
Výhody zaměstnávání žen mimo prostituci 

výhody práce mimo prostituci srovnání s prostitucí 

nárok na zápočtový list zápočtový list chybí 
zaměstnavatel hradí pojištění pojištění pouze jako samoplátce 

nárok na nemocenské dávky nemocenské dávky chybí 

ženám se vrací sebeúcta problémy se sebeúctou, sebevědomím 

pevná měsíční mzda mzda podle počtu klientů za měsíc 

výše mzdy se odvíjí od pracovní 
smlouvy výše mzdy závisí na věku, konkurenci a dalších faktorech 

pracovní podmínky jsou dané 

předpisy 

pracovní podmínky jsou hůře vymahatelné, ženy mají 
strach kontaktovat policii 

zbývá prostor na soukromý život, 
rodinu, přátele 

ženy jsou nuceny vést dvojí život, bojí se prozrazení toho, 
čím se živí 

v zaměstnáních mimo obchodní 
sféru je menší rivalita 

mezi ženami v prostituci je rivalita na pracovišti, pramení 
z obavy, že si nevydělají dost peněz 

menstruační cyklus neovlivňuje 
výši mzdy 

menstruační cyklus má přímý vliv na výši mzdy nebo 
přináší stres, pokud ženy skrývají menstruaci 

hrozí běžné pracovní úrazy, velmi 

zřídka pohlavní choroby vyšší zdravotní rizika, např. přenosu pohlavních chorob 

umožňuje relativně pravidelný 
denní režim 

přináší nepravidelný denní režim, nedostatek spánku, 
psychické a fyzické vyčerpání 

 

1. po ukončení zaměstnání mimo prostituci mají ženy nárok na zápočtový list 

- po skončení zaměstnání vydává zaměstnavatel povinně zápočtový list, který slouží 

jako informace pro dalšího zaměstnavatele, jako doklad pro úřad práce a obsahuje 

údaje pro účely důchodového pojištění 

- při dlouhodobé práci v prostituci se nemůžou prokázat zápočtovým listem a 

nevzniká jim nárok na starobní důchod 

- cílem je opustit oblast prostituce co nejdříve, nebo mít další příjem na legálním 

trhu práce 

- když se z důvodu věku nebo ze zdravotních důvodů přestanou po delší době 

věnovat prostituci, snaží se například otevřít si vlastní erotický privát, kde 

„zaměstnávají“ jiné ženy, tím se ale dostávají mimo zákon (prostituce není trestná, 

kuplířství nebo navádění k prostituci je trestné) 

- při stále vyšší konkurenci mezi erotickými priváty v Praze je čím dál těžší řešit 

svou finanční otevřením vlastního erotického privátu (vydělávají především 

zavedené podniky a nové se potýkají s ekonomickými problémy) 



- když se věnují prostituci dlouhodobě, hrozí jim v pozdějším věku chudoba (chybí 

podklady pro přiznání starobního důchodu, mají nárok pouze na minimální 

sociální dávky, v krajním případě jim hrozí až bezdomovectví) 

- stal se případ týrané ženy, která se chtěla finančně osamostatnit, aby mohla odejít 

od násilnického partnera, pracovala v prostituci pět let a nemohla prokázat žádné 

příjmy, platila si pouze zdravotní pojištění, později jí selhala antikoncepce, 

otěhotněla, ale měla minimální úspory a otec se o dítě nestaral, přičemž šlo o 

stálého partnera, ne klienta 

- měla nárok na minimální sociální dávky a žila na hranici bezdomovectví, jedinou 

cestu z finančních problémů viděla v tom, dát dítě na hlídání babičce a dojíždět za 

klienty na eskort 

- na tomto případu se projevují nedostatky sociálního systému v ČR a rozhodně není 

ojedinělý, odráží stav, kdy prostituce je pro ženy nejrychlejší výdělek a cesta 

z finančních problémů, představuje na první pohled snadné řešení 

 

2. v zaměstnání mimo prostituci platí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění 

