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1 Jak číst background 
 Tento background report vznikl pro účely simu-

lovaného jednání Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 

(UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) 

v rámci Pražského studentského summitu. Obsahuje 

stručný úvod do problematiky obchodování s lidmi ur-

čený delegátům pro pochopení základních souvislostí. 

Slouží rovněž jako podklad k sepsání vlastních stanovi-

sek z pohledu jimi zastupovaného státu a dále poskytuje 

možné otázky pro jednání a doporučené zdroje k hlub-

šímu porozumění. Background report byl sepsán v srpnu 

2022. 

2 Úvod 
 Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nej-

závažnějších způsobů porušování lidských práv.1 Oběti 

jsou velmi často vystaveny nelidským podmínkám a je 

s	nimi zacházeno krutě, bez ohledu na základní svobody 

člověka. Zároveň se obchodování s lidmi řadí k jedné 

z	nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu.2 Ne-

jedná se o problém několika rozvojových zemí, nýbrž 

o	fenomén celosvětový, který se vyskytuje napříč všemi 

kulturami, generacemi a etniky.  

Základní vhled do problematiky obchodování 

s	lidmi, nastínění jejích příčin a charakteristika nejčastě-

jších obětí jsou obsaženy v první části backgroundu. 

Další část dokumentu se věnuje dvěma konkrétním po-

dobám této nelegální činnosti – obchodování s lidskými 

orgány a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vy-

kořisťování. V poslední části backgroundu jsou stručně 

představeny dokumenty přijaté za účelem potírání této 

kriminální aktivity OSN a UNODC.  

  

„Nejedná se o problém 
několika rozvojových 
zemí, nýbrž o fenomén 
celosvětový, který se 
vyskytuje napříč všemi 
kulturami, generacemi 
a etniky.“ 
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3 Problematika obchodování s	lidmi a její příčiny 
Jak je již nastíněno v úvodu, obchodování s	lidmi je 

celosvětový problém, při němž dochází k	porušování zá-

kladních lidských práv a svobod. Pod tento termín spadá 

nucená práce, sexuální vykořisťování (včetně nucené 

pornografie a prostituce), nedobrovolné sňatky a také vy-

nucený odběr orgánů, tkání a buněk či otroctví a nevol-

nictví.3 Překupníci obětem často slibují možnost výhod-

ného výdělku a zneužívají situace, v níž se nachází. Skrze 

manipulaci a lži v obětech vyvolají falešný pocit důvěry, 

nezřídka bývá používáno také násilí. Následný profit pro 

obchodníky s bílým masem vychází z výměny obětí nej-

častěji za finanční obnos.4 Každý rok se do rukou těchto 

obchodníků dostanou tisíce mužů, žen i dětí z celého 

světa.5 

Oběti obchodování s lidmi jsou nejčastěji osoby na-

cházející se v tíživé životní situaci. Ta bývá způsobena 

převážně chudobou, nedostupností kvalitního vzdělání 

a	pracovních příležitostí či nefunkčností rodin u sociálně 

slabších skupin.6 Ženy a dívky bývají častěji využívány 

za účelem sexuálního vykořisťování, zatímco muži 

a	chlapci v	rámci nucené práce. Každá třetí oběť je mladší 

osmnácti let.7 

3. 1 Obchodování s lidmi v průběhu 

pandemie COVID-19 
Ekonomická a sociální nerovnost napříč společ-

ností se během pandemie COVID-19 značně prohloubila, 

a to především vlivem lockdownů, izolace a přesunutí 

většiny komunikace do online prostředí8 – trh práce tím 

byl zásadně ovlivněn. V souvislosti s obchodováním 

s	lidmi se daná situace podepsala především na zemích, 

kde došlo k rychlému a trvalému poklesu zaměstnanosti. 

