní zákon č. 86/1950 Sb. a 

trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., který zrušil předchozí ustanovení zákona č. 

241/1922 Sb. Avšak prostituce mohla být nadále stíhána dle zákona č. 88/1950 Sb. a 

trestána pokutou, veřejným pokáráním a navíc odnětím svobody a to aţ v délce konání 

čtrnácti dní (později dle novely v délce odnětí svobody aţ na tři měsíce).  

 Trestní zákon č. 86/1950 Sb., ale prostituci jako takovou úplně opomíjel. Změnu 

provedla aţ novelizace zákonem č. 63 z roku 1956 Sb., která uvedla skutkovou podstatu 

trestného činu příţivnictví a to „pohlavní styk za úplatu“.
 18

 

 

 V následující etapě navrácení demokracie a rozpadu komunistického reţimu 

byla provedena rozsáhlá změna trestního zákoníku, coţ znamenalo, ţe bylo mimo jiné i 

vypuštěno ustanovení o „příţivnictví“. To znamenalo, oproti období tvrdých represí 

proti této činnosti zásadní uvolnění. To ţe prostituce přestala nadále být trestným činem 

a zároveň tato činnost nebyla nijak jinak zákony upravena či regulována, vyvolalo 

neţádoucí sociální jevy. Mezi tyto jevy patřilo zejména enormní nárůst prostituce všech 

druhů, nárůst kuplířství a jiné jevy trestního charakteru s tímto spojené. Rozkvět těchto 

jevů, dal za následek učinění prvních kroků ošetřujících právě oblast prostituce. Coţ 

znamenalo přijetí několika mezinárodních smluv, ale také tvorbu domácí legislativy.  

 

 

                                                 

18
 MITLOHNER, Miroslav. Erotika a paragrafy. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 1999, 131 s. ISBN 80-716-9691-9. 
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4.2 Českou republikou aktuálně uplatňovaná právní regulace 

Úprava (ne)regulující prostituci v našem státě je opřena o několik základních pilířů.  

„Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vyuţívání prostituce druhých 

osob“ jeţ vstoupila v platnost dne 25. července 1951 a ke které přistoupila 

Československá republika dne 14. března 1958. Jejím obsahem je závazek státu 

k ostatním členům OSN, kteří tuto úmluvu také přijali, trestat činy a jednání, které tato 

úmluva zakazuje. Předmětem je tedy vyhlášení daných činností, jako je například: 

„obstarávání prostituce jinou osobou či využívání prostituce jiné osoby, provozování či 

financování nevěstince, pronajímání budovy za účelem prostituce jiných osob a atd.“, 

za trestné. Dále tato úmluva zavazuje ke zrušení veškerých zákonů apod., podle nichţ 

jsou osoby: „provozující nebo jsou podezřelé z provozování prostituce, nuceny 

podrobovat se speciální registraci, musí mít speciální průkaz nebo podléhají 

speciálnímu dozoru nebo ohlašovací povinnosti“
19

 

Dalším pilířem legislativní úpravy prostituce u Nás je „Zákon o potírání 

pohlavních nemocí“ č. 241/1922 Sb., zákon č. 158/1949 Sb. a zákon č. 88/1950 Sb. 

Platné znění tohoto zákona se omezuje pouze na jedinou oblast dané problematiky, a to 

zákaz zřizování či udrţování nevěstinců a povinnost státu zřizovat ústavy, kde bude 

moţno tzv. „řemeslné prostitutky“ dočasně ubytovat a dát jim čas k nápravě.  

 

Posledním takovým pilířem je v současné době „zákon o obcích“ č. 128/2000 

Sb. Ten umoţňuje obcím, na jejich území prostituci regulovat tak, aby neohroţovala 

mravní výchovu dětí a mládeţe, neuráţela mravní cítění veřejnosti a aby nenarušovala 

veřejný pořádek.  

                                                 

19Problematika prostituce: Právní úprava. 5 s. Dostupné z: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw

ww.praha1.cz%2Fcps%2Fmedia%2FProblematika_prostituce_na_uzemi_Prahy1.doc&ei=7xOhT8HzI4iSswb_64GBCA

&usg=AFQjCNFXnJnoc1BaQW80L5Rb_L4NFI6zjw. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.praha1.cz%2Fcps%2Fmedia%2FProblematika_prostituce_na_uzemi_Prahy1.doc&ei=7xOhT8HzI4iSswb_64GBCA&usg=AFQjCNFXnJnoc1BaQW80L5Rb_L4NFI6zjw
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.praha1.cz%2Fcps%2Fmedia%2FProblematika_prostituce_na_uzemi_Prahy1.doc&ei=7xOhT8HzI4iSswb_64GBCA&usg=AFQjCNFXnJnoc1BaQW80L5Rb_L4NFI6zjw
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.praha1.cz%2Fcps%2Fmedia%2FProblematika_prostituce_na_uzemi_Prahy1.doc&ei=7xOhT8HzI4iSswb_64GBCA&usg=AFQjCNFXnJnoc1BaQW80L5Rb_L4NFI6zjw
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Obce mohou na základě „zákona o obcích“ stanovovat obecně závazné 

vyhlášky, kterými mohou určit, jaké činnosti mohou být na kterých místech vykonávány 

a v jakou dobu. Také mohou stanovit, ţe na veřejně přístupných prostranstvích budou 

dané činnosti zakázány. Potom prostituce, jako činnost provozovaná v rozporu s místní 

vyhláškou, muţe být postihnuta jako přestupek dle „zákona o přestupcích“ § 46 

odstavce 2 zákona č. 200/1999 Sb. a ve znění zákona č. 67/1993 Sb. V některých 

případech provozování prostituce na veřejném prostranství můţe být naplněna skutková 

podstata trestného činu výtrţnictví. 
20

 

4.2.1 Návrhy právní úpravy 

V roce 1993 byl Ministerstvem spravedlnosti, na základě materiálu 

zpracovaného Ministerstvem vnitra tzv. „Rozbor situace v oblasti potírání pohlavních 

nemocí a boje proti prostituci, kuplířství a obchodování se ţenami a dětmi“ zpracován 

návrh zákona „O některých opatřeních k regulaci prostituce“. Tento návrh však nakonec 

přijat nebyl. Vláda tento návrh zavrhla s tím, ţe problém prostituce nebude řešen jako 

samostatný zákon, ale stane se součástí zákona jiného, a to Zákona o obcích. Navíc bylo 

návrhu Ministerstva spravedlnosti vytčeno, ţe danou problematiku postihuje hlavně 

z hlediska zdravotního a ne jako jev, jemuţ mají být dána jasná pravidla ţivotnost.  

V roce 1999 předloţilo ministerstvo vnitra vládě dokument s názvem „Rozbor 

problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového zařazení“. 

Toto usnesení č. 331 ze dne 14. dubna 1999 bylo vládou schváleno a „z analytické části 

tohoto materiálu, v níţ byla popsána současná situace v oblasti prostituce v České 

republice a její vývoj od roku 1990 do roku 1999, jednoznačně vyplynula potřeba 

zásadním způsobem změnit postoj státní administrativy nejen k problémům, které 

prostituci provázejí, ale i k podnikání v oblasti sexuálních sluţeb a k prostituci  jako 

takové“. Z přípravných prací vyplynulo, ţe současný právní systém a jeho uplatňování 

                                                 

20
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000. 
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v praxi neumoţňuje efektivní postup proti prostituci. Příčinou tohoto stavu je absence 

právního předpisu, který by prostituci jakýmkoliv způsobem vymezoval. 
21

 

Na základě výše zmíněného vyplynulo, ţe je třeba prostituci a podnikání v této 

oblasti upravit speciálním zákonem. „Návrh věcného záměru zákona o prostituci“ byl 

vládě předloţen 29. října 1999 ministrem vnitra. V daném věcném záměru zákona byla 

vymezena definice prostituce, které osoby mohou tuto činnost provozovat. Důraz byl 

kladen i na ochranu mládeţe před prostitucí a dalšími jevy s ní souvisejícími, na veřejný 

pořádek. Na osoby, vykonávající tuto činnost, se nahlíţelo jako na osoby samostatně 

výdělečně činné, s povinností odvodu sociálního a zdravotního pojištění a platby daně 

z příjmů. Stanovovala se jim povinnost pravidelných lékařských prohlídek. Zákon dále 

upravoval zřizování a provozování erotických podniků, kde byl i kaţdoroční poplatek 

za provozování erotického podniku, jeţ měl charakter místí daně. V oblasti regulace 

prostituce dával větší pravomoci do rukou obcí.  

