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Úvod

Ve své  diplomové  práci  se  zaměřím  na  problematiku  obtěžování 

v pracovněprávních  vztazích.  Pozornost  bude  věnována  především  pojmu  mobbing, 

bossing a sexuální obtěžování na pracovišti.

Je známo,  že 21.  století  je  uspěchané.  Nelze si  nevšimnout,  že rychlý vývoj 

komunikačních  technologií  se  dotýká  každého  a  mění  komunikaci  mezi  osobami 

k horšímu. Neustále narůstá potřeba vlastnictví moderní techniky a je naprosto běžné 

vlastnit mobilní telefon, počítač, či auto. K uspokojení těchto potřeb je ale nezbytné mít 

peníze, které dostáváme za vykonávání své práce. Je možné cítit neustále se zvyšující 

tlak na získání a udržení si dobře placeného pracovního místa. Tento tlak je ještě větší 

v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Je zřejmé, že se vlivem moderních technologií 

snižují  počty  zaměstnanců  a  to  přispívá  k  většímu  konkurenčnímu  boji  mezi 

zaměstnanci.

Základem  každého  zdravého  pracovního  prostředí  jsou  přitom  vztahy  mezi 

zaměstnanci. Pokud se zaměstnanci nemusí bát ztráty zaměstnání, mají větší pracovní 

nasazení  a  kvalita  odvedené práce  narůstá.  I  v  tomto však prostředí  může docházet 

ke konfliktům  mezi  zaměstnanci,  obvykle  ale  nebývají  dlouhodobé.  Pokud  se  však 

na pracovišti objeví dlouhodobý konflikt, pracovní nasazení zaměstnanců klesá a tento 

konflikt může vést až k psychickým problémům dotčených osob.

Bohužel  se  však  různé  formy násilí  stávají  běžnou  součástí  našeho  života 

a  citlivost  společnosti  na  projevy  násilí  postupně  klesá.  Společnost  si  zvyká 

na agresivní projevy a je často ochotná se uchýlit  k podobnému jednání.  Nejtěžší  je 

samozřejmě dokazování  násilí  na  pracovišti,  neboť chybí  svědci  a důkazy.  Násilí  se 

většinou  děje  nepřímou  formou,  tedy  např.  formou  různých  příkazů,  či  podmínek. 

Většina  obětí  nepodnikne  žádné  kroky  na  svou  obranu,  neboť  se  obává  ztráty 

zaměstnání,  či  posměškům ze strany kolegů. Tuto situaci  by vyřešilo informování o 

výskytu  násilí  na  pracovišti,  jeho formách a  průběhu.  Často  ani  vedoucí  pracovníci 

nemají potřebné znalosti a zkušenosti, aby tuto situaci vyřešili.

Cílem mé diplomové práce je především analyzovat současnou právní úpravu 

těchto  problémů a poukázat  též  na  nedostačující  ochranu obětí  a  pokusit  se  nastínit 

případné mechanismy obrany.

Na  začátku  této  diplomové  práce  vysvětlím  základní  pojmy,  které  se  poté 

objevují v průběhu celé práce. Pozornost bude věnována pojmům rovnost, diskriminace 

a obtěžování.
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V první části této diplomové práce se zaměřím na problematiku mobbingu jako 

nežádoucího chování ze strany kolegů. Mobbing znamená jakoukoliv formu obtěžování 

jedince na pracovišti  ze strany jeho spolupracovníků, přičemž tyto útoky se objevují 

pravidelně.  Pokusím  se též  nastínit  nejčastější  příčiny,  fáze,  důsledky  a  možnosti 

prevence, dále také charakterizuji postavu mobbera a oběti. V této části je nejdůležitější 

objasnění tohoto pojmu a pochopení podstaty mobbingu.

V druhé části se budu věnovat problematice bossingu. Bossing znamená šikana 

ze strany nadřízeného. Bossing může být v určitých případech ještě horší, než mobbing, 

neboť útoky jsou vedeny od nadřízené osoby, která má moc a tu využívá. V této části 

popíšu nejčastější typy bosserů, dále příčiny, strategie šikanování a důsledky pro oběť. 