- v zaměstnání mimo prostituci platí zaměstnavatel povinně svým zaměstnancům 

zdravotní a sociální pojištění 

- většina žen v prostituci si platí pouze zdravotní pojištění jako samoplátci, některé 

platí zdravotní pojištění nepravidelně, buď z důvodu finančních potíží (například 

nedostatku klientů) nebo neodpovědného přístupu (pocit, že zdravotní pojištění 

nebudou potřebovat) 

- vznikají dluhy na zdravotním pojištění a exekuce 

- při práci mimo prostituci je pro tyto ženy výhodné hrazení zdravotního a 

sociálního pojištění zaměstnavatelem, čistý měsíční příjem se tím může i zvýšit 

 

3. v zaměstnání mimo prostituci vzniká nárok na výplatu nemocenských dávek 

- v prostituci není nárok na výplatu nemocenských dávek, chybí pracovní smlouva 

- pro uhrazení životních nákladů během nemoci je nutné spořit „na horší časy“ nebo 

nemoc přecházet a pracovat i během nemoci, pokud je to možné 

- většina z nich má minimální úspory a vysoké výdaje (dluhy, exekuce, péče o děti) 

- částečně ztrácejí schopnost plánovat, nakupují například více oblečení, kosmetiky 

než spotřebují, jezdí taxíkem častěji, než je nutné atd., předpokládají, že další den 

opět vydělají peníze 



- po návratu na legální trh práce mohou více sportovat a využívat nemocenské 

dávky v případě potřeby  

- ženy pracující v prostituci může zaskočit dlouhodobá nemoc i pohlavní choroba, 

úraz při sportu nebo dopravní nehoda, což způsobí výpadek pro ženy je výhodnější 

práce mimo prostituci, protože mají nárok na nemocenské dávky v případě 

dlouhodobé nemoci, úrazu, dopravní nehody apod. 

- v praxi zatajují pohlavní choroby, šíří je mezi ostatní ženy a klienty (problém 

šíření nevyléčitelných chorob), mají strach z nedostatku finančních prostředků, 

pokud přestanou pracovat, nebo nemoci přecházejí a výsledkem je delší 

neschopnost pracovat a chudoba  

- mezi prostitutkami jsou i invalidní důchodkyně, které žijí na hranici chudoby, 

poptávají práci na erotických privátech nebo v pornoprůmyslu (v praxi to byla 

například žena s duševní chorobou, která si prací v prostituci výrazně zlepšila 

finanční situaci, ale byla  rizikem pro své okolí, na její stav upozornili až klienti) 

- těžce zdravotně postižené ženy, jako jsou vozíčkářky, často inzerují 

v internetových seznamkách a hledají práci v pornoprůmyslu za cenu dohodou 

 

4. se zaměstnáním mimo prostituci se ženám vrací sebeúcta 

- práce v prostituci je stigmatizující 

- část společnosti vnímá jako selhání systému, že se ženy začaly věnovat prostituci 

z určitých sociálních příčin (dluhy, péče o dítě jako matka samoživitelka, jiné 

znevýhodnění na trhu práce)  

- většinová společnost tyto ženy odsuzuje, častý je názor, že si za svou životní 

situaci mohou samy, předsudky ztěžují návrat na legální trh práce, zvlášť když 

ženy nemohou vysvětlit chybějící zápočtové listy za posledních několik let a bojí 

se prozrazení 

- po delší době v prostituci se projevuje na sebeúctě, na jejich sebevědomí, z jejich 

sexuality se vytrácejí emoce, mohou si přestat vážit samy sebe a mít tendence ke 

střídání sexuálních partnerů i v soukromém životě 

- v praxi byl případ cizinky, která se živila prostitucí a podporovala svou rodinu ve 