Záměrem tohoto návrhu bylo jasné stanovení mantinelů, ve kterých se mohou 

prostituující osoby pohybovat, tedy regulovat dobrovolnou prostituci. Postavení 

prostituce na stejnou úroveň jako jiné podnikatelské aktivity a samozřejmě snaha přivést 

do státního rozpočtu adekvátní částku, která by odpovídala čerpání veřejných statků 

prostituujícími osobami. Zároveň také zlepšit ochranu lidských práv, zdraví, 

bezpečnosti a pracovních podmínek sexuálních pracovnic a pracovníků. 

 V průběhu meziresortního připomínkového řízení vyplynulo, ţe návrh věcného 

záměru zákona o prostituci můţe narušit plnění závazků České republiky vyplývajících 

z ratifikace  mezinárodní „Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vyuţívání 

prostituce druhých osob” z roku 1951. I přes toto zjištění byl takto koncipovaný návrh 

věcného záměru zákona o prostituci s upřesňujícími připomínkami projednán všemi 

komisemi Legislativní rady vlády. Při závěrečném projednávání však byl expertem na 

mezinárodní právo rozporován a nedoporučen k předloţení vládě České republiky. 

                                                 

21
 Předkládací zpráva MVČR červen 2008: Prostituce. In: Ministestvo vnitra České Republiky [online]. 2008 [cit. 2013-

05-29]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce2/predkl_zp.html. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce2/predkl_zp.html
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Avšak podle názoru zpracovatelů se předmětná Úmluva jiţ přeţila a oblasti, které 

pokrývá, jsou ošetřeny aktuálnějšími a modernějšími mezinárodními dokumenty.  

 Konečný návrh usnesení byl formulován variantně. Varianta první navrhovala 

odstoupení od zastaralého dokumentu „Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi 

a vyuţívání prostituce druhých osob“ a zpracování samostatného speciálního zákona o 

prostituci. Varianta druhá nabízela kompromisní řešení. Zachování úmluvy z roku 1951 

a zároveň nabízela částečné řešení pro řadu měst s nepříznivou situací v oblasti 

prostituce. Tato varianta však nepředstavovala významný posun v řešení současné 

situace, jen pokus o eliminaci nejviditelnějších problémů prostituci provázejících. 

 V hlasování se devět resortů vyslovilo pro variantu první, vypovězení úmluvy 

z roku 1951 a ministerstvo zahraničí se pro tuto variantu vyslovilo nepřímo. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu poţadovalo pro své rozhodnutí více zdrojů informací 

a čtyři resorty se nevyjádřily ani k jedné z nabízených variant. 
22

 

 

 Aktuálně se pokouší poslanec Jiří Rusnok vytvořit a prosadit návrh na legalizaci 

a zdanění prostituce. Návrh by měl zahrnovat i registraci a pravidelné lékařské 

prohlídky. Dále se pan Rusnok nechal inspirovat našimi západními sousedy, přesněji 

německým městem Bonn. Kde prostitutky, které chtějí pracovat daný večer na ulicích, 

musí mít povolení, které lze zakoupit u samoobsluţného automatu za 6 EUR cca 150Kč 

v přepočtu. Pokud při kontrole neprokáţou, ţe daný poplatek nezaplatili, dostanou 

pokutu ve výši 100 EUR tedy přibliţně 2500Kč.
23

 

 Samotný návrh se snaţí aktuálně také zpracovat magistrát hlavního města Prahy. 

K úpravě regulace prostituce se pravidelně od března 2012 scházela pracovní skupina 

                                                 

22
 Předkládací zpráva MVČR červen 2008: Prostituce. In: Ministestvo vnitra České Republiky [online]. 2008 [cit. 2013-

05-29]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce2/predkl_zp.html. 

23
 ADAMIČKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Prostituce by se mohla zdanit, navrhuje poslanec VV. Jeho vzorem je 

Bonn. Novinky.cz: ekonomika [online]. 2012 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ekonomika/260790-
prostituce-by-se-mohla-zdanit-navrhuje-poslanec-vv-jeho-vzorem-je-bonn.html. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce2/predkl_zp.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/260790-prostituce-by-se-mohla-zdanit-navrhuje-poslanec-vv-jeho-vzorem-je-bonn.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/260790-prostituce-by-se-mohla-zdanit-navrhuje-poslanec-vv-jeho-vzorem-je-bonn.html


28 

 

sloţená ze zaměstnanců praţského magistrátu, policistů, ale i externích odborníků na 

danou problematiku. Výstupem pracovní skupiny je návrh zákona upravující regulaci 

prostituce a podmínky jejího provozování, podmínky provozování zařízení, v nichţ 

můţe být provozována prostituce, jakoţ i působnost veřejné správy v oblasti regulace 

prostituce. Zákon o prostituci pro Prahu je koncipován tak, ţe prostituující osoby musí 

zaţádat o povolení k činnosti, které jim vydá příslušná radnice městské části. Tyto 

osoby budou pod pravidelným dohledem specializovaného lékaře. Nad dodrţováním 

předpisů souvisejících s regulací prostituce bude dohlíţet Policie ČR, obecní policie a 

příslušné kontrolní orgány městské části. Nezákonně provozovaná prostituce (tzn. např. 

bez příslušného povolení) bude sankcionována.
24

¨ 

5 Aktuální daňová úprava postihující prostituci 

Vzhledem k tomu, ţe prostituce u Nás není ţádnou právní úpravou stanovena jako 

ţivnost ani jako legální výdělečná činnost, nemůţe být tedy podle platných zákonů 

zdaněna.  

 

5.1 Možnosti zdanění 

Moţností ke zdanění prostituce se v ZDP vyskytuje hned několik. Přes moţnost 

zavedení jako závislou činnost dle §6, podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou 

činnost dle §7, nebo lze dle §10 zahrnout pod ostatní příjmy.  

Moţnost pro zdanění můţe skýtat také zákon č. 357/1992 Sb. O dani dědické, 

darovací, z převodu nemovitostí. 

(Avšak kvůli zastaralé, nevyhovující či chybějící právní úpravě, není osobám 

provozujícím prostituci dána moţnost, i kdyţ by chtěli, svou činnost jakkoli zdanit.) 

                                                 

24
KRUPKA, JAKUB. Přelom: prostituce jako řemeslo? Praha ji hodlá legalizovat. In: Praha.eu: Tiskový servis [online]. 

2012 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/radni_mgr_lukas_man
hart/prelom_prostituce_jako_remeslo_praha_ji.html. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/radni_mgr_lukas_manhart/prelom_prostituce_jako_remeslo_praha_ji.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/radni_mgr_lukas_manhart/prelom_prostituce_jako_remeslo_praha_ji.html
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5.1.1 §6 příjmy ze závislé činnosti 

 Kdyby byly příjmy od osob provozující prostituci v podnicích, brány jako 

příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků, byly by zdaňovány dle ZDP a to dle §6. 

