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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o prostituci a následcích, které zanechává na zdraví žen v členských státech
(2007/2263(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých 
osob z roku 1949, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 
1979, jejíž článek 6 stanoví, že: „Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná 
opatření, včetně opatření legislativních, k potlačení všech forem obchodu se ženami 
a vykořisťování prostituce žen“,

– s ohledem na všeobecné doporučení č. 12 osmého zasedání Výboru CEDAW o násilí na 
ženách z roku 1989 , 

– s ohledem na všeobecné doporučení č. 19 jedenáctého zasedání Výboru CEDAW o násilí 
na ženách z roku 1992, 

– s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění násilí na ženách z roku 1993, jejíž druhý článek 
stanoví, že mezi násilí páchané na ženách patří:
„fyzické, sexuální a psychologické násilí, ke kterému dochází uvnitř společnosti, včetně 
znásilnění, sexuálního zneužití, sexuálního obtěžování a zastrašování na pracovišti, ve 
vzdělávacích zařízeních a jinde, obchodování se ženami a nucená prostituce“,

– s ohledem na Úmluvu OSN o nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000 a na 
Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami 
a dětmi, kterým se doplňuje Úmluva OSN o nadnárodnímu organizovanému zločinu 
(Palermský protokol),

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a Akční platformu přijaté dne 15. září 1995 na 4. 
světové konferenci o ženách a na navazující konference v roce 2000 (Peking + 5) a 2005 
(Peking + 10) a s ohledem na svá usnesení ze dne 18. května 20001 a 10. března 20052,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie3,

– s ohledem na švédské právní předpisy, které vymezují koupi sexuálních služeb jako 
trestný čin a které vstoupily v platnost v roce 1999, a na jejich pozitivní vliv na prevenci 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a prostituce ve Švédsku a do 
Švédska směřujícího,

– s ohledem na finské právní předpisy z roku 2006, které vymezují koupi sexuálních služeb 
                                               
1  Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
2  Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
3  Úř. věst. C 364, 18. 12. 2000, s. 1.
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od oběti obchodování s lidmi či kuplířství jako trestný čin,

– s ohledem na návrh norské vlády z července 2007 vymezit koupi sexuálních služeb jako 
trestný čin,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu 
vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo 
obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými 
orgány1,

– s ohledem na plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj 
proti obchodování s lidmi a jeho předcházení2, který stanoví, že orgány EU a členské státy 
by měly podporovat strategie prevence zaměřené podle pohlaví jako klíčový prvek boje 
proti obchodování se ženami a dívkami, čímž se rozumí zejména provádění zásad rovnosti 
žen a mužů a odstranění poptávky po všech podobách vykořisťování, včetně pohlavního 
vykořisťování a vykořisťování při práci v domácnosti,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi a důvodovou 
zprávu k této úmluvě z roku 2005, zejména čl. 12 kapitolu 3, v níž se výslovně hovoří 
o pomoci obětem obchodování s lidmi, a článek 17, který stanoví, že „každá smluvní 
strana se při uplatňování opatření uvedených v této kapitole zaměřuje na podporu rovnosti 
pohlaví, uplatňuje ji při rozvoji, výkonu a hodnocení opatření“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 1997 o potřebě vytvořit celounijní kampaň za 
nulovou toleranci násilí páchaného na ženách v celé EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2006 o současném stavu boje proti násilí na 
ženách a případných budoucích krocích4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2008 o strategii EU o právech dítěte5,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

A vzhledem k tomu, že z výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2000 
vyplývá, že ozbrojené konflikty vedou ke zvýšenému výskytu znásilnění a prostituce,

B vzhledem k tomu, že z výzkumu WHO z roku 2005 vyplývá, že ženy provozující 
prostituci jsou vystaveny vysokému riziku násilí a sexuálního násilí, jako je znásilnění, 
pohrůžka zbraní a rdoušení,

                                               
1 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 Úř. věst. C 311, 15.12.2005, s 1.
3  Úř. věst. C 304, 6.10.1997, s. 55.
4 Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
5  Přijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0012.



