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ÚVOD  

Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice je informativním dokumentem 

předkládaným Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV“) a to na základě usnesení Vlády ČR 

ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi pro období 

let 2008-2011. Tato zpráva je v pořadí již jedenáctou zprávou o stavu obchodování 

s lidmi v České republice (dále jen „ČR“).  

Cílem zpráv o stavu obchodování s lidmi v ČR je poskytnout podrobné informace o situaci 

v oblasti obchodování s lidmi na území ČR vždy za období od 1. ledna do 31. prosince 

daného roku. V této spojitosti zprávy též zmiňují vybrané zahraniční aktivity v případech, 

které mají souvislost s ČR.  

Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2018 (dále jen „Zpráva“) se zaměřuje 

zejména na obchodování s lidmi ve smyslu skutkové podstaty ustanovení § 168 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „TZ“). Z části, 

obdobně jako v předchozích letech, se věnuje též jevům doprovodným a s obchodováním 

s lidmi úzce souvisejícím.  

Zprávu zpracovává odbor prevence kriminality MV a to zejména na základě podkladů 

od členů tzv. Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování 

s lidmi (dále jen „MKS“) a dalších domácích a zahraničních spolupracovníků na poli 

potírání obchodování s lidmi. Veškeré poskytnuté informace napomáhají zpracovatelům 

této Zprávy při kontinuálním monitoringu situace v oblasti obchodování s lidmi a zejména 

k plnění funkce národního reportéra, respektive ekvivalentního mechanismu1 pro oblast 

boje proti obchodování s lidmi.  

Všem partnerům za jejich spolupráci náleží vřelé poděkování.  

 

 

 

 

Poznámky k textu: 

 

Genderová vyváženost: V textu pod pojmem cizinec míníme osobu jak pohlaví ženského, tak mužského, tzn. jak cizince, 

tak cizinku, pokud z jednotlivých konkrétních případů nevyplývá něco jiného. Stejně je tomu i při užívání pojmu migrant, 

zaměstnanec, občan, pracovník atd., obdobně též při udávání státní příslušnosti. V textu je přísně rozlišována 

příslušnost ke konkrétnímu pohlaví v případech, kdy tak učinili stálí členové MKS při zpracovávání podkladů pro tuto 

zprávu. 

 

Korektura: Text neprošel jazykovou a stylistickou úpravou. 

                                            

1
 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en 
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1. POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE A TRENDŮ 

ČR lze i nadále považovat především za zemi cílovou a transitní, stále však také za zemi 

zdrojovou.  

Co se týče forem obchodování s lidmi (dále také „OSL“), jedná se v prostředí ČR zejména 

o formu užití obětí obchodování s lidmi k prostituci a formu užití těchto obětí 

k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování (nucené sňatky) nebo 

kořistění z takového jednání. 

V posledních letech zaznamenáváme trend, kdy na území ČR dochází k cílenému 

vyhledávání mužů a žen ze sociálně a vzdělanostně slabšího prostředí s následným 

vylákáním do zahraničí, zejména do Velké Británie.  

Muži jsou nuceni vykonávat fyzicky náročnou práci (např. myčky automobilů, třídírny 

ovoce a zeleniny, drůbežárny, restaurace, stavby a různé výrobní podniky). Pachatelé 

odebírají poškozeným při výplatě všechnu nebo drtivou část vydělané mzdy, 

mnohdy prostřednictvím platebních karet, které pachatelé poškozeným spolu s účty zařídili 

v tamních bankovních ústavech. V některých případech navíc poškozené zadluží úvěry 

na pořízené účty. 

Ženy jsou nuceny k prostituci, nebo k uzavření sňatku s občany ze zemí mimo EU. 

Tyto sňatky jsou označovány jako tzv. „sňatky s výhodou“. Vzhledem k tomu, že mezi 

komunity, z nichž je směřována „poptávka“ po ženách z ČR, patří zejména státní 

příslušníci Bangladéše, Pákistánu a Afghánistánu, souvisí tento trend v obchodování 

s lidmi úzce s problematikou pohybu a pobytu osob třetích zemí ve státech EU. 

K organizování tohoto jednání docházelo v roce 2018 zejména na území Velké Británie 

a podíleli se na něm rovněž státní občané ČR. 

I přesto, že na území ČR dle statistik nedochází k nelegálnímu obchodování s lidskými 

tkáněmi a orgány2, což Ministerstvo zdravotnictví přičítá především přísným regulačním 

opatřením a značně odrazujícím sankcím stanoveným v našich právních předpisech, byl 

v roce 2018 případ možné nelegální činnosti v této oblasti zaznamenán. V prosinci 

2018 obdrželo Koordinační středisko transplantací žádost firmy, zabývající se obchodem 

mezi ČR a Tureckem o podporu a propagaci jejich nové aktivity - zprostředkování 

transplantace jater a ledvin pro české pacienty na vybraných klinikách v Turecku. Tato 

firma, která se zabývá obchodem mezi Tureckem a ČR (automobily, sklo, spotřební zboží, 

atd.) chtěla nově nabízet také „balíčky" pro pacienty, které by obsahovaly vše od dopravy, 

přes vyšetření, transplantaci, hospitalizaci, tlumočení, ubytování pro doprovod atd. Ze 

strany ČR jim však bylo sděleno, že se jedná o nelegální a nežádoucí aktivitu. Firma proto 

ze svého webu nabídku okamžitě stáhla a přislíbila, že tyto aktivity ukončí. Opakovanou 

kontrolou nebylo zjištěno, že by v této činnosti nadále pokračovali. Případ byl 

                                            

2
 V ČR lze tuto trestnou činnost subsumovat pod následující ustanovení TZ: § 164 neoprávněné odebrání tkání 

a orgánů, § 165 nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány, § 166 odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za 

úplatu, § 167 nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem  
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projednán na celostátní schůzi transplantačních koordinátorů, které pořádá Koordinační 

středisko transplantací. 

Z pohledu zemí původu pravděpodobných obětí identifikovaných v ČR, byly jako 

zdrojové v roce 2018 zaznamenány Filipíny, Rumunsko, Sierra Leone, Slovensko, 

Ukrajina. La Strada v roce 2018 poskytovala služby i pravděpodobným obětem z Nigerie, 

Nepálu a Pákistánu. Nelze však opomenout skutečnost, že obchodováni jsou i čeští 

občané na území ČR. ČR také zůstává i nadále zdrojovou zemí zejména pro Velkou 

Británii a Irsko.  

V případech podezření na obchodování s lidmi za účelem užití k nuceným pracím nebo 

k jiným formám vykořisťování bylo významným činitelem tzv. „agenturní zaměstnávání“, 

případně se v této oblasti projevily aktivity právnických osob, které mají povolení ze strany 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke zprostředkování práce. Jako země původu 

zájemců o pracovní uplatnění byly v roce 2018 nejčastěji zastoupeny státy 

z balkánského regionu, zejména Rumunsko, Bulharsko, ale též asijské státy jako 

Filipíny, Nepál.  

Dále je zaznamenáván trend zaměstnávání moldavských státních příslušníků na padělané 

rumunské doklady z důvodu snadnějšího přístupu na pracovní trh občany členských států 

EU a zaměstnávání ukrajinských státních příslušníků, kteří jsou držiteli polských víz. 

V roce 2018 bylo identifikováno dle policejních statistik celkem 11 obětí obchodování 

s lidmi. Do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV (dále jen 

„Program“) bylo zařazeno celkem 17 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi 

(pravděpodobné oběti zařazovány jak spolupracující nestátní neziskovou organizací, tak 

Policií ČR). 

Již v roce 2017 byl přijat nový pokyn policejního prezidenta č. 201/2017 ze dne 27. 7. 

2017, o činnosti na úseku obchodování s lidmi, který přinesl především zapojení styčných 

důstojníků pro menšiny, a to v podobném rozsahu jako u příslušníků cizinecké policie. 

Styční důstojníci pro menšiny byli do policejního systému boje proti obchodování s lidmi 

zapojeni z toho důvodu, že podstatná část odhalených a vyšetřovaných případů byla 

a stále je spojena s romskou komunitou a prostředím sociálně vyloučených lokalit. 

Podíl cizinců na páchání obchodování s lidmi se prakticky nezměnil. V případech, kdy byli 

pachatelé cizí státní příslušníci, se často jednalo o v České republice etablované cizince, 

kteří trestnou činnost páchali společně s občany České republiky. Lze konstatovat, že 

státní příslušnost, respektive země původu pachatelů je do značné míry shodná se státní 

příslušností obětí obchodování s lidmi. V rámci Expozitury NCOZ České Budějovice byl 

v roce 2018 realizován TS VITA, ve kterém jsou stíháni tři cizinci (státní příslušnosti 

Rumunsko, Gruzie a Ukrajina). 

Dle statistiky MS bylo v roce 2018 odsouzeno celkem 16 osob, z toho podmíněně 3 

a nepodmíněně 13. Z dlouhodobějšího hlediska lze z údajů MS vysledovat trend pozvolné 

změny poměru nepodmíněně odsouzených vůči podmíněně odsouzeným osobám – 

soudy přistupují častěji k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. 
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2. KRIMINÁLNÍ STATISTIKY  

2.1 Počet zjištěných trestných činů  

V roce 2018 byl v porovnání s rokem 2017 (stejně jako tomu bylo v roce 2017 

v porovnání s rokem 2016) zaznamenán pokles v počtu zjištěných trestných činů 

obchodování s lidmi.  

V roce 2018 bylo v ČR zjištěno PČR celkem 13 případů (16 v roce 2017) trestného činu 

obchodování s lidmi. Objasněno bylo v roce 2018 9 případů (11 v roce 2017 + 5 případů 

v roce 2017 objasněno dodatečně). 

2.2. Pachatelé v trestním řízení 

Stále platí, že podíl cizinců na páchání této trestné činnosti je oproti občanům ČR nižší. 

Z 15 stíhaných a vyšetřovaných osob v roce 2018 bylo 13 občanů ČR a 2 cizinci. 

Z celkového počtu 15 osob bylo 11 mužů a 4 ženy. Dále se jednalo o 4 recidivisty. 8 

pachatelů spadalo do věkové hranice 18-30 let a 7 pachatelů do věkové kategorie 30 let 

a výše. Ani v jednom případě se nejednalo o osobu mladší 18 let. 

Dle údajů evidovaných MS bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 19 trestných činů 

obchodování s lidmi dle ustanovení § 168 TZ (v roce 2017 celkem 9). Odsouzeno bylo 

celkem 16 osob – z toho byly 3 osoby odsouzeny k podmíněným trestům odnětí svobody 

a 13 k trestům nepodmíněným (v rozpětí 1-5 let 3 osobám, 5-15 let 10 osobám). Ani 

v jednom z případů nebylo upuštěno od potrestání. 

Dále ze statistik poskytnutých MS vyplývá, že celkem 9 obětí byly ženy. Osoby mladší 18 

let3 se ve statistikách MS mezi oběťmi za rok 2018 neobjevily (viz tabulková část, tabulky 

2a, 2b a 2c).   

2.3 Vybrané kazuistiky  

Pro lepší představu o aktuálním modu operandi níže nabízíme stručný popis vybraných 

případů.  

NCOZ SKPV, expozitura Brno - vyšetřování TS „MAGDA“ 

V roce 2018 příslušníci 2. oddělení NCOZ SKPV, expozitura Brno podali návrh na podání 

obžaloby státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství Brno, který byl realizován 

v roce 2017 pod krycím označením MAGDA. Čtyři osoby byly obžalovány ze zločinu 

obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) v souběhu s přečinem 

ohrožování výchovy dítěte dle § 201 odst. 1 písm. a), b), c), odst. 3 písm. a), zločinem 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 

283 odst. 1, odst. 2 písm. d) a přečin kuplířství podle § 189 odst. 1 trestního zákoníku. 

Prvoinstančním Krajským soudem v Brně bylo ve věci nepravomocně rozhodnuto a byly 

uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody v rozsahu od 5,5 do 9 let. Nepravomocně 

                                            

3  
§ 126 TZ – „Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, pokud TZ nestanoví jinak.“ 
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odsouzené osoby v průběhu roku 2016 vyhledávaly mladistvé dívky a také ženy starší 18 

let, tyto následně přiměly, dopravily, případně zjednaly k provozování prostituce v nočním 

klubu, přičemž využívaly jejich závislosti na omamně psychotropních látkách. Následně po 

dívkách či ženách požadovaly, z částek inkasovaných od klientů nočního klubu za 

poskytované sexuální služby, uhradit předem stanovené částky. 

 

NCOZ SKPV, 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace – realizace TS 

„BRIDGE“ 

V říjnu 2017 byly NCOZ SKPV zahájeny úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin 

obchodování s lidmi, páchaný organizovanou skupinou (dále také pro zvlášť závažný 

zločin znásilnění, zločin vydírání, přečin nebezpečné vyhrožování, přečin dvojí 

manželství). V rámci prověřování byla navázána spolupráce s jednotkou pro boj 

s moderním otroctvím z Great Manchester Police ve Velké Británii. 

V lednu 2018 byl založen prostřednictvím Eurojustu Společný vyšetřovací tým, který 

pracuje do současné doby. V dubnu 2018 bylo policejním orgánem NCOZ zahájeno trestní 

stíhání čtyř pachatelů. Tři ze čtyř obviněných vzal příslušný soud do vazby. Čtvrtá 

obviněná, toho času zdržující se na území Velké Británie, je stíhána na svobodě. 

Obvinění jako organizovaná skupina vyhledávali osoby ze slabých sociálních 

a majetkových poměrů, zejména na území České republiky, a pod záminkou dobrého 

výdělku je dopravovali do Velké Británie, kde jim následně odebrali doklady a zneužívaje 

jejich tísně a závislosti, kdy je udržovali v nelidských životních podmínkách (bez jídla, bez 

kontaktu s okolím, v jedné místnosti přespávalo na zemi několik osob) je přiměli 

k nuceným pracím, prostituci nebo účelovým svatbám s občany ze zemí mimo EU.  

Celkem bylo zadokumentováno a vyslechnuto nejméně 25 zobchodovaných osob/obětí, 

z nichž obvinění v období od roku 2012 do roku 2017 ve Velké Británii získali prospěch 

přesahující 10.000.000,- Kč (prospěch velkého rozsahu). Některé z obětí se v důsledku 

jednání obviněných léčí s doživotními psychickými následky (posttraumatická stresová 

porucha).    

2.4 Oběti obchodování s lidmi  

2.4.1 Oběti v trestním řízení   

Dle policejních statistik bylo v roce 2018 PČR identifikováno celkem 11 obětí 

obchodování s lidmi (v roce 2017 celkem 14); z tohoto počtu byly cekem 4 oběti ve věku 

do 15 let a 7 obětí bylo ve věku 15-17 let. 