To by znamenalo, ţe tyto osoby by byly vedeny jako normální zaměstnanci. Museli by 

se řídit dle zákoníku práce, který jim nařizuje podílet se na příspěvku na sociální a 

zdravotním pojištění. Nemuseli by podávat daňové přiznání, které by za ně podával 

jejich zaměstnavatel, který by jim zároveň vyplácel čistou mzdu a dle zákoníku práce 

garantoval placenou dovolenou či nemocenskou. 
25

 

 Ovšem vzhledem k aktuální úpravě zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, 

kde je v §189 uvedená definice kuplířství a to takto, ţe „Kdo jiného přiměje, zjedná, 

najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce 

provozované jiným bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“, není moţné 

prostituci provozovat jako závislou činnost a tedy ani ji dle toho podrobovat zdanění. 
26

 

 Tento problém ovšem není neřešitelný. Moţnost jak naloţit s tímto problémem 

je po vzoru Švýcarska, které v roce 1992 právě změnou trestního zákoníku označilo 

kuplířství a pasáctví za legální a místo toho zavedlo tzv. „zakázané formy prostituce“.  

 Tímto krokem by bylo moţné zdanit prostituující osoby pracující v klubech a 

podobných zařízeních, bez toho aby byly nuceny své řemeslo provozovat jako 

podnikání. Coţ by mohlo některé jedince odradit jiţ kvůli sloţitosti s odevzdáváním 

daňového přiznání a strachu z kontrol finančních úřadů, a proto by se oficiální cestě 

mohli chtít vyhnout a provozovat své řemeslo „na černo“.  

 

                                                 

25
Zákon č. 385/2012 Sb., zákoník práce ze dne 24. října 2012.  

26
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ze dne 8. ledna 2009.  
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5.1.2 §7 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

 Ne všechny prostituující osoby pracují v nočních klubech či podobných 

zařízeních, značná část osob se věnuje této profesi „na vlastní pěst“. Nebo i ty co 

v takovýchto klubech pracují, by měli mít moţnost volby, zdali chtějí svou profesi 

uskutečňovat jako osoby podnikající, samostatně výdělečně činné nebo jako 

zaměstnanci.  

 V případě, ţe se rozhodnou pro samostatně výdělečnou činnost, budou jejich 

výdělky podrobovány zdanění dle §7 ZDP. Kde je řečeno, ţe příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti jsou pro naše účely: 

 Ods. 1b) příjmy ze ţivnosti (ţivnosti dle zákona č. 455/1991 Sb.),  

 Ods. 1c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,
27

 

 

 Ţivnost uvedená v odstavci 1b) je dle zákona ţivnostenského definována jako 

„soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. První část této 

definice prostituce samozřejmě splňuje, je to činnost konaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosaţení zisku. Avšak tentýţ zákon říká v 

§3 (3) p) ţe ţivností není „nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně 

k uspokojování sexuálních potřeb“. 
28

 

 Proto pokud by zákon o ţivnostenském podnikání neprošel novelou, která by 

právě nabízení a poskytování sexuálních sluţeb ustanovila jako ţivnost tím, ţe by část 

odstavce třetího p) vyrušila z §3, nebylo by moţné prostituci zdanit dle §7 1b) ZDP.  

                                                 

27
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992.  

28
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 2. října 1991. 
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 Jako další alternativa se nám v §7 o dani z příjmů jeví odstavec 1c), který 

zdaňuje příjmy z podnikání dle zvláštních právních předpisů. Ale vzhledem k tomu, ţe 

zatím ţádný takový předpis neexistuje, musí být nejdříve vytvořen a uveden v platnost. 

(Bohuţel zatím nebyl vytvořen ţádný takový zvláštní předpis, který by příjmy 

z prostituce ustanovil jako příjmy z podnikání.)
29

 

 

5.1.3 §10 ostatní příjmy 

 „Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy 

podle § 6 až 9, jsou zejména příjmy z příležitostných činností“
30

 

Jak jiţ definice v ZDP v §10 předjímá, jedná se pouze o příjmy příleţitostné, to 

znamená, ţe zdanění dle tohoto paragrafu muţe vyuţít pouze osoba, která se prostitucí 

neţivý stále, jen se jí naskytla moţnost příleţitostného přivýdělku. Jak jiţ bylo zmíněno 

výše provozování prostituce, jako ţivnosti, je činnost soustavná, a tedy nemůţe být 

zdaňována dle tohoto paragrafu. 
31

 

 

5.1.4 Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu 

nemovitostí 

 V tomto zákonu je řečeno, ţe předmětem daně je bezúplatné nabití majetku a to: 

 nemovitostí a movitého majetku  

 jiný majetkový prospěch  

                                                 

29
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. 

30
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992.  

31
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. 
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Peníze můţeme jistojistě za takovýto majetkový prospěch pokládat. Pokud tedy 

nebude činnost prostituující osoby brána jako sluţba, ale jako dar dotyčné osobě, bude 

podléhat dani darovací. Zákon říká, ţe v takovém to případě je poplatníkem daně 

nabyvatel, tedy ten který obdrţí majetkový prospěch, tedy prostituující osoba.  

 Osvobození od darovací daně, která přesáhne potřebné minimum dle § 19, 

v tomto případě nepřipadá v úvahu. Protoţe osvobozeni od daně jsou pouze osoby v 1 a 

2 kategorii dle zákona o dani darovací, a to jsou osoby v přímém nebo pobočném 

příbuzenském vztahu k osobě nabyvatele, jednalo by se tedy incest, který je dle § 188 

trestního zákoníku trestným činem.
32

 

 

5.1.5 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 

 Dalším problémem kromě toho, ţe prostituující osoby neplatí ţádné daně 

z příjmů, které jim plynou, je, ţe se nepodílí ani na sociálním pojištění a příspěvku na 

státní sociální politiku. I kdyţ jsou toho povinni právě dle § 3 zákona č. 589/1992 Sb., 

kde je řečeno, ţe poplatníky jsou jak zaměstnanci, tak i fyzické či právnické osoby. 
33

 

 Prostituující osoby jsou většinou vedeny na úřadech práce, kde pobírají dávky 

v nezaměstnanosti či jiné příspěvky. V lepších případech, zde se jedná o osoby pracující 

v nočních klubech a podobných podnicích, jsou vedeny jako zaměstnanci podniků, 

avšak jako uklízečky/či nebo barmanky/ni, kteří pobírají minimální mzdu a tedy za ně 

zaměstnavatel odvádí minimální pojistné. Zisky z prostituce jsou utajovány a stejně 

jako daně z příjmů, tak i odvody na sociální pojištění nejsou odváděny státu.  

  

                                                 

32
 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ze dne 5. května 1992. 

33
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze dne 20. 

listopadu 1992. 
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5.2 Zdanění prostituce v evropských zemích 

 Jako inspirace pro Nás můţe slouţit několik zemí, kde je prostitutce jiţ daněna. 

Jako příklady si uvedeme evropské země Nizozemsko, Spolkovou republiku Německo, 

Rakousko a také jeden nečlenský stát Evropské unie Švýcarsko. 

 

5.2.1 Nizozemsko 

Právní úprava 

 Právní úprava tohoto státu můţe slouţit jako vzor všem ostatním státům, které se 

snaţí s tímto problémem vypořádat. Nizozemsko se vydalo cestou úplné legalizace 

prostituce. 

 Prvního října 2000 zrušilo Nizozemsko předpis o „zákazu veřejných domů“a tím 

otevřelo cestu legalizace prostitutce.Součastně zavedlo do nizozemského trestního 

zákoníku tvrdší trest za tzv. „neţádoucí formy prostituce“ a sexuální vykořisťovaní 

nezletilých. Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťovaní a nucená 

prostituce jsou podle nizozemského trestního zákoníku povaţovány za jeden a tentýţ 

trestný čin. 