východní Evropě, měla stálého partnera, ten objevil její pracovní profil na 

internetu a nejenže jí práci nerozmlouval, ale navíc ji začal sám prodávat a 

získávat tím peníze na drogy 



- nakonec musela odejít z erotického privátu, kde do té doby pracovala, protože 

vzniklo podezření, že „si přetahuje klienty domů“, tím o ní ztratily přehled 

kolegyně i majitelka podniku a dostala se úplně pod vliv násilnického partnera  

- podle posledních výzkumů se polovina násilných činů na ženách pracujících 

v prostituci odehrává v partnerských vztazích 

- ke ztrátě sebeúcty může přispívat i přístup klientů k ženám v prostituci, 

ponižování, fyzické a psychické násilí včetně vynucování sexu bez ochrany, ale 

není to vždy pravidlem 

- negativní zkušenosti s klienty jsou často důvodem, že se žena rozhodně vrátit na 

legální trh práce 

- ženy mohou mít také pozitivní zkušenosti s klienty, klienti mohou ženám radit, jak 

odejít z prostituce, aktivně jim pomáhat 

- podle posledních výzkumů rakouské neziskové organizace Sophie jsou zkušenosti 

a kontakty od klientů jedním z faktorů, který pomáhá ženám vrátit se na legální trh 

práce 

- z praxe můžeme říct, že v ČR je role klientů stejně důležitá 

- někdy dochází k úsměvným situacím, kdy klient radí ženě, jak začít podnikat, jak 

získat zaměstnání, a dodává, aby na něj hlavně nezapomněla a nechala si na něj 

kontakt a že by ho mrzelo, kdyby se pak neviděli (žena se pak může na druhou 

stranu obávat, že pokud se s ním přestane stýkat, bude to snášet špatně a může jí 

uškodit) 

- vystoupení z prostituce a návrat na legální trh práce je první krok k tomu, aby tyto 

ženy získaly zpět svou sebeúctu 

 

5. v zaměstnání mimo prostituci ženy mohou dostat pevnou měsíční mzdu, 

nezávislou na tom, kolik mají měsíčně klientů 

- měsíční příjem žen pracujících v prostituci je závislý na počtu klientů, ale i na 

okolnostech, které ovlivňují finanční situaci a frekvenci klientů, jako jsou roční 

období, termíny sportovních utkání, termíny odevzdání daňového přiznání, 

prázdniny, svátky atd. 

- ženy, které se věnují prostituci dlouhodobě, a ženy vyššího věku jsou nuceny 

konkurovat cenou a mají méně klientů 



- částečně i v Praze a zejména v některých regionech ČR s vyšší mírou 

nezaměstnanosti nemají tyto ženy měsíční příjem ani ve výši minimální mzdy 

- vystoupení ze sexbyznysu jim umožní získat pravidelný měsíční příjem alespoň ve 

výši minimální mzdy a pevnou hodinovou mzdu 

- nedoporučujeme volit pro tyto ženy práci například na živnostenský list, u které 

tato výhoda chybí 

 

6. zejména pro ženy vyššího věku může být příjem z práce mimo prostituci vyšší 

než z prostituce 

- práce v prostituci přináší mnoho vedlejších nákladů, jako je zdravotní a sociální 

pojištění, nákup kondomů a další pracovních pomůcek, útrata za taxikáře, pokud 

tzv. jezdí eskort atd. 

- základní cena za inzerci na erotických seznamkách na internetu je 10 000 měsíčně 

a více 

- u žen, které se věnují prostituci dlouhodobě, při práci na ulici a v lokalitách České 

republiky s vyšší mírou zaměstnanosti mohou tyto náklady představovat tak 

vysoké procento z příjmů žen činných v prostituci, že návrat na trh práce za 

minimální mzdu nebo za mzdu o něco vyšší je pro ně finančně výhodnější než 

práce v prostituci 

- v erotickém privátu Praze, který navštěvují klienti s průměrnými až 

podprůměrnými příjmy, byl případ ženy, která vydělávala okolo 6000 měsíčně, 

což je výrazně méně než je minimální mzda v ČR, a pečovala o dítě jako matka 

samoživitelka 

- nejde o ojedinělý případ, podobně nízké jsou příjmy z prostituce u starších žen 

nebo žen pracujících na ulici 

- navíc přibližně každá druhá žena pracující v prostituci je matka samoživitelka 

- ženám pracujícím v prostituci je potřeba vytvořit podmínky k návratu na legální 

trh práce, např. rekvalifikace nebo podporovaná pracovní místa 

 