Zde se stalo mnohem pravděpodobnějším, že více lidí 

bude prodáno do těch částí světa, které se z následků 

pandemie zotavují rychleji.9 V případě finančních potíží 

způsobených nezaměstnaností sháněly potenciální oběti 

jakoukoliv formu výdělku a nehleděly přitom tolik na 

důvěryhodnost zaměstnavatele ani kvalitu pracovních 

podmínek. Jednalo se často o migranty a uprchlíky, kteří 

nemají potřebné doklady a dokumenty klíčové pro zís-

kání legálního zaměstnání. Dle průzkumu UNODC 

z	roku 2020 překupníci zneužili ekonomické situace 

oběti ve více než polovině zjištěných případů.10 

4 Obchod s	lidskými orgány 
Jen v USA každý den zemře 17 lidí při čekání na ži-

vot zachraňující transplantaci a každých 10 minut při-

bude nový pacient na transplantační čekací listinu.11 

Z	těchto dat jasně vyplývá, že poptávka po orgánech 

vhodných k transplantaci značně převyšuje nabídku. Pa-

cienty to vede k hledání jiných, nelegálních řešení, která 

by jim mohla zkrátit čekání a zachránit život. Takové 

transplantace nejsou v rámci národních lékařských sys-

témů evidovány. Na základě této situace vznikl černý trh 

s lidskými orgány, který každý rok vynese zhruba 1,5 mi-

liardy dolarů (v přepočtu skoro 38 miliard Kč) z téměř 

12	000 nelegálních transplantací.12 

Tato situace dává vzniknout organizovaným sítím, 

které propojují příjemce a dodavatele orgánů.13 Odhaleny 

byly například v oblasti Blízkého východu, jižní Afriky 

a	jihovýchodní Evropy.14 V Číně je tato síť zaměřena na 

příslušníky etnických, jazykových nebo náboženských 

menšin, kteří jsou zde drženi ve vězení a jsou nedobro-

volně podrobováni lékařským vyšetřením, například 

krevním testům nebo ultrazvuku. Výsledné údaje jsou 

následně zaznamenávány do databáze živých zdrojů or-

gánů.15  

Prodejci orgánů se snaží vyhovět poptávce a získat 

tím co největší profit. V této situaci jsou nejvíce 

„Ženy a dívky bývají čas-
těji využívány za účelem 
sexuálního vykořisťování, 
zatímco muži a chlapci 
v rámci nucené práce. 
Každá třetí oběť je mladší 
osmnácti let.“ 
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zranitelní přistěhovalci, mnoho z nich totiž čelí špatným 

socio-ekonomickým či politickým podmínkám. Zoufale 

se snaží uživit sebe a své rodiny a výdělek získaný pro-

dejem orgánů vnímají pod nátlakem převaděčů jako 

jednu z mála možností zisku financí. Převaděči jejich ži-

votní situace zneužívají a vykořisťují je, což se podepisuje 

na psychickém i fyzickém zdraví obětí.16 

4. 1 Transplantační turistika 
Cestování lidí do zahraničí za účelem transplantace, 

která pro pacienty není – z jakéhokoliv důvodu – v jejich 

rodné zemi dostupná, je čím dál častější a zároveň kon-

troverznější trend, kvůli kterému vyvstává mnoho etic-

kých a zdravotních otázek. Jedná se například o původ 

orgánů a následnou péči o jejich dárce,17 kteří často po-

chází z chudých poměrů a prodej vlastních orgánů vidí 

jako rychlý zdroj zisku. Příjemci jsou naopak převážně 

členové vyšších společenských vrstev, kteří se díky 

svému finančnímu zajištění mohou posunout výš na 

transplantační čekací listině, čímž ještě více prohlubují 

rozdíly v dostupnosti transplantací.18

 

5 Obchodování s lidmi za  
účelem sexuálního  
vykořisťování 
Sex trafficking je trestný čin, při kterém jsou oběti 

nuceny k provozování komerčních sexuálních služeb. 