I zde je proto nejdůležitější objasnit základní smysl tohoto problému a poukázat, jaké 

následky mohou nastat.

Ve třetí části se pokusím analyzovat českou právní úpravu z pohledu těchto dvou 

problémů.   Na  tyto  problémy se  pokusím podívat  z  pohledu  ústavněprávní  roviny, 

správněprávní  roviny,  trestněprávní  roviny,  pracovněprávní  roviny a  občanskoprávní 

roviny.  V  této  části  je  cílem  nalezení  právní  úpravy  vztahující  se  k  těmto  dvěma 

pojmům a shrnutí dostatečnosti právní úpravy.

Ve  čtvrté  části  se  již  zaměřím  na  obranu  proti  těmto  nežádoucím  jevům. 

Pozornost bude věnována obecné informační povinnosti ze strany zaměstnavatele a dále 

stížnosti na úřad práce,  či na inspektorát práce.  Osoby v těchto případech se mohou 

obrátit také na veřejného ochránce práv. V těžších případech se osoba oběti může též 

obrátit na soud. Pokud útoky vykazují znaky trestného činu, je možná obrana pomocí 

podání trestního oznámení. V této části se tedy zaměřím na mechanismy obrany, které 

mohou oběti mobbingu či bossingu využít.

V  páté  části  se  již  přesunu  k  objasnění  pojmu  sexuální  obtěžování  na 

pracovišti. Kromě objasnění pojmu se zaměřím na formy sexuálního obtěžování a na 

negativní důsledky tohoto nežádoucího chování.  I v této kapitole popíšu nejúčinnější 

mechanismy obrany.

V  šesté části této diplomové práce se přesunu k analýze sexuálního obtěžování 

v současné právní úpravě v České republice a též ve Slovenské republice. V závěru se 

pokusím o srovnání těchto dvou zemí právě z pohledu úpravy sexuálního obtěžování.
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1. Základní pojmy

V této kapitole bych ráda nastínila základní pojmy, se kterými budu pracovat 

v průběhu celé práce. Jedná se především o pojmy rovnost a diskriminace.

1.1. Rovnost

Pojem rovnosti je velmi obtížné definovat, ačkoliv si každý dokáže představit, 

co se pod tímto pojmem skrývá.

Rovnost lze naleznout napříč celým právním řádem a jedná se o společenský 

ideál. Mnoho lidí si pod tímto pojmem představí stejnost, jedná se ale spíše o rovnost 

ve  smyslu rovnosti příležitostí. Lze ji považovat za základní zásadu demokratického 

státu a je vyjádřena již v čl.  1 LZPS, který uvádí,  že: „Lidé jsou svobodní a rovní  

v důstojnosti i v právech.“1

Rovnost můžeme rozlišovat na rovnost formální a rovnost materiální. Rovnost 

ve formálním smyslu znamená rovnost mezi subjekty srovnatelnými. Základy položil již 

Aristoteles, když formální rovnost definoval jako stejnému stejně a odlišnému odlišně. 

Podle  něj  má  být  tedy se  stejnými  subjekty ve  stejných  situacích  zacházeno  stejně 

a s odlišnými subjekty se musí zacházet odlišně.  Dle mého názoru však toto v praxi 

příliš nefunguje. Z jiného pohledu by se formální rovnost dala definovat jako rovnost 

před zákonem. V tomto případě by se nepřihlíželo k jiným skutečnostem. Samozřejmě 

ale  není  jednoduché nastavit  hranici  rovnosti  pro všechny.  Zdá se tedy,  že formální 

rovnost je pouhým ideálem, kterého ale nelze dosáhnout. Rovnost v materiálním smyslu 

naopak  zohledňuje  dopad  na  jedince  ve  skutečnosti,  tedy  pokud  se  bude  aplikovat 

materiální rovnost, tak jaký to bude mít vliv na danou situaci konkrétní osoby. Na rozdíl 

od formální rovnosti se zde bere v úvahu prostředí, pohlaví, věk, sociální situace atd.2

S pojmem rovnost souvisí zásada rovného zacházení, která je důležitá z hlediska 

obsahu této diplomové práce. Tato zásada je upravena v §1a ZP, který vyžaduje rovné 

zacházení  se  zaměstnanci  a  zákaz  jejich  diskriminace.  V pracovněprávních  vztazích 

tedy  tato  zásada  ukládá  povinnost  zaměstnavateli,  aby  se  všemi  zaměstnanci  a  to 

i s uchazeči  o  zaměstnání  zacházel  stejně  a nediskriminoval  je.  Tato  zásada  bývá 

popisována také jako pozitivní vyjádření zákazu diskriminace.