7. práce mimo prostituci nabízí vyšší kulturu pracovního prostředí a více práv pro 

zaměstnance 

- podle výzkumu Rozkoše bez rizika z roku 2016 zažilo 57% žen konflikty na 

pracovišti, většina konfliktů na pracovišti vzniká s majiteli privátů, manažery, 

pasáky, ostatními pracovnicemi 



- mohou přerůstat v šikanu, jako je nedodržování dohodnutých pravidel ze strany 

majitele privátu nebo klubu (nevyplácí ženám odměnu podle dohody, psychicky je 

týrá, může docházet i k fyzickému násilí) 

- například majitelka jednoho z erotických privátů byla drogově závislá, nedostatek 

financí řešila nainstalováním kamer na pokojích, pod záminkou, že na dva týdny 

bude zavřeno kvůli rekonstrukci, a prodejem kamerových záznamů na internetu, 

nevyplácením příplatků nebo spropitného zaměstnankyním 

- ze strany spolupracovnic může docházet k šikaně mladších žen, které více 

vydělávají, krádežím (například tehdy, když mají ženy všechny vydělané peníze u 

sebe nebo na zvláštním místě, ne uschované u majitele privátu) nebo fyzickému 

násilí 

- ženy násilí na pracovišti neřeší oznámením na policii, protože mají strach 

z prozrazení, nechtějí, aby se rodina dozvěděla, kde pracují 

- výhoda práce mimo sexbyznys spočívá v tom, že nabízí lepší kulturu prostředí, 

podmínky dané pracovní smlouvou, možnost obrátit se na inspekci práce, policii 

nebo odbory 

 

8. ženy zaměstnané mimo prostituci nemusejí vést dvojí život, nemusejí se bát 

prozrazení v rodině, prozrazení dětem  

- ženy pracující v prostituci mají většinou připravenou historku pro své okolí, kde 

pracují a na jaké pozici, snaží se vytvořit si takovou, aby je například nemohla 

navštívit na pracovišti rodina, děti nebo partner 

- 39,5 % z nich se vůbec nestýká se svými blízkými, z obavy z prozrazení 

- některé ženy mají více takových historek pro různé blízké osoby, zkušené si 

vytvoří nějakou důvěryhodnou a tu pak používají vždy, aby si nemusely 

pamatovat, co komu řekly 

- pokud nežijí úplně samy, jsou ve stálém stresu, že rodina zjistí, kde pracují, že je 

například budou chtít navštívit v práci jejich rodiče, partner, děti 

- tento stres odchodem ze sexbyznysu odpadá a žena je pod menším psychickým 

tlakem, to přispívá k její celkové pohodě 

- ženy pracující mimo prostituci mají více času například na kamarádky a nemusejí 

si pro ně vymýšlet historky o tom, kde pracují (ženy v prostituci často pracují 



večer, kdy jejich kamarádky mají volno, a přes den na ně kamarádky naopak 

nemají čas), mohou se věnovat koníčkům 

- v praxi byl případ ženy, která pečovala o tři děti jako matka samoživitelka, jako 

zdravotní sestra nemohla děti uživit a exmanžel platil výživné nepravidelně nebo 

vůbec 

- začala si přivydělávat prostitucí a zároveň jako OSVČ v oboru astrologie, aby 

mohla vysvětlit, kam odchází na několik hodin denně, zároveň díky tomu mohla 

své příjmy částečně danit 

- pobaveně popisovala, jak její exmanžel za ní jezdí několikrát za rok, „slitná a 

přemlouvá, abych se k němu vrátila, sice vypadám dobře, protože musím o sebe 

pečovat, ale on mě tam dostal, nechci s ním nic mít“ 

 

9. ženy pracující mimo prostituci mají lepší možnost najít partnera, založit rodinu 

