
 
Deset pravidel světa prostituce 

1. Zákazník platí prostitutce předem. To má především praktický důvod, aby prostitutka 

předešla tomu, že zákazník nebude chtít za poskytnutou službu zaplatit. 

2. Prostitutka má tajit před rodinou a dětmi, jaká je její profese. Nejčastěji to bývá 

porušováno v ghettech nebo v rodinách žijících v chudobě, pro které je prostituce ženy 

jediným východiskem z finančních problémů. 

3. Ani malé děti, ani větší děti prostitutek nemají být přítomny na pracovišti. Toto 

pravidlo nejčastěji porušují ženy, které žijí v ghettech nebo v sociálně slabých 

rodinách, kde se prostituce dědí z matky na dceru. Naprostá většina prostitutek 

v České republice toto pravidlo uznává a neporušuje. 

4. Partner prostitutky by neměl o její profesi vědět. Když už o ní ví, nesmí ženu sám 

prodávat. Pokud partner prostitutky začne tuto ženu sám prodávat, jedná se o vážný 

prohřešek proti pravidlům prostitučního světa, který odsuzují i samotní kuplíři. 

5. Všechny sexuální služby mimo orálního sexu, pissu, kaviáru a SM má prostitutka 

poskytovat s kondomem. Část prostitutek toto pravidlo porušuje, buď proto, aby si 

více vydělaly, nebo proto, že jim přestalo záležet na sobě a na svém zdraví. Může to 

být jeden z projevů beznaděje a rezignace. Zároveň je v současné době bohužel velký 

tlak ze strany zákazníků prostitutek na to, aby poskytovaly orální sex bez kondomu. 

Většina prostitutek v České republice se tomuto tlaku podřizuje ze strachu, že nebudou 

mít dostatečný výdělek, když to odmítnou. 

6. Zákazník nemůže od prostitutky požadovat jakékoliv služby, ale jen ty, které žena 

inzeruje v seznamu poskytovaných služeb. Toto pravidlo často porušují klienti – 

začátečníci z důvodu nevědomosti nebo muži s narušeným vztahem k ženám, kteří 

nerespektují prostitutku jako lidskou bytost. Dodržování tohoto pravidla je v případě 

potřeby vymáháno buď prostitutkou, nebo kuplíři, případně ochrankou. 

7. Existují služby, které si nesmí zákazník na prostitutce vynutit přes její odpor. Od 

zákazníka se očekává, že se prostitutky nejprve zeptá, zda s nimi souhlasí. Bez jejího 

souhlasu na ně nemá nárok, pokud nejsou uvedeny v seznamu poskytovaných služeb. 

V současnosti je to například francouzské líbání, výstřik do úst, případně s polykáním 



 
spermatu, kaviár nebo piss do úst. Porušování těchto pravidel ze strany zákazníků je 

většinou způsobeno jejich nevědomostí nebo nezvládnutelným sexuálním pudem. 

8. V jednotlivých podnicích se liší pravidla dělení se o výdělek s kuplíři, vzájemného 

půjčování kondomů a lubrikačních gelů, případně „dohazování“ schopných klientů 

kolegyním jako potvrzení přátelských vztahů. Proto není snadné tato pravidla 

zobecnit. 

9. Většina prostitutek se snaží, aby na nich lidé na ulici nepoznali jejich profesi. Proto se 

většina z nich obléká elegantně nebo hodně nenápadně. Pokud se oblékají velmi 

vyzývavě i mimo pracovní dobu, pak buď patří k naprosté menšině prostitutek, které 

nechtějí svou profesi tajit, nebo se jedná o deformaci prostitučním prostředím, kdy 

nejsou po určité době strávené jen mezi prostitutkami schopny odhadnout, jak jejich 

zevnějšek působí na okolí. 

10. Prostitutka by neměla mít citový vztah k zákazníkům a neměla by se s nimi scházet 

mimo pracovní dobu. Pro samotné prostitutky je důvodem psychohygiena, snaha 

vyhnout se situaci, kdy by měla citový vztah k zákazníkovi a ten to odmítl z důvodu 

její profese. Pro kuplíře je důvodem to, že mohou přicházet o výdělek, pokud se 

prostitutka schází se zákazníkem mimo pracovní dobu a nechává si veškerý výdělek 

pro sebe, případně mu poskytuje služby zdarma. Toto pravidlo prostitutky porušují 

poměrně často, protože mají potřebu mít k nějakému muži citový vztah a často to bývá 

právě některý ze zákazníků. 

 


