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Abstrakt 
Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se 

především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů 

tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ekonomických podmínkách zdanit. 

Výsledkem práce bude návrh části zákona, podle kterého by se prostituce měla zdanit 

daní z příjmů fyzických osob.  

 

Klíčová slova 
prostituce, daň, legalizace, zákon, příjmy 

 

Abstract 
The bachelor’s thesis deals with taxation of prostitution incomes in the Czech Republic. 

It deals especially with the matter of incorporate activity of prostitution into 

corresponding legal regulations, in order to tax prostituon incomes in our economic 

conditions. The main outcome of this thesis will be proposal of the law according to 

which the prostitution should be taxed with the natural person income tax. 
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1 Úvod 

V České republice je několik druhů činností, které nejsou zákonem uznané buď 

jako závislá činnost nebo živnost, a příjmy z těchto činností nejsou zatíženy daní 

z příjmů. Jednu z těchto činností jsem si vybral jako téma mojí bakalářské práce – jedná 

o prostituci.  

Jak se dozvíme později, z prostituce plynou vysoké příjmy, které nikdo nedaní, 

protože je k tomu zákon de facto nenutí. Jedním z daňových principů je spravedlnost. 

V tomto konkrétním případě není dosaženo spravedlnosti vertikální a ani horizontální. 

Cílem této práce tedy je popsat, proč a jak by se příjmy z prostituce měly danit.  

Zcela na začátku si uvedeme něco málo z historie prostituce. Na historii si 

ukážeme, že prostituce byla součástí většiny světových kultur po dlouhá staletí a že ji 

nelze jen tak snadno vymýtit. Následně si zanalyzujeme současný stav dané 

problematiky v České republice a rozbor již několikrát navrhovaného zákona 

o prostituci. Dále si pak něco řekneme o tom, jak je prostituce právně podchycena 

v některých evropských státech, především v Holandsku, Rakousku a Maďarsku, kde je 

prostituce legalizována a regulována samostatným zákonem. Také si ukážeme právní 

úpravu ve Švédsku, kde je poptávka po prostituci zakázána. Následovat budou praktické 

návrhy jak danou situaci v České republice řešit a závěr.  

Většinu informací jsem čerpal z webových stránek Ministerstva vnitra České 

republiky, které se problematikou prostituce již dlouhou dobu zabývá. Spousta podniků 

poskytujících erotické služby by uvítala zákon, který by prostituci legalizoval a jistým 

způsobem reguloval. Osoby dobrovolně vykonávající prostituci by volně mohly dané 

služby poskytovat v legálně povolených podnicích, resp. zařízeních, a tyto podniky by 

nemusely mít strach z toho, že budou stíhány za trestný čin kuplířství. Někteří lidé 

a politické strany odmítají zákon o regulaci prostituce s argumentací, že prý by se stát 

stal „pasákem“.  To není tak úplně pravda, protože daň z příjmů, to znamená 

i z prostituce, se musí odvádět i v dnešní době, kdy žádný speciální zákon neexistuje. 

Problém je v tom, že není zcela jasné, kam a jak zařadit příjmy z prostituce. Finanční 

úřady také mají problém s dokazováním výše příjmů a s vyhledáváním osob 

provozujících prostituci. Podle mého názoru by zákon o prostituci vyřešil spoustu 

problémů týkajících se právě dokazování příjmů a s tím spojených odvodů daní, dále 
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pak problémy zdravotní, jako jsou pohlavní nemoci nebo samoléčitelství. Díky evidenci 

prostituujících se osob a novému zákonu o obcích by mohlo dojít ke snížení výtržností 

a rušení nočního klidu. O tomto a mnoha dalších věcích se dozvíme detailněji dále 

v textu. 

Ještě než začneme s historií, uveďme si definici prostituce a její druhy. Prostituce 

je poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoliv jinou protihodnotu. 

Oficiální české označení pro ženu, která takovouto službu poskytuje, je prostitutka a pro 

muže je to prostitut. Pro zobecnění se pod pojem prostituce mohou zahrnout i označení 

gigolo a společnice, přestože při těchto činnostech není poskytování sexuálních služeb 

pravidlem, ale nicméně k poskytování těchto služeb občas dochází. Prostituce je také 

nazývána jako tzv. „nejstarší řemeslo“. Druhy prostituce jsou příležitostná a řemeslná. 

[5]  
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2 Historie prostituce 

Volná láska byla v mnoha původních společnostech považována za posvátnou 

a přirozenou stejně jako jídlo a pití. Dívky holdující v této době volné lásce nebyly 

v opovržení, nýbrž byly pokládány za zasvěcené bohům. V Indii údajně panoval zvyk, 

že se dívka musela v určitém věku rozhodnout buď pro manželství, nebo pro volnou 

lásku. Pokud zvolila druhý případ, byla zasvěcena bohu. Jako zlatý věk prostituce je 

označována antika.  

2.1 Starověká prostituce 

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

než v Athénách a Korintu ve zlatém věku řecké kultury. Venušina služba, jak se v této 

době říkalo prostituci, byla používána hlavně v boji proti homosexualitě. Filosof 

a zákonodárce Solón předepisoval mužům nevěstince jako lék proti homosexualitě. 

Z tohoto důvodu také nechal zřídit první nevěstinec. Athény ochotně trpěly prostituci, 

protože jim z ní plynuly nemalé daně, z nichž financovaly stavbu lodí a nákladnou 

výzbroj. Nevěstky byly pro stát tak důležité, že si musely vyžádat zvláštní povolení, 

když chtěly překročit athénské hranice, a poskytnout záruky, že se vrátí. V Řecku 

a později i v ostatních starověkých městech musely obyvatelky nevěstinců nosit zvláštní 

oblečení určené barvy nebo jasné znamení, aby se odlišily od počestných žen. Také 

nevěstince musely být označeny, např. nezaměnitelným obrazem či reliéfem nad 

vchodem. V Římě určovalo právo nevěstkám výjimečné postavení a prostitutky často 

byly u zrodu důležitých státních ustanovení. Spíše než ženská prostituce byla v Římě 

oblíbená ta mužská, protože představovala velký luxus.  

2.2 Středověká prostituce 

Křesťanství v této době vyzývalo k pohlavní zdrženlivosti, cudnosti a odříkání. 

Nakonec se stejně církev musela s prostitucí smířit, protože jí z toho plynuly určité 

výhody. Papežská komora pobírala příjem z domů, které pronajímala správcům 

nevěstinců. Prostituce byla pod stálou kontrolou jak církevní, tak světské moci. 

Řemeslníci, měšťané, ba i duchovní toužili po styku s prostitutkami, a proto se musela 
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vymýšlet nouzová řešení. Například vznikaly tzv. ženské domy. Tyto domy byly na 

způsob harémů. Zde si každý muž mohl za určitý obnos vybrat dívku, kterou chtěl.  

Ve vrcholném středověku vznikaly tzv. zábavní domy. Jejich obyvatelky měly 

mnoho výhod. Město nad nimi drželo ochranou ruku, nesmělo se jim ubližovat 

a okrádat je o mzdu. Byly také chráněny před konkurencí domů vzniklých bez povolení. 

Prastaré řemeslo prostitutek mělo tedy svá cechovní pravidla, bylo zatíženo daněmi 

a chráněno před konkurencí.  

Centrem mravního úpadku byla až do počátku 11. století Francie. Největším 

odpůrcem prostitutek byl Ludvík IX. Protože byl velice zbožný, rozhodl se bojovat proti 

nemravnosti svých poddaných. Zpočátku zakládal ve městech domy, kam se nevěstky 

ochotné zanechat svého povolání mohly uchýlit. Bylo jim zde zajištěno živobytí 

a bydlení, ochrana a dokonce i renta. Protože tuto výzvu uposlechlo málo žen, vydal 

zvláštní výnos, ve kterém hrozil prostitutkám, které nezanechají svého řemesla, 

zabavením majetku a vyhnáním z města. O sto let později vydávali radní opatření, 

kterých se využívá dodnes. Vytlačovali prostituci do určitých čtvrtí nebo ulic. 

Prostitutky musely být jasně a zřetelně na veřejnosti označeny. Pak vznikla tzv. ulička 

lásky. Jednou v týdnu všechny prostitutky prohlédl lékař a pokud byla některá nemocná, 

musela odejít.  

2.3 Novověká prostituce 

Na počátku 15. století došlo k velkému mravnímu úpadku papežství. Do Říma se 

stěhovalo hodně lidí a mezi nimi i kurtizány. Kurtizány můžeme do jisté míry přirovnat 

k dnešním tzv. společnicím. Kurtizány byly emancipované, vzdělané ženy, které uměly 

číst, psát a počítat. Protože se orientovaly na nejlepší klientelu, tak si pronajímaly drahé 

byty a žily v přepychu. Prostitutky platily daně a ve městech byly vytěsňovány do 

určitých lokalit. Byli jim přiděleni lékaři, protože se v této době začal objevovat syfilis. 

Ukázalo se, že strach z onemocnění byl mnohem účinnější než jakákoliv nařízení 

zakazující prostituci.   

V 18. století se prostituce ukázala jako nejoblíbenější oblast zábavního průmyslu. 

V Benátkách dokonce nechala vláda prostitutky vyhnat z města, ale brzy je opět začala 
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zvát zpátky. Obdržely náhradu za ušlé zisky a nové byty. Byly totiž nedílnou součástí 

státní politiky.  

Velkou odpůrkyní byla Marie Terezie, která vydala mnoho mravnostních nařízení 

a zákonů. Mezi tresty za provozování nejstaršího řemesla patřilo stříhání vlasů, nucené 

práce a několik žen bylo dokonce popraveno. Proto se ženy uchylovaly k nejrůznějším 

maskovacím manévrům. Nejznámější jsou tzv. vídeňské pokojské.  

V 19. století došlo k vytvoření silné kapitalistické vrstvy. Zbohatlíci z této vrstvy, 

dávali přednost podnikům, kde si mohli vybrat z velkého počtu dívek a kde byla pevně 

stanovena cena. V roce 1840 bylo v Paříži napočítáno 200 takových nevěstinců.  

V období válek začalo období zániku nevěstinců. Začal se aplikovat tzv. 

abolicionismus (od abolier – odstranit). Tento přístup navrhoval zákaz prostituce a její 

trestní stíhání. V Paříži v roce 1946 uzákonili uzavření veřejných domů. To vedlo 

k mnohonásobnému zvýšení počtu prostitutek na ulici, které neplatily daně a také se 

navýšil počet nemocných nakažených syfilidou. Jen jedné vládě se podařilo prostituci 

vymýtit – ovšem poněkud brutálně. Nacistické Německo posílalo prostitutky a pasáky 

do koncentračních táborů. Později se dozvíme, že i ve 21. století se v některých zemích 

daří prostituci odstranit, ovšem za jakou cenu.  

2.4 Prostituce v Čechách 

Ve středověku se prostituce rozvíjela hlavně ve městech, protože vesnický život 

prakticky prostituci neznal. Mnohé ženy a dívky byly k prostituci donuceny jako úhrada 

nebo zástava dluhů svých manželů nebo otců. Nejznámější centra pražských prostitutek 

byly v na Koňském trhu, v Krakovské ulici a v Benátkách. Prostitutky bydlely blízko 

městského kata, který byl světskou radou ustanoven za jejich dozor. V době, kdy se 

Praha stala významným univerzitním městem, se zde počet prostitutek zvýšil.  

V období husitských válek byly všechny prostitutky z Prahy vyhnány a nevěstince 

rozbořeny. Za dob Zikmunda Lucemburského začala prostituce opět vzkvétat. 

Arcibiskup Jan Rokycana nařídil, aby byly všechny prostitutky viditelně označeny 

a požadoval znovuzavedení radního mravního úřadu.  