V případě identifikace počtu obětí, které spadají do jednotlivých krajů, ze statistik 

vyplynulo, že v Praze bylo 5 obětí (ženy), v Ústeckém kraji 1 oběť (žena), ve 

Středočeském  kraji 3 oběti (ženy), v Jihomoravském kraji 1 oběť (žena) a ve Zlínském 

kraji 1 oběť (žena). 



 
7 

2.4.2 Pravděpodobné oběti a Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi  

V rámci Programu, který je určen pro oběti obchodování s lidmi starší 18 let, tzn. pro 

občany EU obchodované na území České republiky, pro občany třetí země obchodované 

na území České republiky a pro občany České republiky obchodované na území České 

republiky či v zahraničí, bylo v roce 2018 zařazeno celkem 17 pravděpodobných obětí 

obchodování s lidmi, a to z Filipín (9), České republiky (6), Rumunska (1) a Sierra Leone 

(1).  

Také ze statistik Programu za uplynulá období vyplývá, že nejčastějšími formami 

obchodování s lidmi na území ČR je obchodování s lidmi za účelem pracovního 

a sexuálního vykořisťování.  

Celkem bylo od roku 2003 zařazeno do Programu 245 pravděpodobných obětí 

obchodování s lidmi.  

Obětem v Programu bylo poskytováno ubytování, psychosociální služby, zdravotní služby, 

rekvalifikační kurzy, služby tlumočení, právní asistence a služby advokáta. Důraz byl také 

kladen na asistenci při vyhledávání zaměstnání.   

Všechny oběti zařazené do Programu souhlasily s předáním podnětů na prošetření jejich 

případů na příslušný útvar PČR.  

Možnosti využít v rámci Programu zprostředkování dobrovolného návratu do země 

původu, využily v roce 2018 4 osoby. Dobrovolné návraty se uskutečnili do zemí 

Rumunsko, Sierra Leone, Filipíny a ČR (z Itálie). Celkem bylo od roku 2003 realizováno 

105 dobrovolných návratů, z toho 24 zpět do ČR. 

2.5 Péče o oběti obchodování s lidmi  

Česká republika disponuje pro oběti obchodování s lidmi, mimo Program, celým systémem 

sociálních služeb, jenž je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Tento zákon upravuje 

podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 

prostřednictvím jednotlivých druhů sociálních služeb, podmínky nároku na výplatu 

příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb4 atd.  

Podle zákona o sociálních službách je možné poskytovat sociální služby jen na základě 

registrace u místně příslušného krajského úřadu. Seznam registrovaných poskytovatelů 

sociálních služeb je veřejně přístupný v registru poskytovatelů sociálních služeb na 

webové adrese http://iregistr.mpsv.cz/socreg/. V Registru poskytovatelů sociálních 

služeb je v současné době registrováno celkem 76 sociálních služeb, jejichž 

převažující cílová skupina jsou oběti obchodu s lidmi. 

                                            

4
 Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby se 

poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.  

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/
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Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje, v rámci dotačního řízení na 

podporu poskytovaní sociálních služeb organizace, které poskytují sociální služby 

převážně cílové skupině „oběti obchodu s lidmi“. Dotační podpora těmto organizacím ze 

strany MPSV za rok 2018 činí 9 574 051,- Kč.  

Dále je třeba zmínit, že sociální služby mohou být poskytovány i jinými subjekty, než 

neziskovými organizacemi. Ačkoliv mezi poskytovateli služeb zaměřených na cílovou 

skupinu oběti obchodu s lidmi jsou převážně církevní a náboženské společnosti a obecně 

prospěšné společnosti, vyskytují se mezi nimi např. i příspěvkové organizace zřízené 

územním samosprávným celkem a některé další. 

3. SOUVISEJÍCÍ TRESTNÁ ČINNOST A DOPROVODNÉ JEVY  

3.1 Situace v oblasti prostituce 

Situace v oblasti prostituce je níže uvedena v jednotlivých oblastech ČR (data PČR).  

Oblast prostituce v Praze a okolí nezaznamenala v roce 2018 podstatné změny. 

Typickou formou bylo poskytování sexuálních služeb v prostředí nočních erotických klubů, 

poskytování sexuálních služeb v tzv. „privátech", popř. eskortní servis. Počet privátů lze 

jen obtížně odhadnout. Pouliční prostituce je dlouhodobě na ústupu a lze ji 

zaznamenat jen v menší míře a v konkrétních lokalitách, ve značné míře se jedná 

o nejrizikovější prostitutky ve smyslu zdravotním a hygienickém, užívající omamné 

a psychotropní látky. Počty nočních erotických klubů se oproti roku 2017 snížily, 

oproti tomu zůstalo na stejné nebo mírně se zvyšující kvantitativní úrovni poskytování 

sexuálních služeb za úplatu v privátních bytech.  

Počet veřejných domů v Praze se již několik let pohybuje kolem 60, navenek tato 

zařízení fungují jako kabarety, diskotéky, masážní salony. Odhalování a vyšetřování 

mravnostní trestné činnosti v tomto prostředí je velmi obtížné a to především díky 

postoji všech zainteresovaných – poškozených, podezřelých, klientů prostituujících se 

osob, kteří nejsou motivováni k poskytnutí věrohodné výpovědi. Většina žen poskytující 

sexuální služby ve veřejných domech jsou občanky ČR. K dalším formám prostituce 

na území hlavního města patří tzv. hotelová prostituce (vybrané luxusnější hotely 

v centru města).   

Zjištěné skutečnosti rovněž potvrzují informace, že v důsledku velkého množství osob 

poskytujících sexuální služby se jedná téměř ve všech případech o prostituci 

dobrovolnou. Velké množství osob se aktivně nabízí jako „příležitostné“ prostitutky 

a reaguje na nabídku práce v erotice, prezentovanou v tiskovinách nebo na internetu 

a prostřednictvím mobilních aplikací, které znatelně urychlují komunikaci mezi klientem  

a prostitutkou (společnici). Vstup mobilních aplikací do oblasti sex byznysu lze jinými slovy 

označit za vstup virtuálních kuplířů do oblasti sex byznysu. Mobilní „sex aplikace“ tak zase 

o něco více rozšířili prostor pro úvahy, kde začíná trestně právní postih za provozování 

kuplířství. 

Z prováděných šetření je zřejmé, že prostituci se věnuje široká škála osob ve smyslu 

sociálních, věkových, vzdělanostních vrstev.  V uplynulém roce byly v rámci prováděných 
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kontrolních akcí zjišťovány jako prostitutky převážně ženy české, slovenské, ukrajinské 

a rumunské státní příslušnosti. 

Zvláštní skupinou prostituujících se osob jsou mladí chlapci a muži, kteří nabízejí 

homosexuální sexuální služby prostřednictvím internetu anebo v prostředí pražských 

gaypodniků. Provozování homosexuální prostituce je velmi často spojeno se značnými 

zdravotními riziky, které vyplývají z ochoty prostitutů poskytovat za příplatek nechráněné 

sexuální služby.    

Obdobná situace v oblasti prostituce je i v dalších regionech České republiky.  

V oblasti Jihočeského kraje je pouliční prostituce stále doménou příhraničních oblastí 

Dolního Dvořiště, Českých Velenic a Strážného, i zde však dochází k úbytku této formy 

prostituce. Úbytek pouliční prostituce je způsoben několika faktory. Působením orgánů 

činných v trestním řízení, působením samotných obcí (najmutí bezpečností agentury 

k vytlačení prostituce). Dále se na úbytku podepisuje, že dívky se přesouvají do 

privátních prostor. Tento trend je naprosto stejný jako v roce 2017.  

Trend týkající se nočních klubů byl v roce 2018 víceméně stejný oproti roku 2017. V obci 

Dolní Dvořiště byla zaznamenána opět změna provozovatelů několika nočních klubů. Ženy 

poskytující sexuální služby v nočních klubech pocházejí nejčastěji z Rumunska 

a Ukrajiny. 

K prostituci a nočním klubům v Plzeňském a Karlovarském kraji lze uvést, že počet 

nočních klubů se postupně snižuje a zůstávají v provozu hlavně dlouhodobě zavedené 

podniky. Dívky v podnicích pracují dobrovolně a z kontrol, které byly provedeny v roce 

2018, vyplývá, že osobní doklady (doklady opravňující dívky k pobytu na území ČR) 

mají z velké většiny v pořádku. Majitelé resp. provozovatelé podniků, aby předešli 

případným obviněním ze spáchání trestného činu kuplířství, skrývají svůj podíl 

z poskytování sexuálních služeb (kořistění) například do částek za pronájem pokojů 

nebo jsou tyto podíly placeny v rámci nápojů pro dívku v momentě, kdy jde dívka se 

zákazníkem na pokoj. I takto skryté kořistění z prostituce se však v minulosti policii 

podařilo pachatelům v některých případech dokázat, proto provozovatelé přecházejí 

ke skrytějším formám kořistění – zejména zastření do zmíněných pronájmů pokojů a s tím 

spojených dalších poplatků za užívání pronajatých prostor.  V roce 2018 nebyla v rámci 

součinnostních kontrolních akcí identifikována žádná dívka, která by se jevila jako 

případná oběť obchodování s lidmi. V několika lokalitách Plzeňského kraje (příhraničí – 

Domažlicko – oblast Babylonu) přetrvává pouliční prostituce. 

V Ústeckém kraji je nejčastějším jevem prostituce provozovaná na ulici romským 

etnikem a to především v blízkosti státní hranice ze SRN. Zjištěné skutečnosti rovněž 

potvrzují, že osoby poskytují sexuální služby ve všech případech služby zcela dobrovolně. 

Na území Libereckého kraje se zcela výjimečně vyskytuje pouliční prostituce. 

Provozování prostituce v nočních podnicích je v Libereckém kraji dlouhodobě na stejné 

úrovni. Jsou provozovány stále stejné podniky. Nejsou informace o nových provozovnách, 

kde by byly nabízeny služby společnic. Prostituce v nočních podnicích je v Libereckém 

kraji nejvíce provozována v oblastech Jablonec nad Nisou a Liberec. Značná část 

služeb je zákazníkům nabízena prostřednictvím internetu.  
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V oblasti prostituce na území Královehradeckého a Pardubického kraje je situace 

v roce 2018 stejná jako v předchozích letech. Trendem dnešní doby je též provozování 

prostituce na tzv. „privátech“. Prostituci provozují zejména osoby ze slabších sociálních 

vrstev, avšak v nemalé míře byly zjištěny prostitutky z řad vysokoškolských studentek. 

Na teritoriu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina se situace oproti roku 2017 výrazně 

neměnila. Trvalým trendem je migrace tzv. společnic mezi nočními kluby, což je 

způsobeno ekonomickými důvody případně vztahové problémy mezi společnicemi 

jednotlivých nočních klubů, což se nevymyká běžným zvyklostem. Výnosným obdobím 

pro poskytování sexuálních služeb v Brně a okolí je pouze období, kdy jsou pořádány 

veletrhy nebo významné mezinárodní kulturní a sportovní akce. 

V okolí Znojma je situace oproti Brnu poněkud odlišná, což je způsobeno blízkostí státní 

hranice s Rakouskem, kdy převážná většina hostů nočních klubu jsou osoby, které 

pobývají v Rakousku a noční kluby navštěvují převážně o víkendech, případně ve dnech 

státních svátků Rakouska. Začátkem roku 2018 proběhlo ze strany policie opatření 

zaměřené na noční kluby, s cílem zadokumentovat možné protiprávní jednání, na základě 

kterého byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání kuplířství dle 

§ 189 trestního zákoníku.  

Poskytování sexuálních služeb a prostituce se také v Olomouckém kraji soustřeďuje 

v soukromých privátech a nabídky těchto služeb umístěny na internetu a na sociálních 

sítích. 

Co se týče Moravskoslezského kraje, kde byla v minulosti typická příhraniční sexuální 

turistika, například v lokalitě Karvinska, v místech hraničního přechodu pro kamionovou 

dopravu s Polskem v Chotěbuzi, není již tato problematika vážným problémem. Na území 

města Karviné platí obecně závazná vyhláška o „Zákazu a poskytování sexuálních služeb 

na veřejných prostranstvích“.  

Významnou roli v předcházení rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a zlepšování 

postavení sexuálních pracovnic má nestátní nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. 

I dle podkladů poskytnutých touto organizací se stále udržuje trend privátní sféry 

a rapidně ubývá klubů. Prostituční scéna stagnuje, je do značné míry řízena poptávkou, 

která se nenavyšuje v reálném prostředí, ale spíše online. Stále se zvyšuje věk 

pracovnic, průměr je 30 let. Co se týče regionů, dominantní je Praha, Brno, Ostrava, 

pouliční scéna pak Jižní Čechy a Ústecký kraj.  

V loňském roce se organizace věnovala mapování, monitoringu, vyhledávání prostituční 

scény, rozvoji větší individuální práce v jednotlivých případech. Organizace upozorňuje na 

mnoho případů násilí ve fyzické formě. V roce 2018 došlo, z důvodu zvýšeného počtu 

pokládaných dotazů, k navýšení kapacity internetového poradenství - za loňský rok 140 

dotazů.  

Organizace R-R v roce 2018 pracovala s 3 517 klientkami (885 nových), nakontaktovala 

a začala pracovat s cca 70 priváty. Podíl žen: 82% ČR, zbytek ženy ze zahraničí 

(sestupně) Ukrajina, Rumunsko a Slovensko.  Nejvíce žen nakontaktováno v klubové 

scéně, následováno privátní scénou.  
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Z dat za rok 2018 také vyplývá, že 13% je matkami tří a více dětí. Podíl matek se nemění 

(56%), nicméně, pouhá třetina z nich se sama označuje jako samoživitelky. Výrazně klesá 

počet uživatelek drog. Ženy se pohybují nejčastěji ve věkových skupinách 26 – 35 let. 

Dále 36-45 let. Kategorie 18 – 25 tvoří cca 16%.  

Obvykle do sexbyznysu ženy vede ekonomická situace - ať už tíseň nebo potřeba. Mnoho 

z nich často říká, že je to jen dočasné řešení jejich situace. Řada z nich má dluhy, 

exekuce, nemají na nájem bytů, ani na jídlo.  

3.2 Situace v oblasti trestného činu kuplířství   

Policejní statistiky vykazují v roce 2018 celkem 34 zjištěných trestných činů kuplířství 

dle ustanovení § 189 TZ. Objasněno bylo celkem 24 případů, stíháno a vyšetřováno bylo 

33 osob (viz tabulková část, tabulka č. 1d).  

