
Prostituce a 
vykořisťován



Jsi vykořisťována nebo pracuješ proti své vůli v prostituci? 
Nebo znáš někoho, kdo má s tímto co do činění? 

Požádej o pomoc!

Pokud pracuješ v prostituci, jsi k tomu možná donucena nebo vykořisťována. 
Nizozemská vláda a neziskové organizace tomu chtějí zabránit a mohou ti pomoci. 
Následující situace mohou svědčit o vykořisťování:
• Musíš dělat jinou práci, než která ti byla přislíbena; 
• Je ti méně než 18 a pracuješ v prostituci;
• Jsi nucen/a pracovat v prostituci, například někým, kdo ti tuto práci zařídil, nebo tzv. 

‘loverboy’ - pasákem;
• Ten, pro koho pracuješ, ti hrozí, že tě udá, protože jsi v Nizozemsku nelegálně;
• Nemáš svůj cestovní pas ani cestovní doklady;
• Musíš odevzdávat peníze, které vyděláš, nebo jejich značnou část;
• Musíš stále pracovat, i když jsi nemocná/ý;
• Musíš splácet vysoké dluhy tomu, pro koho pracuješ; 
• Nemůžeš si sám/sama určit, kde budeš pracovat nebo se zdržovat; 
• Musíš pracovat stále na různých místech a často nevíš, kde jsi;
• Nesmíš chodit sám/sama ze svého bydliště do práce a zpět;
• Nesmíš chodit sám/sama nakupovat nebo si kupovat nové oblečení;
• Ty nebo tvoje rodina je zneužívána, vydírána, nebo je ti/vám vyhrožováno; 
• Pracuješ ve špatných pracovních podmínkách; 
• Jsi nucen/a provozovat nechráněný sex; 
• Jsi nucen/a vykonávat určité sexuální úkony;
• Nesmíš odmítnout žádného zákazníka;
• Musíš pracovat dlouho do noci; 
• Můžeš mít volno teprve, když jsi vydělala určitou minimální částku, nebo když jsi měla 

minimální počet klientů. 

Platí pro tebe, nebo pro někoho, koho znáš, jedna nebo více těchto situací? Potom ses 
pravděpodobně stal/a (jsi-li muž nebo žena) obětí vykořisťování. Nedovol to – požádej o 
pomoc! 



Kde nalezneš pomoc?

Pracuješ v prostituci a chceš se na něco zeptat nebo potřebuješ pomoc. 

Prostřednictvím dobrovolníků v místě svého bydliště můžeš rovněž kontaktovat 
Koordinační centrum pro obchodování s lidmi (CoMensha). Tato nezávislá organizace 
zajišťuje rovněž péči o oběti vykořisťování. Se vším, co řekneš, bude nakládáno důvěrně. 
E-mail: info@comensha.nl nebo tel.: 033 448 11 86 (po-pá od 9.00 do 17.00 hod). 
Informace můžeš získat v nizozemštině a angličtině. 
O pomoc můžeš požádat i policii (0900-8844). V Nizozemsku můžeš policii důvěřovat. 
Žádost o povolení k pobytu se vyřizuje u policie. Pokud je pro tebe obtížné jít na policii, 
oslov dobrovolníky, aby o tvé situaci informovali policii.

Jaká jsou tvá práva, jsi-li oběť?

Pokud jsi oběť vykořisťování nebo obchodování s lidmi, máš určitá práva. Pokud jsi v 
Nizozemsku nelegálně, nabízí možnost legálního pobytu přístup k těmto právům.  
Jako oběť vykořisťování nebo obchodování s lidmi máš právo na:
• Tři měsíce na rozmyšlenou, zda učiníš oznámení nebo zda chceš jiným způsobem 

spolupracovat na vyšetřování a stíhání podezřelých osob. Během doby na 
rozmyšlenou nebudeš vyhoštěna;

• Dočasné povolení k pobytu, pokud učiníš oznámení nebo spolupracuješ na 
vyšetřování a stíhání podezřelých. Toto povolení k pobytu dostaneš na dobu 
vyšetřování, stíhání a postavení podezřelých před soud; 

• V době svého legálního pobytu v Nizozemsku můžeš dostat péči, sociální zabezpečení 
a zdravotní pomoc;

• Po dobu trvání tohoto povolení k pobytu máš rovněž právo v Nizozemsku pracovat.

Více informací

Více informací naleznete na www.prostitutiegoedgeregeld.nl. Pro získání více informací 
o pracovních podmínkách můžete kontaktovat Inspekci SZW: www.inspectieszw.nl 
nebo 0800-5151 (zdarma).



Oznámení

Pokud máš informace o vykořisťování nebo o obchodování s lidmi, ale nemáš odvahu  
jít na policii, zavolej anonymně na linku pro Anonymní oznámení trestného činu  
(Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000.
Máš další dotazy týkající se této brožury, nebo chceš objednat více výtisků? Zavolej na: 
1400 (po-pá od 8.00 do 20.00 hod.), nebo se podívej na www.rijksoverheid.nl. Více 
exemplářů lze stáhnout ze stránky www.rijksoverheid.nl – dokumenty a publikace – 
klíčové slovo: prostituce (prostitutie).
Tato brožura je k dispozici i v jiných jazycích. Můžeš rovněž kontaktovat dobrovolníky v 
místě svého bydliště.
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