 Tato úprava se soustředí na hlavní neţádoucí jevy, které byly v dřívějšku 

s prostitucí spojeny. Jako je zavedení účinné kontroly a regulace dobrovolné prostituce 

se záměrem zlepšit ochranu lidských práv, zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek 

sexuálních pracovnic a pracovníků. Sníţení trestné činnosti související s prostitucí jako 

je například organizovaný zločin, nucená prostituce, prostituce migrantek a migrantů 

bez legálního statusu, dětské prostituce a obchodování s lidmi. V neposlední řadě také 

zmírnění sociálního vyloučení sexuálních pracovníků a pracovnic, kterému často čelí, a 

také odlišnosti s negativním sociálním dopadem spojeným s prostitucí.  

 Jediné co se dá této úpravě vytknout je to, ţe nechává kontrolu a regulaci 

prostitutce na jednotlivých komunálních správách. Proto se v jednotlivých regionech 
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značně liší míra vynucování dodrţování dané právní úpravy. To zapříčilo tzv. stěhování 

kriminality spojené s prostitucí do míst, kde je míra kontroly nejmenší. 
34

 

 

Daňová uprava 

Daň z příjmů 

 Všechny fyzické osoby provozující činnost nebo mající příjmy musí platit daň 

z příjmu. Mezi tyto osoby spadají samozřejmě i prostituující osoby. Vzhledem k tomu 

fyzické osoby získávají příjmy z různých zdrojů, jsou příjmy rozděleny do tří kategorií 

lišících se výší zdanění. Výsledná daňová povinnost je potom tvořena součtem 

jednotlivých kategorií. 
35

 

 

 Do první kategorie spadají podnikatelé bez vlastních zaměstnanců a zahrnují 

příjmy z pracovní činnosti příjmy z nemovitostí, které jsou progresivně zdaňovány od 

33,35% aţ do 52%.  

 2,3% daň plus 31,15% příspěvky na sociální zabezpečení připadá na prvních 

18 218,- EUR  

 10,8% daň plus 31,15% příspěvky na sociální zabezpečení připadá na dalších 

14 520,- EUR 

 42% daň připadá na dalších 21 629,- EUR  

 52% daňové zatíţení připadá na zbylé výdělky. 

                                                 

34
 HANČILOVÁ. Prostituce jako práce na příkladu Nizozemí. Proequality.cz [online]. 2011, 21. 9. 2011 [cit. 2013-05-

29]. Dostupné z: http://www.proequality.cz/res/data/008/000956.pdf. 

35
 Taxation: Income tax. Government.nl [online]. 2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.government.nl/issues/taxation/income-tax. 

http://www.proequality.cz/res/data/008/000956.pdf
http://www.government.nl/issues/taxation/income-tax
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Do druhé kategorie spadají příjmy nespolečností, kde má příjemce alespoň 5% 

podíl. Míra zdanění v takovém to případě je 25%.  

 

Do třetí a poslední kategorie spadají příjmy z nemovitostí, kde nemá vlastník 

trvalé bydliště, příjmy z cenných papírů a příjmy z vkladů – úroky. Zde, pokud nejsou 

příjmy osvobozeny, je daňová sazba stanovena na 30%.
36

 

 

Daň z přidané hodnoty 

 Vzhledem k tomu, ţe v Nizozemsku neexistuje ţádná minimální výše výdělku 

pro registraci k dani z přidané hodnoty, jsou všechny podnikatelské subjekty 

automaticky povinnými plátci daně z přidané hodnoty. Sazba této daně je v roce 2013 

21% základní sazba a 6% sazba sníţená, která platí pro vybrané komodity a sluţby. 0% 

sazba je uplatňována na export zboţí a sluţeb v rámci Evropské unie. Samozřejmostí je 

moţnost odečítaní daní z přidané hodnoty jiţ zaplacené jiným plátcům.
37

 

 

5.2.2 Spolková republika Německo  

Právní úprava 

 Jiţ v roce 1964 podrobila příjmy z prostituce zdanění. 23.6.1964 byly tyto 

příjmy zařazeny dle§ 22 čísla 3 ZDP zařazeny do kategorie „ostatní příjmy“.  V roce 

2002 vstoupil v platnost tzv. „ProstG“ neboli zákon reguluje právní postavení 

prostituujících osob.  Tento zákon obsahuje pouze tři paragrafy. 

                                                 

36
Taxation: Income tax. Government.nl [online]. 2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.government.nl/issues/taxation/income-tax.  

37
 Taxation: VAT and excise duty. Government.nl [online]. 2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.government.nl/issues/taxation/vat-and-excise-duty. 

http://www.government.nl/issues/taxation/income-tax
http://www.government.nl/issues/taxation/vat-and-excise-duty
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 První z nich pojednává o tom, ţe jsou-li poskytnuty sluţby sexuálního 

charakteru za předem dohodnutou odměnu, vzniká tak nárok na uhrazení této odměny – 

právoplatná pohledávka. Tento stejný nárok připadá i osobám provozujícím tyto sluţby 

v zaměstnaneckém poměru.  

 V druhém paragrafu je řečeno, ţe výše zmíněný nárok, který vznikl prostituující 

osobě, můţe být pohledáván pouze touto osobou a nemůţe být postoupen jakékoli jiné 

osobě.  Pokud byl zákazník prostituující osoby nespokojen s poskytnutými sluţbami, 

postupuje se dle § 362 občanského zákoníku, podáním uznatelné námitky, popřípadě 

promlčením lhůty. 

 Ve třetím paragrafu jsou uvedeny podmínky pro přijetí do programu sociálního 

zabezpečení.
38

 

 

 Kromě zákonů, které prostituci legalizují, umoţnila Spolková republika 

Německo také nabízení sexuálních sluţeb za úplatu regulovat a to úrovni jednotlivých 

měst a obcí. 

 V úvodním zákonu k trestnímu zákoníku jsou uvedeny předpisy pro obce, které 

mohou prostituci na určitých místech zakazovat. Tyto předpisy jsou obdobné 

k závazným vyhláškám obcí, které mohou být vydávány na území České Republiky.  

Jednotlivé právní předpisy nalezneme v VII. Oddílu třídě 297.
39

 

 V samotném trestním zákoníku Spolkové republiky Německo jsou v §184 

uvedeny formy nebo způsoby prostitutce, které jsou zakázány tzv. „mládeţi škodlivá 

prostituce“. V tomto paragrafu je řečeno, ţe prostituce se zakazuje v blízkosti lokalit, 

kde se vyskytují děti, tj. školy, dětská hřiště a jiné, a také v domech, kde bydlí osoby 

                                                 

38
 ProstG: Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten. Gesetze-im-internet.de [online]. 2001 [cit. 

2013-05-29]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html. 

39
 EGStGB: Verbot der Prostitution. Jusmeum.de [online]. 2013, 29.05.2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.jusmeum.de/gesetz/EGStGB/SiebenterAbschnitt-Art297. 

http://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html
http://www.jusmeum.de/gesetz/EGStGB/SiebenterAbschnitt-Art297
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mladší 18 let. Za porušení tohoto zákona hrozí trest odnětí svobody a to aţ v délce 12 

měsíců nebo peněţitý trest.
40

 

 Další právní úprava týkající se prostituujících osob je zákon na ochranu proti 

šíření infekčních chorob, který dává moţnost anonymní a dobrovolný zdravotní dohled, 

poradenství a prevenci.
41

 

 Dle odhadu je ve Spolkové republice Německo okolo 400 000 prostituujících 

osob, z nichţ je drtivá většina imigrantů pocházejících z východní Evropy a Asie. 