- nutnost vést dvojí život vede ženy pracující v prostituci k tomu, že se vyhýbají 

partnerským vztahům, aby si nemusely vymýšlet historky, kde pracují 

- často nechtějí navazovat vážné vztahy, zejména v případě, kdy jejich partner ví, 

čím se živí, nechtějí se tzv. zaplétat do historek o své práci, vyhýbají se 

konfrontaci partnera s rodinou, což má za následek izolaci, uchylování se pouze ke 

krátkodobým nebo nezávazným vztahům, méně často zakládají rodinu během 

práce v prostituci 

- v praxi jsou problémem stopy nebo drobná zranění od klientů, pozdní a 

nepravidelné příchody domů, práce většinou ve večerních a nočních hodinách, 

většinou se ženy zaplétají do historek o své práci tak dlouho, než vztah ukončí, aby 

nebyly pod stresem, nebo dojde k prozrazení 

- ve výhodě jsou ženy, které pracují tzv. samy na sebe, protože si mohou 

organizovat čas, kdy se chtějí věnovat partnerovi, tyto ženy se ale vystavují jiným 

rizikům, např. napadení ze strany klienta (pracují samy a jen některé mají dohodu 

s kamarádkou nebo partnerem, aby daly signál, když dojde k problémům 

s klientem) 

- v praxi jsou případy, kdy žena získá blízkého klienta, který poskytuje určitou 

formu ochrany („když se mě klient ptá, jestli mě může seřezat, říkám, že jasně, ale 

že asi bude mít „trošku“  problém s pánem od zásahovky, většinou to zabere“) 



- většina žen ale má strach, že se partner dozví, kde pracuje, řekne to rodině, 

přátelům a podobně, proto vyhledávají nezávazné vztahy, jednorázový sex nebo 

zažívají stres, že partner například najde jejich profil na internetu 

- výhodou většiny profesí mimo prostituci je, že nemají vliv na možnost žen mít 

partnerské vztahy nebo děti 

- snaha mít stálého partnera a rodinu je významnou motivací žen pro návrat na 

legální trh práce 

 

10. v práci mimo prostituci je menší rivalita mezi zaměstnanci 

- na rozdíl od běžných konfliktů na pracovišti mimo prostituci vyplývají konflikty 

mezi ženami na erotických privátech a klubech často z obavy, zda vydělají 

dostatek peněz 

- mohou mít pocit, že jim ostatní ženy přebírají klienty, že pro ně představují příliš 

velkou konkurenci, rivalita může přerůstat v šikanu 

- projevuje se alkoholismus a toxikomanie části žen pracujících v prostituci a 

celkově nižší kultura prostředí 

- pokud se žena na legálním trhu práce vyhne například práci na živnostenský list, 

mohou vznikat běžné konflikty v mezilidských vztazích, ale nepramení z obavy o 

výši výdělku a neovlivňují ji 

 

11. v práci mimo prostituci nesouvisí menstruační cyklus žen s náplní práce 

- ženy pracující v prostituci během menstruace buď několik dnů nepracují, nebo 

používají pracovní pomůcky, které zabraňují úniku menstruační krve  

- většinou používají jemnou kuchyňskou houbičku, ze které odstraní hrubou část a 

zavádí se po koupeli, po styku je potřeba ji vytáhnout a použít další, protože po 

použití s druhým klientem by neplnila svou funkci a bylo by obtížné ji vytáhnout 

- „houbičku“ je potřeba vytáhnout hned po odchodu klienta, zapomenutá 

„houbička“ po delší době může způsobit vážné komplikace jako je zánět dělohy a 

podle gynekologů jde o častý problém žen v prostituci, vyskytující se v ordinacích 

až několikrát týdně 



- období menstruace představuje určitý stres navíc, žena například potřebuje 

soukromí v koupelně, musí dávat pozor, aby klient nezjistil, že používá 

„houbičku“ 

- výjimku tvoří skupina klientů, kteří preferují sex při menstruaci (těch je mezi 

klienty menšina) 