Když se přesídlil císařský dvůr z Vídně do Prahy, opět se počet pražských 

prostitutek navýšil. Šestnácté století s sebou přineslo novou hrozbu nevěstek – syfilis. 
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Bohužel ani ten nedokázal rozvoj prostituce zastavit. Prostituce přežila i třicetiletou 

válku a hrozné morové epidemie v 17. a 18. století. V této době byla tolerována 

a nebyly proti ní vedeny žádné větší zásahy ze strany veřejné moci. Policie ochotně 

tolerovala prostituci a veřejné domy, jejich zaměstnankyně byly evidovány 

a podrobovány lékařským prohlídkám. Ženy obvykle k této činnosti donutila chudoba. 

Od počátku 20. století začaly veřejné domy vycházet z módy a prostituce se přesunula 

na ulici, kde už policie neměla téměř žádnou možnost kontroly.  

[1] 
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3 Současný stav prostituce v České republice 

V této kapitole bude popsán současný stav prostituce, výdělky, vývoj právní 

úpravy prostituce a také negativní jevy, které prostituci provázejí. Údaje byly čerpány 

ze stránek ministerstva vnitra, které provedlo rozbor týkající se prostituce v roce 2000. 

Proto předpokládám jisté odchylky ve výdělcích a počtu osob vykonávajících tuto 

činnost. Novější rozbor tohoto typu nebyl ovšem zpracován, nebo uveřejněn. 

3.1 Vývoj situace po roce 1990 

Před rokem 1990 existovala prostituce v Československu pouze ve skryté podobě 

jako součást stínové ekonomiky. Jedinou formou její regulace byla represe, která byla 

upravena v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., § 203 příživnictví. Na základě tohoto 

paragrafu byly prostitutky postihovány, protože neměly řádný pracovní poměr. Na tento 

zákon navazoval zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, podle kterého byla prostituce 

postihována jako nekalý způsob obživy. Novelou trestního zákona v roce 1990 byl 

§ 203 vypuštěn a zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech zrušen. Tyto právní akty společně 

s otevřením hranic, rozšířením cizineckého ruchu a inzerováním poskytování erotických 

služeb v nepřeberném množství tiskovin jsou uváděny jako příčiny rozšíření poptávky 

po veřejně i skrytě provozované prostituci v České republice.  

3.2 Formy prostituce 

Vymezit základní formy prostituce lze jen orientačně. Máme tedy sedm forem 

prostituce podle toho, kým a v jakém prostředí jsou poskytovány. 

Prostitutky s vlastní, početně omezenou klientelou tvoří okrajovou skupinu. 

Jsou to ženy tzv. na úrovni, které jsou schopny v případě potřeby svoje klienty 

i reprezentovat na veřejnosti. Jejich věk je mezi 20 a 30 lety. Mají vysoké příjmy 

a prostředí, v němž se pohybují, je velice luxusní.  

Hotelové prostitutky jsou další skupinou. Jejich věk je kolem 20 let a výše. 

Podle úrovně podniků, v nichž pracují, ovládají alespoň jeden cizí jazyk a mají dobré 

vystupování. Schůzku si předem domlouvají po telefonu. Ve většině případů mají úzkou 
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vazbu na hotelový personál a také na jejich činnosti bývají komerčně zainteresováni 

taxikáři.  

V posledních letech se rozšířil počet žen, které provozují prostituci ve vlastních 

bytech, často za spoluúčasti svého manžela nebo druha. Poskytují velkou škálu různých 

služeb a i klientela je velice široká. Přesný přehled o této prostituci neexistuje, ale lze 

předpokládat, že je zde celá řada kriminálních rizik, včetně ohrožování mravní výchovy 

mládeže.  

Rozšířená je také prostituce v různých erotických podnicích, masážních 

salonech a „sex barech“. Počet takto prostituujících se osob byl odhadován asi na 

6 000.  

Pouliční a silniční prostituce je vůbec nejproblémovější. Prostituci takto provádí 

nejnižší sociální vrstva. Často se jedná o mladistvé, osoby nevzdělané, mentálně 

zaostalé a sociálně nevyspělé, osoby pohřešované, celostátně hledané nebo na útěku 

z výchovných ústavů, kriminálně závadné nebo nelegálně se zdržující na území ČR. 

Stávají se oběťmi mravnostní a násilné kriminality, včetně obchodování se ženami. Jsou 

v područí kuplířů a obvykle závislé na drogách. Počet těchto prostitutek je odhadován 

na 4-5 tisíc.  

Podobné členění lze aplikovat na prostituující se muže. Stále zvyšující se 

skupina jsou homosexuální prostituti. Muži nebo chlapci provozují homosexuální 

prostituci, aniž by byli homosexuálové, z „komerčních“ důvodů. Pocházejí ze sociálně 

slabého prostředí, nefunkčních rodin, náhradní rodinné péče apod. Ve většině případů 

jsou závislí na alkoholu, drogách nebo hracích automatech. Jsou vůbec nejrizikovější 

skupinou z hlediska onemocnění a přenosu HIV/AIDS. Zpravidla nejsou organizováni 

kuplíři, což bylo podloženo empirickým šetřením a osobními rozhovory.  

Zvlášť znepokojivá je dětská prostituce. Jak kuplíři, tak zákazníci vědí, že se 

dopouštějí trestné činnosti, proto je dobře utajená a v důsledku toho je cena vysoká. 

Děti provozují prostituci z vlastní iniciativy (finanční zisky, dobrodružství nebo útěk 

z domova), nebo prostřednictvím kuplířů (rodiče, příbuzní). Především se vyskytuje 

v místech, kde je vysoká míra prostituce dospělých osob.  

Celkový počet osob, který se v České republice živí prostitucí, je odhadována na 

15-25 tisíc.  
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3.3 Cenové relace a teritoriální rozdělení 

Nejzatíženější, co se týče pouliční a silniční prostituce, jsou příhraniční okresy 

s Německem (Děčín, Ústí nad Labem, Most, Teplice, Chomutov, Karlovy vary, 

Sokolov, Cheb, Tachov, Domažlice, Klatovy, Prachatice), Rakouskem (Český Krumlov, 

České Budějovice, Jindřichův Hradec, Znojmo, Břeclav, Hodonín) a na jednotlivých 

místech s Polskem (Karviná, Náchod).  

Nejvíce prostitutek je soustředěno v oblasti frekventovaných pohraničních 

přechodů a na výjezdech z měst směrem ke státním silnicím. Zákazníky jsou především 

občané Německa, Rakouska a řidiči kamionů. Ve vnitrozemí se prostituce soustřeďuje 

ve velkých městech s turistickým ruchem (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec). Počty 

prostituujících se osob také zaleží na ročním období a na různých příležitostech, jako je 

např. velká cena apod.  

Sexuální služby se poskytují obvykle v průchodech domů, najatých bytech, na 

schodištích, půdách, parkovištích, v lese, automobilech apod. Pokud se sex odehrává 

v bytě nebo hotelu, je cena automaticky vyšší.  

Cenové relace se u silniční a pouliční prostituce pohybují v rozmezí mezi 100 - 

2500 Kč. Nejlevnější jsou sexuální služby v Praze a v okrese Karviná, nejdražší pak 

v příhraničních lokalitách s Německem a Rakouskem. Ceny závisí na druhu 

poskytovaných služeb. Průměrné ceny jsou u manuální stimulace 500 Kč, orální 

stimulace 1000 Kč a u pohlavního styku 2000 Kč. Ceny stoupají v případě zájmu 

o perverzní praktiky, těhotné či mladistvé ženy, nebo dokonce děti. Výsledná cena je 

dohodnuta na místě.  

Odhadovaný počet pravidelně se veřejně prostituujících osob je 4 000 – 5 000 

osob. V letních měsících se tento počet zhruba zdvojnásobí na 9 000 – 10 000 sob.  

3.3.1 Odhad minimálního výdělku kuplíře 

Demonstrativně lze odhadnout průměrný roční výdělek jednoho kuplíře, který 

„vlastní“ dvě prostitutky.  

Obvyklá taxa za sexuální úkon pro jednoho klienta činila od 30 – 100 DM, a to 

podle druhu úkonu, místa, kvality prostitutky, provedení apod. Jako velice střízlivý 

odhad lze použít částku 50 DM a tři klienty za den pro jednu prostitutku. Skutečné 
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počty mohou být ovšem mnohem vyšší. To tedy činí 150 DM za den. V případě, že by 

kuplíř měl jisté „sociální cítění“ a nutil svoje děvčata k práci pouze pětkrát týdně, činila 

by celková část u jednoho děvčete za týden 750 DM. Za 52 týdnů v roce to je u dvou 

děvčat 79 500 DM. Pokud odečteme 9 500 DM na běžné provozní náklady, pak zůstává 

70 000 DM. Při tehdejším kurzu 18,- Kč za marku činil čistý zisk kuplíře 1 260 000 Kč. 

Prostitutky z této částky dostávají úplné minimum. Tento výdělek je ve skutečnosti 

mnohem vyšší, protože kuplíři mají více děvčat, nutí je zpravidla pracovat všechny dny 

v měsíci a obsloužit mnohem více klientů.  

3.3.2 Podniky poskytující erotické a sexuální služby 

Podniků, v nichž se poskytují erotické a sexuální služby, je na území České 

republiky asi 600. Počty takovýchto podniků se neustále mění, např. zanikají v důsledku 

blízkosti města, které je prostitucí pověstné (takto zanikly podniky v okrese Plzeň-

Sever, Blansko nebo Beroun), v důsledku nedostatku poptávky nebo nižší kupní síly 

obyvatel. Podniky poskytující tyto služby např. neexistují v okresech Opava, Jeseník, 

Šumperk, Bruntál nebo Ústí nad Orlicí. Nové podniky naopak vznikají v lukrativních 

lokalitách. Což dokazují zveřejněné údaje provedené průzkumem na přelomu let 1999 

a 2000. V této době existovalo v naší republice asi 840 takovýchto podniků. 

Nejvyšší počet erotických podniků je zaznamenán v okrese Cheb - 90, v Praze - 

60, v okrese Teplice - 53, v okrese Děčín - 28 , v okrese Chomutov - 25 a v Ostravě - 24 

podniků. Obecně platí, že vyšší počet podniků poskytujících erotické služby se shoduje 

s vyšším výskytem pouliční a silniční prostituce - v příhraničních okresech s Německem 

a Rakouskem (např. Český Krumlov - 19, Znojmo - 18), ve velkých městech 

s cizineckým ruchem (Brno - 37 erotických podniků a 30 v ubytovacích prostorách 

a bytech, Plzeň - 13) a v horských turistických střediscích (okresy Trutnov - Pec pod 

Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Jablonec nad Nisou, Semily - Harrachov). 

V těchto podnicích poskytuje erotické služby přibližně 6 000 žen - nejčastěji 

Češky, Slovenky, Ukrajinky a Rusky. Méně častější jsou Bělorusky, Moldavanky, 

Rumunky, Bulharky a ženy z Asie. Tyto ženy ve své většině nejsou v pracovním 

poměru, pokud ano, pak je majitel podniku nahlásí pro státní orgány jako barmanky či 

servírky s minimální mzdou, na niž se váží minimální daně a odvody na sociální 

a zdravotní pojištění.  
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Ceny za sexuální služby v těchto podnicích jsou samozřejmě výrazně vyšší než 

u prostituce silniční a pouliční. Ceny se stanovují podle sazebníku. Výše se odvíjí od 

počtu žen, které se zákazníkovi věnují, na druhu poskytované služby a na čase 

stráveném se zákazníkem. Ve většině podniků se platí vstupné ve výši 200 – 500 Kč. 

V průměru stojí jedna hodina strávená s prostitutkou 2 000 – 3 000 Kč. Celá noc pak 

zákazníka může přijít až na více jak 10 000 Kč. V lokalitách sousedících s Německem 

nebo Rakouskem jsou ceny poněkud vyšší, a to 4 000 Kč za hodinu. Také ceny nápojů 

jsou neúměrně vysoké – káva 100 Kč, pivo 160 Kč a láhev sektu 1 200 Kč. Průměrný 

„čistý“ příjem prostitutek v erotických podnicích se odhaduje na 30 000 až 50 000 

nezdaněných korun měsíčně. Tato částka představuje 40 – 60 % skutečného výdělku – 

zbylá část jde do kapsy majiteli podniku.  