Odhadované příjmy z prostituce jsou cca. 15 000 000 000 EUR ročně. Více neţ 85 % 

osob provozuje tuto činnost v klubu, zbytek připadá na tzv. silniční či pouliční 

prostituci. 
42

 

 

Daňová úprava 

 Dle daňového zákona jsou všechny příjmy, které splňují skutkovou podstatu dle 

tohoto zákona, podrobeny dani dle §3 odstavec 1. Jak jiţ bylo zmíněno výše, prostituce 

ve Spolkové republice Německo je brána jako výdělečná činnost, spadající do 

„ostatních příjmů“.  Proto je dle § 15 ZDP brána za příjmy z ţivnosti.  

Ačkoli jsou příjmy z prostituce zařazeny z pohledu daňového práva 

jednoznačně, metody zdanění se liší dle jednotlivých spolkových zemí. 
43

 

                                                 

40
 StGB: Jugendgefährdende Prostitution. Jusmeum.de [online]. 2013, 29.05.2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.jusmeum.de/gesetz/StGB/BesondererTeil-DreizehnterAbschnitt-§184f 

41
 IfSG: Verhütung übertragbarer Krankheiten. Jusmeum.de [online]. 2013, 29.05.2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.jusmeum.de/gesetz/IfSG. 

42
 400 000 Prostituierte in Deutschland: Der Rotlicht-Report. Bild.de: politik [online]. 2011, 12.01.2011 [cit. 2013-05-29]. 

Dostupné z: http://www.bild.de/politik/wirtschaft/prostituierte/400000-sex-arbeiterinnen-in-deutschland-
15446590.bild.html. 

43
 An ABC of TAXES: Taxes on income. Bundesfinanzministerium.de [online]. 2011 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/Brochures/2012-10-30-abc-on-
taxes.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

http://www.jusmeum.de/gesetz/IfSG
http://www.bild.de/politik/wirtschaft/prostituierte/400000-sex-arbeiterinnen-in-deutschland-15446590.bild.html
http://www.bild.de/politik/wirtschaft/prostituierte/400000-sex-arbeiterinnen-in-deutschland-15446590.bild.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/Brochures/2012-10-30-abc-on-taxes.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/Brochures/2012-10-30-abc-on-taxes.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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 Ve své podstatě mohou osoby v Německu vykonávat prostituci buďto jako 

zaměstnanci nebo jako samostatně podnikající osoby. 

 Pokud jsou vedeny jako zaměstnanci erotického podniku, vztahují se na ně 

stejná práva a povinnosti jako na ostatní zaměstnance, to znamená, ţe ze mzdy jim 

zaměstnavatel sráţí daň ze mzdy, která se rovná dani za uvedený příjem. Avšak většina 

osob v Německu si volí „cestu“ samostatné ţivnosti.
44

 

 Na samostatně výdělečné osoby, které se ţivý prostitucí se vztahují stejné 

povinnosti, jako na ostatní ţivnosti. To nutnost nahlášení ţivnosti a kaţdoroční 

odevzdávání daňového přiznání.  

 Daň pro podnikatele v Německu je progresivní, tarif zdanění se pohybuje od 0% 

do 45% dle výše ročního úhrnu příjmů.  

do 8 130 EUR je daň 0% 

od 8 131 do 13 469 EUR je daňová povinnost: (933,70 • y + 1 400) • y 

od 13 470 do 52 881 EUR je daňová povinnost: (228,74 • z + 2 397) • z + 1 014; 

od 52 882 do 230 730 EUR je daňová povinnost: 0,42 • x – 8 196; 

od 230 731 je daňová povinnost: 0,45 • x – 15 718.
45

 

 

Jako ţivnostník musí samozřejmě kromě daně z příjmů, platit daň ze ţivnosti, 

která se odvádí obcím, ve kterých je činnost vykonávána. Tato daň za ţivnost je 

stanována jednotlivými obcemi.
46
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 Další povinností ţivnostníka je odvádět daň z přidané hodnoty. K dani z přidané 

hodnoty se nemusí ţivnostník přihlásit, pokud jeho příjem za předešlí rok nepřekročil 

částku 17 500 EUR a v současném roce není překročena částka 50 000 EUR.
47

 

 Pokud je alespoň jedna z podmínek porušena, musí se poplatník přihlásit k dani 

z přidané hodnoty. Výše daně z přidané hodnoty pro tento rok je stanovena na 19%.
48

 

 

5.2.3 Spolková republika Rakousko 

Právní úprava 

 V Rakousku je prostitutce právně upravena v závislosti a jednotlivých 

spolkových zemích. Globálně je ale v celé zemi povaţována za legální samostatně 

výdělečnou činnost, avšak řízena striktními pravidly.  

 Státní úroveň regulace je dle zákona o AIDS - § 4, který nutí prostituující osoby 

k pravidelným lékařským prohlídkám a testům HIV.
49

  

V občanském zákoníku je zase zakotveno pod §879, ţe sluţby tohoto charakteru 

se povaţují za nemravné, a proto tedy smlouvy uzavřené za tímto účelem neplatné. To 

znamená, ţe pokud by zákazník za dané sluţby nezaplatil, nemůţe být za toto jednání 

ţalován, ani po něm nemohou být peníze právně vymahatelné.
50
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 Další omezení prostituce je jiţ ze strany jednotlivých spolkových zemí, či přímo 

měst a obcí. A to omezení ve smyslu, ţe prostitutce můţe být provozována v učených 

budovách a přímo v místech úřadem povolených. V některých spolkových zemích je 

pouliční prostitutce úplně zakázána jako kupříkladu Tyrolsko, v jiných spolkových 

zemích je povolena, ale pouze ve vyhrazených místech a časech. 

 Dalším kontrolně-regulačním opatřím je povinnost prostituujících osob se hlásit 

na a registrovat na úřadě, podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky a prokazovat se 

průkazem při případné kontrole.
51

 

 V případě rozhodnutí se pro tuto činnost, musí se prostituující osoby přihlásit na 

úřadě, ţe hodlá provozovat danou činnost, od registrace má dotyčná osoba 4 týdny na to 

aby se přihlásila místní finanční úřad a sociální zprávu. Na správě sociálního 

zabezpečení je potom na základě odhadu budoucích příjmů je rozhodnuto zdali bude 

muset platit penzijní a zdravotní a úrazové pojištění. Celková výše pojištění je 

stanovena 25,15% z celkového ročního příjmu.
52

,
53

 

Daňová úprava 

 Dani z příjmů podléhají fyzické osoby, které mají v tuzemsku bydliště nebo 

obvyklý pobyt, se všemi tuzemskými i zahraničními příjmy (neomezená daňová 

povinnost). Osoby, které v tuzemsku nemají bydliště ani obvyklý pobyt, podléhají 

(omezená daňová povinnost) pouze částí svých příjmů dani z příjmů (např. ohledně 

jejich příjmů z ţivnostenského podniku, pro který v tuzemsku provozují provozovnu; 

příjmy z kapitálového majetku ze zahraničních kapitálových společností; příjmy z 
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prodeje účastí (podílů) na tuzemské kapitálové společnosti). Po pobytu v tuzemsku 

přesahujícím 6 měsíců existuje v zásadě neomezená daňová povinnost.
54

 

 Prostituce dle rakouského daňového zákona spadá do kategorie samostatná 

podnikatelská činnost, která je zdaněna dle § 2 odstavce 3 ZDP.  

