
 
 
Prohlášení: 

Reakce k vyjádřením organizace Freedomtosex, článek ze dne 13.3. 2018  

 

Rádi bychom se vyjádřili k obviňujícím nařčením z rigidnosti v rozvoji sexuální asistence (dále SA) a 

monopolizace trhu, z kterých nás obvinilo hnutí Freeedomtosex, a které nám přijde neférové. Citace 

z článku v deníku Blesk a z tiskové zprávy organizace Freedomtosex: „Podle nich (Freedomtosex) je 

práce společnosti velmi rigidní a nepouští prý širokou veřejnost do diskuse. Zároveň není dostatečně 

dostupná... Hnutí Freedomtosex vidí problém v monopolizaci těchto služeb... Podle jeho zakladatelů 

současné nastavení systému brání vzniku konkurence, která by přispěla k širší dostupnosti a vyšší 

kvalitě služeb. 

Pojďme si připomenout, že sexuální asistence je zde pouze dva roky, tj. od roku 2015. Na podzim 

roku 2017 došlo u kulatého stolu, kam byly pozvány k diskuzi neziskové organizace, sexuální 

asistentky a odborníci a odbornice zabývající se tématem sexuality či mající zkušenost se sexuální 

asistencí, k evaluaci a reflexi služby. O tuto diskuzi měla zájem i zástupkyně organizace 

Freedomtosex, ale nedostavila se. Služba byla vyhodnocena jako kvalitní, potřebná a bezpečná. Na 

základě této skutečnosti jsme se rozhodli pokračovat v práci na dalším rozvoji SA v České republice.  

Iniciátorkou projektu sexuální asistence byla organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R) a konkrétně 

její bývalá pracovnice Lucie Šídová, která společně s týmem a podporou R-R SA v ČR zavedla. 

Před zavedením služby jsme dva roky studovali literaturu, navštívili Německo, Finsko a Švýcarsko, kde 

jsme se setkali s organizacemi, které se sexuální asistencí zabývají. Teprve potom vznikl projekt, 

v rámci nehož došlo k proškolení sexuálních asistentek a zavedení služby. Vše jsme dělali s odbornou 

podporou zahraničních partnerů a partnerek a na základě odborného stanoviska Ministerstva vnitra. 

I tak jsme slýchali, že jdeme velmi rychle, že máme zvolnit tempo. Nyní se o sobě naopak dozvídáme, 

že jsme rigidní a monopolizujeme trh. Přitom služba tu je teprve dva roky. Už od začátku přemýšlení 

o projektu jsme věděli, že chceme sexuální asistenci zavést jako kvalitní službu, tak jak je tomu např. 

ve Švýcarsku, že ji chceme zaštítit etickým kodexem a kvalitním vzděláním sexuálních asistentek a 

asistentů.  

V současné době na poli sexuality a vztahů pravidelně školíme pracovníky pomáhajících profesí. Jen 

za poslední rok jsme proškolili přes 500 lidí a letos to bude mnohem více.  Otevřeli jsme druhý kurz 

pro sexuální asistentky a nově i asistenty. Chceme větší dostupnost sexuální asistence, ovšem ne za 

cenu snížení kvality poskytovaných služeb.   

Chceme, aby i nové pracovnice a pracovníci dostali dobré proškolení a odváděli skvěle svoji práci jako 

současné asistentky a asistenti, a to nejde uspěchat. Chceme, aby služba byla i nadále kvalitní, hlavně 

ale bezpečná a vykonávaná s respektem. Nesmíme dopustit její diskreditaci v očích 

odborníků/odbornic a ani široké veřejnosti.  

Víme o tom, že současná legislativa nám brání v rozvoji sexuální asistence, o kterém uvažujeme, ale 

narozdíl od Freedomtosex jsme lobbovali za změnu zákona a pomohli jsme sepsat návrh, který by 

sexuální práci dekriminalizoval. Bohužel nebyl přijat. Ostře a jasně jsme se pak v roce 2013 vymezili 

proti silně represivnímu návrhu zákona k sexuální práci, který předložilo město Praha. I díky našemu 

hlasu, dopisům pro poslance a poslankyně, vysvětlování konkrétním politikům a političkám, výbor 

http://svobodasexu.cz/


 
 
nakonec tento návrh nedoporučil ke schválení. V kritice návrhu zákona nás podpořily organizace La 

Strada, Ulice-Agentura sociální práce a Projekt Jana. 

Překvapuje nás i tvrzení, že zde jsou zástupy žen ze sexbyznysu, které chtějí službu sexuální asistence 

vykonávat. Se ženami ze sexbyznysu jsme pracovali v R-R 18 let a nabízeli jim možnost sexuální 

asistence. Zájem ale velký rozhodně nebyl a přiznejme si na rovinu, ne každý, kdo chce jako sexuální 

asistent nebo asistentka působit, je pro tuto profesi vhodný.  

Vedeme diskuze, ptáme se a rádi budeme na rozvoji sexuální asistence spolupracovat, ale chceme 

partnery/ky, kteří vnímají, že sexuální asistence musí být vykonávána s respektem a bezpečně vůči 

lidem, co ji využívají. Chceme, aby pověst sexuální asistence a její přínos pro lidi s postižením 

nadále pouze vzkvétala.  

Kritizovat je lehké, ale za námi jsou vidět výsledky. 

Zástupkyně a zástupci Frey, z.s. 

 

 

http://www.rozkosbezrizika.cz/o-nas/tiskove-zpravy/otevreny-dopis-rozkose-bez-rizika-k-navrhu-zakona-o-regulaci-prostituce