Z informace poskytnuté MS je patrné, že v roce 2018 došlo, v porovnání s rokem 2017, 

k nárůstu v počtu jak zaznamenaných případů, tak odsouzených osob za trestný čin 

kuplířství dle ustanovení § 189 TZ (dříve § 204 STZ), konkrétně bylo zaznamenáno 59 

trestných činů a odsouzeno bylo 48 osob. Trend ve vztahu k uloženým trestům zůstal 

i v roce 2018 nezměněný, kdy podmíněné tresty převyšují (42) nad nepodmíněnými (3). 

Ani jednou z obětí trestného činu kuplířství zaznamenanou v roce 2018 ve statistikách MS 

nebylo dítě. 

3.3 Situace v oblasti neoprávněného zaměstnávání cizinců 

V roce 2018 došlo k významnému nárůstu oproti předchozím letům na 21 zjištěných 

trestných činů neoprávněného zaměstnávání cizinců. Objasněno bylo 7 případů 

a stíhaných bylo 10 osob. V souvislosti s tímto trestným činem je třeba uvést, že jeho 

aplikace je vzhledem k realitě v pracovně právním prostředí limitována, a to zejména 

z toho důvodu, že toto ustanovení je vázáno na nelegální pobyt vykořisťované osoby nebo 

platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno a je 

tedy aplikovatelné jen ve vztahu k občanům tzv. třetích zemí. 

Významným subjektem v problematice potírání nelegálního zaměstnávání cizinců je též 

Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“), resp. jeho oblastní inspektoráty práce (dále 

jen „OIP“), které vykonávají kontrolní činnost v oblasti dodržování ustanovení zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zaměstnanosti“), včetně těch, která upravují podmínky výkonu práce zahraničními 

občany na území České republiky, dodržování ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a dalších 

právních předpisů upravujících pracovní a mzdové podmínky, a kontroly v oblasti 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V praxi jsou nejzávažnějšími 

porušeními pracovněprávních předpisů ta, která mohou mít užší souvislost s trestněprávní 

rovinou tj. trestný čin obchodování s lidmi a přestupky postihující umožnění výkonu 

nelegální práce. 

V roce 2018 provedl SÚIP 8 339 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního 

zaměstnávání. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 4 583 nelegálně zaměstnaných osob. 
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V roce 2018 byl zaznamenán výrazný nárůst zjištění výkonu nelegální práce cizinců 

proti roku 2017. Možnou příčinu tohoto růstu lze spatřovat v současné ekonomické 

situaci, která si žádá větší množství pracovní síly v kontrastu s rekordně nízkou mírou 

nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé se mnohdy jen obtížně snaží pokrýt potřebu 

zaměstnanců a volnou pracovní sílu tak hledají také u pracovníků ze zahraniční. 

Zaměstnávání cizinců s sebou však nese řadu povinností, a to jak pro samotné cizince, 

tak pro jejich zaměstnavatele. Inspektoři se při kontrolách setkávají se snahou obejít 

tyto povinnosti, například zneužíváním institutu vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské 

unie. Stále častěji se pak setkávají také s padělanými doklady totožnosti, které jsou 

předkládány cizinci ze zemí mimo EU a na jejichž základě by jim měl být, jakožto občanům 

členských zemí EU, umožněn volný přístup na český trh práce.  

Mezi nejčastěji zjištěné cizince pak patřily v roce 2018, a to shodně s rokem 2017, 

občané Ukrajiny (2 873 osob), dále pak občané Vietnamu (285 osob) a Moldavské 

republiky (197 osob). Mezi nejčastěji zjištěné nelegálně zaměstnané pracovníky 

z členských zemí EU patřili v roce 2018 občané Slovenska (84 osob), Rumunska (49 

osob), Bulharska (47 osob) a Maďarska (40 osob). 

Od 11. června 2017 je v platnosti bezvízový styk s Ukrajinou, který se však týká pouze 

občanů Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrického pasu. Přestože se tento bezvízový styk 

vztahuje pouze pro nevýdělečný účel pobytu, narůstají případy, kdy tito cizinci 

s biometrickým pasem přicestují do ČR a vykonávají zde závislou práci v domnění, že 

mají i volný vstup na trh práce v ČR. 

Orgány inspekce práce se při kontrolní činnosti zaměřené na nelegální zaměstnávání 

setkávaly i se zneužíváním institutu agenturního zaměstnání. Jednalo se o případy tzv. 

zastřeného zprostředkování zaměstnání, kdy namísto řádného zaměstnávání fyzických 

osob za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli jsou uzavírány obchodní vztahy. 

Snahou je nejen obcházení podmínek kladených na zprostředkování zaměstnání, ale také 

např. zastírání výkonu závislé práce cizinců ze zemí mimo EU.  

Kromě kontinuálně prováděné kontrolní činnosti byly v roce 2018 vyhlášeny 4 mimořádné 

kontrolní akce v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. První mimořádnou kontrolní 

akcí v roce 2018 byla kontrolní akce zaměřená na pracovní vykořisťování, která byla 

provedena v součinnosti s Policií ČR. Další tři mimořádné kontrolní akce nelegálního 

zaměstnávání cizinců byly realizovány ve spolupráci se Službou cizinecké policie. 

První z těchto tří kontrolních akcí byla zaměřena na oblast stavebnictví a strojírenství, 

druhá také na oblast stavebnictví a třetí pak na velkosklady a logistická centra. 

Nelegálně pracující osoby byly v roce 2018 nejčastěji zjišťovány u zaměstnavatelů 

v oborech stavebnictví (u 219 subjektů), zpracovatelský průmysl (u 159 subjektů), 

velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (u 148 subjektů), 

ubytování, stravování a pohostinství (u 112 subjektů) a profesní, vědecké a technické 

činnosti (u105 subjektů). 

Z pohledu velikosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání dopouštěli nejčastěji 

malí zaměstnavatelé (do 49 zaměstnanců) nebo zaměstnavatelé s 50-249 zaměstnanci. 

Tyto trendy se v dlouhodobém časovém horizontu výrazně nemění. 
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Na základě kontrolní činnosti uložil SÚIP v roce 2018 za porušení právních předpisů 

v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč. 

Z tohoto byly dvě pokuty ve výši 22 000 Kč uloženy fyzickým osobám za přestupek 

výkonu nelegální práce. 

Součástí plánu kontrolní činnosti pro rok 2018 SÚIP byla také oblast agenturního 

zaměstnávání. Dlouhodobě se ukazuje, že počet kontrol se zaměřením na agenturní 

zaměstnávání bez zjištění porušení zákona se pohybuje v rozmezí 40 - 45 % 

z celkového počtu, a počet kontrol se zjištěním porušení zákona v rozmezí 55 - 60 %. 

Vliv na výsledky kontrol roku 2018 měla skutečnost, že se do jejich předmětu již zcela 

promítly legislativní změny vztahující se k agenturnímu zaměstnávání platné od roku 2017. 

Základní zaměření kontrol zůstalo obdobné jako v předchozích letech, tj. orientováno na 

dodržování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců 

a kmenových zaměstnanců uživatele a na plnění formálních povinností agentur práce vůči 

GŘ ÚP. 

Od roku 2017 se mezi hlavní kontrolní priority orgánů inspekce práce zařadily také 

kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání. Do legislativy byl pojem zastřeného 

zprostředkování a s ním související přestupky zaveden až novelizací zákona 

o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 29. 7. 2017. Zastřené zprostředkování bylo 

nově definováno ustanovením § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti jako činnost právnické 

nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické 

osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání realizované 

formou zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým 

se rozumí jiná právnická či fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. 

V roce 2018 bylo provedeno celkem 268 kontrol přímo zaměřených na oblast 

zastřeného zprostředkování zaměstnání. Kontroly proběhly u 248 zaměstnavatelů. 

Zastřené zprostředkování zaměstnání, tak, jak je definováno ustanovením § 5 písm. g) 

zákona o zaměstnanosti, bylo zjištěno u 116 kontrolovaných subjektů. 

4. INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ S OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET  

Z pohledu kriminálních statistik bylo 11 identifikovaných pravděpodobných obětí 

obchodování s lidmi za rok 2018 ve věku do 18 let (4 oběti ve věku do 15 let a 7 obětí ve 

věku 15-17 let).  

Důležitou roli zastávají při řešení situace dětských obětí obchodování s lidmi kromě 

orgánů činných v trestním řízení také pracoviště OSPOD, která chrání práva a hájí zájmy 

ohroženého dítěte.  

Nejintenzivněji probíhá přímá práce s dětskými oběťmi obchodování s lidmi na úrovni 

OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které disponují dle zákona 

o SPOD největším rozsahem kompetencí. Agenda SPO je na této úrovni zajišťována 24 

hodin denně (v mimopracovní době je zde sloužena pracovní pohotovost).   

MPSV každoročně sleduje důležité statistické ukazatele o výkonu SPO, které jsou 

zpracovány v Ročním výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí s tím, že výkaz 

reflektuje stav za předchozí rok (zveřejněn na odkaze http://www.mpsv.cz/cs/7260).  

http://www.mpsv.cz/cs/7260
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Z hlediska obchodování s dětmi jsou ve výkaze sledovány: 

 počty dětí, u nichž bylo ve sledovaném roce zjištěno nebo prokázáno zneužití 

k výrobě dětské pornografie; 

 počty dětí, u nichž bylo ve sledovaném roce zjištěno nebo prokázáno zneužití 

k prostituci; 

 počty případů dětí, u nichž OSPOD podal trestní oznámení Policii ČR nebo 

státnímu zastupitelství na podezření ze spáchání trestného činu proti životu, zdraví, 

svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte (v rámci tohoto 

souhrnného ukazatele jsou sledovány i trestí oznámení na spáchání trestného činu 

podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoníku, a to konkrétně dle § 169 - svěření 

dítěte do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, § 193 – 

zneužití dítěte k výrobě pornografie, § 193a - účast na pornografickém 

představení).     

Jiné typy komerčního zneužívání dětí samostatně v rámci Ročního výkazu o výkonu SPO 

sledovány nejsou.   

Ve výkazu jsou evidovány pouze případy, které byly oznámeny a řešeny OSPOD. Počet 

zjištěných případů zneužití dětí k výrobě dětské pornografie se v roce 2018 výrazně 

zvýšil oproti roku 2017, což může být způsobeno i tím, že se daří více případů odhalovat. 

Narůst případů poukazuje na to, že je potřeba se tomuto tématu dále věnovat, a to včetně 

tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru. Oproti tomu výrazněji klesá výskyt dětské 

prostituce.  

Z hlediska věku jsou nejohroženější skupinou děti ve věkové kategorii od 6 do 15 let. 

Vyšší výskyt zneužití je z hlediska pohlaví u dívek.    

5. PODPORA ZE STRANY POMÁHAJÍCÍCH ORGANIZACÍ 

5.1 La Strada Česká republika, o.p.s. 

V roce 2018 pokračoval mezi klienty a klientkami organizace La Strada nárůst poměru 

osob z tzv. třetích zemí vůči občanům ze zemí EU. Nejpočetnější bylo zastoupení 

občanů a občanek Filipín, Vietnamu a Kyrgyzstánu. Mezi formami obchodu s lidmi 

výrazně převažovala nucená práce nad nucenou prostitucí, jednou se vyskytl nucený 

sňatek. Ve dvou případech se jednalo o specifický případ soukromé služebné osoby 

zahraničního diplomata působícího v ČR. Většina z osob s českým občanstvím 

přijatých do služeb během roku 2018 byla obchodována ve Velké Británii. 

V roce 2018 poskytovala organizace La Strada ambulantní či pobytové sociální 

služby (tj. komplex sociálních služeb a kontaktní poradenství) celkem 60 klientům 

a klientkám. Jedná se o mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem, kdy s organizací 

spolupracovalo 63 osob. Z celkového počtu 60 osob, kterým organizace La Strada 

poskytla v roce 2018 služby, využilo komplexu sociálních služeb 37 klientů a klientek 

(14 osob (7 žen a 7 mužů) pokračovalo ve spolupráci započaté již v předchozích letech, 
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23 osob (17 žen a 6 mužů) navázalo spolupráci nově). Služby kontaktního poradenství 

využilo 23 klientů a klientek. 

Co se týče národnostního složení, tak cizí státní příslušnost mělo 18 klientek a 5 klientů 

využívajících komplexu služeb organizace. V dalších 14 případech se jednalo o muže (8) 

a ženy (6) české státní příslušnosti. Česká státní příslušnost tedy zůstává mezi klienty 

a klientkami organizace La Strada nejpočetnější. Nejvíce zastoupenou skupinou cizí 

státní příslušnosti byli stejně jako v minulém roce občané Filipín (13 žen). Komplexu 

sociálních služeb dále využili občané Nigerie (3), Slovenska (1), Ukrajiny (1), Rumunska 

(1), Vietnamu (1), Nepálu (1), Pákistánu (1) a Sierra Leone (1).  

V případě občanů ČR byly zeměmi, kde docházelo k jejich vykořisťování Velká 

Británie (10), Itálie (1), Finsko (1) a Irsko (1). 

Z celkového počtu 24 žen jich 14 bylo obchodováno za účelem nucené práce (masážní 

salony, nehtová studia, kasina, hospodyně a chůvy v domácnostech), 9 za účelem 

nucené prostituce a 1 žena byla obchodována za účelem nuceného sňatku. 

Zejména u klientek nově přijatých do služeb organizace v roce 2018 početně 

převažovala nucená práce nad nucenou prostitucí, což se zdá být pozvolna 

pokračujícím trendem z předchozích let.  

U klientů se jednalo o nucenou práci a pracovní vykořisťování (restaurační zařízení - 

pomocná síla v kuchyni, automyčky, třídírny odpadu, potravinářská výroba), z toho 1 

případ se týkal soukromé služebné osoby diplomata. U 1 klienta došlo ke kombinaci 

pracovního vykořisťování a nuceného sňatku. 

Nábor u klientů a klientek české státní příslušnosti probíhá ve většině případů přes 

známé. U klientů a klientek cizí státní příslušnosti se ve většině případů jednalo o nábor 

ze strany pracovních agentur. Významnou roli v těchto případech hraje fakt, že 

spolupráce s pracovními agenturami je v některých zemích podmínkou, aby bylo občanům 

umožněno vycestovat za prací do zahraničí. Náboráři se při vyhledávání potenciálních 

obchodovaných žen dlouhodobě zaměřují na ženy, které potřebují finančně zajistit rodinu.  