V Rakousku se uplatňuje progresívní sazba daně z příjmu (0 – 50 %). Úroveň daně 

z příjmu je závislá na tom, kolik zdanitelného příjmu osoba vydělá během  

kalendářního  roku. Kalendářní rok se shoduje s podnikatelským rokem a tvoří ho 12 

měsíců.
55

 

 Sazby daně v Rakousku jsou: 

 0 % (při příjmu do 11 000 EUR), 

 36,5 % (při příjmu od 11 000 EUR do 25 000 EUR),  

 43,21 % (při příjmu od 25 000 EUR do 60 000 EUR),  

 50 % (při příjmu nad 60 000 EUR).  

Výpočet daňové povinnosti v Rakousku je obdobně jako v Německu náročnější. Pro 

kaţdé daňové pásmo je totiţ zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně.
56

 

 

5.2.4 Švýcarsko 

 Stejně jako například v Holandsku tak i ve Švýcarsku má legální prostituce 

dlouholetou tradici, jiţ od roku 1942.  
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Právní úprava 

 Prostituce z pohledu práva je upravena obdobně jako například v Německé 

spolkové republice či Rakousku, je regulována centrálně pomocí trestního zákoníku, ale 

hlavní regulace a nařízení vykonávají jednotlivé správní celky, ať uţ kantony či 

jednotlivé obce. Jediná zásadní odlišnost je ve věkové hranici moţnosti provozování 

prostitutce, které je ve Švýcarsku stanovena na 16 let.
57

 

 Také pasáctví a kuplířství oproti ostatním zemím je ve Švýcarsku povoleno a to 

od roku 1992.
58

 

 V trestním zákoníku je o prostituci pojednáváno ve dvou článcích. Článek 199 

pojednává o jiţ výše zmíněné regulaci, která spadá pod příslušnost jednotlivých 

správních celků – kantonů. Které určují způsoby vykonávání, místa, kde můţe být 

prostituce vykonávána, a čas. Za porušení těchto podmínek hrozí odnětí svobody či 

peněţitý trest.
59

 

 Článek 195 trestního zákoníku nám říká, jaké formy prostituce jsou v Švýcarsku 

zakázány, a hrozí za ně odnětí svobody a to aţ v délce 10 let nebo peněţitá pokuta.  

 Jsou to: 

-  donucení k prostituci nezletilou osobu,  

- drţení jiné osoby v prostituci,  

- donucení k prostituci, vyuţitím závislosti, či majetkových poměrů jiné osoby,  

- omezování svobody prostituující osoby.
60
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Daňová úprava 

 Jelikoţ se v případu prostituce jedná o dosaţený příjem a to buď ze samostatné 

činnosti, nebo z činnosti závislé, jako takový podléhá zdanění. Sociální pojištění je 

povinné pro všechny Švýcarské obyvatele.  

 Daňové zatíţení podniků je druhé nejniţší v rámci zemí OECD. 

Daňový systém Švýcarska odráţí politickou strukturu švýcarského státu. 

Základními stupni, kde se vybírají daně jsou Spolky (Bund), Kantony (26 subjektů) a 

obce (Gemeinde - kolem 3000 subjektů). 

Kaţdý kanton má svůj samostatný daňový zákon. Sazby u jednotlivých daní se 

kanton od kantonu značně liší. 

Daň z příjmu představuje 8-15% podle kantonů, sociální a důchodové pojištění 

je 6,55% z hrubého výdělku, základní nemocenské pojištění paušálně v průměru 

představuje 240,- CHF, nezaměstnanecká pojistka tvoří 2,5%z hrubého výdělku.  

Příjmy fyzických osob a personálních společností jsou zdaňované progresivní 

daní z příjmů s maximální sazbou 11,5%. Na úrovni spolku dále platí firmy za 

realizovaný produkt a sluţby daň z přidané hodnoty a spotřební daň. DPH je ve 

Švýcarsku zavedená od 1.1.1995, kdy nahradila daň z obratu. Základní sazba činí 8 %, 

sníţená sazba 2,4% se uplatňuje u předmětů denní potřeby a v hoteliérství platí sazba 

3,6%.  

Příjmy fyzických osob jsou zdaňované různými progresivními sazbami. Kromě 

toho platí právnické osoby daň z kapitálu, resp. z majetku. Další formy daní jsou velmi 

individuální a závisí na politice příslušného kantonu či obce.  

Ţivnostenská daň se vybírá od fyzických a právnických osob, které podnikají. 

Základy pro výpočet daně je počet zaměstnanců, obrat, nájemné. V kaţdém kantonu 

tomu je jinak. 

Suverenita kantonů v oblasti daní je tak veliká, ţe při pohledu ze zahraničí je 

tato daňová suverenita téměř na úrovni suverenity státu. Kanton si můţe stanovit takové 
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daně, které nejsou v rozporu se spolkovou ústavou. V praxi to znamená, ţe některé daně 

se vybírají na úrovni spolku i kantonu. Okruh daní, které mohou vypisovat obce je daný 

kantonálním zákonem.
61

 

 

6 Návrh na řešení situace 

 Vytváření kompletně nového a zatím nikde jinde nepraktikovaného řešení 

prostituce není dle názoru autora krok tím správným směrem. Po získání informací a 

zkušeností, jak fungují jiţ několik let zapracované úpravy této problematiky v jiných 

zemích, autor navrhuje variantu právní úpravy a zdanění, navazující na poznatky zemí, 

jejichţ systém jsme si jiţ představili.  

 

6.1 Právní úprava – legalizace prostituce 

 Po vzoru Německé spolkové republiky by měla být právní úprava řešena jedním, 

lehce srozumitelným zákonem, který bude zahrnovat veškeré oblasti týkající se této 

problematiky.  

 Další vlastností tohoto zákona musí být to, ţe nebude v rozporu s jinými 

právními předpisy státu nebo mezinárodními smlouvami, kterých je Česká Republika 

součástí. Proto pro přijetí takového zákona je podmínkou vypovězení zastaralé a jiţ 

překonané mezinárodní úmluvy OSN o potlačování prostituce, která doposud bránila 

všem návrhům projít parlamentem.  

 Zákon regulující prostituci by měl obsahovat jasně formulované zásadní oblasti, 

které bude postihovat: 
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• Definici pojmu prostituce 

Prostitucí se rozumí úplatné poskytování sluţeb směřujících bezprostředně 

k uspokojování sexuálních potřeb, pokud při nich dochází k přímému fyzickému 

kontaktu mezi osobou, která tyto sluţby poskytuje a osobou, která je vyuţívá.
62

 

• Kým může být vykonávána a za jakých podmínek 

Tato činnost by měla být povolena vykonávat pouze osobám, které dle 

občanského zákoníku jiţ nabili úplné plnoletosti, tedy osobám starším 18 roku ţivota. 

Které se rozhodli vykonávat tuto činnost svobodně bez nátlaku jiné osoby. Další 

podmínkou vykonávání této činnosti musí být platná registrace a zdravotnická 

prohlídka, která by byla podmínkou získání registrace.  

Registrace by měla podobnou podobu jako registrování jiných podnikatelských 

aktivit, s tím rozdílem, ţe by byla povinná jak pro samostatně výdělečně činné, tak i pro 

osoby které by se rozhodli vykonávat tuto činnost jako činnost závislou. K tomu by 

samozřejmě musel být i patřičně upraven trestní zákon, respektive část postihující 

kuplířství a definování nucené prostituce, která bude trestným činem a to nejlépe po 

vzoru Švýcarska. Také musí být uvedeno, ţe zaměstnavatel nesmí nutit prostituující 

osobu k vykonávání praktik, které vykonávat nechce. Registrování této činnosti 

podobně jako registrace jiných ţivností by samozřejmě byla zpoplatněna. Avšak pro 

ochranu prostituujících osob a pro zamezení diskriminace těchto osob, by registrace této 

činnosti probíhala v anonymitě. Nejjednodušším způsoben jak zajistit utajení a zároveň 

umoţnit všeobecnou přístupnost je umoţnění takové registrace on-line. Na základě 

registrace bude osobě přiděleno číslo pod, kterým bude vedena i v dalších registrech 

jako jsou správa sociálního zabezpečení či u správce daně.  