1KVASNICOVÁ, Jana. (Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení?. Právní 

rozhledy [online]. 2011(3) [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpxa4s7gnpxgxzyg4&tocid=nrptembrgfpxa4s7gnpxgxzyg4

2ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. str. 41-43
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1.2. Diskriminace

Pojem diskriminace pochází z latinského slova discriminare, který v překladu 

znamená rozlišovat, či činit rozdíly.3 Tento pojem v dnešní době spojován s negativními 

dopady  na  jedince  v  důsledku  odlišného  zacházení.  Diskriminováno  může  být 

z několika důvodů jakými jsou např. rasa, věk, pohlaví, nebo národnost.4

Pracovní  právo  upravuje  zákaz  diskriminace  v  §  16  odst.  2  ZP následovně 

„V pracovněprávních  vztazích  je  zakázána  jakákoliv diskriminace,  

zejména diskriminace z důvodu pohlaví,  sexuální orientace,  rasového nebo etnického  

původu, národnosti,  státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního  

stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo  

povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických 

stranách  nebo  politických  hnutích,  v  odborových  organizacích  nebo  organizacích  

zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní  

identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.“

Diskriminaci lze dále dělit na diskriminaci pozitivní a diskriminaci negativní. 

Negativní  diskriminace  je,  jak  již  z  názvu  vyplývá,  diskriminace,  která  je  vždy 

nežádoucí. V praxi to může znamenat, že je s jednotlivcem, či skupinou osob zacházeno 

ve  stejné  situaci  méně  výhodným  způsobem,  než  by  bylo  zacházeno  s  jiným 

jednotlivcem,  či  skupinou  jednotlivců  ve  stejné  situaci.  Tato  situace  nemá  žádné 

ospravedlnitelné důvody a je to chování motivované diskriminačními důvody. Pokud 

tedy  není  dané  chování  zdůvodněno,  či  je  nepřiměřené,  jedná  se  o  negativní 

diskriminaci.5 Negativní diskriminaci lze dále dále dělit na přímou a nepřímou, přičemž 

přímá diskriminace znamená dle § 2 odst. 3 ADZ „takové jednání, včetně opomenutí,  

kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se  

zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu,  

národnosti,  pohlaví,  sexuální  orientace,  věku,  zdravotního  postižení,  náboženského  

vyznání,  víry či  světového názoru,  a dále v právních vztazích,  ve kterých se uplatní  

přímo  použitelný  předpis  Evropské  unie  z  oblasti  volného  pohybu  pracovníků,  

i z důvodu státní příslušnosti.“  Nepřímou diskriminaci lze poté dle § 3 odst. 1 ADZ 
3ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. str. 48

4BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. V Praze: C.H. 

Beck, 2007. s. 37

5ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. str. 49
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rozumí  „takové  jednání  nebo  opomenutí,  kdy  na  základě  zdánlivě  neutrálního  

ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba  

znevýhodněna  oproti  ostatním.  Nepřímou  diskriminací  není,  pokud  toto  ustanovení,  

kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho  

dosažení jsou přiměřené a nezbytné.“

Jinými  slovy,  o  přímou  diskriminaci  se  jedná,  pokud  dochází „k  vyčlenění  

srovnatelného  jednotlivce  nebo  skupiny,  ze  zakázaného  důvodu,  které  je  mu  k  tíži  

a vyčleňování  není  možné  ospravedlnit,  tedy  pokud  nesleduje  žádný  legitimní  či  

akceptovatelný  důvod  a  opatření  je  nepřiměřené“  Naproti  tomu  v  případě  nepřímé 