PR\712985CS.doc 5/9 PE402.921v01-00

CS

C vzhledem k tomu, že Rozvojový fond OSN pro ženy v roce 2005 uvedl, že vystavení žen 
násilí zvyšuje jejich vystavení riziku HIV/AIDS.  Riziko je nesmírně vysoké ve 
vynucených situacích, jako je obchodování s lidmi za účelem prostituce či v případě 
dětské prostituce, kdy ženy a dívky v podstatě nemají možnost trvat na použití kondomu 
nebo jiným způsobem ovlivnit podmínky, za kterých k sexu dochází,

D vzhledem k tomu, že výzkum provedený v Kanadě ukazuje, že pravděpodobnost, že se 
člověk stane obětí fyzického násilí či vraždy, je u osob provozujících prostituci 
šedesátkrát až stodvacetkrát vyšší než u běžné populace,

E vzhledem k tomu, že existuje spojitost mezi zkušeností s násilím a sexuálním zneužitím 
a počátkem provozování prostituce či užíváním a zneužíváním drog,

F vzhledem k tomu, že sexuální zneužití v dětství je spojeno s vyšším rizikem dalšího 
sexuálního zneužívání v dospělosti, včetně provozování prostituce,

G vzhledem k tomu, že studie ukazují, že 60–70 % žen provozujících prostituci uvádí, že 
byly v dětství fyzicky zneužity, a že existuje spojitost mezi alkoholismem a zneužíváním 
drog u rodičů a počátkem provozování prostituce,

H vzhledem k tomu, že mezi běžné psychické problémy žen provozujících prostituci patří: 
deprese, sebevražedné pokusy, projevy náhlé úzkosti, traumatický stres, poruchy spánku, 
znovuprožívání traumatu v představách a migrény. Z výzkumů rovněž vyplývá, že ženy 
provozující prostituci trpí podobným posttraumatickým stresovým syndromem, který 
postihuje politické vězně,

I vzhledem k tomu, že studie provedená v Austrálii dokládá, že vysoké procento žen 
provozujících prostituci se stalo obětí násilí (85 %) a znásilnění (40 %) a utrpělo několik 
traumat (93 %) a depresí (87 %). Před dosažením 16 let jich bylo sexuálně zneužito 75 % 
a při své práci 81 %,

J vzhledem k tomu, že u žen provozujících prostituci existuje riziko, že začnou v důsledku 
zatížení, které jejich práce představuje, užívat drogy, a u uživatelů drog existuje riziko, že 
se budou uchylovat k prostituci jako prostředku financování své závislosti,

K vzhledem k tomu, že prostituce nevyžaduje vyšší kvalifikaci a mnohé ženy, které ji 
provozují, mají nižší stupeň vzdělání, jsou příslušníky etnické menšiny a pocházejí z méně 
příznivého socioekonomického prostředí,

L vzhledem k tomu, že u mužů, kteří někdy využili placených sexuálních služeb, je mnohem 
pravděpodobnější, že se nakazili sexuálně přenosnou infekcí,

M vzhledem k tomu, že pro mnoho žen provozujících prostituci má chování jejich klientů, 
kteří jsou pod vlivem alkoholu, negativní důsledky, jako jsou nepřiměřené požadavky 
a nepředvídatelná agresivita,

N vzhledem k tomu, že mezi konzumací alkoholu a nechráněným sexem existuje spojitost,
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O vzhledem k tomu, že zkušenosti z Austrálie ukazují, že i když je prostituce zcela 
legalizována, přináší mnohá rizika, pokud jde o násilí, nemoci a zranění, což ji činí 
riskantní a vede k tomu, že tato práce a podmínky, za kterých je vykonávána, jsou 
nebezpečné,

1. řadí násilí mezi zdravotní problémy, neboť oběti násilí trpí celou řadou zdravotních 
problémů;

2. násilí na ženách provozujících prostituci považuje za hlavní zdravotní problém vyskytující 
se u prostituce;

3. je si vědom toho, že ženy provozující prostituci jsou oproti jiným ženám mnohem více 
vystaveny násilí;

4. je si vědom toho, že ženy provozující prostituci jsou oproti jiným ženám mnohem více 
vystaveny nebezpečí, že se stanou obětí vraždy;

5. je si vědom toho, že u žen provozujících prostituci je mnohem vyšší riziko tělesné 
a duševní újmy, jež nesouvisí s mimořádným násilím, nýbrž s každodenním 
provozováním prostituce;

6. je si vědom toho, že u žen provozujících prostituci existuje mnohem vyšší riziko výskytu 
deprese, sebevražedných pokusů, projevů náhlé úzkosti, traumatického stresu, poruch 
spánku, znovuprožívání traumatu v představách a migrén;

7. konstatuje, že sexuální průmysl bez ohledu na skutečnost, zda je či není v daném 
členském státě legální, regulovaný či zakázaný, zaznamenává růst, přičemž škodí zdraví 
prostituujících žen;