Překupníci lákají své oběti na možnost přivýdělku, vyvo-

lávají v nich falešný pocit důvěry, či dokonce navazují 

s	oběťmi romantické vztahy.19 

Od počátku shromažďování statistických dat ze 

strany UNODC představují většinu nahlášených obětí 

obchodu s lidmi ženy a dívky. Velké množství z nich je 

zneužíváno za účelem sexuálního vykořisťování, zneuží-

vání a převaděčství.20 

Jedním z příkladů nabídky práce v zámoří pro oběti 

mužského pohlaví je oblast stavebnictví nebo zeměděl-

ství.21 Ženám a mladým dívkám je nabízena práce mode- 

 

 

 

 

 

lek, chův, servírek nebo tanečnic. Destinacemi pro zmí-

něný modeling bývá například Etiopie, Kolumbie či 

Rusko.22 Po příjezdu jsou však tyto osoby zneužívány, 

zastrašovány a prodávány do sexuálního průmyslu.23 Ná-

sledné obchodování může probíhat například ve faleš-

ných masážních podnicích, nevěstincích v obytných do-

mech, ulicích měst, odpočívadlech kamionů, striptýzo-

vých klubech či hotelech a motelech.24 

5. 1 Legalizace prostituce 
Legalizace prostituce je velmi kontroverzní téma, 

na něž existují dva zcela odlišné názory. První skupina je 

zásadně proti, a to především z morálních a etických dů-

vodů – obávají se, že by legalizace vedla ke zvýšení zájmu 

o dané povolání. Zastánci opačného názoru ji naopak 

podporují s cílem zajištění větší bezpečnosti a zavedení 

přísnějších pravidel. Například v Nizozemsku je prosti-

tuce legální od roku 2000, díky čemuž se daří nejen zlep-

šovat pracovní podmínky zaměstnanců v daném odvětví, 

ale i eliminovat tuto oblast černého trhu.25

 

6 Přijaté dokumenty  
a rezoluce 
Obchodování s lidmi je globální problém, a proto se 

v rámce boje proti němu podílí i samotná Organizace 

spojených národů – problematika konkrétně spadá pod 

agendu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. 

Opatření přijímaná v boji proti obchodování s lidmi 

jsou často spojena s tématem pašování lidí a dalšími for-

mami organizovaného zločinu. Je třeba zdůraznit, že  

 

 

 

 

podstatou obchodování s lidmi je násilné vykořisťování 

osob těmi, kteří nad nimi mají moc. K obchodování 

s	lidmi může docházet v rámci hranic i mimo ně. Na roz-

díl od těch, kteří za převoz do jiné země zaplatí, však ne-

mají oběti v nové destinaci vyhlídky na lepší život.26 

Oběti nelze jednoduše považovat za nelegální při-

stěhovalce a úsilí o potírání tohoto problému nelze ome-

zit na přísnější hraniční kontroly. Navzdory podobnosti 

s organizovaným obchod s drogami a zbraněmi, který 
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může vyžadovat srovnatelnou policejní strategii, se vůči 

obětem obchodování s lidmi dopouštíme těžké nespra-

vedlnosti, pokud je ve svém myšlení redukujeme na sta-

tus zboží.27 

6. 1 United Nations Convention aga-

inst Transnational Organized 

Crime – UNTOC  
Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizova-

nému zločinu, zkráceně označována jako UNTOC, je jed-

ním z nejvýznamnějších a nejefektivnějších nástrojů 

v	boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Při-

jata byla v roce 2000 a v platnost vstoupila v roce 2003.  

Podstatná část UNTOC je věnována možnostem 

mezinárodní spolupráce při snaze o prevenci a potlačení 

organizovaného zločinu. Je doplněna třemi následujícími 

protokoly: Protokol o předcházení, potlačování a trestání 

obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi; Proto-

kol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a le-

tecky; Protokol proti nedovolené výrobě střelných 

zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodo-

vání s nimi.  