Odhad minimálního obratu z prostituce v erotických podnicích v ČR je 

následující: jedna prostitutka vydělá zhruba 80 000 Kč měsíčně, což je 960 000 Kč za 

rok. Velice střízlivé odhady hovoří o 5 prostitutkách v jednom podniku, které celkem 

vydělají 4 800 000 Kč za rok. Pokud budeme uvažovat, že v České republice je 600 

takovýchto podniků, pak celková částka příjmů z prostituce v těchto podnicích činí 

neuvěřitelné 2 880 000 000 Kč.  

[15] 

Někteří majitelé objektů, ve kterých se provozuje prostituce, se snaží o legalizaci 

své činnosti a zvýšení společenského statutu, snaží se do svého tzv. podnikání zavést 

určitý pořádek - chovají se slušně k prostitutkám, ke klientům, organizují pravidelné 

lékařské kontroly žen a dokonce i jakousi nabídku pro trávení volného času. Tito 

zákonem neupravení podnikatelé volají po stanovení pravidel pro své podnikání. 

Absence pravidel i v jejich případě vede ke kriminalitě. Mnozí z nich jsou vydíráni 

zločineckými skupinami, musí platit tzv. výpalné, jsou oběťmi násilí. Policii o pomoc 

nežádají - překážkou je jim právně neupravené provozování prostituce a především 

hrozba § 204 trestního zákona - kuplířství, podle kterého se dopouštějí trestného činu. 

[3] 
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3.4 Nejčastější problémy související s prostitucí 

Zde bychom mohli definovat dva okruhy problémů. První okruh problémů se týká 

téměř výhradně pouze samotných prostituujících se osob a druhý okruh problémů má 

vliv na celou společnost. 

Mezi první zmíněný problém patří to, že prostituující se osoby si v převážné 

většině neplatí sociální a zdravotní pojištění. Z toho vyplývá, že doba, po kterou si 

neplatí příspěvky na sociální pojištění, se jim nezapočítává do doby potřebné pro nárok 

na starobní důchod, ze stejného důvodu nevzniká nárok na dávky vyplývající 

z nemocenského pojištění, tj. nemocenská, podpora při ošetřování člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství.  

Další problém vzniká při snaze o resocializaci prostituujících se osob. Přestože 

mají nějakou motivaci vrátit se do normálního života, naráží na to, že jsou málo 

kvalifikované, psychicky a sociálně nevyspělé, sociálně naivní a obvykle mají dluhy. To 

vše znesnadňuje jejich resocializaci. Získat pro tyto osoby bydlení nebo práci je velice 

těžké.  

Také počet prostituujících se osob, které berou drogy, neustále roste. Některé 

berou drogy dobrovolně samy, ale u některých tuto závislost vypěstují sami kuplíři, aby 

nad nimi měli větší moc.  

Do druhé jmenované skupiny problémů bychom mohli zařadit porušování 

veřejného pořádku. V místech, kde je prostituce nabízena, dochází k rušení nočního 

klidu a k výtržnostem.  

Kontrolovat erotické podniky je také velice obtížné. Přestože podniky veřejně 

inzerujíc erotické služby, při případné kontrole je majitelé prezentují pouze jako 

penziony, které poskytují pohostinské a ubytovací služby. Již zavedeným trendem je 

uvádění poskytování pouze pohostinských služeb s tím, že ubytovací prostory majitel 

uvede jako soukromé místnosti, ve kterých ubytovává pouze svoje známé. Policie České 

republiky má možnost kontrolovat pouze ubytovací knihy z hlediska pátrání po osobách 

a prostory veřejně přístupné. Do soukromých prostor má právo vstupu jen ze souhlasem 

majitele, nebo má-li povolení k domovní prohlídce, či je-li důvodné podezření 

z ohrožení života nebo zdraví, případně hrozí-li větší škoda na majetku.  
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Další skupinou problémů jsou obrovské toky nezdaněných a nezdanitelných 

finančních příjmů. Celkové příjmy z prostituce dosahují astronomických částek, které 

nemohou být zdaněny - prostituce není jako výdělečná činnost legalizována. Platby za 

prostituci jsou uskutečňovány zejména v zahraničních měnách.  

S prostitucí úzce souvisí různé druhy kriminální činnosti. Trestné činy, které 

přímo souvisí s prostitucí, jsou trestný čin kuplířství, obchodování se ženami, zavlečení 

do ciziny, ohrožování mravnosti, ohrožování mravní výchovy mládeže, ohrožování 

pohlavní nemocí, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, znásilnění, 

pohlavní zneužívání, vydírání, loupež, maření výkonu úředního rozhodnutí a padělání 

a pozměňování veřejné listiny. U trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže 

jde v souvislosti s prostitucí o jednání, kdy jsou osoby mladší 18 let zneužívány k tomu, 

aby dobrovolně nebo pod donucením živily své kuplíře, často rodiče nebo své příbuzné. 

Při trestném činu ohrožení pohlavní nemocí nebo šíření nakažlivé nemoci jde o to, že se 

nemocné osoby neléčí vůbec, nebo nemají zájem o odbornou lékařskou pomoc, 

antibiotika si ordinují samy nebo jejich kuplíři. Tento jev považuji za zvlášť 

nebezpečný. V praxi existuje spousta problémů, které se odrážejí na průběhu 

vyšetřování, dokumentování trestných činů, což má za následek zdlouhavost 

přípravného řízení a jeho konečný efekt. Jednu z hlavních příčin lze spatřovat v zatím 

ne zcela kvalitní ochraně svědka v trestním řízení a absencí efektivních programů na 

ochranu svědků. 

[15] 

3.5 Zdravotnické aspekty prostituce 

Zdravotnické aspekty prostituce v České republice lze interpretovat spíše z trendů 

vývoje zdravotního stavu populace a z obecně známých charakteristik šíření infekčních 

sexuálně přenosných nemocí, které jsou považovány za hlavní zdravotní rizika 

prostituujících se osob a jejich klientů (zdravotní stav prostituujících se osob není 

samostatně sledován, stejně tak jako nejsou evidovány jednotlivé prostitutky). Přitom 

lze předpokládat, že v případě infekčních sexuálně přenosných nemocí je nemocnost 

u prostituujících se osob vyšší než u ostatní populace (některé dílčí studie to potvrzují). 
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Jedná se především o tzv. klasické pohlavní nákazy, mezi které patří syfilis, 

kapavka, měkký vřed a lymfogranuloma venereum. Z uvedených nákaz, které se podle 

platné legislativy povinně hlásí, patří mezi závažné syfilis a kapavka. Zbývající dvě jsou 

nezávažné, jejich výskyt v našich podmínkách je prakticky nulový. V současnosti 

existuje povinnost zdravotnického zařízení podle zákona č. 20/1996 Sb. a Vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 91/1984 Sb., o hlášení, evidenci onemocnění pohlavní 

nemocí a protiepidemickém opatření v ohnisku nákazy - depistáž, dispenzarizace, 

a odeslání pacienta k příslušnému dermatovenerologovi. Ovšem úroveň hlášení se 

velice zhoršila. To je mimo jiné důsledkem toho, že léčení již neprovádí jen 

venerologové, ale i další odborníci (gynekologové a praktičtí lékaři), kteří zřejmě 

nevěnují tolik pozornosti hlášení a také rozbití sítě dermatovenerologických pracovišť. 

Nízký počet hlášených případů kapavky dále odráží podobné nešvary, jakými jsou 

samoléčitelství, zneužívání antibiotik bez určení citlivosti infekčního agens na 

antibiotika, léčení onemocnění pod jinou diagnózou a v případě prostituce i preventivní 

podávání antibiotik prostitutkám. To s sebou přináší na jedné straně špatnou účinnost 

antibiotik, na straně druhé vypěstování odolných kmenů původce onemocnění. Zde 

musím podotknout, že osoby provozující prostituci v některých erotických podnicích, 

kterým záleží na tom, aby se k nim zákazník vracel, více dbají o svůj zdravotní stav 

a navštěvují pravidelně lékaře. V některých podnicích vyžaduje provozovatel zařízení 

zdravotní osvědčení. Ovšem ani prostituce v erotických podnicích se nevyvaruje šíření 

pohlavních onemocnění z důvodu nedokonalé a nebezpečné samoléčby. Zásadní 

problém tedy je v neexistující legislativní úpravě povinných pravidelných prohlídek 

osob žijících rizikovým sexuálním životem. Totéž se týká podniků, ve kterých se 

prostituce provozuje. Kontrola hygienického dozoru se totiž může zaměřit pouze na 

činnosti oficiálně provozované daným podnikem, mezi něž prostituce rozhodně nepatří. 

Dále celou tuto situaci komplikuje Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi 

a využívání prostituce druhých osob, která zakazuje osoby provozující prostituci 

podrobovat speciální registraci, výjimečnému dozoru nebo ohlašovací povinnosti a dále 

je nepřípustné je nutit k nošení speciálních průkazů.  

Zcela samostatnou kapitolou je onemocnění HIV/AIDS. Ze zjištěných výsledků 

vyplývá, že ženská prostituce na šíření nákazy nepodílí tak jako homosexuální 

prostituti, kteří jsou nejrizikovější skupinou z hlediska nákazy.  
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[3]  [15] 

3.6 Právní úprava prostituce 

Během 20. století byla přijata řada zákonů, které buď přímo nebo nepřímo 

souviseli s prostitucí. Během historie samostatné České republiky jsme nebyli schopni 

vytvořit zákon, který by jasně prostituci reguloval – ať už by ji povoloval nebo 

zakazoval jako živnost.  

3.6.1 Historie právního přístupu k prostituci 

Československá republika převzala při svém vzniku tzv. reglementační systém, 

zavedený rakouským „tuláckým zákonem“ č. 89/1885 ř.z.. To znamenalo, že nevěstince 

byly povoleny a policie mohla určit okruh pohostinství a hodinových hotelů, které 

mohly prostitutky navštěvovat. Současně s tímto zákonem byl převzat i trestní zákon č. 

117/1852 ř.z. a zákon č. 89/1885 ř.z., který určoval podmínky držení v donucovacích 

nebo polepšovacích ústavech - oba tyto předpisy zrušil až trestní zákon z roku 1950.  

Prostituce byla však považována za živnost nedovolenou a stíhána 

administrativními orgány. V zákoně č.117/1852 ř. z. se uvádí, že přestupku kuplířství se 

dopustí ten, kdo u sebe poskytuje nevěstkám řádný pobyt k provozování jejich 

nedovolené živnosti. Podle tehdejší judikatury byla nevěstkou „osoba provozující 

smilstvo po živnostensku“. Samotná prostituce byla v literatuře definována jako 

„provozování smilstva za úplatu“. 

V roce 1922 byl přijat zákon č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí 

(v Národním shromáždění ho prosazovala např. poslankyně Alice Masaryková). Přijetí 

tohoto zákona znamenalo přiklonění se „po vzoru anglickém“ k tzv. aboličnímu 

systému, který chápal každou reglementaci za nespravedlivou, ponižující, postihující 

pouze ženy.  

Zákon č. 241/1922 Sb., v prvním oddílu vymezoval zejména okruh pohlavních 

nemocí, na které se vztahovalo povinné léčení, určoval, kdy byl občan povinen se 

podrobit lékařskému vyšetření, případně povinnému léčení a stanovil úkoly pro státní 

správu na úseku osvěty o pohlavním životě, nebezpečí pohlavních nemocí a o nebezpečí 

prostituce mezi mládeží. 
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V druhém oddílu nazvaném „Prostituce“, který nebyl žádnou z pozdějších 

právních úprav dotčen, byla zrušena veškerá dosavadní správní a policejní 

reglementační opatření týkající se prostituce. Dále také výslovně stanovil, že 

„nevěstince se zrušují“ a „zřizování a udržování nevěstinců se zakazuje a trestá podle 

ustanovení trestního zákona o kuplířství“.  