- v praxi se stal případ, že žena měla zapomenutou „houbičku“ tři měsíce, uvažovala 

o tom, že se vrátí na legální trh práce, že skončí s prostitucí, přičemž potíže 

způsobené zapomenutou „houbičkou“ se projevují pouze při pravidelném styku, 

takže pokud by změnila profesi, mohla zůstat dlouho bez povšimnutí 

- díky tomu, že zůstala v prostituci, ji příznaky obtěžovaly, takže vyhledala lékaře 

- pokud nedojde k odhalení příčiny, zapomenuté „houbičky“, většinou dochází 

k vysokým horečkám, zánětu dělohy a například náhlému kolapsu na ulici bez 

zjevné příčiny a k otravě krve 

- pro tyto ženy tak může být jedna z motivací k návratu na legální trh práce i fakt, že 

mohou menstruovat v klidu, bez „houbiček“, stresu nebo výpadku příjmů 

 

12. práce mimo prostituci představuje pro ženy menší zdravotní riziko 

- ženy pracující v prostituci jsou více ohroženy násilím ze strany majitele privátu 

nebo klubu, pasáka, klientů, spolupracovnic 

- podle posledních výzkumů zažilo 63,5 % žen v prostituci nějakou formu násilí ze 

strany klienta, včetně vynucení sexu bez ochrany 

- hrozí jim např. žloutenka a řada pohlavních chorob včetně AIDS, nejen od klientů, 

ale mohou je přenášet ženy na sebe navzájem, ve společné koupelně, 

nevyměňováním kondomů při sexu ve třech nebo při orálním sexu bez ochrany 

atd., ženy pracující tzv. samy na sebe mohou být ohroženy i na životě (nemají 

kolegyni, která by je „jistila“ z vedlejší místnosti) 

- v jednom z erotických privátů v Praze se stal případ, kdy žena si ohřívala večeři na 

plynovém sporáku, přespala na pracovišti, v noci došlo k úniku plynu a následně 

k výbuchu kvůli zapálené cigaretě 

- časté je násilí ze strany klientů, kromě lehkých neúmyslných zranění jsou to 

zlomeniny, podlitiny, omezování osobní svobody, ohrožování zbraní, vraždy, 

dochází i k loupežným přepadením, kdy si většinou muž vytipuje, kdy je žena 

sama bez majitele nebo druhé kolegyně 



- v praxi na jednom z privátů pracovaly dvě ženy, a pokud jedna z nich zůstala na 

několik hodin v bytě sama, předstírala ve vedlejším pokoji hovor s kolegyní nebo 

pouštěla nahlas televizi, aby se zdálo, že není v bytě sama 

- v práci mimo prostituci hrozí ženám běžné pracovní úrazy, ale podléhá 

hygienickým předpisům a je obecně bezpečnější než práce v prostituci 

 

13. práce mimo prostituci umožňuje pravidelnější denní režim 

- práce v prostituci může být psychicky i fyzicky vyčerpávající, obzvlášť pro ženy, 

které pracují tzv. nonstop, tj. pracují například na „krátký a dlouhý týden“ a 

odjíždějí domů na víkendy, každý druhý víkend nebo méně často 

-  některé ženy na erotických privátech mohou obsloužit až 20 klientů denně, což 

přináší zdravotní rizika, ale také psychickou nepohodu, pocit, že jsou neustále 

v práci, i když na některých privátech mohou odejít například na hodinu denně, 

aby si koupily jídlo a prošly se po okolí 

- práce v prostituci přináší práci dlouho do noci, nepravidelný a nedostatečný 

spánek, nepravidelnou stravu, nedostatek času na péči o zdraví, málo volného času 

na sport a koníčky 

- to má za následek psychickou nepohodu, vyčerpanost, další zdravotní problémy, 

vyhoření, nechuť k prostituci a zároveň beznaděj, že je možné se vrátit na legální 

trh práce 

- motivací k návratu na legální trh práce je pro tyto ženy i možnost pravidelného 

režimu, dostatku spánku, pravidelné stravy a volného času 

 

 

 

 