V problematice obchodování s lidmi je nejdůleži-

tější Protokol o předcházení, potlačování a trestání ob-

chodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi. Obsahuje 

první celosvětově právně závaznou definici obchodo-

vání s lidmi, která vznikla pro usnadnění mezinárodní 

spolupráce při snaze o potírání tohoto problému. 

Neméně důležitým cílem uvedeného Protokolu je též 

snaha o ochranu obětí a následnou pomoc.28 

6. 2 Rezoluce United Nations Global 

Plan of Action to Combat 

Trafficking in Persons 

Globální akční plán OSN pro boj proti obchodování 

s lidmi byl přijat v roce 2010. Naléhavě vyzývá členské 

státy, které tak dosud neučinily, aby zvážily ratifikaci 

Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zlo-

činu a Protokolu o prevenci, potlačování a trestání ob-

chodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi. Upozor-

ňuje na závažnost problematiky a vyzývá státy k akč-

nímu řešení. Dále zřizuje Svěřenský fond OSN pro oběti 

obchodování s lidmi, zejména pro ženy a děti.29 

7 UNODC a možná řešení 

7. 1 United Nations Global Initiative 

to Fight Human Trafficking 

Globální iniciativa OSN pro boj proti obchodování 

s lidmi byla spuštěna UNODC v roce 2007. Cílem je bo-

jovat proti danému problému v co největší možné míře – 

prostřednictvím pomoci preventivní a také právní. Snaží 

se o zvýšení celkového povědomí o obchodování s bílým 

masem, aktivizuje tedy nejen nestátní organizace zamě-

řené na tuto oblast, ale i státy samotné.30 

7. 2 Svěřenský fond OSN pro oběti 

obchodování s lidmi, zejména 

pro ženy a děti 

Tento fond UNODC vytvořil v roce 2010 v rámci 

výše zmíněného Globálního akčního plánu OSN pro boj 

proti obchodování s lidmi. Má za úkol financovat nouzo-

vou humanitární pomoc obětem. Zahrnuje například 

uhrazení zdravotní péče, právní pomoc či psychosociální 

poradenství.31  

Do tohoto fondu přispívají některé členské státy 

(k	roku 2017 darovaly nejvíce Francie, Itálie, Katar, Aus-

trálie a Spojené arabské emiráty), individuální dárci 

a	soukromé organizace. Příspěvky jsou poté věnovány 

nevládním neziskovým organizacím, které pomoc obě-

tem obchodu s bílým masem poskytují.32 

7. 3 Databáze SHERLOC 

SHERLOC neboli Sharing Electronic Resources 

and Laws on Crime je elektronická databáze vytvořená 

UNODC za účelem podpory mezinárodní spolupráce. Je-

jím cílem je usnadnit šíření informací o plnění Úmluvy 

OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, je-

jích třech protokolů a dodržování mezinárodního práv-

ního rámce proti terorismu. Věnuje se čtrnácti oblastem 

kriminality, mezi něž patří například praní špinavých pe-

něz, trestné činy spojené s drogami a obchodování 

s	lidmi. Obsahuje komplexní shrnutí soudních rozhod-

nutí týkajících se organizovaného zločinu, databázi 

platné legislativy členských států OSN a seznam bilate-

rálních a multilaterálních dohod pojednávajících o orga-

nizovaném zločinu a terorismu. Díky tomu může sloužit 

i jako zdroj informací a zkušeností pro státy, které ještě 
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nemají dostatečně pokročilou legislativu k potírání ob-