Tento, ve své době velmi moderní zákon, byl na dlouhá léta základním předpisem 

týkajícím se prostituce, jeho druhý oddíl je součástí našeho právního řádu do současné 

doby.  

Československo přistoupilo i k mezinárodním úmluvám o potírání obchodu se 

ženami a dětmi. Jedná se o dvě úmluvy pařížské, a to z roku 1904 a 1910, o potlačení 

obchodu s děvčaty, k níž Československo přistoupilo vyhláškou č. 160/1922 Sb. Dále 

jde o úmluvu ženevskou z roku 1921, o potírání obchodu s ženami a dětmi (vyhláška 

č.123/1924 Sb.) a 1933 o potírání obchodu zletilými ženami (vyhláška č. 32/1936 Sb.). 

Z hlediska prostituce tyto úmluvy především zavazovaly strany k přijetí opatření 

dohlížejících „na sídla prostituce, aby v nich nebyly ženy drženy proti své vůli“. 

Významnou změnu v poválečném období po roce 1948 představoval trestní zákon 

č. 86/1950 Sb. a trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., kterými byla zrušena všechna 

ustanovení z oboru trestního práva soudního a trestního práva správního. Znamenalo to 

i zrušení sankčních ustanovení zákona č. 241/1922 Sb. z. a n., avšak oddíl II. zůstal 

nedotčen. Prostituce mohla být nadále stíhána jako správní delikt podle zákona 

č. 88/1950 Sb. a trestána, kromě pokuty a veřejného pokárání, odnětím svobody na 

čtrnáct dnů (po novele v roce 1957 dokonce až na tři měsíce).  

V roce 1961 byla přijata nová právní úprava přestupkovým zákonem 

č. 60/1961 Sb., který zrušil možnost uložení trestu odnětí svobody v rámci správního 

řízení. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. zprvu opomíjel prostituci vůbec, až teprve novela 

provedená zákonem č. 63/1956 Sb. zavedla skutkovou podstatu trestného činu 

příživnictví ve znění: „Kdo se živí nekalým způsobem a vyhýbá se poctivé práci, bude 

potrestán odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta“ (přímo „pohlavní styk za úplatu“ 

byl postižitelný, dle § 241, jen mezi osobami téhož pohlaví) a také se v tomto zákoně 

zakotvila trestnost kuplířství. [15] 
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3.6.2 Současný stav právních předpisů 

V roce 1993 zpracovalo ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem práce 

a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem spravedlnosti „Rozbor 

situace v oblasti potírání pohlavních chorob a boje s prostitucí, kuplířstvím 

a obchodováním se ženami a dětmi“. Na základě závěrů tohoto materiálu byl následně 

Ministerstvem spravedlnosti vypracován Návrh zákona o některých opatřeních 

k regulaci prostituce. 

Navrhovaný zákon nepřistupoval k prostituci jako k jevu, kterému by se měl dát 

rámec živnosti, ale jako k problému, který je třeba řešit z pohledu zdravotního 

a veřejného pořádku. Jednoznačně zakazoval provozování prostituce osobám mladším 

osmnácti let a také osobám pobírajícím podporu v nezaměstnanosti a jiné sociální 

dávky. Stanovil výčet veřejně přístupných míst, kde je provozování prostituce, zejména 

z důvodu ochrany mládeže a mravního cítění veřejnosti, zakázáno. Obcím dával prostor, 

aby formou obecně závazných vyhlášek podle konkrétních místních podmínek vymezily 

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

trpěno. 

Prostituce s sebou nese i vážné problémy zdravotní a přitom nelze očekávat, že 

osoby provozující prostituci budou zodpovědně samy od sebe vyhledávat lékaře 

k preventivním prohlídkám. K usnadnění kontroly se v návrhu zákona těmto osobám 

ukládalo oznámit provozování prostituce okresnímu úřadu a současně předložit 

výsledek zdravotní prohlídky. Následné pravidelné zdravotní prohlídky ke zjištění, zda 

osoba provozující prostituci netrpí pohlavní nebo jinou infekční nemocí, měly být další 

podmínkou, za níž by bylo provozování prostituce trpěno. Lékařské prohlídky měly být 

plně hrazeny osobou, které se týkají, neboť nejde o zdravotní výkon sledující léčebný 

účel. 

Navrhované řešení volilo cestu samostatného zákona a nikoli formu dílčích 

novelizací jednotlivých právních předpisů, aby tak přispělo k lepší přehlednosti 

právního řádu. V druhé polovině roku 1994 vláda tento návrh zákona odmítla s tím, že 

předmětná problematika bude upravena v zákoně o obcích. 

Podle platné právní úpravy jsou nevěstince stále zrušeny a je zakázáno je zřizovat 

a udržovat (oddíl II. zákona č. 241/1922 Sb.). Prostituce sama o sobě není trestným 
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činem, je však možné stíhat jednání s prostitucí související. Jedná se zejména o trestný 

čin kuplířství (a to ve znění „kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování 

prostituce nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným,“ - § 204 tr. z.), šíření 

nakažlivé choroby (§ 189 a § 190 tr. z.), ohrožování pohlavní nemocí (§ 226 tr. z.), 

ohrožování mravní výchovy mládeže (§ 217 tr. z.), pohlavní zneužívání (§ 242 tr. z.), 

obchodování se ženami (§ 246 tr. z.) a ublížení na zdraví (§ 221 až 224 tr. z.). 

[15] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

v § 47 odst. 1 písm. c) ustanovení umožňující postih toho, kdo svým jednáním vzbudí 

veřejné pohoršení. Vedle toho se zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, v § 17, zmocňují obce k vydání obecně závazné vyhlášky 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na základě níž jsou obce 

oprávněny stanovit činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, a jež lze 

vykonávat pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, že na 

některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázané. 

Provozování prostituce v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, vydanou v samostatné 

působnosti obce, lze podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

zákona č. 67/1993 Sb., postihovat jako přestupek. V některých případech může být 

provozováním prostituce na místě veřejnosti přístupném naplněna i skutková podstata 

trestného činu výtržnictví. Problém je ovšem v uplatňování těchto obecních vyhlášek 

v praxi. Především se jedná o problém vymáhání sankcí uložených ve správním řízení 

i zajištění účasti přestupců při přestupkovém řízení. Zdlouhavost a neefektivnost 

můžeme demonstrovat na údajích města Chebu. V období leden až červenec roku 2000 

provedla policie ČR v souvislosti s porušením vyhlášky města 3040 předvedení 247 

osob (některé byly předvedeny až 40x). Přestupková komise městského úřadu obdržela 

1 800 oznámení o přestupku, z tohoto počtu odložila 538 věcí, na pokutách vybrala 

17 000 Kč a dluh z nevymožených pokut činil 35 000 Kč.  

[15]  [3] 

Prostituce jako sociálně patologický jev není právním řádem České republiky 

komplexně řešen. Rozbor problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek 

jejich systémového řešení, který česká vláda schválila usnesením č. 331 v roce 1999, 
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dokazuje, že účinnost stávajících právních nástrojů je však sporná. Z tohoto rozboru 

vyplynula potřeba zásadním způsobem změnit postoj státní administrativy nejen 

k problémům, které prostituci provázejí, ale zejména k prostituci a sexuálnímu obchodu 

jako takovým. Důvodem byl alarmující vývoj v této oblasti a neschopnost současné 

legislativy, výkonných orgánů a kontrolních mechanismů tomuto vývoji čelit. Z toho 

důvodu byl v říjnu roku 1999 vládě České republiky předložen Návrh věcného záměru 

zákona o prostituci. Účelem navrhovaného zákona bylo vytvoření komplexní úpravy, 

která bude řešit otázku prostituce. Navrhovaná právní úprava vytvářela předpoklady pro 

legalizaci erotických podniků, jejich zřizování a provozu dávala pravidla. Velké 

pravomoci ve vztahu k povolování zřizování těchto podniků svěřovala do působnosti 

obcí. Návrh věcného záměru zákona o prostituci byl s upřesňujícími připomínkami 

projednán všemi komisemi Legislativní rady vlády. Při závěrečném projednávání však 

nebyl doporučen k projednání vládou České republiky. Experti na mezinárodní právo 

totiž uvedli, že cílů sledovaných návrhem nelze dosáhnout za současného zachování 

shody právního řešení s Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce druhých osob. Po dohodě byl věcný záměr zákona stažen z jednání vlády.  

V roce 1958 přistoupila Československá republika k Úmluvě o potlačování 

a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Jedná se o trestně právní 

smlouvu, jelikož jejím obsahem je závazek státu trestat jednání, které úmluva zakazuje. 

Úmluva připouští pouze přísnější podmínky, než jsou uvedeny v samotné úmluvě. 

Rozhodně se nepřipouští podmínky méně přísné (což legalizace prostituce bezpochyby 

je). Smluvní státy této úmluvy jsou tedy nuceny zaujmout tvrdý represivní postoj jak 

k osobám provozujícím prostituci, tak i k osobám, které ji podporují nebo o jejím 

provozování vědí. Důsledkem toho je zatlačení prostituce do ilegality, její kriminalizace 

a zneužívání organizovaným zločinem. Úmluva zabraňuje řadě států efektivně reagovat 

na nežádoucí rozvoj jevů doprovázejících prostituci. Řada evropských demokratických 

států k úmluvě nikdy nepřistoupila. Mezi tyto státy patří např. Rakousko, Německo, 

Velká Británie, Řecko, Švédsko, Irsko, Nizozemí a Švýcarsko. Jmenované státy mají 

totiž v současné době již po několik let fungující legislativu, jež jim umožňuje regulovat 

prostituci včetně rizik, která ji doprovázejí.  
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3.7 Finanční oblast a placení daní z příjmu 

Jak bylo výše uvedeno, tak příjmy z prostituce dosahují opravdu velkých částek, 

ze kterých se ovšem nedaří vybírat daně. Osoby provozující prostituci i osoby z ní 

kořistící tyto příjmy zatajují, samozřejmě nevedou žádnou evidenci ani účetnictví, 

nevystavují doklady o příjmech nebo zaplacení. Zde ovšem musíme zdůraznit, že před 

správcem daně mají všechny daňové subjekty stejná procesní práva a povinnosti a že 

veškerý příjem podléhá daňové povinnosti. Z uvedeného vyplývá, že pro správce daně 

není důležité, zda se jedná o příjem z činnosti legální nebo právně neupravené – 

v našem případě se jedná o prostituci. Díky tomu, že prostituující se osoby nevedou 

žádnou evidenci příjmů, je problém s dokazováním výše příjmů pocházejících 

z prostituce.  

[3] 

3.7.1 Zákonná úprava placení daní 

V této kapitole provedeme rozbor některých daňových zákonů z hlediska toho, 

proč nemohou být dané osoby podle těchto zákonů zdaněny, odkdy by se staly plátci 

daně, pohled z hlediska daně darovací a rozbor zákona o správě daní a poplatků. 

3.7.1.1 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon o daních z příjmů v § 6 definuje příjmy ze závislé činnosti a funkční 

požitky. Konkrétně v odstavci 1a): „Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy ze 

současného nebo dřívějšího pracovně právního, služebního nebo členského poměru 

a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen 

dbát příkazů plátce…“ Osoba zaměstnaná jako prostitut/ka právnickou osobou (např. 

v podniku poskytujícím erotické služby) nebo fyzickou osobou (např. kuplíř) spadá do 

této definice. Na základě pracovní smlouvy by se jednalo o příjmy ze závislé činnosti 

a také by se na jejím základě muselo dbát příkazů plátce (tedy zaměstnavatele). Zde 

ovšem narážíme na problém spojený se zákonem č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který 

v § 204 definuje trestný čin kuplířství takto: „Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede 

k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta.“ Sem spadají již zmínění kuplíři i erotické 

podniky. Z tohoto důvodu nikdo nemůže jinou osobu zaměstnat jako prostituta/ku.  
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[13]  [8] 

Dále potom v § 7 tento zákon definuje příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti. V odstavci 1/b jsou jako příjmy z podnikání uvedeny příjmy ze 

živnosti. Živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

a za účelem dosažení zisku. Prostituce bezpochyby všechny tyto podmínky splňuje. 