diskriminace dochází k odlišnému zacházení na první pohled neutrálním kritériem, které 

ale nepřiměřeně dopadá na chráněnou skupinu.6

Pozitivní  diskriminace  sice  také  znamená,  že  je  s  osobou  či  skupinou  osob 

zacházeno  rozdílným  způsobem  ve  stejné  situaci,  nicméně  zde  dochází 

ke zvýhodňování a to za účelem odstranění neopodstatněné nerovnosti.7

1.3. Obtěžování

V této podkapitole objasním pojem obtěžování, neboť je to základní pojem celé 

diplomové  práce.  Definici  tohoto  pojmu  lze  nalézt  v  čl.  2  c)  směrnice  Rady 

2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu 

ke zboží  a  službám a jejich poskytování,  kde se obtěžováním rozumí  „pokud dojde  

k nežádoucímu  chování  souvisejícímu  s  pohlavím  osoby,  které  má  za  účel  nebo  

za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující,  

pokořující nebo urážlivé atmosféry.“

Dále  by  se  obtěžování  dalo  charakterizovat  jako „jakékoliv  nevyžádané 

a neopětované chování, které působí na důstojnost mužů a žen v práci.“8 Obtěžování 

může  mít  různé  formy  a  všechny  mají  negativní  důsledky  na  oběť.  Je  nezbytné 

zdůraznit, že obtěžování je vždy motivováno diskriminačním důvodem. Tímto důvodem 

může být např. věk, postižení, sexuální orientace, pohlaví, či sociální původ.9 Je zde 

také nutnost rozlišovat mezi obtěžováním z důvodu pohlaví a sexuálním obtěžováním. 
6Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). Str. 101-110

7ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. str. 53

8PINDEŠ, Miroslav. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti: praktická studijní příručka. 

Praha: ČMKOS, 2012. str. 16

9Tamtéž. str. 16
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Obtěžování z důvodu pohlaví nemá sexuální podtext a jeho důvodem je pouze pohlaví 

oběti.10

10BEŇO, Pavel. Šarmantní násilníci: antimobbingová příručka. Praha: Portál, 2015. str. 105
11



2. Mobbing

2.1. Pojem mobbing

Na začátku objasním pojem mobbing. Tento pojem vychází z anglického slovesa 

„to  mob"  =  urážet,  utlačovat,  napadat,  vrhnout  se.11 Tato  definice  nám však  zcela 

nepostačuje k porozumění tohoto pojmu. Ačkoliv zde již  bylo mnoho pokusů o přesnou 

definici, nejlépe tento pojem vysvětlil profesor Heinz Leymann, který říká: „O mobbing 

se jedná tehdy, jestliže se na postiženého útočí alespoň jednou týdně a nejméně po dobu  

půl  roku  a  útoky  provádí  jedna  či  více  osob.“12 Z  této  definice  lze  vyvodit,  že  o 

mobbing  se  jedná  tehdy,  jsou-li  útoky  mířené  na  konkrétního  jedince,  jsou 

uskutečňovány v pravidelných intervalech a trvají po určitou dobu. Zároveň lze dovodit, 

že se o mobbing nejedná v případech krátkodobých a dočasných sporů.

O obsáhlejší vymezení tohoto pojmu se pokusil také Einarsen a jeho kolegové, 

podle kterých je mobbing  „obtěžování, urážení nebo sociální vyloučení zaměstnance  

nebo negativní ovlivňování jeho práce.“13 Dále zdůrazňuje skutečnost, že agresor zná 

slabé místo své oběti a zneužívá ho v případě konfliktní situace.14

Ačkoliv  se  odborníci  nemohou  shodnout  na  přesné  definici  mobbingu,  tak 

se shodují v tom, že hlavním znakem je psychické násilí. Psychickým násilím se rozumí 

urážky, slovní napadání a různé formy posměchu.15 V některých vážnějších případech se 

ale můžeme setkat také s fyzickým násilím.