Co se týče užití donucovacích prostředků, u klientek byl vyvoláván strach z českých 

orgánů činných v trestním řízení a z nelegálního pobytu na území, výhružky, 

omezování osobní svobody a odebírání dokladů. V několika případech si pachatelé 

klientky zavázali smlouvou zakazující jim ukončit zaměstnání dříve než po dvou letech pod 

hrozbou pokuty v řádech desetitisíců korun. Pachatelé rovněž vytvářeli na klientky nátlak 

v podobě fiktivních dluhů za cestu do ČR, kterými odůvodňovali odebírání mzdy. 

V neposlední řadě pachatelé vyvíjeli psychický nátlak zneužívající tíživé životní situace 

žen, které ze svých příjmů živily rodiny v zemi původu. Nejčastěji užitými donucovacími 

prostředky u klientů bylo omezování osobní svobody, fyzické násilí, zabavování 

dokladů, odpírání možnosti lékařského ošetření a ve třech případech nucené užívání 

drog. Dále minimálně v jednom případě pachatelé vyhrožovali a zastrašovali ublížením 

rodině oběti. Dále pachatelé významně zneužívali závislosti obětí plynoucí z jazykové 

bariéry. 

Z klientů a klientek, kteří v roce 2018 čerpali komplexní sociální služby, jich nejvíce 

vstoupilo do kontaktu s organizací na základě zprostředkování kontaktu policií (16 
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osob). Deset osob bylo do služeb referováno ze strany spolupracujících českých 

i zahraničních neziskových organizací (OPU, InBáze, Jako doma, britské organizace 

Hestia, Caritas Bakhita House, Medaille Trust, IOM). Přetrvává rovněž kontakt iniciovaný 

samotným klientem či klientkou (6 osob), kdy informace o organizaci a kontakt na SOS 

linku získává z terénu či od svého sociálního okolí. Dvě klientky byly referovány ze strany 

ambasády jejich domovského státu, 2 klientky byly referovány ze strany MZV a MV 

a jeden klient byl do služeb referován na základě informací získaných od své advokátky. 

Celkem 31 klientů a klientek využívajících v roce 2018 komplexu služeb organizace 

spolupracovalo s policií, 29 osob s Policií České republiky a 9 z nich současně také 

s policií ve Velké Británii. Další 2 klienti spolupracovali pouze s policií ve Velké Británii. 

V roce 2018 terénní tým La Strada realizoval depistáže v prostředích skladového 

hospodářství a logistiky (velkosklady u hlavních dopravních tahů), potravinářského 

průmyslu a třídění odpadu, automobilovém průmyslu, sezonních zemědělských 

prací a zahradnictví, v prostředí pouliční žebroty a drobné kriminality, v masážních 

salonech a na vytipovaných ubytovnách. Terénní výjezdy byly uskutečněny též do 

příhraničních obcí, kde jsou ve dvou, třech domech na samotě ubytováváni lidé bez 

domova a/nebo s nějakým mentálním či fyzickým handicapem, z jejichž práce někdo jiný 

kořistí. 

V potravinářském průmyslu byly v některých lokalitách zaznamenány změny jak 

národnosti osob zaměstnávaných ve výrobě, tak i způsobu jejich zaměstnávání, kdy místo 

již etablovaných pracovníků a pracovnic agentur (Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, 

Bulharsko) jsou přiváženi pracovníci a pracovnice z Jižní Asie, kteří jsou nabíráni přímo do 

kmenového stavu firmy. Fakticky jsou však prostřednictvím koordinátora udržováni 

mimo kolektiv ostatních spolupracovníků a ani jejich pracovní podmínky nejsou 

standardní a srovnatelné s ostatními kmenovými zaměstnanci. Hlavními prostředky 

donucení k akceptování substandardních podmínek jsou především izolace, vázanost 

zaměstnanecké karty na konkrétní firmu a pracovní pozici a značný dluh v zemi 

původu (někteří z kontaktovaných pracovníků zaplatili za zprostředkování práce v ČR až 

10.000 Eur). 

Skupinu osob zaměstnávaných v domácnostech, na niž se v tomto období terénní tým při 

své práci také zaměřoval, lze rozdělit na dvě poměrně specifické podskupiny. Jedná se 

o domácí pracovnice a pracovníky (migrantky a migranty velmi často pocházející 

z Jihovýchodní Asie) starající se o domácnost, v níž i žijí (práce uvnitř i okolo domu, 

péče o děti majitelů apod.) a osoby bez domova (zpravidla starší muže státní příslušnosti 

ČR, SR, PL…) ubytovávané v soukromých objektech za účelem jejich vykořisťování při 

práci na rekonstrukcích těchto objektů i v jiných odvětvích (např. pracují na jiných 

stavbách, v lese, připravují palivové dříví na prodej apod.). Nábory osob české 

a slovenské, potažmo dalších národností, za účelem jejich vykořisťování v soukromých 

objektech probíhají přímo na území ČR, zpravidla kolem organizací poskytujících 

sociální služby osobám bez domova a bez přístřeší. V některých případech byli 

identifikováni náboráři i přímo uvnitř těchto služeb, kam se infiltrují pod záminkou čerpání 

služby a následně své „spoluklienty“ rekrutují na různé druhy prací v ČR i zahraničí 

(typicky např. ve Velké Británii). 
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Ve skladových a logistických areálech a zahradnictvích je stále patrný trend 

zaměstnávání především osob z Ukrajiny pobývajících v ČR na základě krátkodobých 

víz do 90 dnů. Podle informací, které kontaktované osoby sdělovaly, jsou pro 

zprostředkovatele a agentury krátkodobé pobyty pravděpodobně výhodné, protože jejich 

zisk plyne mimo jiné i ze stále se opakujícího koloběhu zajišťování dokumentů, práce 

a ubytování za úplatu. 

Co se týče další podpory ze strany organizace, La Strada v roce 2018 spustila 

k Evropskému dni boje proti obchodu s lidmi dne 18. října chatovací místnost. Chat 

spravovaný na platformě E-linky má přispět zejména k rozšíření působnosti linky La 

Strada mezi mladší klientelou, pro kterou je kontakt po telefonu příliš osobní. 

Zároveň byl zvolen chat jako kanál, kde probíhá komunikace v reálném čase a není k ní 

potřeba SIM karta, ale pouze připojení k internetu. Za krátké období našeho působení na 

platformě E-linky nás přes chat kontaktovalo 6 klientů a klientek. Pro dosavadní 

komunikaci na chatu je příznačné, že se jednalo o více krizové situace než v případě 

ostatních forem kontaktů. 

V roce 2018 pokračovala realizace projektu v rámci dotačního řízení Ministerstva 

spravedlnosti „Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování 

s lidmi“. Poskytované právní informace se týkají mimo jiné možností účasti na trestním 

řízení vůči pachatelům těchto trestných činů (v procesním postavení svědek, poškozený, 

zvlášť zranitelná oběť) a možnosti domáhání se náhrady škody vůči pachatelům. Služba 

se zaměřuje na pomoc a podporu obětem trestné činnosti, které povedou k postupnému 

návratu obětí trestné činnosti do běžného života a dosáhnutí represe vůči pachatelům 

trestného činu obchodování s lidmi. Projekt umožňuje detailní práci s klientelou, která je 

u obětí obchodování s lidmi a osob, které zažívají pracovní vykořisťování, podstatná. 

Umožňuje věnovat čas tomu, aby klientkám a klientům byla vysvětlena role policie, 

státního zástupce, důvěrníka a zmocněnce a objasněn průběh trestního procesu. Takto 

se v řadě případů daří do velké míry rozptýlit nedůvěru vůči orgánům činným 

v trestním řízení a dalších osob zúčastněných na trestním procesu. 

La Strada se často setkává s klientelou, která byla obchodována v zahraničí. 

Prostřednictvím našich partnerů získáváme pro klienty a klientky informace o právech 

poškozeného v trestním řízení v zemích, kde je případ řešen. V rámci mezinárodních 

případů poskytujeme asistenci v komunikaci s policií, která řeší případy 

obchodování v zahraničí. V případech, kdy policie sama udržuje kontakt s poškozeným, 

se se souhlasem klienta účastníme předávání informací o postupu ve vyšetřování. Dále 

také klientům asistujeme při návrzích na náhradu škody způsobenou v důsledku 

obchodování s lidmi v zahraničí, především ve Velké Británii. Jedná se především 

o žádost CICA (Criminal Injuries Compensation Authority), při které je nezbytná 

komunikace a spolupráce mezi právním zastoupením klienta ve Velké Británii, klientem 

a právním zastoupením klienta v České Republice. 

5.2 Arcidiecézní charita Praha  

Arcidiecézní charita Praha v rámci projektu Magdala v roce 2018 identifikovala 3 

pravděpodobné oběti obchodování s lidmi, které však nechtěly být zařazeny do 
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Programu ani spolupracovat s OČTŘ. Z předchozího roku pokračovala spolupráce se 

2 pravděpodobnými oběťmi obchodování s lidmi, kterým byly poskytovány komplexní 

služby. Dvě klientky, kterým organizace poskytovala služby, měly každá 3 děti. Mezi 

klienty projektu Magdala převažovaly ženy pocházející z ČR, Slovenska a Ukrajiny. 

Průměrný věk těchto osob byl 31 let. 

Organizace v roce 2018 dlouhodobě pracovala s klienty s psychiatrickou nebo jinou 

diagnózu, dále pak s ženami, které byly v situaci prostituce a domácího násilí 

a aktuální situaci řešily.  

Projekt Magdala se soustředil hlavně na návrat těchto osob do běžného života. 

Migrační poradenské centrum Charity v roce 2018 žádné obchodované osoby 

nezaznamenalo. 

V roce 2018 Poradna Magdala dokončila databázi obětí obchodu s lidmi a zabývala se 

prací s daty v této databázi, na níž spolupracovala v rámci projektu Pan-European 

Victim Case Management System (PE VCMS) s britskou organizací Unseen. Databáze 

sjednocuje sledované pojmy, které každoročně vyžaduje Evropská komise a v jednotlivých 

zemích i institucích nemají jednotný výklad, zlepšuje a zkvalitňuje práci s oběťmi 

a evaluuje činnost poskytovatelů. 

5.3 Diakonie Českobratrské církve evangelické  

Diakonie ČCE Středisko celostátních programů a služeb již od roku 2011 realizuje sociální 

službu azylového bydlení pro muže, páry a ženy, kteří jsou obchodováni na trhu práce 

a pracovně vykořisťováni. V roce 2018 byla pobytová služba azylového bydlení 

poskytnuta 36 osobám. Šlo o 11 žen a 25 mužů, průměrný věk byl 42 let. Nejvíce osob 

bylo z Bulharska (30) dále pak z Rumunska (4), Slovenska (1) a ČR (1). Nejčastěji 

řešenými problémy klientů byla nevyplacená mzda (14), podvod (8), krize v souvislosti 

s pracovním vykořisťováním (5), nevyplacené nemocenské v souvislosti s pochybením 

agentury (2), zadržování dokladů (3), oběť trestné činnosti (1), ohrožení obchodem 

s lidmi (2), obchodování s lidmi (1). 

Pracovníci v průběhu roku realizují pravidelné terénní výjezdy do všech lokalit v rámci 

České republiky. Přednostně je však terén zaměřen na mapování rizikových lokalit a míst, 

kde je vysoký výskyt zahraničních pracovníků a může docházet k různým formám 

vykořisťování. Jedná se zejména o ubytovny, jiná ubytovací zařízení, logistické areály, 

dále se obrací na bývalé klienty, kteří mají cenné informace o místech s potencionálním 

rizikem vykořisťování. Pracovníci azylového domu uskutečnili v roce 2018 celkem 595 

terénních výjezdů v těchto krajích: Hlavní město Praha (13), Středočeský kraj (29), 

Pardubický kraj (2), kraj Královéhradecký (1), Liberecký kraj (1), Ústecký kraj (8), 

Karlovarský kraj (2), Plzeňský kraj (2), kraj Vysočina (3), Jihomoravský kraj (7), Jihočeský 

kraj (2). V terénu bylo osloveno přibližně 500 osob a distribuováno více než 5000 kusů 

informačních letáků do ubytoven i institucí po celé ČR. 

                                            

5
 V rámci jednoho terénu se realizují výjezdy do více krajů. 
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Služba terénní krizové pomoci poskytla v roce 2018 pomoc 138 klientům v celorepublikové 

působnosti. V Praze to bylo 85 klientů, v Brně 18 klientů a v Plzni 35 klientů. Šlo o 56 žen 

a 82 mužů. Nejvíce osob bylo z Bulharska (121), dále pak z Rumunska (6), z České 

republiky (3), ze Slovenska (2), z Ukrajiny (3), z Ruska (1), z Makedonie (1) a z Íránu (1). 

Z těchto osob se 14 nacházelo v ohrožení obchodem s lidmi.  

Pracovníci Diakonie SCPS se snaží řešit problémy obchodovaných lidí komplexním 

přístupem a nedílnou součástí této práce je právě asistence při uplatňování práv – 

zajišťování dokladů, zprostředkování právní pomoci i případná asistence při trestním 

řízení. 

Co se týče zaznamenaných trendů v rámci pravidelných terénních výjezdů, tak mezi 

uživateli služeb převažují občané Rumunska a Bulharska, kteří pracují bez pracovní 

smlouvy, na základě ústních dohod, nebo mají smlouvy, které jsou sepsány účelově 

tak, aby zajišťovaly především ochranu zprostředkovatele v případě vzniku konfliktu 

mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Smlouvy jsou pracovníkům (cizincům) předkládány 

v češtině a ti nejsou s jejich obsahem seznamováni. Většina pracovníků tedy vychází 

z ústních dohod, které vznikly na počátku pracovního vztahu, což následně vede ke vzniku 

konfliktů mezi zainteresovanými stranami a ztěžuje vymahatelnost nároků. Velmi často 

dochází k tomu, že agentury práce zneužívají neznalosti pracovně-právního prostředí 

ČR a neinformovanosti svých zahraničních pracovníků. V průběhu pracovního vztahu jsou 

těmto osobám mzdy různě kráceny (ubytování, pokuty, neplnění norem, které se mění 

apod.), nebo nejsou vyplaceny vůbec, naopak jsou pracovníci vyzývání k uhrazení 

dlužných částek, které tímto krácením vznikají. Nábor velmi často probíhá ústně 

v zemích původu, ale i prostřednictvím inzerce dopravních firem, které zároveň zajištují 

kontakt na „zaměstnavatele“. K běžným problémům patří nevyplacení mzdy za poslední 

měsíc, kdy pracovní poměr skončí k poslednímu dni k měsíci a zaměstnavatel trvá na tom, 

že si zaměstnanec může výplatu vyzvednout až ve výplatní termín nebo že výplata bude 

zaměstnanci zaslána do země původu (k čemuž zpravidla nedojde). Případně 

zaměstnavatel zneužije situace, že zaměstnanec odjíždí do země původu a „na poslední 

chvíli“ si strhne pokuty za údajné prohřešky proti disciplíně, protože zaměstnanec po 

odjezdu již nebude mít možnost se bránit. Jsou však i zaměstnavatelé (včetně agentur), 

kteří deklarují, že veškeré vypořádání jsou schopni zajistit v den ukončení pracovního 

poměru.  