Ovšem ten samý zákon v § 3 odstavci 3/p uvádí, že nabízení nebo poskytování služeb 

směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních služeb není živností. Proto ani 

podle § 7 odstavce 1/b nemůžeme zdanění příjmů provést. 

Zákon o daních z příjmů nám v § 7 nabízí ještě jednu možnost zdanění, a to 

v odstavci 1/c. Zde je uvedeno, že příjmy z podnikání jsou příjmy z jiného podnikání 

podle zvláštních předpisů. Žádný zvláštní právní předpis upravující prostituci ale 

neexistuje, proto ani podle tohoto paragrafu nemůžeme provést zdanění.  

[13]  [12] 

Poslední možností, jak zdanit příjmy z prostituce, je § 10 zákona o daních 

z příjmů. Ten definuje ostatní příjmy takto: „Ostatní příjmy, při kterých dochází ke 

zvýšení majetku,…, jsou zejména a) příjmy z příležitostných činností …“ Sem by 

spadala pouze prostituce provozovaná příležitostně. Ovšem jak bylo výše uvedeno, 

prostituce naplňuje všechny podmínky podnikání, mezi které patří i to, že je 

provozována soustavně. Ani tento paragraf tedy nenabízí efektivní řešení problému. 

[13] 

3.7.1.2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

V případě, že by byla prostituce podnikáním podle zvláštního právního předpisu, 

tak by se na ni bez výjimky vztahoval také zákon o dani z přidané hodnoty. Podle § 2 

tohoto zákona je předmětem daně: „poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku.“ Prostituce je 

poskytování služby za úplatu a místo plnění je také v tuzemsku. Osobou povinnou k 

dani podle § 5 je: „fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti.“ Tuto podmínku osoba vykonávající prostituci také splňuje, takže 

je osobou povinnou k dani. V § 6 je uvedeno, že pokud obrat osoby povinné k dani 
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nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

částku 1 000 000 Kč, je tato osoba od uplatňování daně osvobozena. Do částky jednoho 

milionu se bezpochyby vejde většina fyzických osob vykonávajících prostituci 

samostatně. Ovšem většina podniků poskytujících erotické služby obrat jednoho 

milionu překračuje, proto se budou muset zaregistrovat podle § 95 a dále podle tohoto 

zákona postupovat jako plátci daně z přidané hodnoty.  

[9] 

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

nemovitostí 

Řešení se také nabízí v dani darovací. Pokud by se na příjem prostituující se 

osoby nahlíželo jako na dar a ne jako na příjem za službu, pak poplatníkem daně 

darovací je nabyvatel – v našem případě prostitut/ka. Předmětem daně darovací je 

bezúplatné nabytí majetku. Majetkem se pro účely daně darovací rozumí nemovitosti 

a movitý majetek, jiný majetkový prospěch. Peněžní obnos je zcela jistě majetkovým 

prospěchem. V § 11 jsou pak osoby zařazeny do tří skupin, které vyjadřují vztah 

poplatníka a dárce. V tomto případě by vztah poplatníka a dárce spadal do III. skupiny, 

kam patří ostatní fyzické a právnické osoby. Nejmenší možná daňová sazba by podle 

§ 14 byla 7 %, pokud by základ daně nepřesáhl částku 1 000 000 Kč. Tuto sazbu by 

používala většina fyzických osob podnikajících samostatně. Podniky poskytující 

erotické služby by se potom pravděpodobně dostávaly na vyšší sazby. Osvobození od 

daně darovací připadá v úvahu pouze u osob zařazených do I. a II. skupiny. Ve většině 

případů by to byl ovšem incest, nebo by k darování vůbec nedošlo z hlediska absurdity. 

Proto osvobození nepřipadá v úvahu. 

[11]  

3.7.1.4 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

Jediné aspoň trochu možné řešení, jak vybrat daň z příjmů z prostituce, nám 

nabízí zákon o správě daní a poplatků. Jak již bylo v úvodu kapitoly Finanční oblast 

a placení daní z příjmů uvedeno, podle zákona o správě daní a poplatků mají všechny 

daňové subjekty v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva 

a povinnosti. Z logiky věci vyplývá, že i příjem z prostituce by měl být zdaněn.  
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Podle tohoto zákona se správou daně rozumí: „Právo činit opatření potřebná ke 

správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo 

vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo 

kontrolovat…“ Vzhledem k tomu, že osoby provozující prostituci nemají žádnou 

zákonnou registrační povinnost, bude se ze strany správce daně jednat v první řadě 

především o vyhledávání daňových subjektů. Správce daně může tedy provést daňovou 

kontrolu u kteréhokoliv subjektu, což mimo jiného znamená, že může kontrolovat 

kterýkoliv osobní účet. Pokud by zjistil vysoké příjmy na účtu osoby, která je např. 

vedená na úřadu práce jako nezaměstnaná a pobírá sociální dávky, bylo by to poněkud 

zvláštní. Správce daně může u takovéto osoby provést kontrolu a ona musí prokázat 

zdroj, ze kterého jí dané příjmy plynou. Pokud by se správci daně podařilo prokázat, že 

dané příjmy plynou z prostituce, provede vyměření daně. Daná osoba pak daň musí 

zaplatit. Problém je v tom, že například prostituující se osoby závislé na drogách nemají 

žádný účet, proto daný příjem ani nelze zjistit. U osob, u kterých se prokáží příjmy 

z prostituce a daň se podaří vybrat, je malá šance na zaplacení daňové povinnosti. 

Situace by mohla zajít až k exekuci majetku, kterého ovšem prostituující se osoby moc 

nemají.  

Poněkud jiná je podlé mého názoru situace u podniků poskytujících erotické 

služby. Jak již bylo uvedeno, tak tyto podniky provozují pouze pohostinskou činnost 

a prostory, ve kterých jsou poskytovány erotické služby, majitel uvede jako soukromé. 

Z tohoto důvodu zde nemůže být provedena kontrola. Východisko se nabízí v § 2 

odstavci 7, ve kterém se říká: „Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se 

bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro 

stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od 

něho.“ Pokud je v soukromých prostorách provozována prostituce s tím, že je majitel 

„navenek“ pronajímá, je skutečný stav zastřený stavem formálně právním a liší se od 

něho. V momentě, kdy se správci daně podaří prokázat výši příjmů z prostituce, mělo 

by se postupovat podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Konkrétně daně 

z příjmů právnických osob. Zde již není problém se zařazením druhu příjmu do 

příslušného paragrafu, protože v § 18 je uvedeno, že předmětem daně z příjmů 

právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem.  
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[10]  [13] 

Systematičnost kontrol, ať už u fyzických nebo právnických osob, není rozhodně 

dostačující. Správcům daně se nedaří prokázat příjmy z provozování prostituce a už 

vůbec ne jejich výši. Situaci by tedy mohl zlepšit zákon regulující provozování 

prostituce.  

[3] 

Abych se o možnosti zdanění prostituce dověděl více, kontaktoval jsem několik 

správců daně, kteří mají s touto problematikou jisté zkušenosti. Dozvěděl jsem se, že 

jediná možnost, jak přijít na daňový subjekt, je ta, že samotný subjekt podá daňové 

přiznání. V tomto přiznání uvede příjmy z jiné činnosti než z prostituce. V jeho 

nákladech se ovšem objevují věci, které s poskytováním erotických služeb nesouvisejí. 

V tomto případě provede správce daně opravu nákladů a provede doměření daně. 

Například osoba, která provozovala výčepní zařízení, měla vysoké výdaje za 

prezervativy (bylo tedy pravděpodobné, že jsou zde poskytovány jisté erotické služby). 

Oproti tomuto výdaji neměla žádný příjem. Proto správce daně provedl dodanění. Další 

případy byly, že společnosti vlastnící počítačové zařízení a internetové domény 

poskytovaly tzv. video chat. Tyto společnosti si najmou dívky na mandátní nebo jinou 

smlouvu a vyplatí jim pouze odměnu, čímž se zbaví povinnosti za tyto dívky odvádět 

daně a jiné poplatky. Tyto dívky pak podávají samy za sebe daňová přiznání. Ve 

výdajích se pak může objevovat nákup spodního prádla nebo výdaje za solárium apod. 

Ne všechny tyto výdaje jsou daňově uznatelné. Poroto správce daně provede doměření 

daně. Dále existují společnosti, které prostituujícím se osobám pronajímají například 

místnosti, nebo jen křesla nebo masážní stoly. K takovémuto pronájmu existuje daňový 

doklad, díky kterému je možnost vyhledat daňový subjekt. Prokázat příjmy z prostituce 

se tomuto subjektu už ovšem nedaří. Správce daně může zkontrolovat osobní účet této 

osoby a vyžádat si zdroj příjmů. Pokud má tento daňový subjekt dobrého „poradce“ 

a má svědky, kteří mu údajně tyto peníze půjčily, je správce daně bezmocný. Z tohoto 

důvodu možnost kontroly osobních účtů u osob poskytujících erotické služby využívá 

jen zřídka.  

Pokud tedy dojde k doměření daně, je daný příjem vždy zařazen do § 7 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jak mi bylo řečeno na finančních úřadech, toto 
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dodanění se daří pouze u „luxusnějších a slušnějších děvčat“. Příjmy z pouliční 

a silniční prostituce jsou prý de facto nezjistitelné, proto s tímto druhem prostituce 

žádný správce daně nemá zkušenosti. Tyto informace jsem získal u správců daně se 

sídlem v Brně. 

Většina pracovníků správce daně, které jsem navštívil, se shodla, že by bylo 

vhodné mít zvláštní zákon, který by provozování prostituce upravoval a podle kterého 

by se příjmy z prostituce mohly danit. 

Elektronicky jsem dále kontaktoval správce daně v Praze, Chebu, Českém 

Krumlově, Sokolově a dalších městech, ve kterých by mohli mít zkušenosti s prostitucí. 

Od pracovníků místně příslušných orgánů hlavního města Prahy se mi dostalo 

odpovědi, že jsou podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků podle § 24 

vázání mlčenlivostí a že mi k dané problematice nemohou poskytnout žádné informace. 

Z finančního úřadu v Chebu mi poslali následující odpověď: „…Vzhledem ke 

skutečnosti, že pro tento druh činnosti se nevydává živnostenský list, nelze příjem z této 

činnosti považovat za zdanitelný příjem, tudíž nelze aplikovat zákon č.586/1992 Sb, 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“ Což je mylná představa. Příjmy 

z prostituce nejsou zmíněným zákonem v § 3 vyloučeny, ani nejsou § 4 osvobozeny, 

proto se jedná o zdanitelný příjem.  

3.8 Sociální pojištění 

U sociální pojištění nastává stejný problém jako u placení daní z příjmů. Osoby 

v zaměstnaneckém poměru i osoby samostatně výdělečně činné jsou podle zákona 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stání politiku 

zaměstnanosti povinni platit příspěvky na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanost, což platí i u osob provozujících prostituci. Tyto osoby však zmíněnou 

povinnost neplní. Zpravidla jsou vedeny na úřadu práce a pobírají dávky 

v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Stejně tak je to i u osob, které 

prostituci provozují v erotických podnicích. Zde jsou dvě možné varianty. V tom 

horším případě daná osoba není zaměstnankyní erotického podniku a je evidovaná na 

úřadu práce, neplatí příspěvek na sociální zabezpečení a stání politiku zaměstnanosti. 

V druhém, lepším případě je daná osoba zaměstnankyní daného podniku (vedená např. 

jako barmanka, uklizečka nebo pokojská). Ovšem zde jí zaměstnavatel platí minimální 
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mzdu a do státního rozpočtu tedy odvádí minimální pojistné. Zisky z prostituce utajuje 

a neplatí odpovídajícím způsobem navýšené pojistné. Vymáhání pojistného stojí před 

stejným problém jako vymáhání daní z příjmů – dokazování výše příjmů. 