Velmi často je v různých publikacích zaměňován pojem mobbing a šikana. Dle 

mého názoru se tyto dva pojmy od sebe musí odlišovat. Šikana je všeobecně známý 

pojem a  lze se s ním setkat v podstatě kdekoliv, nejčastěji ve školách, či armádě. Pro 

mobbing  je  příznačné  pracoviště.  Zatímco  mobbing  se  vyznačuje  především 

psychickými útoky, pro šikanu je typické fyzické násilí.16 Dalším rozdílem může být to, 

že šikana je ve většině případech viditelná a její důsledky se projevují ihned a proti 

11CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 46.

12HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 10.

13CAKIRPALOGLU, Panajotis, Jan ŠMAHAJ, Simona CAKIRPALOGLU a Martin ZIELINA. Šikana 

na pracovišti v České republice: teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2016. s. 14.

14Tamtéž. str. 15

15WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 

131.

16CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 48.
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tomu  mobbing  může  být  zcela  skrytý,  šíří  se  pozvolně  a  zpočátku  si  ho  nemusí 

všimnout ani samotná oběť, a proto je také těžké ho odhalit a bránit se proti němu. 

Naopak společnými znaky mohou být cílené ubližování druhé osobě, ukázání vlastní 

převahy a také důsledky bývají obdobné.17

Nyní  vyvstává  otázka,  co  je  hlavní  podstatou  mobbingu.  Charakteristikou  je 

určitá  nerovnováha mezi  mobberem a obětí.  Oběť  se  v mnohých případech nemůže 

sama  bránit  a  nemůže  ani  předcházet  budoucím  útokům.  Tato  nerovnováha  může 

vznikat  jednak ze  vztahů nadřízenosti  a podřízenosti,  ale  také  z jiných faktorů,  jako 

např. komunikační dovedností, či ekonomického postavení.

K lepšímu pochopení  podstaty mobbingu je  dobré ukázat  jeho hlavní  znaky. 

Mezi hlavní znaky mobbingu patří především skrytost, zákeřnost a nebezpečnost. Lze 

tedy usoudit, že mobbing se děje zcela nenápadně a pozvolna, aby mobber nemohl být 

konfrontován ostatními. Zde se projevuje také problém s odhalením tohoto problému. 

Zákeřnost se projevuje především v důsledcích. Různé urážky a posměšky mohou sice 

na povrch vypadat neškodně, nicméně oběť může pociťovat velké psychické utrpení. 

Posledním znakem je nebezpečnost, která představuje problém nejen pro jedince, ale 

také pro konkrétní společnost. Oběť může začít zvýšeně chybovat, být nesoustředěný 

a může také přibývat počet pracovních úrazů.18

2.2 Příčiny vzniku mobbingu

Stejně tak, jako není možné určit jednotnou definici mobbingu, není možné určit 

ani  přesné  příčiny vedoucí  k  tomuto  problému.  Lze  pouze  konstatovat,  že  se  jedná 

o souběh mnoha faktorů na určitém pracovišti.

Hlavní příčinou je samozřejmě sám mobber. Za jeho konáním může být mnoho 

příčin. Na jedné straně jsou to nesympatie ke kolegovi a na straně druhé také špatné 

prostředí na pracovišti spojené se stresem. Svou vinu na mobbingu nese z jisté míry 

i sama oběť. Pokud se nezačne včas a dostatečně bránit, dává mobberovi pocit převahy 

a nepřemožitelnosti.

Obecně lze ale říci, že na pracovišti, kde panuje "nezdravá" konkurence, tedy 

kde mají zaměstnanci strach ze ztráty zaměstnání, je nastavena špatná organizace práce, 

nejsou jasně vymezeny kompetence a úkoly jednotlivých zaměstnanců, se mobbingu 

17SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. 

s. 20

18SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. 

s. 28-29
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daří nejvíce. Mobbing je často využíván i jako nástroj zvýšení výkonnosti zaměstnanců 

a  to  právě  v  rámci  boje  o  zaměstnání.  Někteří  zaměstnanci  mohou  začít  používat 

psychický  nátlak  na  odstranění  potenciálních  konkurentů.  Nejčastějšími  důvody 

mobbingu  bývá  žárlivost,  nenávist,  pocit  konkurence  či  hrozba  změny zaběhnutého 

režimu.19

Tam, kde se lidé nemusí obávat ztráty zaměstnání, kde je minimální konkurenční 

boj, kde jsou optimálně nastavené pracovní procesy, se mobbing vyskytuje velmi málo. 