• Zdravotní aspekt provozování prostituce 

Inspiraci můţeme čerpat v sousedním Rakousku, kde je fungující systém 

zdravotních prohlídek povinný. Zdravotní prohlídka, která je nutností k získání 
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registrace, by měla být nutností i k provozování samostatné činnosti. Prohlídky by měli 

být pravidelné a to jednou za 4 měsíce.  

 

• Hlavní pravomoci v rukou obcí 

Jiţ dnes mají obce moţnost regulovat pouliční a silniční prostituci díky zákonu 

č. 128/2000 Sb. o obcích, kde je v § 10 řečeno, ţe obec můţe vydávat závazní vyhlášky 

„k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku; zejména můţe stanovit, které 

činnosti, jeţ by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v 

čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, ţe na některých veřejných 

prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány“.
63

 

 

 Pomocí „prostitučního zákona“ by obce měli pravomoci i k usměrňování 

erotických podniků. Dle nařízení by jim mohli stanovit zóny, ve kterých můţe takové 

zařízení být provozováno. Nebo stanovit podmínky, bez jejichţ splnění by nebylo 

moţné tyto podniky provozovat. Dále by obce měli moţnost zasahovat do venkovního 

vzhledu erotických podniků a reklam propagujících tyto podniky, tak aby 

nepohoršovali, či nebyli v rozporu s dobrými mravy nebo nenarušovali mravní výchovu 

mládeţe.  

 

6.2 Zdanění prostituce 

 Z předpokladu, ţe Česká Republika odstoupí od jiţ zmiňované úmluvy OSN, 

přijme právní úpravu - „prostituční zákon“, který bude obsahovat alespoň body, které 

                                                 

63
 Zdroj: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html  

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html
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byly zmíněny v předchozí kapitole, a nezbytně upraví trestní zákon ohledně forem 

prostituce a kuplířství, bude moţné prostituci, jako způsob obţivy zdanit.  

6.2.1 Způsoby danění prostituce 

 Za těchto předpokladů budou dvě moţnosti jak příjmy z prostituce danit. První 

moţnost, ţe prostituující osoby budou vedeny jako zaměstnanci v zařízení, kde budou 

svou činnost provozovat, a bude se k nim přistupovat jako k jakýmkoli jiným osobám v 

zaměstnaneckém poměru. Budou zdaňováni dle § 6 ZDP. Zálohy na daň, sociální a 

zdravotní pojištění jim budou sráţeny z hrubé mzdy a odváděny jejich zaměstnavatel. 

Samozřejmě si budou moci uplatňovat stejné slevy a odpočty z daně, jako ostatní 

zaměstnanci, pokud na ně budou mít nárok.  

 Jako druhou moţnost mohou být prostituující osoby vedeny jako samostatně 

výdělečně činní, jako podnikatelé. Jejich příjmy budou zdaňovány dle § 7 ZDP. V tom 

případě budou mít stejné podmínky a povinnosti, jako ostatní ţivnostníci, s tou 

výjimkou, ţe se navíc budou muset řídit ještě podle „prostitučního zákona“. 

Samozřejmostí, je, ţe jako ostatní ţivnostníci budou mít stejnou moţnost odečítat si ze 

základu daně náklady spojené se zajištěním a udrţením ţivnosti, dále pak uplatňovat 

slevy a jiné výhody, které jim zákon č. 586/1992 Sb. umoţňuje. 

6.3 Finanční zohlednění prostituce z pohledu státu 

6.3.1 Prostituce jako činnost závislá 

 Dle odhadu Českého statistického úřadu pro rok 2008 (novější data nejsou zatím 

k dispozici) se prostitucí ţiví odhadem 7 437 osob, celkové trţby z této činnosti jsou 7 

876 milionů Kč. Z toho vyplívá, ţe průměrný roční příjem jedné prostituující osoby za 

rok 2008 činil 1 059 029 Kč. Samozřejmě tato částka ještě musí být upravena, jelikoţ 

prostituující osoba neinkasuje celou částku, ale značnou část odebírá podnik, ve kterém 

pracuje. Dle odhadů ČSÚ získá prostituující osoba přibliţně mezi 40 – 60 % skutečného 

výdělku. (zdroj: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce/verze7.html ) 
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 Pro zjednodušení výpočtu výdělku prostituující osoby bude část výdělku 

připadající erotickému podniku 50 %. Potom se roční příjem prostituující osoby sniţuje 

na 529 514 Kč. 

Výpočet daně:  

Roční příjem:   529 514 Kč 

Měsíční příjem hrubý:  44 126 Kč 

Super hrubý příjem:  59 129 Kč (9%zdravotní pojištění+24%sociální pojištění 

hrazené zaměstnavatelem) 

Super hrubý příjem za rok  709 548 Kč 

Snížení dle §15 neuvažujeme 

Základ daně   709 548 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 709 500 Kč 

Daň 15%   106 425 Kč 

Sleva na poplatníka  24 840 Kč  

Daň po slevě   81 585 Kč. 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Z výše uvedeného vyplívá, ţe stát by získal za jednu prostituující osobu finanční 

částku v podobě daně 81 585 Kč. Při odhadovaném mnoţství 7 437 osob provozujících 

tuto činnost, byl by celkový hrubý příjem pro stát 606 747 645 Kč.  

 

6.3.2 Prostituce jako činnost samostatně výdělečně činná 

 Autor pouţije stejná data pro výpočet daňové povinnosti jako u předchozí 

kapitoly. Tedy data dle ČSÚ pro rok 2008. Zásadní poloţka ovlivňující výši daně u 

podnikatelských subjektů jsou daňově uznatelné náklady. Pro náš výpočet pouţijeme 

moţnost, kterou nám dává ZDP respektive §7 odstavec 7b), tedy uplatnění nákladů v 

paušální výši 60 %.  
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Výpočet daně: 

Roční příjem   1 059 029 Kč 

Výdaje paušálem (60 %)  635 417 Kč 

Základ daně   423 612 Kč 

Nezdanitelné části §15 neuvažujeme 

ZD snížený o §15   423 612 Kč 

ZD zaokrouhlený   423 600 Kč 

Daň 15 %   63 540 Kč 

Sleva na poplatníka  24 840 Kč 

Výsledná daň. Povinnost  38 700 Kč. 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 Daňová povinnost samostatně výdělečné prostituující osoby je 38 700 Kč. Při 

odhadovaném počtu 7 437 osob provozujících tuto činnost, je celková daň za všechny 

prostituující osoby 287 811 900 Kč. 

 Pokud polovina z celkového počtu prostituujících osob by pracovat jako 

samostatně výdělečně činní, zbylá v zaměstnaneckém poměru, celková částka, o kterou 

stát ročně přichází v podobě hrubého příjmu za daň z prostituce je ( 303 373 823 + 

143 905 950) 447 279 773 Kč. 

6.3.3 Ekonomický dopad 

 Vzhledem k tomu, součástí návrhu na legalizaci prostituce je povinná registrace 

subjektů, které chtějí tuto činnost provozovat, za následek to bude mít zvýšení nákladů 

pro státní aparát. Uvedení registru prostituujících osob a vydávání platných registrací 

jak pro samotné osoby, tak pro podniky, bude mít negativní ekonomický dopad na státní 

rozpočet. 