chodování s lidmi.33 

7.3.1. The Human Trafficking Know-

ledge Portal 
Znalostní portál o problematice obchodování 

s	lidmi je rovněž iniciativou UNODC. Vznikl za účelem 

šíření informací o Úmluvě OSN proti nadnárodnímu or-

ganizovanému zločinu, zejména o Protokolu o předchá-

zení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, přede-

vším se ženami a dětmi. Jeho součástí je též databáze 

soudních rozhodnutí týkající se oficiálně zdokumento-

vaných soudních případů o obchodování s lidmi.34 

7. 4 Toolkit to Combat Trafficking 

in Persons 2nd Edition 
Aktualizovaný soubor nástrojů určených pro boj 

proti obchodování s lidmi, který byl vydán UNODC, 

konkrétně Oddělením proti obchodování s lidmi, v roce 

2008. Nabízí doporučené zdroje, návody a slibné po-

stupy s cílem předcházet tomuto problému a chránit 

oběti. Nabádá ke vzájemné kooperaci, která je při potírání 

obchodování s lidmi zcela klíčová.35 
 

 

8 Shrnutí 
Obchodování s lidmi je globální problém, který je 

bohužel aktuální i v dnešní vyspělé společnosti. Vychází 

ze spletité sítě mnoha socioekonomických hledisek a pří-

čin, které spolu úzce souvisí. Při snaze o potírání tohoto 

negativního fenoménu je třeba efektivně a komplexně 

řešit všechny zároveň.  

UNODC se snaží předcházet obchodování s lidmi 

například pomocí prevenčních programů, které vzdělá-

vají o dané problematice. V případě již proběhlého 

trestného činu nabízí reintegrační programy pro oběti 

a	legislativní pomoc pro státy při snaze postihnout pa-

chatele.  

Díky snaze neziskových organizací, států a meziná-

rodních organizací se alespoň částečně daří obchodování 

s lidmi omezit, pachatele odhalit a usvědčit a obětem za-

jistit pomoc. Klíčové je v této snaze nepolevit a aktivně 

postupovat proti flagrantnímu porušování lidských práv, 

které je s obchodováním s lidmi spojené. 
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Otázky pro jednání 

• Ratifikoval váš stát Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu? 

 
• V	jaké míře je váš stát zasažen obchodováním s	lidmi? Jaká je jeho nejčastější forma a účel? Má váš stát pro oběti 

obchodování s lidmi vytvořen nějaký systém pomoci? 

 
• Daří se vašemu státu obchodníky s	bílým masem odhalit a právně trestat? Využívá váš stát právní databázi 

SHERLOC v případě nedostatečně vyspělé legislativy v tomto ohledu? 

 
• Spolupracuje váš stát s některými neziskovými organizacemi potírajícími toto porušování práv? Pokud ano, jsou 

financovány prostřednictvím svěřenského fondu zřízeného UNODC? 

 
• Je ve vašem státě prostituce legální, nebo je váš stát naopak zásadně proti legalizaci prostituce?  

 
• Jak se váš stát staví k	problematice tzv. transplantační turistiky? Profituje z ní? 

 

Doporučené zdroje 

1. Odpovědi na základní otázky týkající se obchodování s lidmi: 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html  

2. Studie týkající se vlivu legalizace prostituce na obchodování s lidmi:  

https://www.researchgate.net/publication/281440120_Does_Legalized_Prostitution_Increase_Hu-

man_Trafficking  

3. Vzorová legislativní ustanovení proti obchodování s lidmi, která mohou jednotlivé členské státy aplikovat 

pro zefetivnění své legislativy v této problematice: 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf  

4. Výpovědi konkrétních obětí obchodu s lidmi: 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLOACT_Victim-Testimonies_Octo-

ber_2017.pdf  

5. Přehled všech materiálů vydaných UNODC k roku 2019 týkajících se obchodu s lidmi:  

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2019/UNODC_Catalogue_of_Mate-

rials_May_2019.pdf
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Pražský studentský summit 

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. Každoročně 
vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných globálních tématech, a to 
především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových mezinárodních organizací – OSN, 
NATO, EU a G20.   

Asociace pro mezinárodní otázky 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v	roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 
v	oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think-tank není spjat 
s	žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k	zahraniční 
politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k	fundované dis-
kusi.  

Zuzana Zavřelová 

Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členem přípravného týmu Praž-
ského studentského summitu. 
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