Mobbing se  často  objevuje na  pracovištích,  které  jsou  typicky hierarchické,  jako je 

tomu v případě armády, policie, či státního aparátu. V těchto prostředích je totiž součástí 

hierarchie i neoficiální hierarchie.

Jak  jsem  již  zmínila,  příčinou  vzniku  mobbingu  je  také  stres  ze  špatné 

organizace  práce  a následné  přetížení.  Na  vině  může  být  kladení  nesmyslných 

požadavků na zaměstnance, který je díky tomu v neustálém napětí. S tím souvisí další 

faktor, kterým je špatný styl řízení vedoucího pracovníka. Na jedné straně zde může být 

vedoucí  pracovník,  který  není  dost  sebejistý  a  svou  nejistotu  přenáší  na  ostatní 

pracovníky  a  na  straně  druhé  stojí  až  příliš  autoritativní  vedoucí  pracovník,  který 

vyvolává stres a strach. Úplně stejně nebezpečné jako přetížení na pracovišti může být 

i úplně  odlišný případ  a  to,  pokud se  pracovník  na  pracovišti  nudí  a  jeho  práce  je 

stereotypní  a  jednotvárná.  V  tom  případě  se  snaží  zabavit  jakýmkoliv  dostupným 

způsobem a jedním z druhů zábavy může být i utlačování a posměch svým kolegům.20

2.3 Aktéři mobbingu

Mezi hlavní aktéry mobbingu patří  oběť a mobber.  Nicméně jsou zde i  další 

přihlížející osoby, které nejsou ochotny poskytnout pomoc oběti, a proto i je můžeme 

řadit mezi aktéry. Já se však nyní zaměřím pouze na osobu oběti a mobbera

2.3.1  Mobber

V této podkapitole bych hned na začátku ráda zmínila, že stejně tak, jako nelze 

charakterizovat  typického  pachatele  trestného  činu,  tak  nelze  charakterizovat  ani 

typického mobbera. Můžeme pouze domýšlet, jestli se jedná o člověka, který šikanuje 

19Tamtéž. s. 35

20HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 17-19
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okolí  i  v běžném životě,  nebo zda je to  člověk,  který je třeba sám v běžném životě 

někým utlačován a svou zlost si poté vybíjí na pracovišti. Dále nemůžeme uvést ani 

typický věk pachatele. Ačkoliv je někdy uváděn věk 40 let21,  dle mého názoru je to 

individuální záležitost. Nelze ani určit, jestli mobberem bývá častěji muž nebo žena. Já 

si  myslím,  že  v tomto  případě  je  to  vyrovnané.  Jediný  rozdíl  zde  bude  ve  formě 

šikanovaní.

V literatuře bývá mobber  popisován jako neempatická osoba,  která  přeceňuje 

samu sebe a tím se snaží zakrýt vlastní pocit nízkého sebevědomí. Mezi ostatními sice 

vystupuje  jako  osoba  s  vysokým sebevědomím,  nicméně  ve  skutečnosti  trpí  pocity 

méněcennosti.  S tím souvisí  také různé negativní  emoce,  které  může pociťovat  vůči 

oběti,  jako  např.  strach,  žárlivost,  či  závist,  které  ho  poté  vedou  k agresivnímu 

chování.22

Mobbery  lze  také  rozlišovat  dle  vztahu  k mobbingu  na  strůjce,  náhodné 

pachatele  a spoluúčastníky.  Strůjci  bývají  vůdčími  osobnostmi,  neboť  vymýšlejí 

strategii útoku. Většinou jsou to ti, kteří mají sami nízké sebevědomí a potřebují si ho 

zvýšit  na  úkor  jiného.  Mohou  jednat  samostatně,  nebo  si  najít  spoluúčastníky 

v kolektivu na pracovišti. Druhou skupinou jsou náhodní pachatelé, kteří nemají potřebu 

zvyšovat si vlastní sebevědomí a kteří se pouze zapletli do konfliktu, který trvá delší 

dobu. V tomto případě nejde o cílené šikanovaní, ale pouze o soutěž o převahu v tomto 

konfliktu. Poslední skupinou jsou spoluúčastníci,  které ještě můžeme rozdělit na dvě 

malé skupiny.  První  jsou ti,  kteří  podporují  hlavního strůjce  a  druzí,  kteří  sice  vidí 

problém, ale nechtějí ho řešit.23 Lze ale uvést, že obě skupiny jsou stejně špatné.