Opakovaným problémem bývá odebírání osobních dokladů (např. pokud 

zaměstnanec ukončí pracovní poměr dříve, musí se „vyplatit“, aby dostal doklad zpět, aj.), 

objevují se také stížnosti na vyhrožování fyzickým násilím v případě, kdy se pracovníci 

snaží domoci svých práv nebo když odcházejí k jinému zaměstnavateli a „přetahují“ 

s sebou další zaměstnance.   

6. FINANČNÍ ZDROJE 

6.1 Finance poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR 

Ministerstvo vnitra financuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Na 

služby v rámci tohoto Programu včetně preventivních aktivit byla v roce 2018 vynaložena 

částka 1 425 834 Kč.  



 
20 

6.2 Finance poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

V roce 2018 byly ze strany MPSV poskytnuty dotace organizacím, jejichž cílová 

skupina jsou zejména oběti obchodu s lidmi v celkové částce 8 574 103 Kč.  Přehled 

o finančních prostředcích poskytnutých těmto organizacím v roce 2018 nabízí tabulková 

část (tabulka č. 6a)  

Nutno podotknout, že MPSV v rámci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb 

podporuje i celou řadu jiných organizací, které uvádějí oběti obchodování s lidmi jako 

jednu z cílových skupin. Přehled o počtu těchto služeb viz tabulková část, tabulka č. 6b).   

Dětské oběti obchodování s lidmi lze zařadit do kategorie týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných dětí a poskytovatelé registrovaných služeb zastávají významnou roli 

v pomoci této cílové skupině. MPSV každoročně vypisuje dotační řízení na podporu 

poskytování sociálních služeb pro jejich poskytovatele, bez ohledu na jejich právní formu. 

Celková alokace závisí na kondici státního rozpočtu, v posledních letech se pohybuje 

okolo částky 8 mld. Kč. Toto dotační řízení je realizováno na základě § 101a a § 104 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

MPSV má ve své gesci též dotační program Rodina, z něhož lze financovat služby 

realizované i pro oběti zneužívání, včetně nezletilých obětí komerčního zneužívání. Cílem 

tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a podpůrného charakteru. 

Tyto služby by měly mimo jiné posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné 

vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově. Dotační titul má dvě dotační 

oblasti, a to oblast Preventivní aktivity na podporu rodiny a oblast Podpora práce s dětmi 

a rodinami v oblasti SPO, která je z hlediska ochrany komerčně zneužitých dětí vedených 

v evidenci OSPOD významnější. Jejím hlavním cílem je podporovat přímou práci 

s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené zejména na rozvoj metod přímé 

práce s dětmi při řešení případů dětí a rodin, které jsou v agendě SPO. Výše podpory 

z uvedeného dotačního titulu v roce 2018 byla 96 488 057 Kč. 

MPSV v rámci dotací ze státního rozpočtu, ale i prostředků z Evropských sociálních fondů 

financuje provoz sociálních služeb, služeb pro rodiny a seniory bez ohledu na národnostní 

příslušnost. Služby jsou mimo jiné zaměřeny na osoby ohrožené na trhu práce, ohrožené 

sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené a jejich integraci.  

7. PREVENCE A VZDĚLÁVÁNÍ  

V následujících kapitolách se nachází informace o vzdělávacích aktivitách, výzkumech, 

osvětových aktivitách, informačních kampaních, koordinovaných aktivitách v ČR i na 

mezinárodní úrovni.  

7.1 Vzdělávání 

Také v roce 2018 byly pořádány vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku 

obchodování s lidmi, a to ve spolupráci se státními institucemi a nevládními organizacemi 

z ČR, ale také za spolupráce s partnery z mezinárodního prostředí. Cílem bylo informovat 

o aktivitách MV v oblasti obchodování s lidmi, o fungování a zefektivňování Programu, 

možnostech podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a aktuálních trendech v oblasti 
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obchodování s lidmi. Stěžejním tématem bylo také informovat o možnostech a způsobu 

identifikace potenciálních obětí relevantními profesními skupinami, které při výkonu své 

profese mohou s těmito případy vejít v kontakt. 

Policejní vzdělávání  

V rámci policejního vzdělávání se uskutečnilo setkání specialistů na obchodování 

s lidmi - policistů NCOZ (včetně expozitur), specialistů krajských policejních 

ředitelství, zástupců odborů cizinecké policie a styčných důstojníků pro menšiny. 

Cílem byla výměna informací k situaci v oblasti obchodování s lidmi v jednotlivých 

regionech, prezentace úspěšných případů a podání informací k plánovaným akčním dnům 

EMPACT THB 2018 v oblasti pracovního vykořisťování. 

Specialisté NCOZ se též každoročně účastní lektorské činnosti se zaměřením na 

obchodování s lidmi při vzdělávání policistů specializačního kurzu Národní 

protidrogové centrály SKPV PČR.  

V roce 2018 proběhlo též instrukčně metodické zaměstnání specialistů na 

obchodování s lidmi za účasti policistů NCOZ (včetně expozitur), specialistů 

krajských policejních ředitelství, zástupců odborů cizinecké policie a styčných 

důstojníků pro menšiny, příslušníků ÚSKPV a OMPS, státních zástupců 

a pracovníků MV ČR (odboru bezpečnostní politiky, odboru azylové a migrační 

politiky a odboru prevence kriminality), oblastního inspektorátů práce pro 

Jihočeský kraj a Vysočinu. Cílem byla výměna informací k situaci v oblasti obchodování 

s lidmi v jednotlivých regionech, prezentace úspěšných případů, aktuální informace 

k Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR.  

V daném roce se čtyřikrát uskutečnilo několikadenní expertní jednání v rámci projektu 

Europolu EMPACT THB, kde jsou řešeny aktuální informace k problematice obchodování 

s lidmi. Jedno z expertních jednání bylo zaměřené přímo na finanční vyšetřování 

a zajišťování hodnot v souvislosti s trestným činem obchodování s lidmi. Jednání 

bylo zaměřeno na výměnu informací mezi experty na potírání trestného činu obchodování 

s lidmi, specialisty na finanční šetření a dozorových státních zástupců, týkajících se 

zlepšení výsledků na poli finančního vyšetřování jako součásti boje proti obchodu s lidmi 

a rozbití kriminální struktury získáním důkazů a zvyšováním zajištěných hodnot 

pocházejících z trestné činnosti. 

Významnou roli při policejním vzdělávání v oblasti boje proti OSL hraje metodik NCOZ na 

úseku OSL. Ten se v roce 2018 účastnil přednáškové činnosti ke kazuistikám týkajících 

se různých forem obchodování s lidmi, k identifikaci obětí (specifika najímání 

a získávání pozdějších obětí, zvláště zranitelné skupiny osob), k přijímaným opatřením 

v České republice a k možnosti pomoci obětem na kurzu pro styčné důstojníky pro 

menšiny, na školení Státního úřadu inspekce práce, na kurzu členů pracovních 

skupin I. Služby pořádkové policie.  

Justiční vzdělávání  

Justiční vzdělávání v dané problematice má již více než desetiletou tradici a je realizováno 

zejména prostřednictvím pravidelných akcí Justiční akademie, tedy vzdělávacích akcí 

určených pro soudce a státní zástupce. Vzdělávání justičních a právních čekatelů, které se 
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uskutečňuje prostřednictvím Justiční akademie, není povinné. Ve smyslu vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů 

a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, má justiční 

čekatel povinnost prohlubovat své odborné znalosti a dovednosti, avšak z uvedeného 

nelze bez dalšího dovodit jeho povinnost absolvovat na Justiční akademii v rámci 

přípravné služby konkrétní vzdělávací akci. Rozhodnutí o účasti justičního čekatele na 

jednotlivých seminářích Justiční akademie (a tedy i výběr tématiky vzdělávací akce) je 

zcela na předsedovi příslušného soudu.   

V roce 2018 se Justiční akademie věnovala problematice obchodování s lidmi 

v rámci jednodenního semináře s mezinárodním lektorským obsazením (Velká Británie) s 

názvem „Obchodování s důrazem na pracovní a další formy vykořisťování“, 

zaměřený na témata: aktuální situaci v oblasti obchodování s lidmi z pohledu NCOZ, 

situace v Evropě z pohledu EUROJUSTu, společné vyšetřovací týmy v oblasti 

obchodování s lidmi, Program podpory a ochrany obětí OSL MV ČR, Národní referenční 

mechanismus a péče o oběti v UK, kazuistiky s důrazem na dokazování (vybrané případy 

řešené v ČR i UK), méně časté formy obchodování s lidmi (nucené žebrání, nucené 

sňatky, nucení k páchání trestné činnosti nebo podvody např. na sociálních dávkách).  

Další dva semináře zajištěné justiční akademii se věnovaly problematice výslechu zvlášť 

zranitelných obětí trestných činů a byly zaměřené na problematiku syndromu CAN, CSA, 

problematiku obětí, psychickou traumatizaci obětí kriminality, problematiku pachatelů, 

odhalování, vyšetřování trestné činnosti v rámci zvlášť zranitelných obětí, práci s oběti - 

specifika přístupu, civilní řízení vs. trestní řízení zvlášť zranitelných obětí z pohledu 

soudce. 

Státní zástupci se pravidelně zúčastňují strategických seminářů a schůzek pořádaných 

Eurojustem k problematice obchodování s lidmi a nelegální migrace. 

Další vzdělávací aktivity  

Problematika obchodování s lidmi je vždy nedílnou částí konzulárního vzdělávání. 

Přednášky věnované této problematice zajišťuje Ministerstvo vnitra. Konzulární vzdělávání 

probíhá na více úrovních. Základním druhem konzulárního vzdělávání je tzv. 

předvýjezdového školení, které se realizuje formou třítýdenních kurzů. Stejně jako 

v předchozích letech, se i v roce 2018 na přednáškách podíleli kromě zástupců MV také 

zástupce IOM. Přednášky byly zaměřeny na seznámení se s formami a projevy 

obchodování s lidmi, s možnostmi pomoci obětem obchodování s lidmi, se systémy 

podpory těmto obětem. Konzulární pracovníci byli rovněž informováni o možnostech 

spolupráce ZÚ s příslušnými organizacemi, které se obchodem s lidmi zabývají a mohou 

v případě potřeby obětem poskytnout následnou pomoc. 

V roce 2018 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Krajskými úřady krajů Ústeckého, 

Plzeňského a Moravskoslezského, Policie ČR, nevládní neziskovou organizací La 

Strada a mezivládní organizací IOM uskutečnilo 3 semináře k problematice 

obchodování s lidmi. Semináře, jež byly určené zejména terénním sociálním 

pracovníkům, pracovníkům kraje zapojených do prevence kriminality a specialistům 

z řad Policie ČR, si kladly za cíl: upozornit na obchodování s lidmi, informovat o jeho 

nejčastějších formách, poukázat na rizikové situace, které obchodování s lidmi 
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předcházejí, přiblížit možnosti identifikace obětí obchodování s lidmi a představit základní 

nástroje institucionalizované pomoci obětem obchodování s lidmi, zejména Program 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR.  

S problematikou obchodování s lidmi a možnostmi pomoci obětem této trestné 

činnosti seznámil zástupce Ministerstva vnitra ČR též účastníky setkání 

multidisciplinárních týmu pro oběti trestných činů, které se konaly v Liberci a Ústí 

nad Labem. 

La Strada realizovala jednodenní seminář s akreditací MPSV pro pracovníky 

a pracovnice Správy uprchlických zařízení MV ČR. 

7.2 Prevence  

Každoročně jsou za finanční podpory MV prováděny rozsáhlé preventivně-informační 

aktivity o obchodování s lidmi. Součástí preventivních aktivit Programu je také odborné 

sociální poradenství pro potenciální oběti obchodování s lidmi a krizová pomoc.  

V roce 2018 pracovníci Arcidiecézní charity uskutečnili 13 přednášek jak pro 

studenty základních a středních škol, tak i pro klienty v rámci programu Dejte šanci 

dětem ulice. S problematikou obchodování s lidmi seznamovali též potenciální oběti 

obchodu s lidmi - ženy bez domova.  

Diakonie v rámci preventivních aktivit používala v roce 2018 nové letáky pro klienty 

do terénu, letáky pro organizace a pracovně právní karty, jež informují o všech 

podstatných tématech.  

La Strada se v roce 2018 zaměřila především na mladé lidi vstupující na trh práce.  

V rámci primární prevence na středních a vyšších odborných školách v Praze bylo 

proškoleno během 23 seminářů celkem 426 studentů z 9 škol.  Zejména pro účely 

primární prevence byl vytvořen prevenční a vzdělávací videospot v české a anglické 

verzi zvyšující povědomí mladých lidí o podobách obchodu s lidmi a krátký komiks 

ilustrující rizika při práci v zahraničí na příkladu práce v domácnosti na pozici au-

pair. Prevenční přednášky navazovaly také na projekt Prevence obchodování s lidmi u 

mládeže podpořený Magistrátem hlavního města Prahy.  

Preventivní činnost ze strany Policie ČR, zejména pak NCOZ byla prováděna jak 

prostřednictvím součinnostních kontrolních akcí a jejich koordinováním v zájmovém 

prostředí, tak i formou přednášek na školách apod. 

Akční dny v rámci EMPACT EUROPOL THB proběhly jak k pracovnímu vykořisťování, tak 

také k vykořisťování sexuálnímu. Tyto akční dny jsou organizovány ve stejnou dobu ve 

všech členských státech Evropské unie a jsou kontrolovány prostory a místa, kde se může 

obchodování s lidmi vyskytovat. V rámci akčních dnů zaměřených na pracovní 

vykořisťování byly kontrolovány skladové provozy, výrobní závody, zemědělské provozy 

a další. Při akčních dnech zaměřených na vykořisťování sexuální proběhly kontroly 

v nočních podnicích, barech a dalších místech s předpokladem výskytu prostituce. Při 

obou akcích se získávaly poznatky důležité pro zamezování, odhalování a dokumentování 

trestných činů obchodování s lidmi dle § 168 trestního zákoníku a kuplířství dle § 189 

trestního zákoníku, ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným činům. 
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Zapojeny byly kromě NCOZ také inspektoráty práce, specialisté krajských ředitelství na 

obchodování s lidmi a odbory cizinecké policie krajských ředitelství P ČR.  