Závěrem této kapitoly tedy můžeme říci, že efektivní regulace prostituce na území 

České republiky je současnými právními prostředky prakticky nemožná. Málo efektivní 

je také snaha o regulaci erotických podniků, jejich počtu, vzhledu a umístění a kontrola 

jejich provozu.  

Prostituce je chápána jako problém mravní a nikoliv jako problém právní. Na 

prostituující se osoby je nahlíženo jako na pachatele nemravného a odsouzeníhodného 

jednání, což se odráží v neexistenci relevantních informací o těchto osobách 

i v nedostatku vůle problém prostituce pozitivním způsobem řešit.  

Prostituci nabízenou na veřejných prostranstvích lze regulovat díky obecně 

závazným vyhláškám, k jejichž vydávání jsou obce zmocněny zákonem o obcích. Zde 

ovšem vyvstává problém nemožnosti vymoci sankce uložené ve správním řízení.  

Neřešitelný je i problém platby daní z prostituce. Zde dochází ke kombinaci 

obecné snahy daně nepřiznávat s obavu provozovatelů erotických podniků z trestního 

stíhání za trestný čin kuplířství. Stejná situace je u plateb příspěvků na zdravotní 

a sociální pojištění. 

Nesystematická a nedostatečně efektivní je finanční podpora nevládních 

organizací působících v oblasti zdravotní prevence a sociální práce. Také je 

nedostatečné výchovné působení školských zařízení ve vztahu k dětem a mládeži 

ohroženým prostitučním chováním. 

[3] 

3.9 Rozbor posledního návrhu zákona o prostituci 

Pokud si důkladně přečteme návrh zákona o regulaci prostituce z roku 2005, 

zjistíme, že v něm není ani zmínka o odvádění daní, sociálního a zdravotního pojištění. 

Nabízela by se zde tedy otázka, k čemu takový zákon je, když jednou z hlavních priorit 

by mělo být právě zdanění příjmů a s tím spojené placení sociálního a zdravotního 

pojištění. Pokud si ovšem přečteme například zákon o daňovém poradenství, tak ani 
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v něm není zmínka o zdanění této profese. Odpověď se nachází v jednotlivých 

daňových zákonech.  

[6] 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  v § 7 uvádí, že příjmy z podnikání jsou 

příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. Zákon o regulaci prostituce je 

zcela jistě takovýmto zvláštním předpisem, proto by se zdaňování příjmů řídilo tímto 

paragrafem. Podniky poskytující erotické služby spadají klasicky pod úpravu daně 

z příjmů právnických osob a jejich zaměstnanci pod úpravu daně z příjmů fyzických 

osob, konkrétné do § 6 – příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. V souvislosti 

s tím zákonem se provádějí i odvody na sociální a zdravotní pojištění podle příslušných 

zákonů. 

[13] 

Dále se postupuje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kde je 

v § 5 uvedeno, že osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Tato definice zahrnuje osobu, která by 

podnikala na základě licence pro provozování prostituce.  

[9] 

Také zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků si pro své účely definuje 

daňové subjekty v § 6 takto: „Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce …“ 

Osoby podnikající na základě zákona o regulaci prostituce a podniky poskytující 

erotické služby jsou tedy poplatníky, protože jejich příjmy jsou přímo podrobeny dani. 

Podle § 33 tohoto zákona má poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti 

povinnost se do 30 dnů zaregistrovat u místně příslušného správce daně.  

[10] 

Z uvedeného vyplývá, že zdanění a veškeré odvody s tím spojené by nastoupily 

sami automaticky, hned po nabytí účinnosti zákona o regulaci prostituce. 
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4 Zákonná úprava a přístupy k prostituci ve vybraných 

evropských státech 

Na začátek této kapitoly bych měl uvést, že existují tři základní přístupy regulace 

prostituce. První je reglementační přístup, který prostituci trpí, respektive ji legalizuje. 

Prostituce je podřízena státnímu dozoru a kontrole, včetně navazujících opatření. Druhý 

je aboliční přístup, který neřeší problém prostituce jako takové, ale postihuje jevy, 

které ji provázejí (tento přístup je aplikován v České republice). Třetí je represivní 

přístup, který prostituci jako takovou zakazuje a trestá.  

Většina evropských státu se při řešení problému prostituce odklání od aboličního 

k reglementačnímu přístupu. Důvodem, proč se tomu tak děje, je dlouhodobé selhání 

aboličního přístupu, který ve svém důsledku vede k pokrytectví, neschopnosti zmapovat 

situaci v oblasti prostituce, trestné činnosti a další sociálně patologické jevy, které s ní 

souvisejí. Mezi evropské státy, které se rozhodly oblast prostituce jistým způsobem 

regulovat, patří například Holandsko, Rakousko, Německo, Francie, Řecko, Itálie, 

Norsko a Švýcarsko. Aboliční přístup je doposud zachován v Polsku, Litvě a Estonsku 

a kriminalizace prostituce je v Rumunsku a Bulharsku. Ve většině případů se jedná 

o regulaci zaměřenou na minimální věk prostituujících se osob, zákaz či vymezení zón 

pro pouliční prostituci, stanovení podmínek provozování veřejných domů, registraci 

prostituujících se osob, pravidelné lékařské kontroly, povinnost placení sociálního 

a zdravotního pojištění a odvod daní z příjmu.  

Trendy, především reglementační přístup ale také aboliční přístup, podporují ve 

svých dokumentech i mezinárodní organizace. Například Mezinárodní organizace práce 

doporučila všem státům přijmout následující opatření – zaměřit se na potírání dětské 

prostituce, zajistit situaci prostitutek a odstranit jejich zneužívání (pro ty dospělé, kteří 

se rozhodli dobrovolně vykonávat prostituci, by měl stát zajistit zlepšení jejich 

pracovních podmínek a zajistit sociální ochranu jakou mají pracující v jiných 

oblastech), zaměřit se na struktury, které organizují prostituci, nejen na samotné 

prostitutky, zpracovat makroekonomickou analýzu (oficiální analýza by mohla 

diagnostikovat zdravotní dopady, rozsah a velikost trhu práce, která se bude zabývat 

pracovníky v sexuální oblasti a možnost vytvořit daňový systém) a v neposlední řadě 
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upřednostnit zdravotní hledisko (jakýkoliv zdravotní program nemůže být zaměřen 

pouze na prostituující se osoby, ale také na zákazníky, kteří mohou mít dále nechráněný 

sex s manželkou nebo jinými osobami). Přestože není v kompetenci Mezinárodní 

organizace práce doporučit státům legalizaci prostituce, rozhodně považuje za vysoce 

škodlivé a neefektivní prostituci kriminalizovat.  

[15] 

4.1 Holandsko 

Holandsko přijalo v roce 1999 nový zákon o prostituci, který nabyl účinnosti 

1. října 2000. Holandská vláda i státní orgány pochopily, že prostituce je existující 

skutečnost, a přijali vůči ní realističtější přístup.  

Tímto zákonem byla stanovena základní pravidla pro provozování prostituce 

jakožto jedné z forem podnikání. Prostituce je tolerována ve veřejných domech, ve 

vymezených ulicích a jako tzv. eskort servis. Je stanoveno, v kterou dobu lze prostituci 

vykonávat, obec má možnost rozhodovat ve věcech zřizování veřejných domů, 

povolování a zakazování prostituce. Jsou stanoveny postihy šíření pohlavních chorob 

a za vykonávání prostituce mimo stanovené prostory a čas. Dodržování zákona 

kontroluje mravnostní policie, na majitele veřejného domu se nepohlíží jako na kuplíře. 

[2] 

Více jak rok po zavedení zákona do praxe byl proveden výzkum a hodnocení, 

které provedlo holandské centrum pro výzkum založené ministerstvem spravedlnosti, 

které je zodpovědné za kontrolu zhodnocení nové metody přístupu k prostituci. 

LIFTING THE BAN ON BROTHELS je jednou z mála podrobných studií, která 

popisuje prostituční scéna na území celého státu. Popisuje situaci ve vztahu ke změnám, 

které přinesla nová právní úprava. Ta zrušila obecný zákaz zřizování nevěstinců. Jádrem 

novely je, že formy prostituce, ve kterých jsou dospělé prostitutky dobrovolně 

angažovány, nejsou nadále ilegální. Cílem uvedené legislativní úpravy bylo především 

stanovit jasnou hranici mezi legální a nelegální prostitucí a přijmout tvrdá opatření proti 

nepřijatelným formám prostituce. Nucená či dětská prostituce je jasně prohlášena za 

nelegální. Nová úprava zavádí také postihy pro klienty prostitutek od 16 do 17 let věku.  
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Obor prostituce je rozsáhlý a složitý, a proto hlavní cíle této novely spadají do 

zodpovědnosti šesti ministerstev. Nová legislativní úprava si stanovila šest hlavních 

následujících cílů: 

1. Kontrolovat a regulovat dobrovolnou prostituci skrze udělování licencí na 

komunální úrovni. 

2. Zlepšovat boj proti nucené prostituci. 

3. Chránit nezletilé proti sexuálnímu zneužívání. 

4. Chránit pozici prostitutek. 

5. Oddělit prostituci od jevů vztahujících se k trestné činnosti. 

6. Redukovat úroveň nabídky prostituce od nelegálních zahraničních příslušníků 

(individuálně bez platného povolení k pobytu, který jim umožňuje pracovat 

v Holandsku). 

Primárně byla kontrola a regulace prostituce ponechána zákonem v rukou 

komunální správy. Z tohoto důvodu se v jednotlivých oblastech míra prostoru, který byl 

prostituční scéně ponechán, značně liší. Právě tak se liší i způsoby vymáhání nové 

úpravy v rámci jednotlivých regionů. Obce mají například v kompetenci: 

- vytváření politiky pro zřizování nevěstinců. Touto cestou mohou obce velice dobře 

kontrolovat umístění nevěstinců. Vytváření nevěstinců nesmí porušovat životní 

prostředí a nesmí nepříznivě ovlivňovat bydlení a životní podmínky v sousedství, 

- kontrolování bezúhonnosti a minulosti vlastníků a provozovatelů nevěstinců, to 

znamená, že obec před udělením licence tazatele prověří, 

- vydávání pravidel pro provoz zařízení, které se týkají především minimálních 

rozměrů pracovní plochy, hygieny a bezpečnosti v případě požáru, hlučnosti apod.  

[15] [7] 

V boji se sexuálním obchodem a zneužívání prostituujících osob pobývajících 

ilegálně na území Holandska byla stanovena následující pravidla: 

- jasná akce bude namířena proti lidem, kteří finančně profitují z lidí nedobrovolně 

pracujících v oblasti prostituce, 
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- obce vydají ve svých vyhláškách prohlášení, že lidé zdržující se na území 

Holandska ilegálně nemohou být zaměstnáni v sexuálním průmyslu,  

- lidé, kteří nemají platné povolení k pobytu nebo jsou v tříměsíční "volné době" nebo 

mají turistické vízum, nesmí pracovat jako prostituující,  

- lidé ze států nepatřících do Evropské unie neobdrží povolení k práci prostituční 

činnosti,  

- oběti sexuálního ochodu, které budou svědčit nebo ohlásí trestný čin, obdrží 

povolení k pobytu na dobu nejméně do konce vyšetřování; za určitých podmínek 

mohou být způsobilé pro poskytnutí povolení k pobytu na humanitárním základě,   

- prostituující osoby ilegálně pobývající na území Holandska mohou obdržet finanční 

podporu pro cestu do země původu (obsahuje prostředky na cestu a finanční 

podporu pokrývající náklady na pobyt v délce tří měsíců). 