 Avšak vydávání registrací je podmíněno zaplacením správního poplatku, a ten 

činí pro osoby samostatně výdělečně činné i pro osoby v zaměstnaneckém poměru 1 

000,- Kč, pro podniky činí poplatek 100 000,- Kč. Příjmy pro státní rozpočet z tohoto 
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druhu poplatku by rozhodně převáţili náklady, které je nutné pro udělení registrace 

vynaloţit viz kalkulace níţe.  

Celkové náklady na udělení registrací pro 7 437 osob a 600 podniků. 

Vytvoření registru   10 000 000,-Kč (software) 

Materiálové náklady na licenci  1,20,-Kč (papír, tisk) 

Provozní náklady na licenci  170,-Kč (distribuce, energie, technické vybavení, zázemí) 

Mzdové náklady na hodinu  80,-Kč 

Odvody ze mzdy    28,-Kč 

Celkové náklady na 8 037 licencí  12 243 930,-Kč 

 

Výnosy za udělení 7 437 licencí pro osoby a 600 licencí pro podniky 

Výnos za 7 437 licencí    7 437 000,-Kč 

Výnos za 600 licencí pro podniky  60 000 000,-Kč 

Celkové výnosy za udělení licencí  67 437 000,-Kč 

Zdroj: vlastní tvorba 

 Z toho vyplívá, ţe přínos pro státní rozpočet jen za vydání licencí 55 193 070,-

Kč, tedy ekonomický dopad na stát je rozhodně pozitivní. Plus další příjmy do státního 

rozpočtu přibudou z zdanění prostituce, DPH a odvodů sociálního a zdravotního 

pojištění.  
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7 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce je návrh, který umoţní zdanění příjmů plynoucích z 

prostituce. Vzhledem k nejednotnosti názoru napříč společnosti na toto téma a často i 

liknavostí našich zákonodárců, neexistuje v české právní úpravě jakákoli moţnost 

regulace prostituce. Přestoţe většina evropských států se jiţ s problémem prostituce 

dokázali vypořádat, ať uţ formou legalizace a následného zdanění, či formou 

kriminalizace a častých represí, které ovšem velmi často vedou ještě k nárůstu této 

činnosti, dokázali se všechny tyto státy postavit této problematice čelem se snahou ji 

řešit. Kdeţto Česká Republika se k dané problematice staví „pštrosím způsobem“ a dělá 

jakoby se jí tato problematika ani snad netýkala. Navíc ČR, jak sama dokázala ve 

sčítaní lidu z roku 2011, je zemí spíše ateistickou, o to je víc její přístup k problematice 

prostituce nepochopitelný.  

 Na začátku byla v bakalářské práci představena stručně historie světové i české 

prostituce. Byly představeny formy prostituce, které se nejčastěji vyskytují a také jevy, 

které nezřídka prostituci doprovází. Autor také uvedl aktuálně uplatňovanou právní 

úpravu a představil vládní návrh ministerstva vnitra z roku 2005 o regulaci prostituce, 

který nebyl schválen. Byly samozřejmě představeny i návrhy, které jsou v aktuálních 

dnech zpracovávány a budou teprve předloţeny k projednání. 

 V praktické části autor uvedl příklady evropských státu, které právní úpravou 

legalizovali prostituci a na příjmy z ní plynoucích uvalili daň. Stručnou analýzou jak 

právních tak i daňových úprav těchto států byl získán přehled a podklady k tomu, aby 

mohl autor v další části navrhnout právní úpravu, nebo spíše body, které musí takový 

zákon obsahovat.  

 Autor v návrhu uvádí, ţe pokud se Česká republika rozhodne pro legalizaci 

prostituce, musí být nedílnou součástí prostitučního zákona i registrační povinnost pro 

osoby, které chtějí prostituci provozovat. Další nezbytností, které musí tento zákon 

obsahovat je jasná definice činnosti: „Prostitucí se rozumí úplatné poskytování služeb 

směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, pokud při nich dochází k 

přímému fyzickému kontaktu mezi osobou, která tyto služby poskytuje a osobou, která je 
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využívá.“ Velký důraz v prostitučním zákoně musí být také kladen na podmínky, za 

jakých můţe být prostituce vykonávána. Hlavně na pravidelné lékařské kontroly. 

 

 Společně s uvedením prostitučního zákona v platnost autor navrhuje pozměnění 

zákona trestního, ve smyslu upravení definice pasáctví a kuplířství, tak aby mohla být 

prostituce provozována jako závislá činnost a zároveň musí být v trestním zákoníku 

vymezeny zakázané formy prostituce a jejich provozování musí být podrobeno přísným 

trestům. 

 

 Na základě přijetí takového zákona autor uvádí dvě moţnosti zdanění prostituce, 

které podle svého názoru povaţuje za ideální řešení a to jak pro prostituující osoby z 

pohledu moţnosti volby ţivnosti, tak i pro stát z pohledu maximalizace příjmů do státní 

pokladny.  

 

 S ohledem na moţnosti, které skýtá zákon č. 586/1992 Sb. ZDP, autor zvolil 

moţnost zdanění příjmů z prostituce na základě §7 nebo na základě §6.  

 Pokud se prostituující osoba rozhodne pro samostatnou výdělečnou činnost dle 

§7, bude sice její daňové zatíţení niţší neţ u osob pracujících na základě zaměstnanecké 

smlouvy a daněných dle §6, avšak na stranu druhou musí vést daňovou evidenci, musí 

prokázat vysokou samostatnost a také jistou finanční gramotnost, jako podnikatelé v 

jiných odvětvých.  

 Naopak osoby, které by se nechali zaměstnat jako klasičtí zaměstnanci, by 

samozřejmě mohli vyuţívat stejných výhod jako ostatní zaměstnaní, tj. daň, sociální a 

zdravotní pojištění hrazeno zaměstnavatelem, nárok na dovolenou, účast na 

důchodovém systému, zdravotním pojištění. Jedinou nevýhodou vůči osobám 

samostatně výdělečně činným je vyšší zdanění dosaţených příjmů.  
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 Dle názoru autora je z pohledu státu zavedení legalizace prostituce a následné 

danění příjmů z prostituce pro stát rozhodně přínosem. Z mnoţství odhadovaných 

peněz, které kaţdoročně projdou touto částí ekonomiky tj. 4.000 mil Kč, i kdyby snad 

jen polovina této částky měla být zdaněna v poměru 50% zaměstnaných a 50% 

samostatně podnikajících, s příjmy z DPH a z odvodů z mezd, znamená to přínos pro 

státní rozpočet přibliţně 1.004 mil. Kč kaţdý rok. A to není rozhodně zanedbatelná 

částka vzhledem k stavu státní kasy, která musí hospodařit s kaţdoročně se zvyšujícím 

schodkem státního rozpočtu.  

 

Na závěr je dle názoru autora moţné z dlouhodobého hlediska, tedy v řádu 

jednoho aţ dvou let, vytvořit komplexí právní úpravu předmětné problematiky, přičemţ 

určitým vodíkem můţou být modely aplikované ve státech, které jsme si popsali výše, 

které řeší tuto problematiku na jak úrovni práva veřejného, tak i soukromého, včetně 

fiskální politiky (kromě jiného i zdaňování daní z přidané hodnoty). 

Důleţitou podmínkou pro realizaci tohoto řešení je minimálně odstoupení od 

Úmluvy z 2.12. 1949. I kdyţ tuto Úmluvu do současné doby ratifikovalo 76 států, mezi 

signatáři se nachází 18 bývalých socialistických států a přibliţně 41 států ekonomicky 

zaostalých a nedemokratických.
64

 

  

                                                 

64
 Stanoviska: Jak v regulaci prostituce v ČR. Info.skaloud.net [online]. 2005, 27.1.2005 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://info.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1110. 

http://info.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1110
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