Preventivní činnost Policie ČR probíhala i v několika dalších rovinách. Přednášky 

preventistů na základních a středních školách, na odborných seminářích určených 

široké veřejnosti, kontrolní činnosti směřované do zájmového prostředí - noční 

kluby, místa provozování pouliční prostituce, sociálně vyloučené lokality, ubytovny pro 

zahraniční pracovníky apod. Kontrolní činnost probíhala ve spolupráci se specialisty 

z OOK SKPV krajských ředitelství a specialisty příslušníky OCP a styčnými důstojníky pro 

menšiny z OPP. Dále Policie ČR využívala městské kamery ve spojitosti se zvýšeným 

pohybem hlídek Policie ČR a hlídek městské policie na zájmových místech a v předem 

vytipovaných lokalitách. Docházelo též k monitoringu internetových inzertních 

portálů, seznamek a inzerce v tisku se zaměřením na nabízení sexuálních služeb za 

úplatu. 

Zařízení pro děti – cizince (dále jen „ZDC“) v rámci prevence obchodování s dětmi 

a zneužívání dětí klade důraz zejména na jazykové kompetence klientů. Jsou tedy 

realizována pravidelná doučování českého jazyka. V rámci výuky odborných předmětů 

jsou probírána související témata. V rámci individuální i skupinové práce s dlouhodobými 

klienty se ZDC zaměřuje zejména na prevenci rizik souvisejících s integračním procesem. 

K tomu slouží mnohé socializační programy. ZDC poskytuje terapeutické služby, program 

přípravy na odchod ze zařízení a další služby dle individuálních potřeb klientů.  

V rámci prevence rizik jsou ve spolupráci s jinými organizacemi pořádány různé semináře 

a workshopy zaměřené na zvýšení povědomí rizik spojených s životem v Evropě. 

Průběžně je klientům poskytováno právní a sociální poradenství.   

Orgány státní správy resortu MPSV působí preventivně proti obchodování s lidmi  

na území ČR i v zahraničí zejména prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti  

o právech a povinnostech, o rizicích a možnostech řešení nepříznivých životních situací 

spojených se zaměstnáváním (i zahraničních pracovníků) v ČR. Děje  

se tak zejména pomocí internetových portálů, jako je Integrovaný portál MPSV, webové 

stránky MPSV/Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“), EURES (Evropských 

služeb zaměstnanosti), Státního úřadu inspekce práce (dále  

jen „SÚIP“), webových stránek www.cizinci.cz apod. 

Zástupci MPSV průběžně v roce 2018 poskytovali osobní i telefonické konzultace tazatelům, 

dále se aktivně zapojovali do akcí - seminářů a konferencí, v rámci kterých předávali 

odborné i laické veřejnosti aktuální informace v souvislosti s potenciálním výskytem 

nelegálního zaměstnávání cizinců na území ČR.   

MPSV se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra podílelo na aktualizaci informačních materiálů 

majících i preventivní funkci, jako byl např. leták poskytující informace zaměstnavatelům, 

kteří mají zájem zaměstnávat cizince na území v ČR. 

Jelikož v poslední době roste počet obětí obchodování s lidmi původem z Filipín, 

navázala Česká ekonomická a kulturní kancelář na Tchaj-wanu a zastupitelský úřad 

na Filipínách v rámci prevence obchodování s lidmi spolupráci s organizací La 

Strada. Nejdříve se uskutečnila výměna obecných informací a došlo k zaslání materiálů 

http://www.cizinci.cz/
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k distribuci (především kartičky s vytištěnými základními údaji a kontakty na help linku – 

v angličtině), které jsou společně s krátkým objasněním předávány všem žadatelům 

o dlouhodobé vízum v rámci pohovoru, tak aby případné oběti věděly, na koho se mohou 

také obrátit. 

8. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A ROZSUDKY SOUDŮ V PŘÍPADECH 

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 

Z důvodu větší přehlednosti dělíme tuto část na oblast vnitrostátní a mezinárodní právní 

úpravy.6 

8.1 Vnitrostátní úprava 

Zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2019, 

byly rozšířeny důvody pro stavění promlčecí lhůty, kdy se do promlčecí doby nebude 

započítávat doba, po kterou je oběť trestných činů těžkého ublížení na zdraví, 

nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy, zavlečení, vydírání 

a útisku, mladší 18 let, a to v rozsahu, v jakém to požaduje Istanbulská úmluva 

(tj. zmrzačení pohlavních orgánů, sterilizace, nedovolené přerušení těhotenství bez 

souhlasu těhotné ženy, zavlečení spáchané za účelem donucení jiného k sňatku, vydírání 

nebo útisk spáchaný za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku 

směřujícímu k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních 

orgánů). Istanbulská úmluva rovněž požaduje trestnost jednání spočívajícího 

v (úmyslném) donucení jiného k manželství a vylákání jiného na území některé smluvní 

strany nebo jiného státu, než je stát jeho pobytu, za účelem jeho donucení k uzavření 

manželství. Donucení k manželství je již podle stávající právní úpravy postihováno 

prostřednictvím obecně formulovaného trestného činu vydírání (§175 trestního zákoníku); 

pokud jsou naplněny znaky obchodování s lidmi, pak je takové jednání postižitelné i podle 

trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku). Vylákání jiného do cizího 

státu za účelem jeho donucení k sňatku (jak vyžaduje čl. 37 odst. 2 Úmluvy) je podle 

stávající právní úpravy trestně postižitelné pouze částečně jako trestný čin zavlečení podle 

§ 172 trestního zákoníku, pokud je osoba zavlečena z nebo do České republiky. Proto byl 

tento trestný čin rozšířen tak, aby postihoval i případy, kdy je osoba vylákána z nebo do 

jiného státu, než je Česká republika, za účelem donucení k sňatku.  

V druhé polovině roku 2018 byly započaty legislativní práce na návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů související s transpozicí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou 

se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.  Cílovým 

stavem navrhované právní úpravy je dosažení harmonizace s unijním právem 

a optimalizace administrativních opatření, která byla v České republice v souvislosti 

                                            

6
 Podklady pro zprávu v této části byly aktualizované k datu 15. února 2019. 
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s vysíláním zaměstnanců v rámci poskytování služeb zavedena, takovým způsobem, aby 

při snížení administrativní zátěže tuzemských subjektů byly reflektovány požadavky na 

efektivní kontrolu dodržování dotčených právních předpisů státních orgánů. 

8.2 Mezinárodní úprava 

Dne 1. 3. 2018 vstoupila pro Českou republiku v platnost Úmluva Rady Evropy proti 

obchodování s lidskými orgány, která byla publikována pod č. 11/2018 Sb. m. s. 

Úmluva se zaměřuje na trestněprávní otázky spojené s obchodováním s lidskými orgány, 

ochranu práv obětí obchodu s lidskými orgány a podporu spolupráce na národní 

i mezinárodní úrovni. Úmluva především požaduje trestněprávní postih celé škály jednání, 

která s nezákonným obchodem s lidskými orgány souvisí. Úmluva tak mj. stanoví 

povinnost členským státům zajistit trestnost úmyslného odběru lidského orgánu z těla 

žijícího či zemřelého dárce, pokud je odběr proveden bez svobodného, informovaného 

a specifického souhlasu žijícího či zemřelého dárce, nebo pokud v případě zemřelého 

dárce odběr není povolen vnitrostátním právem; dále pokud výměnou za odběr orgánu 

žijící dárce nebo třetí strana obdrželi nebo jim byl nabídnut finanční prospěch nebo 

srovnatelná výhoda; a také pokud výměnou za odběr orgánu z těla zemřelého dárce třetí 

strana obdržela nebo jí byl nabídnut finanční prospěch nebo srovnatelná výhoda. 

Pro Českou republiku je z pohledu obchodování s lidmi dlouhodobě nejvýznamnější 

cílovou zemí Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Proto došlo v listopadu 

2018 ze strany ČR k podpoře výzvy britské ministerské předsedkyně nazvané „A Call 

to Action to End Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking“.  

Ministr vnitra se 2. května 2018 zúčastnil ministerské konference rabatského procesu v 

marocké Marrákeši, kde došlo k přijetí Marrákešské politické deklarace a 

Marrákešského akčního plánu do roku 2020. Jednou z domén Marrákešského akčního 

plánu je Prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s 

lidmi v Evropě. V rámci této domény jsou pak stanoveny dva specifické cíle. Cíl 7: 

Budovat kapacity veřejných institucí s kompetencí v oblastech integrovaných hraničních 

řízení a předcházení a potírání pašování a obchodování s lidskými bytostmi v Evropě a Cíl 

8: Zlepšit ochranu migrantů a osob, kteří potřebují mezinárodní ochranu, kteří byli 

pašováni, a obětí obchodování s lidmi. 

8.3 Rozsudky soudů 

Statistika Ministerstva spravedlnosti uvádí v roce 2018 celkem 19 případů trestného činů 

obchodování s lidmi.  Dle ustanovení § 168 TZ bylo pravomocně odsouzeno celkem 

16 osob. Z hlediska regionálního rozložení spadají tyto kauzy do místní příslušnosti 6 

krajských soudů, a to krajského soudu v Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem, Plzni, 

Českých Budějovicích a městského soudu v Praze.  

Níže jsou pro ilustraci uvedeny dva případy včetně vybraných částí odůvodňujících druh 

a výši uloženého trestu.  

Oba níže uvedené případy představují formu obchodování s lidmi za účelem tzv. 

sexuálního vykořisťování (§ 168, odst. 2, písm. a) TZ). Druhou nejčastější formou 
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vyskytující se na území ČR je tzv. obchodování s lidmi za účelem pracovního 

vykořisťování (§ 168, odst. 1 a 2, písm. d, e TZ).   

8.3.1 Kazuistika č. 1 – 4T7/2017 (Krajský soud v Plzni) 

Oběť: žena, občanka České republiky. 

Pachatel: muž, občan České republiky, opakovaně soudně trestán pro různorodou 

trestnou činnost, opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody.   

Prostředky donucení: fyzické násilí. 

Modus operandi: pachatel v úmyslu získat finanční prostředky po své tehdejší družce 

(poškozené), požadoval, aby provozovala prostituci, když toto poškozená odmítla, fyzicky ji 

napadl údery pěstí a otevřenou dlaní do hlavy, obličeje, rukou, nohou, přičemž poškozená 

ve strachu z dalšího napadání s provozováním prostituce souhlasila, obžalovaný 

poškozené stanovil podmínky provozování prostituce. Pachatel poškozenou v různých 

časových intervalech jednou až čtyřikrát týdně doprovázel na různá místa, kde tato 

nejméně ve 24 případech zastavovala vozidla, jejich osádkám nabízela sexuální služby, 

a blíže neupřesněnému počtu zákazníků poskytla sexuální služby za peníze, které 

následně odevzdala pachateli. Ve většině případů pachatel po návratu do bydliště 

poškozené nadával a fyzicky jí napadal údery pěstí a otevřenou dlaní, z toho důvodu, že 

souložila se zákazníky nebo naopak že odmítala prostituci provozovat, přičemž poškozená 

ve strachu z dalšího napadání s dalším provozováním prostituce souhlasila, dále jí 

zakazoval opouštět bydliště. Tímto jednáním pachatel poškozené způsobil duševní 

onemocnění – posttraumatickou stresovou poruchou projevující se mimo jiné sníženým 

sebevědomím, úzkostmi a depresemi, poruchou spánku, nesoustředěností, plačtivostí, 

obavami do budoucna a strachem z eventuální odvety ze strany pachatele a jeho rodiny. 

Pachatel tedy jiného za použití násilí přiměl, aby jej bylo jiným užito k pohlavnímu styku 

a takový čin spáchal v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci, a způsobil takovým činem 

těžkou újmu na zdraví, čímž spáchal zločin obchodování s lidmi dle § 168 odst. 2 písm. a), 

odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. 

Délka vykořisťování: v přesně nezjištěné době nejméně od začátku dubna 2016 do 

května 2016 a následně v měsíci srpnu 2016. 

Trest: trest odnětí svobody v trvání 8 roků let. Zároveň byla pachateli uložena povinnost 

zaplatit náhradu nemajetkové škody v penězích, a to ve výši 50.000 Kč. 

Vybrané části odůvodnění: pachatel byl ohrožen trestní sazbou v rozpětí od 8 do 15 let. 

Soud nepřiznal pachateli žádnou polehčující okolnost, naopak mu přitěžovala, že 

v minulosti byl mnohokrát soudně potrestán za úmyslnou trestnou činnost a byl již ve 

výkonu trestu odnětí svobody. Pachatel svým hrubým jednáním porušil zájem společnosti 

na ochraně lidské svobody a partnerského soužití. Za této situace považuje soud trest 

odnětí svobody uložený v trvání 8 roků za zcela přiměřený jak osobě pachatele, tak 

i okolnostem případu. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. 

Co se týče peněžitého trestu, soud pachateli uložil podle § 228 odst. 1 trestního řádu 

povinnost zaplatit na náhradu nemajetkové újmy v penězích poškozené částku ve výši 

50.000 Kč jakožto adekvátní náhradu za způsobenou posttraumatickou stresovou poruchu. 
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Nutno zdůraznit, že u poškozené došlo k závažnému zásahu do jejích práv. Bylo nutné 

přihlédnout i k současným majetkovým poměrům obžalovaného.  

Rozsudek krajského soudu potvrdil i odvolací soud, Vrchní soud v Praze, a to co do výše 

trestu i výše přiznané nemajetkové újmy v penězích. Podle názoru Vrchního soudu zde 

byly dány všechny zákonné podmínky pro přiznání nemajetkové újmy v penězích. Bylo 

plně prokázáno, že poškozená trpí posttraumatickou stresovou poruchou, intenzita této 

vážné poruchy zdraví byla prokázána a aktualizována zcela dostatečně jak vyšetřeními 

u znalkyně, tak i výslechem znalkyně u odvolacího soudu. Obžalovaný svých trestným 

jednáním významně zasáhl do osobnostních práv poškozené a ohrozil její důstojnost. 

Odvolací soud vzal všechny tyto skutečnosti v úvahu, vzal v úvahu délku a intenzitu 

trestně postižitelného jednání obžalovaného a s přihlédnutím k osobním, majetkovým 

a výdělkovým možnostem obžalovaného považuje, obdobně jako soud prvého stupně, za 

přiměřenou částku 50 000 Kč jako nemajetkovou újmu v penězích. 

8.3.2 Kazuistika 2 – 9T9/2016 - 1518 (Krajský soud v Českých Budějovicích) 

Oběť: žena, občanka ČR.  

Pachatel: žena a tři muži, tři osoby občany ČR, jedna osoba občan SR. 