8. je si vědom toho, že zákazníkům využívajícím služeb prostituujících osob, kteří odmítnou 
použít kondom(a dokonce platí za jeho nepoužití vyšší cenu), hrozí, že se nakazí sexuálně 
přenosnými onemocněními (STD), především HIV/AIDS;

9. je si vědom toho, že tradiční názory o mužské nadřazenosti nad ženami přispívají k šíření 
pornografie a k zobrazování či jinému komerčnímu využívání žen jako sexuálních objektů 
a nikoli jako jednotlivých lidských bytostí, jak konstatuje výše zmíněné všeobecné 
doporučení Výboru CEDAW č. 19;

10. uvědomuje si, že dopady sexuálního průmyslu na zdraví jsou v rámci tohoto odvětví 
neodmyslitelné, avšak postihují rovněž širší společenství. Zákazníci využívající služby 
prostituujících žen, kteří odmítají použít kondom, šíří sexuálně přenosná onemocnění, 
především HIV/AIDS, při pohlavním styku uskutečňovaném mimo sexuální průmysl; 

11. pokládá násilí v sexuálním průmyslu za jeho neoddělitelnou součást. Velká část toho, co 
je považováno za normální služby poskytované prostituujícími ženami, je v trestním řádu 
vymezeno jako násilí;

12. naléhavě žádá členské státy, aby zjistily, jakým poměrem se na počtu lidí nakažených 
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HIV/AIDS podílí prostituce;

13. naléhavě žádá členské státy, aby přijaly a prováděly právní předpisy, které budou 
v souladu s Palermským protokolem;

14. naléhavě žádá členské státy, aby bez ohledu na právní statut sexuálního průmyslu 
prozkoumaly zvláštní zdravotní rizika, jimž jsou vystaveny ženy provozující prostituci;

15. naléhavě žádá členské státy, v nichž je prostituce legální nebo regulovaná, aby u ní 
uplatňovaly stejný právní rámec pro bezpečnost na pracovišti jako u ostatních oblastí 
pracovního trhu;

16. naléhavě žádá členské státy, aby prošetřily míru konzumace alkoholu a užívání drog mezi 
ženami provozujícími prostituci, jelikož několik studií z Kanady a Austrálie dokládá, že je 
tato míra nesmírně vysoká;

17. naléhavě žádá Komisi, aby prověřila možnosti zlepšení zdravotního stavu v důsledku 
dodržování odstavce 13 výše zmíněného všeobecného doporučení Výboru CEDAW č. 19, 
který stanoví, že „Smluvní státy jsou na základě článku 6 povinny přijmout opatření na 
potlačení všech forem obchodování se ženami a využívání prostituce žen.“;

18. vyjadřuje souhlas s výše zmíněným všeobecným doporučením Výboru CEDAW č. 19, 
v němž se uvádí, že „chudoba a nezaměstnanost nutí mnoho žen včetně mladých dívek 
k prostituci“;

19. naléhavě žádá členské státy, aby prozkoumaly, jakým způsobem a proč se ženy stávají 
prostitutkami, neboť z několika provedených studií vyplývá, že velká část těchto žen byla 
v dětství sexuálně zneužívána a/nebo znásilněna;

20. naléhavě žádá Komisi, aby provedly srovnání zdravotního stavu osob v sexuálním 
průmyslu mezi členskými státy, v nichž je prostituce regulovaná, legální nebo zakázaná;

21. naléhavě žádá členské státy, aby zjistily míru zneužívání drog mezi prostituujícími ženami 
a jakým způsobem se to odrazilo na jejich motivaci uchýlit se k prostituci, ale také jak 
užívání drog zvyšuje u těchto žen zdravotní rizika;

22. naléhavě žádá Komisi, aby prozkoumala platné právní předpisy členských států s cílem 
chránit ženy před výskytem všech forem násilí v každodenním životě (včetně sexuálního 
násilí, domácího násilí, sexuálního obtěžování na pracovišti) a také zajistit, aby tyto právní 
předpisy byly uplatňovány i tehdy, pokud se bude jednat o ženy provozující prostituci;

23. naléhavě žádá Komisi, aby v návaznosti na výše zmíněné všeobecné doporučení Výboru 
CEDAW č. 19 provedla studii o míře, kterou pornografie přispívá k rozvoji sexuálního 
průmyslu; 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.