[14] 

4.2 Rakousko 

V Rakousku již od roku 1984 existuje podobný zákon jako v Holandsku. Jedná se 

o spolkový zákon, který zmocňuje jednotlivé spolkové země k vlastní místní úpravě 

prostituce. Zákon stanovuje dolní věkovou hranici prostitutky, místně omezuje 

prostituci, toleruje veřejné domy za předpokladu, že jsou řádně ohlášeny, obcím dává 

pravomoc při rušení licencí pro provozování veřejných domů a prostituce a dále je 

stanovena povinnost pro osoby vykonávající prostituci platit daně a absolvovat 

pravidelné lékařské prohlídky. Zde jsou některé praktické poznatky z kriminální policie 

Dolního Rakouska:  

- finanční úřad určuje výši daně z příjmů odhadem (uvažuje nějaký průměrný výdělek 

za měsíc, ze kterého následně vyměří daň), 

- pro policisty je směrodatné zdraví prostitutky a platnost její licence k výkonu 

prostituce (pokud prostitutka neplní řádně své povinnosti, může jí být uložena 

pokuta nebo vazba a v případě opakovaného neplnění povinností je přestupek 

překvalifikovaný na trestný čin), 
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- celostátně platí, že před započetím činností se daná osoba musí podrobit úřední 

lékařské prohlídce, stejně tak i potom pravidelně v rozmezí jednoho týdne, [14]  

- stejně problematický jako v České republice je vstup do prostor, ve kterých se 

prostituce provozuje, ale majitel je označí za soukromé, 

- prostitutky ze zahraničí, které zde pracují bez povolení, jsou vyhoštěny ze země 

a postihnou se i osoby, které jim umožnily prostituci vykonávat, 

- institut ochrany svědka či oběti zajišťuje nestátní organizace. Tato organizace vede 

soudní proces svým jménem (žalobce, svědek). Zajišťuje azylové ubytování 

i získání nového bytu a práce (finančně se na tomto podílí ministerstvo vnitra). 

Soudy nařizují pachateli nahradit poškozenému škodu, udělují finanční tresty, 

- obce mají ve své pravomoci zcela zakázat nabízení a provozování sexuálních služeb 

na svém území. Pouliční a silniční prostituce se vyskytuje pouze ve Vídni, 

- v Rakousku je zřízena specializovaná mravnostní policie, která je součástí 

kriminální policie, 

- daně z provozování prostituce se shromažďují ve státním rozpočtu. Obec pobírá jisté 

procento z  nápojů zkonzumovaných v prostorách určených k prostituci, které leží 

na jejím území.  

[2]  [15] 

4.3 Maďarsko 

V Maďarsku byl přijat v roce 1999 zákon o organizovaném zločinu. Součástí 

tohoto zákona je vymezení tzv. zón tolerance prostituce. Prostitutka musí mít u sebe 

lékařským osvědčením, není vyloučena existence veřejných domů – ty samozřejmě 

podléhají licenci vydávané ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem hospodářství. 

Za porušení zákona jsou stanoveny přísné sankce – vysoké pokuty. Zákon také zakazuje 

zvukové a obrazové inzerování nabídky prostituce. 

[2]  
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4.4 Švédsko 

Švédsko je od roku 1999 jednou ze zemí, které prostituci legislativně zakazují. 

Respektive se nejedná o zákaz nabízení sexuálních služeb, to je ve Švédsku legální. 

Nelegální je kupování si sexuálních služeb.  

Od roku 1999 do roku 2005 klesl počet pouličních prostitutek nejméně o 30 -

 50 % a nábor nových se zastavil. Cizinky z pouliční prostituce téměř vymizely a počet 

zákazníků se snížil o 75 – 80 %. Největší přínos tohoto zákona je v šíření pověsti 

Švédska jako země, kde se tvrdě postupuje proti zákazníkům. Po přijetí zákona byly 

spuštěny různé sociální programy pro osoby, které se rozhodly dobrovolně oblast 

prostituce opustit. Pravděpodobně klesl počet zákazníků na území Švédska, ale objem 

zákazníků klesl jen málo, jelikož teď provozují sexuální turistiku do jiných, více 

liberálnějších zemí. Také v severní části Švédska je prostituce rozšířená, protože zde 

policejní orgány nepostupují tak precizně jako ve velkých městech.  

[4]  

Na švédském modelu vidíme, že se prostituce dá omezit díky stimulaci poptávky. 

Otázkou zůstává, zda je správné trestat poptávku. Stejně tak bychom přeci mohli 

postupovat v oblasti prodeje drog. Budeme trestat konzumenty drog a ne drogové 

dealery a pašeráky. Lidé, kteří jsou na drogách závislí, mají obvykle nějaký problém. 

Špatné rodinné zázemí, špatné přátele a jiné problémy, které je vedou k tomu brát 

drogy. Těmto lidem se ovšem většina vyspělých zemí snaží pomoci a netrestá je 

vězením. Stejně tak spousta osob, která se prostituuje, to nedělá z důvodu, že by 

prostituci považovala za normální možnost obživy. Je k tomu nucena svou 

ekonomickou situací, nemožností si vydělat peníze jinou legální činností, nebo je 

k tomu nucena kuplíři. Bylo by tedy podle mého názoru logičtější těmto osobám 

pomoci řešit jejich problémy, jako je tomu u drogově závislých.  

 39



5 Praktické návrhy řešení současné situace 

V této kapitole si uvedeme dvě možná řešení současného stavu, a to buď 

legalizaci (a její podmínky) prostituce, nebo zákaz prostituce. Současný stav, aboliční 

přístup k prostituci, je nevyhovující, protože doposud nenabízí žádná konkrétní 

a pozitivní řešení situace na prostituční scéně v České republice.  

5.1 Legalizace prostituce 

Již dvakrát se vláda pokoušela prosadit legalizaci prostituce zákonem o regulaci 

prostituce. K návrhu tohoto zákona byl zpracován návrh věcného záměru zákona 

o prostituci, ze kterého vycházejí následujíc podmínky legalizace prostituce. 

5.1.1 Prostituce a její vykonávání 

Zákon musí obsahovat definici prostituce, která by mohla znít následně: 

Prostituce je poskytování sexuálních služeb, soulož i jakýkoliv jiný pohlavní styk 

s jinou osobou nebo osobami za úplatu nebo jakoukoliv jinou protihodnotu 

vykonávanou po živnostensku.  

Prostituce by měla být vymezena tak, aby zahrnovala uspokojování sexuálních 

potřeb i jiným způsobem než jen pohlavním stykem, např. uspokojování sexuálních 

potřeb přímým použitím nástrojů či předmětů.  

Prostituci bude moci vykonávat pouze osoba starší 18 let s platnou licencí 

o způsobilosti k vykonávání prostituce, která by obsahovala platný lékařský posudek 

osvědčující zdravotní způsobilost k vykonávání prostituce. Prostituci bude možné 

vykonávat pouze jako samostatnou výdělečnou činnost. V případě prostituce by se 

nejednalo o živnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákoník. Podle 

zák. č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se bude jednat 

o nezávislé povolání, které nebude živností ani podnikáním, ale bude se danit podle § 7 

tohoto zákona. 

Prostituce nesmí být nabízena nebo vykonávána v těchto místech: 

a) úřední budovy (místo, kde je vykonávána státní moc a veřejná správa), kulturní, 

školská, sociální, církevní, zdravotnická a charitativní zařízení, kulturní a historické 
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památky a objekty , dětská hřiště, sportovní areály, stanice železniční, autobusové 

a městské hromadné dopravy, přístavy a loděnice, areály letišť, dálnice, rychlostní 

komunikace a silnice I. třídy, včetně parkovišť, odpočívadel a čerpacích stanic 

k nim přilehlých;  

b) budovy s byty, které neslouží k výkonu prostituce, nebo ty, které s nimi mají 

společný vchod. Tento zákaz se nevztahuje na byty osob (zákazníků), které si osoby 

vykonávající prostituci berou do svého obydlí;  

c) byty, ve kterých žijí děti či mladiství;  

d) místa, která jsou zakázána obcí v obecně závazné vyhlášce (obec však nemůže 

zakázat prostituci na celém území obce). 

Tento taxativní výčet je z důvodu ochrany mládeže a mravního cítění veřejnosti. 

Pokud by byla prostituce vykonávána na zakázaných místech, bez licence nebo bez 

lékařského posudku, bude ji možné sankcionovat.  

5.1.2 Licence 

Žádost o vydání licence bude moci podat pouze osoba starší 18 let, a to na 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu má žadatel prostituci 

vykonávat. Žadatel, který nebude státním příslušníkem České republiky, bude moci 

podat žádost pouze v případě, že je občanem členského státu Evropské unie. Toto 

ustanovení je nutné k tomu, aby se zabránilo přílivu cizinců, např. z východní Evropy, 

Asie nebo Afriky, do České republiky. 

Písemnou žádost o vydání licence by měl provést žadatel osobně, aby bylo možné 

zajistit ověření údajů uvedených v žádosti a shodu fotografie se skutečnou podobou 

žadatele. Při podání žádost o vydání licence donese s sebou žadatel také lékařské 

potvrzení o způsobilosti k výkonu prostituce. Podání žádosti bude zpoplatněno 

správním poplatkem v výši 1000 Kč, k čemuž bude potřeba novela zákona 

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. Výše poplatku by měla pokrýt náklady na 

vydání licence.  

Žadatel v žádosti o vydání licence uvede své jméno, příjmení, rodné příjmení, 

datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu a zdravotní 

pojišťovnu, jejímž je pojištěncem. K návrhu na vydání licence připojí dvě fotografie. 
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Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude oprávněn údaje uvedené v návrhu 

na vydání licence ověřit podle občanského průkazu a průkazu vydaného zdravotní 

pojišťovnou a lékařským potvrzením nebo v případě cizince podle cestovního dokladu. 

Podmínky pro vydání licence: 

a) dosažení věku 18 let žadatele,  

b) platný lékařský posudek s kladným vyjádřením zdravotní způsobilosti, který nesmí 

být starší jak 3 týdny, 

c) plná způsobilost žadatele k právním úkonům,  

d) dobrovolnost rozhodnutí žadatele - žadatel tuto skutečnost prokáže čestným 

prohlášením, že licenci požaduje na základě svého svobodného rozhodnutí,  

e) předložení dokladu o zaplacení správního poplatku,  

f) v případě žádosti o novou licenci doklad o zaplacení poplatku za vydání předchozí 

licence 

U navrhovatelů mladších 19 let bude ověřováno, zda soud neprodloužil nařízenou 

ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. V případě, že takové opatření bude 

soudem uloženo, nebude licence vydána. Licenci vystaví žadateli obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Žadatel si licenci převezme osobně. Součástí licence bude 

lékařský posudek s otiskem razítka a podpis lékaře, který posudek vydal a datum 

vydání. Bude vytvořen vzor licence a lékařského posudku.  

Pokud nastane změna údajů uvedených na licenci oproti skutečnosti, držitel 

licenci podá do 15 žádost o změnu údajů v licenci. Změnu provede obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Nová licence bude vydána oproti staré. Při ztrátě licence je 

držitel povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, který tuto licenci vydal. Doba platnosti licence bude jeden rok.  

Zahraniční osoby pracující bez licence budou vyhoštěny ze země. Postiženy 

budou i osoby, které jim umožnily prostituci vykonávat.  

5.1.3 Lékařský posudek 

Lékařský posudek vydá praktický lékař na základě svého a dalších odborných 

lékařských vyšetření. Platnost lékařského posudku bude 30 dnů. Pokud lékař zjistí, že 
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osoba není kvůli nemoci schopna dále vykonávat tuto činnost, neprodleně tuto 

skutečnost oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a do lékařského 

posudku, který je součástí licence, uveden zdravotní nezpůsobilost k vykonávání této 

činnosti.  

5.1.4 Zařízení pro výkon prostituce 

Prostituci bude možné vykonávat v zařízeních, která jsou k tomuto účelu určena. 