Prostředky donucení: využití lsti - příslib práce ve Velké Británii ve formě péče o 

nemocnou matku jednoho z pachatelů. Ve VB následně psychické i fyzické násilí, výhružky 

usmrcením, nemožnost volného pohybu - kontrolována pachateli, bez finančních 

prostředků. 

Modus operandi: v době přesně nezjištěné na jaře 2010 v Táboře pachatel oslovil 

poškozenou, které přislíbil, že ji vezme do Velké Británie, kde se bude za úplatu starat o 

jeho nemocnou matku. Poškozená s touto nabídkou souhlasila a v srpnu 2010 vycestovali 

společně autobusem z Prahy do Londýna, kde na ně na nádraží čekali další 

spolupachatelé. Druhý den po jejím příjezdu, bylo poškozené sděleno, že bude vykonávat 

prostituci, což odmítla. Pachatelé ji proto opakovaně bili, vyhrožovali ji usmrcením, 

psychicky i fyzicky ji týrali a takto násilím byla přinucena prostituci vykonávat. 

Denně musela poškozená poskytovat služby 15 až 25 klientů, kteří platili částku 20 GBP, 

tedy nejméně 300 GBP denně, všechny peníze musela odevzdat pachatelům, kteří 

z těchto prostředků kryli své životní náklady a nákup omamných a psychotropních látek.  

V období od konce srpna 2010 do konce prosince 2010 popsaným způsobem vykonávala 

poškozená prostituci nejméně 75 dní, celkem pro pachatele získala nejméně 22.500 GBP, 

tj. nejméně 648.675 Kč. Poškozená byla po celou dobu hlídána, neměla k dispozici žádný 

osobní doklad, nemohla se volně pohybovat, neměla pro vlastní potřebu žádné finanční 

prostředky. Počátkem ledna 2011 byla poškozená odvezena na cizí cestovní doklad do 

Irska, kde byla předána další osobě za předem dohodnutou částku nejméně 2.500 €. 

Délka vykořisťování: v období od srpna 2010 do prosince 2010. 

Trest: za zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi dle § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 

písm. a), b), c), d) trestního zákoníku pachatelka odsouzena dle § 168 odst. 3 TZ k trestu 

odnětí svobody na 7, 5 let. Jeden z pachatelů odsouzen dle § 168 odst. 3 písm. TZ k trestu 

odnětí svobody na 9 let + vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou (vyhoštění 
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odvolacím soudem zrušeno). Druhý odsouzen dle § 168 odst. 3 TZ k trestu odnětí svobody 

na 5,5 let (odvolacím soudem nakonec zvýšeno na 6,5 let). Třetí pachatel odsouzen dle § 

168 odst. 3 TZ k trestu odnětí svobody na 5 let (odvolacím soudem zmírněno na 3 roky 

s podmíněným odkladem na zkušební dobu 5 let). 

Vybrané části odůvodnění: V této trestní věci bylo státní zástupkyní Krajského státního 

zastupitelství v Českých Budějovicích původně obžalováno pět pachatelů. Jeden 

z pachatelů se však v době projednávání u soudu nacházel na neznámém místě, 

s největší pravděpodobností ve Velké Británii a byl na něj vydán evropský zatýkací rozkaz. 

Proto byla jeho věc vyloučena k samostatnému projednání. 

Z hlediska posouzení délky trestního stíhání (trestná činnost pochází z roku 2010 a 2011) 

je důležité zdůraznit, že procesní situace v této věci, zejména doručování usnesení o 

zahájení trestního stíhání, byla komplikovaná. Doručování bylo činěno cestou právní 

pomoci orgánů Velké Británie. Jeden z pachatelů byl v době vydání usnesení o zahájení 

trestního stíhání ve výkonu trestu odnětí svobody ve Velké Británii, odtud byl na základě 

evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Michalovcích, Slovenská 

republika, přemístěn k výkonu trestu odnětí svobody za trestný čin krádeže. K jeho vydání 

k trestnímu stíhání do České republiky došlo až v květnu 2016.  

Při činění skutkových a potažmo právních závěrů vycházel soud zejména z výpovědi 

poškozené, která pro jeho rozhodování byla dostatečně přesvědčivá. 

Dle názoru soudu jsou pachatelé, je-li tomu zapotřebí k dosažení jejich cílů, osobami bez 

zaváhání používajících násilí, jsou schopni manipulovat druhými tak, aby jejich potřeby 

byly uspokojeny. Pachatelce, i přesto, že sama byla matka, nečinilo problém ponižovat 

poškozenou, podílet se na jejím využívání na úrovni otroka pro uspokojení potřeb velkého 

množství mužů zejména pákistánského původu, neměla zjevně potíž poškozenou prodat 

jen proto, aby získala finanční prostředky v okamžiku, kdy její hlavní zdroj byl, na základě 

jejího vlastního počínání, uvězněn. Je zde zjevná absence vcítění se do pocitů druhých, 

naopak velká potřeba primárně uspokojovat vlastní potřeby. 

Trest postihující pachatele na majetku ukládán pro zjevnou nedobytnost nebyl, ačkoli jinak 

by pro jeho uložení podmínky dány byly, neboť trestná činnost byla páchána za účelem 

získání finančního prospěchu.   

Co se pak týče otázky konkrétní výměry ukládaných trestů, je nutno říci, že pachatelům 

nelze klást za vinu to, že spolupráce policejních a justičních orgánů České republiky a 

Spojeného království Velké Británie a severního Irska byla zatížena poměrně liknavým 

přístupem britské strany, která na jednotlivé žádosti o právní pomoc ze strany českých 

orgánů reagovala s velkým zpožděním.  

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podali všichni obžalovaní, ale i 

státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích odvolání. 

Státní zástupkyně směřovala podané odvolání do výroku o vině i trestu v neprospěch 

všech obžalovaných. 

Odvolací soud zrušil trest vyhoštění, uložený jednomu z pachatelů, neboť pachatel se 

jednání dopustil mimo území ČR, byl odsouzen k citelnému nepodmíněnému trestu a jeho 

zdravotní stav byl vážný, byť stabilizovaný. 
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U dalšího pachatele naopak trest uložený soudem prvního stupně označil za nepřiměřeně 

mírný, a to z důvodu, že se daný pachatel na trestné činnosti podílel zcela zásadním 

způsobem, byl pravou rukou hlavního pachatele a ve svém postavení osobou 

nezastupitelnou. Proto i s ohledem na situaci kdy u pachatele vznikl vztah souhrnnosti 

vzhledem k tomu, že byl Okresním soudem v Liberci uznán vinným přečinem 

neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, mu byl uložen 

souhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 let a 6 měsíců roku ve věznici s ostrahou.  

Pro třetího z pachatelů měl odvolací soud vzhledem k povaze a závažnosti pomoci za to, 

že by použití trestní sazby odnětí svobody od pěti do dvanácti let bylo nepřiměřeně přísné 

a jeho nápravy lze dosáhnout trestem kratšího trvání. Odvolací soud poukázal na 

pomocnou činnost obžalovaného při páchání trestné činnosti a na to, že byl činný toliko 

dvakrát po krátkou dobu a jeho lehkou mentální retardaci. Z těchto důvodů byl zvolen trest 

odnětí svobody nespojený s bezprostředním výkonem v trvání 3 let s podmíněným 

odkladem na zkušební dobu v trvání pěti let. 

9. PARTNERSTVÍ 

9.1 Partnerství v rámci ČR  

V této kapitole jsou uváděny příklady spolupráce jak na strategické, tak na operativní 

úrovni. 

V roce 2018 došlo, jako každý rok, k setkání Mezirezortní koordinační skupiny pro 

oblast boje proti obchodování s lidmi (MKS). Na jednání byly řešeny aktivity a činnosti 

jednotlivých organizací od posledního jednání a aktuality z mezinárodního prostředí. Bylo 

zhodnoceno plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 

v České republice na období 2016 – 2019. Na jednání se též probírala připravovaná 

Preventivní kampaň Evropské sítě prevence kriminality a příprava nové Strategie boje 

proti obchodování s lidmi v České republice – návrhy prioritních oblastí na období let 2020 

– 2023. 

Lze též konstatovat, že spolupráce vznikala a probíhala mezi jednotlivými 

zainteresovanými orgány i mimo MKS či MOPNZC.  

SÚIP při své kontrolní činnosti v oblasti zaměstnávání cizinců spolupracoval s dalšími 

kontrolními orgány státní správy. Jedná se především o spolupráci se Službou cizinecké 

policie, Celními úřady, pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a 

Generálním finančním ředitelstvím. Navázána byla také užší spolupráce s Českou správou 

sociálního zabezpečení, a to především v oblasti zjišťování příslušnosti k právním 

předpisům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců.  

9.2 Přeshraniční spolupráce  

Přeshraniční spolupráce v roce 2018 nadále fungovala jak u státního, tak u neziskového 

sektoru.  

Česká republika je zapojena do struktur zabývajících se problematikou obchodování 

s lidmi. Zástupce Ministerstva vnitra se v roce 2018 účastnil jednání neformální skupiny 
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národních zpravodajů a ekvivalentních mechanismů pro otázky obchodování s lidmi, kteří 

se pod záštitou Evropské komise schází 2 x ročně v Bruselu. Státní zástupci se pravidelně 

zúčastňují strategických schůzek pořádaných Eurojustem k problematice obchodování 

s lidmi a nelegální migrace. Experti NCOZ se účastnili několika expertních 

a strategických jednání projektu Europolu EMPACT Obchodování s lidmi.  

Nestátní neziskové organizace jsou ve spojení s neziskovými organizacemi 

působícími v jiných státech. Projekt Magdala je zapojen do mezinárodní platformy 

organizací pracujících na poli snižování počtu obchodovaných osob COATNET (Christian 

Organisation Against Human Trafficking). V rámci mezinárodní spolupráce jsou ve spojení 

se sítí RENATE, zejména v oblasti pomoci s repatriací a následné pomoci obchodovaným 

ženám v zahraničí a využití školících aktivit. La Strada je v kontaktu s členskými 

organizacemi sítě La Strada International (Nizozemsko, Bělorusko, Bulharsko, Makedonie, 

Moldavsko, Polsko a Ukrajina). Dále v roce 2018 probíhala spolupráce především na 

projektové, lobby a advokační úrovni s organizacemi Antislavery International (Velká 

Británie), Ban Ying (Německo), ICMPD (Rakousko), Lefö (Rakousko) a na úrovni 

předávání klientely mezi službami také s britskými organizacemi Caritas Bakhita House, 

Hestia a Medaille Trust. 

10. PRIORITY  

10.1 Vyhodnocení priorit stanovených pro rok 2018  

Pro rok 2018 byla jako priorita stanovena intenzivnější práce na poli boje proti 

obchodování s dětmi. 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními partnery v rámci MKS (Policie ČR a MPSV) 

aktualizovalo v roce 2018 materiál Obchodování s dětmi  - doporučení pro postup orgánů 

veřejné správy. Během aktualizace však bylo zjištěno, že je potřeba místo pouhé 

aktualizace materiál kompletně přepracovat. V roce 2019 proto bude zpracována hlubší 

analýza mapující možnosti pomoci dětským obětem obchodování s lidmi v ČR.  

10.2 Priority pro rok 2019 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2019 budou stanovovat prioritní oblasti v rámci 

připravované Strategie boje proti obchodování s lidmi na léta 2020 – 2024, nejsou pro rok 

2019 stanovovány žádné dílčí priority. 
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TABULKOVÁ ČÁST 

 1. STATISTICKÉ VÝSTUPY PČR 

 

1a – ZJIŠTĚNÉ, STÍHANÉ A VYŠETŘOVANÉ TRESTNÉ ČINY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 

V ČR V LETECH 2010 – 2018 (DLE § 168 TZ), (PČR) 

 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zjištěno trestných činů 

celkem 

24 19 24 18 20 18 22 16 13 

z toho:  objasněno 13 11 18 11 14 7 15 11 9 

  dodatečně objasněno 4 6 4 5 5 2 2 5 0 

skutky spáchané 

 pod vlivem 

(alkoholu a drog) 

1 0 0 0 0 2 0 0 0 

 z toho alkohol 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 recidivisty 11 10 3 11 8 3 7 8 8 

 nezletilými (do 15 

let) 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 

  mladistvými (15 -18 

let) 

2 0 6 0 4 1 7 1 0 

stíháno, vyšetřováno osob 

- celkem 

35 29 22 25 16 12 23 24 15 

z toho:  recidivisté 12 9 5 10 6 2 9 9 4 

 nezletilí (do 15 let) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 mladiství (15-18 let) 1 0 1 0 3 1 3 3 0 

 18 - 30 let 9 7 13 10 4 1 9 9 8 

 30 a výše  25 22 8 15 8 9 11 12 7 

 muži 27 20 15 20 8 6 17 21 11 
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 ženy 8 9 7 5 8 6 6 3 4 

 občané ČR 21 22 19 23 13 8 22 18 13 

 cizinci 14 7 3 2 3 4 1 16 2 

spácháno v organizované skupině 

z toho: zjištěno 10 5 6 3 2 3 0 4 1 

 objasněno  3 5 4 4 0 2 0 2 1 

 stíháno osob 14 27 8 18 0 5 0 9 9 

 muži 11 18 6 14 0 3 0 9 7 

 ženy 3 9 2 4 0 2 0 0 2 

 občané ČR 4 15 7 16 0 1 0 3 7 

 cizinci 10 12 1 2 0 4 0 6 2 

 věk stíhané osoby       0   

 do 15 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 15-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 18-30 let 4 6 2 9 0 0 0 6 6 

 nad 30 let 10 21 6 9 0 0 0 3 3 
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1b - OBĚTI TRESTNÉHO ČINU OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (DLE § 168 TZ) V ČR 

V LETECH 2011 – 2018 (PČR) 

rok/věk muž  žena počet osob celkem 

      ve skupinách   

2011 0 11 40 51 

věk do 15 

 

5 

  15-17 

 

4 

  18-30   2     

2012 3 11 38 52 

věk do 15 2 6 

  15-17 1 4 

  18-30   1     

2013 1 5 51 57 

věk do 15 

 

2 

  15-17 1 2 

  31-40   1     

2014 3 9 55 67 

věk do 15 

 

2 

  15-17 

 

4 

  18-30 

 

1 

  31-40 1 1 

  61 a více 2 

   neurčen   1     

2015 7 4 39 50 

věk do 15 1 1 

  15-17 4 1 
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18-30 2 1 

  31-40 0 1     

2016 1 37 
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věk do 15 1 2 

  15-17 0 6 

  18-30 0 28 

  31-40 0 1     

2017 4 10 0 14 

věk do 15 0 2 0 2 

15-17 0 8 0 8 

18-30 2 0 0 2 

31-40 2 0 0 2 

2018 0 11 0 11 

věk do 15 0 4 0 4 

15-17 0 7 0 7 

18-30 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 
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1c - OBĚTI TRESTNÉHO ČINU OBCHOD S LIDMI (DLE § 168 TZ) V ROCE 