PE402.921v01-00 8/9 PR\712985CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úmluva OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob stanovila již 
v roce 1949, že „prostituce a s ní spojené zlo ve formě obchodování s lidmi pro účely 
prostituce nejsou slučitelné s důstojností a hodnotou lidské bytosti a ohrožují blaho jedince, 
rodiny a společenství“.

Od té doby přijaly k problému prostituce různé země různé politické postoje. V některých 
zemích, např. v Austrálii, je prostituce již několik desetiletí legálním odvětvím. V Evropě jsou 
země, v nichž je sexuální průmysl regulován či byl zcela legalizován. Jedná se např. 
o Německo, Rakousko a především Nizozemsko.

Na druhou stranu existují země, např. Švédsko a Finsko, kde převládly argumenty jiného 
druhu vycházející z právních předpisů, které vymezují placení za sexuální služby jako trestný 
čin. Podobný zákon jako ve Švédsku se chystá přijmout i Norsko.

Ačkoli se tato zpráva zaměřuje na specifické téma zdravotních následků sexuálního průmyslu, 
problematiku právních předpisů nelze opomenout. Ve zprávě se klade důraz na škodlivé 
následky, které neodmyslitelně patří k sexuálnímu průmyslu jako takovému, a cituje se řada 
studií dokládajících, že ženy, které tvoří absolutní většinu mezi osobami prodávajícími své 
sexuální služby, jsou vystaveny vážným zdravotním rizikům, která nesouvisí ani tak 
s mimořádným násilím jako s každodenním provozováním prostituce.

Tuto situaci je nutné řešit. Naskýtá se otázka pro ty, kteří vnímají prostituci jako každou jinou 
profesi: jakým způsobem hodláte řešit k tyto zničující zdravotní následky? Pokud chcete 
chránit prostituující ženy prostřednictvím legalizace prostituce, jakým způsobem budeme řešit 
nárůst obětí obchodování s lidmi, jenž je bezprostředním následkem legalizace poptávky? Ale 
především, jakým způsobem budeme čelit nejzávažnějšímu problému – tj. že bez ohledu na 
právní postavení sexuálního průmyslu jsou zničující zdravotní následky nedílnou součástí 
tohoto odvětví?

Sexuální průmysl, ač legalizovaný či regulovaný, je ve své podstatě systematickou formou 
násilí na ženách – násilí je nedílnou součástí věcí, které jsou od prostituujících žen běžně 
očekávány.

Tento základní fakt, že prostituce je vnitřně svázána s násilím, potvrzuje velká řada studií 
ukazujících důvody, které ženy vedly k tomu, že začaly prodávat své služby v sexuálním 
průmyslu. Existuje řada skličujících podmínek, které zvyšují pravděpodobnost toho, že ženy 
a dívky budou kuplíři a obchodníky s lidmi přinuceny k prostituci. Patří k nim např. chudoba, 
bezdomovectví, závislost na drogách, nerovné postavení mužů a žen, pohlavní a rasová 
diskriminace, ale také sexuální, fyzické a psychologické násilí, kterého se dopouští příbuzní 
mužského pohlaví, druzi, manželé, kuplíři a jiní. Navíc, jak vyplývá z různých studií z celého 
světa, většina žen a dívek provozujících prostituci uvádí, že se staly ve svém mládí oběťmi 
mužského sexuálního násilí.

Násilí, které je svázáno se sexuální průmyslem, je porušením základních lidských práv, 
a mělo by tudíž být stejně jako ostatní druhy násilí považováno za trestný čin. Oběti tohoto 
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násilí jsou v jeho důsledku rovněž vystaveny vážným zdravotním problémům, a to jak 
fyzickým, tak psychologickým.

Legalizovat prostituci znamená legalizovat také systematické násilí a ty země, které prostituci 
legalizovaly, tak vlastně zvýšily poptávku a rozšířily trh pro obchodování s lidmi.

Členské státy, zejména ty, v nichž je prostituce legální, regulovaná nebo tolerovaná, zajišťují 
přiměřené finanční prostředky na poskytování zdravotní péče prostituujícím ženám a na 
programy zaměřené na pomoc ženám, které chtějí prostituce zanechat.

Jak bylo vyjádřeno OSN již v roce 1949: „Prostituce a s ní spojené zlo ve formě obchodování 
s lidmi pro účely prostituce nejsou slučitelné s důstojností a hodnotou lidské bytosti a ohrožují 
blaho jedince, rodiny a společenství.“
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