Musí splňovat hygienické a další podmínky. Povolení pro provoz takovéhoto zařízení 

vydá obec, ve které má být toto zařízení umístěné. Provozovatel zařízení musí obci 

prokázat svoji trestní bezúhonnost. Dolní hranice věku provozovatele zařízení bude 21 

let. Za povolení provozování zařízení zaplatí provozovatel obci poplatek. Dále bude 

obci odvádět 2 % z nápojů, které byly zkonzumovány v tomto zařízení. 2 % není moc 

vzhledem k předraženosti nápojů v těchto zařízeních. Obec bude moci povolení 

k provozování tohoto zařízení odebrat v případě, že provozovatel pozbude trestní 

bezúhonnosti, nebudou-li hrazeny místní poplatky řádně a včas, budou-li v tomto 

zařízení vykonávat prostituci osoby, které k tomu podle zákona nejsou oprávněny. 

Provozovatel musí zabránit vstupu osobám mladším 18 let do zařízení.  

Zařízení funguje tak, že jeho provozovatel pronajímá osobám s licencí 

k provozování prostituce pokoje. V tomto zařízení může vést pohostinskou činnost. 

Provozovatel neumožní osobám bez licence nebo platného lékařského posudku 

vykonávat činnost v tomto zařízení. Dále vede evidenci nájemců a počtu pronájmů. Je 

povinen v objektu  umožnit provést kontrolu příslušným orgánům.  

5.1.5 Ostatní povinnosti 

Mezi ostatní povinnosti bude patřit například to, že zákazník bude povinen si 

ověřit, zda osoba vykonávající prostituci má platnou licenci včetně platného lékařské 

posudku. Osoba vykonávající prostituci je povinna licenci na požádání předložit.  

Dále obecní úřady povedou evidenci zařízení, ve který jsou poskytovány sexuální 

služby.  

 43



5.1.6 Ekonomický dopad 

V návrhu věcného záměru zákona o prostituci byly uvedeny následující údaje. 

Předpokládá se, že o vydání licence požádá asi 10 000 osob a všech 800 podniků 

poskytujících erotické služby.  

Náklady na vydání licencí: 

Náklad Částka (v Kč) 

Mzdové náklady na 1 hodinu          70,00 

Odvody mezd ve výši 35 %          24,50 

Ostatní provozní náklady včet technického vybavení        150,00 

Materiálové náklady na 1 licenci            1,00 

Náklady na distribuci licence obcím na 1 ks licence            0,20 

Celkové náklady na vydání 1 licence        245,70 

Celkové náklady na 10 000 licencí    2475 000 
 

Příjmy ve formě poplatků z vydávání licencí: 

Příjem Částka v (Kč) 

10 000 licencí za správní poplatek ve výši 1 000 Kč     10 000 000 

800 zařízení za místní poplatek 200 000 Kč   160 000 000 

Celkové předpokládané příjmy   170 000 000 
 

Další příjmy tvoří do veřejných rozpočtů by tvořily daně z příjmů, daň z přidané 

hodnoty, sociální a zdravotní pojištění.  

Z uvedeného tedy plyne, že ekonomický dopad bude pozitivní. 

[2] 
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5.2 Kriminalizování prostituce 

Pokud bychom měli prostituci kriminalizovat a vymýtit, tak by bylo vhodné 

použít Švédský model. Což je trestně stíhat ty, kteří si prostituci kupují, tedy zákazníky. 

Tímto opatřením odbourat poptávku. V důsledku snížení poptávky by měla klesnout 

i nabídka. Tento model by ovšem bylo vhodné obohatit i o trestání osob nabízejících 

sexuální služby, tedy o samotné prostituující se osoby. V případě, že by bylo nabízení 

prostituce, stejně jako ve Švédsku, legální, jsou prostitutky ve výhodě. Potencionální 

zákazník nemající jinou možnost sexuálního styku, je velice snadnou „kořistí“ a snadno 

podlehne. Z tohoto důvodu by neměli být trestání pouze zákazníci, ale i osoby nabízející 

prostituci.  

V souvislosti s kriminalizováním prostituce musí jít ovšem ruku v ruce vymýcení 

příčin prostituce, jinak pouze samotné zakázání povede k tomu, že se prostituující se 

osoby uchýlí k jiným snadným způsobům výdělku. Obecné příčiny, proč osoby 

poskytují sexuální služby, jsou zejména drogová závislost, těžká ekonomická životní 

situace, celkově špatná sociální životní úroveň některých osob, u osob kolem 18 let je to 

možné experimentování nebo to, že jsou na útěku z domova, náhradní rodinné péče 

nebo ústavní péče. Pokud by existoval efektivní vládní program, který by dokázal 

odstranit všechny tyto příčiny prostituce, pak by bylo možné prostituci zakázat 

a kriminalizovat ji. V případě, že by tyto příčiny nebyly odstraněny, je pravděpodobné, 

že by se tito lidé uchýlili například ke kapesním krádežím, domovním loupežím, 

vykrádání benzinových pump a malých obchodů, okrádáním snadných cílů, jako jsou 

například důchodci nebo postižení lidé apod.  
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6 Závěr 

Celá tato práce se zabývá popisem prostituce a řešením současné situace v České 

republice. Jak je patrné z historie, prostituce byla a je odnepaměti součástí většiny 

světových kultur. Její kořeny sahají až do starověku. Prostituce je tedy právem 

nazývána jako tzv. „nejstarší řemeslo“. V celé historii se prostituce povedla vymýtit 

pouze v době 2. světové války nacistům, kteří prostitutky a pasáky posílali do 

koncentračních táborů. Musíme uznat, že přestože toto řešení bylo velice účinné, nebylo 

ani trochu vhodné a už vůbec ne humánní.  Jediné, co dokázalo ve své době prostituci 

utlumit byl strach z onemocnění pohlavní chorobou, jako byl například syfilis. V dnešní 

době, kdy se tato nemoc dá velice dobře léčit a ba co více, dokážeme se proti pohlavním 

nemocím účinně bránit díky ochraně, se nedá očekávat nové utlumení díky strachu 

z nějaké nemoci. Ani výše zmíněný švédský model není tak zcela účinný, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, a sám o sobě je nedostačující. Nedokáže totiž odstranit příčiny 

prostituce.  

V České republice má prostituce také dlouhou tradici. V posledních letech je 

hodně diskutovaná a mnozí lidí chtějí zákon, který by prostituci reguloval. V tomto 

oboru se hýbou značné částky peněz, které se nemusejí danit. Odhad ročního příjmu 

jednoho kuplíře je asi 1 000 000 Kč. Těžko říci, kolik takovýchto kuplířů v naší zemi je. 

Dále jsou zde podniky, které provozují erotické služby. Čistý příjem 600 takovýchto 

podniků je odhadnut na 2 880 000 000 Kč. Dále jsou zde osoby, které nemají svého 

kuplíře a ani nepracují v žádném z erotických podniků. Je tedy jasné, že příjmy celého 

„odvětví“ jsou až astronomické.  

To, že se příjmy z prostituce nedaní, není jediný problém. Jedním z největších, 

které s poskytováním prostituce souvisí, je onemocnění pohlavní chorobou. Osoba, 

která je nemocná, může dále poskytovat sexuální služby bez jakéhokoliv omezení. 

Navíc se nemocné osoby nikde neevidují. Tyto osoby chodí k lékaři a kupují si léky, 

jako kterýkoliv jiný občan naší republiky, který přispívá částí svého příjmu do 

veřejného rozpočtu, ze kterého se pak lékařské prohlídky a určitá část léků hradí. Což je 

bezpochyby nespravedlivé.  

Ze současné právní úpravy vyplývá, že příjmy z prostituce by se danit měly. 

Problém je v dokazování provozování prostituce a také ve výši příjmů z této činnosti. 
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Osoby poskytující sexuální služby, z důvodu absence zvláštního zákona upravujícího 

prostituci, nemají doposud žádnou registrační povinnost ani povinnost vést záznamy 

o svých příjmech.  

Spousta evropských států se k prostituci „postavila čelem“ a rozhodla se 

současnou situaci jistým způsobem řešit. Nejčastějším řešením je legalizace prostituce. 

Pochopily, že prostituci nelze vymítit a je zbytečné ji zahnat do ilegality. Také uznaly 

to, že ani aboliční přístup, který postihuje jevy doprovázející prostituci, není tím 

správným řešením, protože nenabízí účinná řešení. Holandský ministr spravedlnosti 

Korthals v souvislosti s přijetím zákona o prostituci uvedl: „Provozování prostituce je 

společenská realita, která po absolutním zákazu stejně nevymizí. Nizozemsko dospělo 

k názoru, že udržování zákazu této činnosti, který vede k její změně v zločin, není tou 

správnou cestou k její kontrole a k efektivnímu potlačení kriminality s ní spojené. Je 

žádoucí nezakazovat ty formy provozování prostituce, ve kterých figurují dobrovolně 

činné plnoleté prostitutky. Zároveň je však nezbytné bojovat proti nepřípustným 

formám provozování prostituce - prostituci nedobrovolné či účasti nezletilých 

prostitutek.” [3] 

Prostituce splňuje všechny prvky podnikání podle obchodního zákoníku. Je to 

soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem  vlastním jménem na vlastní 

odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Přesto živností ani samostatným podnikáním 

není. To je demotivující pro ostatní podnikatele, kteří jsou registrováni a platí řádně 

všechny odvody státu.  

Z informací uvedených v kapitole 3.7.1.4, kde byl proveden rozbor zákona 

337/1992 Sb., o právě daní a poplatků,  vyplývá že existují finanční úřady, které se 

k dané problematice nedokáží tzv. postavit nebo se jí raději vyhýbají. Dokazuje to 

odpověď finančního úřadu v Chebu, kde prostituce zcela bezpochyby existuje, že 

příjmy z prostituce nelze danit, protože prostituce není prováděna na základě 

živnostenského listu, tudíž se nejedná o zdanitelný příjem z hlediska zákona 

586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že většinu problémů ohledně prostituce, by 

vyřešil nový zákon, který by prostituci legalizoval, ale také hlavně reguloval. 

 47



Doprovodné problémy, které by nevyřešil zmíněný zákon, by mohly být řešeny díky 

vyšším příjmů do státního rozpočtu ve formě daní a příspěvku na sociální zabezpečení 

a státní politiku zaměstnanosti. Tyto peníze by se potom mohly efektivně využít na 

řešení již zmíněných doprovodných problémů.  

V případě existence zákona by nebylo podchyceno pouze hledisko fiskální, ale 

také hledisko zdravotní a ochrany spotřebitele, resp. zákazníka. Pokud by zákon 

regulující prostituci existoval a dával osobám poskytující erotické služby povinnost vést 

evidenci o příjmech a výdajích, nelze očekávat, že tyto osoby by všechny svoje příjmy 

přiznaly a řádně by vystavovaly na služby doklady. Z tohoto důvodu by bylo vhodné na 

prostituci uvalit paušální daň. Mohlo by být namítnuto, že některé osoby by na tom byly 

lépe, resp. hůře než jiné. Cenové relace jsou bezpochyby jiné v Praze a pohraničních 

městech než ve městech ve vnitrozemí. Toto riziko je ale u každé daně stanovené 

paušálně. Pro řešení by byla možnost, že výši této daně by si stanovoval každá obec 

zvlášť. Tato paušální daň by potom byla odváděna té obci, ve které by byla prostituující 

se osoba registrována. Část daně by mohla zůstat obci a část by mohla být odváděna do 

státního rozpočtu. Obec by tedy teoreticky měla zájem na tom, aby tyto osoby byly 

registrovány právě na jejím území. Není zde ani oprávněná obava, že by legalizace 

prostituce a zdaňování příjmů z ní odčerpávala ze státního rozpočtu více peněz, než by 

se na daních vybralo. Množství peněz, které se díky absenci zákonné úpravy nedaní, je 

tak obrovské, že dopad na státní rozpočet by byl vždy kladný, což je ostatně popsáno 

v kapitole 5.1.6 Ekonomický dopad.  

 

Existuje tedy více možností, jak danou problematiku řešit. Řešení se ovšem 

nenabízí, pokud nebude existovat legislativní úprava zahrnující prostituci. 
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