2018 DLE KRAJŮ (PČR) 

 

 

muž žena celkový součet 

Praha 0 5 5 

Ústecký 0 1 1 

Středočeský 0 3 3 

Zlínský 0 1 1 

Jihomoravský 0 1 1 

Celkem 0 11 11 

 

 

1d - TRESTNÝ ČIN KUPLÍŘSTVÍ (DLE § 204 STZ, § 189 TZ), (PČR) 

 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zjištěno 123 85 46 52 37 33 44 42 52 57 50 36 60 34 

objasněno 119 79 39 43 28 26 32 36 46 49 50 33 52 24 

vyšetřované 

a stíhané 

osoby 

119 98 66 88 35 28 61 46 44 72 63 35 42 33 
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2. STATISTICKÉ VÝSTUPY MS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e - TRESTNÝ ČIN NEOPRÁVNĚNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 2010 - 2018 (§ 342 TZ), (PČR) 

  

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zjištěno 3 4 3 2 3 3 6 10 21 

objasněno celkem 0 0 2 3 2 2 2 1 7 

vyšetřované a stíhané osoby 0 0 2 12 3 2 2 10 10 

2a - POČTY PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÝCH OSOB A ULOŽENÝCH TRESTŮ ZA OBCHODOVÁNÍ 

S LIDMI DLE § 168 TZ A 232A STZ), (MS) 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

odsouzené osoby 20 2 4 3 1 10 19 11 19 6 19 8 9 16 

k nepodmíněnému 

trestu 
8 0 3 3 0 9 18 10 17 4  12 6 6 13 

k podmíněnému 

trestu 
12 2 1 0 1 1 1 1 2 1 7  2 3 3 
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2b - PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÉ OSOBY PRO VYBRANÉ TRESTNÉ ČINY V ROCE 2018 (MS) 

rok 2018 § 164 § 165 § 166 § 167 § 168 § 189 § 190 § 342 

celkem trestných činů 0 0 0 0 19 58 0 2 

celkem odsouzeno osob 0 0 0 0 16 47 0 2 

oběť 

dítě 0 0 0 0 0 0 0 0 

žena 0 0 0 0 9 9 0 0 

trest 

PO 0 0 0 0 3 42 0 1 

NEPO 0 0 0 0 13 3 0 0 

  do 1 roku 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1 - 5 let 0 0 0 0 3 1 0 0 

  5 - 15 let 0 0 0 0 10 2 0 0 

upuštěno od potrestání 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 164 TZ – neoprávněné odebrání tkání a orgánů 

§ 165 TZ – nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány 

§ 166 TZ – odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu 

§ 167 TZ – nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem  

§ 168 TZ – obchodování s lidmi 

§ 189 TZ – kuplířství 

§ 190 TZ – prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 

§ 342 TZ – neoprávněné zaměstnávání cizinců 
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2c – PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÉ OSOBY PODLE ZÁKONA č. 140/1961 Sb., TRESTNÍ 

ZÁKON 

 

rok 2018 § 204 § 209a § 216a § 232a 

celkem trestných činů 1 0 0 0 

celkem odsouzeno osob 1 0 0 0 

oběť 

dítě 0 0 0 0 

žena 0 0 0 0 

trest 

Odnětí svobody podmíněně odložené 1 0 0 0 

Odnětí svobody nepodmíněné 0 0 0 0 

v tom: 

do 1 roku 0 0 0 0 

od 1 do 5 let 0 0 0 0 

od 5 do 15 let 0 0 0 0 

upuštěno od potrestání 0 0 0 0 

3. OBCHODOVÁNÍ S LIDMI MLADŠÍMI 18 LET (PČR, MS, MPSV, ZDC)  

3a - OBCHODOVÁNÍ S OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET V 

ROCE 2018 – ROZDĚLENÍ DLE VĚKU (PČR) 

věk 0-15 věk 15-18 let 
celkem obětí mladších 18 

let 

4 7 11 
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3b - POČET ZJIŠTĚNÝCH PŘÍPADŮ DĚTÍ ZNEUŽITÝCH K VÝROBĚ DĚTSKÉ 

PORNOGRAFIE A K DĚTSKÉ PROSTITUCI V LETECH 2016 A 2017 (MPSV) 

 2018 2017 

Věk dítěte 

dětská 

pornografie 

dětská 

prostituce 

dětská 

pornografie 

dětská 

prostituce 

chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

do 1 roku 0 0 0 0 0 0 0 0 

od 1 do 3 let 0 2 0 0 0 0 0 0 

od 3 do 6 let 2 1 0 0 0 1 0 0 

od 6 do 15 let 16 86 0 2 6 74 2 5 

od 15 do 18 

let 
9 35 0 0 2 36 0 2 

Celkem 27 124 0 2 8 111 2 7 

 

3c - VÝSKYT ZNEUŽIVÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ DĚTÍ ZNEUŽITÝCH 

K VÝROBĚ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE A K DĚTSKÉ PROSTITUCI V LETECH 

2016 a 2017 (MPSV) 

 2018 2017 

Výskyt 

zneužití  

u 

jednotlivých 

případů 

dětská 

pornografie 

dětská 

prostituce 

dětská 

pornografie 

dětská 

prostituce 

chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

zneužití 

jednorázové 
18 66 0 0 5 82 0 3 

opakované 5 35 0 2 2 22 2 4 

nezjištěno 4 23 0 0 0 7 0 0 
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3d - POČET ZJIŠTĚNÝCH PŘÍPADŮ DĚTÍ ZA 

LÉTA 2013 – 2017 (MPSV) 

Rok dětská 

pornografie 

dětská prostituce 

2018 151 2 

2017 119 9 

2016 66 23 

2015 57 15 

2014 87 17 

2013 33 17 

 

3e - PODEZŘENÍ NA OBCHODOVANÉ DĚTI V ČR ZA 

ROK 2018 (ZDC) 

Celkem NBD 34 

z toho chlapci 30 

z toho dívky 4 

z toho do 15 let 10 

z toho nad 15 let 24 

z toho žadatelů o azyl 12 

Země původu 

Afghánistán 9 

Irák 5 

Vietnam 3 

Albánie 2 

Angola 2 

Súdán 2 
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Švédsko 2 

Azerbájdžán 1 

Francie 1 

Chorvatsko 1 

Jemen 1 

Kongo 1 

Nepál 1 

Nigérie 1 

Švýcarsko 1 

Ukrajina 1 

Ukončení pobytu 

Útěk 12 

Do péče rodiny 5 

Jiné zařízení 3 

SUZ 2 

Stále v ZDC 12 

Průměrná délka pobytu 48,3 dní 
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4. STATISTICKÉ VÝSTUPY MV 

 

4a - PROGRAM – POČTY A ZEMĚ PŮVODU OBĚTÍ (MV) 

rok 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

C
E

L
K

E
M

 

země 

původu 

Česká 

republika 
  2 3 4 5 4 3 3 2   2 1 2 2 9 6 48 

Slovenská 

republika 
  3   1 1 1 1       6 1 1 2 1  18 

Moldavsko 3               1          5  9 

Ukrajina   1 6 3 3 7 8   1       1 2 5  37 

Bulharsko   2 4   1       1     2   1   11 

Vietnam 1   3 3 2     1 1   1      1  13 

Rumunsko       3   6         14 39   7  1 70 

Makedonie         2                    2 

Rusko 1 1     3 1                  6 

Kyrgyzstán   1     1 1                  3 

Lotyšsko   1 1                        2 

Uzbekistán           1                  1 

Brazílie           3                  3 

Thajsko             1                1 

Honduras               2              2 

Nigérie               1 2          1  4 

Srí Lanka                 1            1 
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Filipíny                   1        2 9 12 

Sierra 

Leone 
               1 1 

Neuvádí se                 1            1 

Celkem 5 11 17 14 18 24 13 7 10 1 23 43 4 14 24 17 245 

 

4b - PROGRAM DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ – OBĚTÍ OSL VRACENÉ Z ČR NEBO DO ČR 

V ROCE 2018 (IOM Praha) 

Země původu muž žena celkem 

Rumunsko 1 0 1 

Sierra Leone 0 1 1 

ČR (z Itálie) 0 1 1 

Filipíny 0 1 1 
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5. STATISTICKÉ VÝSTUPY VE VZTAHU K NELEGÁLNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ (MPSV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a - POČET PROVEDENÝCH KONTROL A POČET ZJIŠTĚNÝCH NELEGÁLNĚ 

ZAMĚSTNANÝCH OSOB (MPSV) 

 

rok 
počet 

kontrol 

počet osob zjištěných při nelegální práci 

občané 

ČR 

občané 

EU 
cizinci celkem 

2012 35 557 2 675 430 1 471 4 576 

2013 36 101 1 394 295 1 481 3 170 

2014 15 911 1 238 184 650 2 072 

2015 9 583 1 913 294 858 3 065 

2016 9 308 760 193 1 337 2 290 

2017 9 707 767 234 1 917 2 918 

2018 8 339 763 225 3 595 4 583 
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7
 Pozn.: Jedná se o pokuty uložené ve správních řízeních v období od 1. 1. do 31. 12. 2018, tj. částečně se může jednat 

o pokuty za protiprávní jednání zjištěná i kontrolami provedenými v předchozích obdobích. Počet pokut nelze sčítat, 

neboť jedna pokuta může zahrnovat více přestupků. 

 

5b - POČET A VÝŠE POKUT ZA VYBRANÉ SPRÁVNÍ DELIKTY DLE ZÁKONA 

O ZAMĚSTNANOSTI ULOŽENÝCH V ROCE 2018 (MPSV)7 

 

důvod pokuty 

počet 

uložených 

pokut 

výše 

uložených 

pokut v Kč 

§139 odst. 1 písm. c) 

- přestupek, výkon nelegální práce fyzickou 

osobou §5 písm. e) 

2 22 000 

§139 odst. 1 písm. d) 

- přestupek, umožnění výkonu nelegální 

práce podle §5 písm. e) bodu 1 nebo 2 

2 37 000 

§140 odst. 1 písm. c) 

- přestupek, umožnění výkonu nelegální 

práce podle §5 písm. e) bodu 1 nebo 2 

481 147 126 500 

§140 odst. 1 písm. e) 

- přestupek, umožnění výkonu nelegální 

práce podle §5 písm. e) bodu 3 (cizinec bez 

povolení k pobytu) 

40 4 166 000 
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6. DOTACE MPSV POSKYTOVANÉ NNO  

6a- DOTACE MPSV 2018 ORGANIZACÍM POSKYTUJÍCÍM SLUŽBY PŘEVÁŽNĚ 

CÍLOVÉ SKUPINĚ „OBĚTI OBCHODU S LIDMI" 

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb 2 463 000 

azylové domy 1 629 000 

krizová pomoc 834 000 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 1 236 103 

terénní programy 1 236 103 

LA STRADA Česká republika, o.p.s. 4 875 000 

azylové domy 1 604 000 

krizová pomoc 1 612 000 

odborné sociální poradenství 1 050 000 

telefonická krizová pomoc 609 000 

Celkový součet 8 574 103 
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6b - POČTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ MAJÍ REGISTROVANOU CÍLOVOU 

SKUPINU OBĚTI OBCHODU S LIDMI, A DÁLE KTERÉ POSKYTUJÍ SLUŽBY 

TAKÉ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET (2018)8 

DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POČET SLUŽEB 

Z TOHO POČET SLUŽEB 

ZAMĚŘENÝCH TAKÉ NA OSOBY 

DO 18 LET 

azylové domy 16 13 

krizová pomoc 5 4 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 0 

odborné sociální poradenství 37 10 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 
3 1 

sociální rehabilitace 2 2 

telefonická krizová pomoc 8 5 

terénní programy 6 6 

Celkový součet 77 41 

                                            

8
 Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje registr poskytovatelů sociálních služeb. Z něj lze zjistit počty sociálních 

služeb k aktuálnímu datu, nikoliv přehled o všech službách, které byly poskytovány za určité období. Předkládány jsou 

tedy informace o počtech ke dni 25. února 2019. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

CAN     Child Abuse and Neglect -  syndrom týraného,  

     zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

CSA     Child Sexual Abuse – syndrom sexuálně zneužívaného 

     dítěte 

ČR     Česká republika 

Diakonie ČCE   Diakonie Českobratrské církve evangelické  

Diakonie SCPS   Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE 

EMPACT THB   European Multidisciplinary Platform Against Criminal  

     Threats Trafficking in Human Beings - Evropská  

     multidisciplinární platforma v boji proti  kriminálním  

     hrozbám, obchodování s lidmi 

EU     Evropská unie 

EURES     Evropský portál pracovní mobility 

EUROJUST    The European Union's Judicial Cooperation Unit - 

     Evropské jednotka soudní spolupráce 

IOM Mezinárodní organizace pro migraci  

La Strada La Strada Česká republika, o.p.s.  

MKS Mezirezortní koordinační skupina pro oblast boje proti 

obchodování s lidmi 

MOPNZC Meziresortní orgán pro potírání nelegálního 

zaměstnávání cizinců 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MS     Ministerstvo spravedlnosti ČR  

MV     Ministerstvo vnitra ČR 

MZV     Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

NCOZ     Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV  

NNO     Nestátní nezisková organizace 

NBD     Nezletilý bez doprovodu 

OIP     Oblastní inspektorát práce 

OMPS    Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního  

     prezidia ČR 

OPU     Organizace pro pomoc uprchlíkům 

OSL     Obchodování s lidmi 

OSPOD    Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
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PL     Polská republika 

PČR     Policie ČR  

Program Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi 

MV 

R-R     ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. 

SKPV     Služba kriminální policie a vyšetřování PČR  

SPOD     Sociálně-právní ochrana dětí 

SR     Slovenská republika 

SRN     Spolková republika Německo 

SÚIP     Státní úřad inspekce práce 

TS     Trestní spis 

ÚP ČR     Úřad práce České republiky 

ÚSKPV Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PČR 

ÚP Úřad práce ČR 

ZDC Zařízení pro děti – cizince  

Zpráva Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 201 8 

ZÚ Zastupitelský úřad ČR 
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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

cizinecký zákon zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Směrnice 2011/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze 

dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji 

proti němu a ochraně obětí, kterým se ruší rámcové 

rozhodnutí 2002/629/SVV  

STZ zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

TŘ zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon o sociálních službách zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon o zaměstnanosti  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon o SPOD zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2018 

 

 

Ministerstvo vnitra České republiky 

odbor prevence kriminality 

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
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