2.3.2. Oběť

Obětí mobbingu se může stát v podstatě každý. Většinou jsou postiženi úplně 

normální  osoby,  které  dělají  dobře  svou  práci.  Mohou  se  také  nějakým  způsobem 

odlišovat od kolektivu. Tato odlišnost může být pozitivní, jako např. vysoké pracovní 

nasazení,  ale  může  to  být  i  odlišnost  negativní,  jako  např.  zakřiknutost.  Kromě 

vlastností  se  může  od  kolektivu  odlišovat  vzhledem,  národností,  či  dosaženým 

vzděláním. 24

21Kratz, H.-J.: Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha, Management Press 2005, s. 21

22CAKIRPALOGLU, Panajotis, Jan ŠMAHAJ, Simona CAKIRPALOGLU a Martin ZIELINA. Šikana 

na pracovišti v České republice: teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2016. s. 29

23HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 23
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Všechny oběti  ale  mají  stejné  následky v  důsledku  mobbingu.  Tím,  že  jsou 

dlouhodobě  ve  stresu  a napětí  mohou  mít  následky  psychické,  jako  např.  poruchu 

soustředění nebo dlouhodobě snížené sebevědomí, dále následky zdravotní, jako např. 

oslabená imunita,  či  choroby zažívacího traktu a v neposlední řadě i následky,  které 

mají vliv na soukromý život oběti, kdy se daná osoba začne stranit společnosti jiných 

osob, nebo může začít přehlížet rodinu a to může vést k dalším vážným problémům.25

2.4. Fáze a důsledky mobbingu

2.4.1. Fáze

Problém mobbingu můžeme zpravidla rozdělit do 4 základních fází. Samozřejmě 

ne vždy musí útoky probíhat stejně. Zde bude záležet na mnoha dalších faktorech, jako 

např. obrana oběti, zásah vedoucího zaměstnance.

První  fází  jsou konkrétní  případy konfliktů  na  pracovišti,  kdy to  na  počátku 

bývají konflikty pouze mezi dvěma osobami. Postupem času však tento konflikt může 

vyústit v mobbing. Je však důležité zmínit, že většina těchto konfliktů se dokáže vyřešit 

a k násilí vůbec nedojde. Pokud se však tento problém nepovede vyřešit, může situace 

dojít do druhé fáze. Druhou fází je psychický teror. Ten nastává, pokud je osoba po delší 

dobu vystavována útokům ze strany ostatních pracovníků. Již v této fázi může být oběť 

značně oslabena, její sebevědomí začne klesat a stejně tak její psychický stav se začne 

zhoršovat.  Třetí  fází  bývá  zapojení  kolektivu  a  managementu,  kdy  se  z pouhého 

konfliktu  stane  oficiální  případ.  Je  to  fáze,  kdy  již  mobbing  nelze  utajit  a  o  jeho 

přítomnosti se dozví vedoucí podniku, či personální oddělení. V této fázi je již oběť 

značně oslabená a místo toho, aby se začala bránit, se stáhne. Na pracovišti již nepodává 

dobré  pracovní  výsledky  a  to  může  mít  za  následek  ještě  znepřátelení  s vedoucím 

pracovníkem. V této chvíli již mobbing pokračuje do poslední fáze. Poslední fází je 

vyloučení pracovníka. Toto je také cílem mobbera. Oběť je v této fázi překládána na 

jiné pracovní místo a nebo dostane výpověď. V některých případech může výpověď 

podat i sama oběť.26

2.4.2. Důsledky

24VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. s. 

116-117

25Tamtéž. s. 117

26HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 35-36
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Důsledky mobbingu  mají  vždy negativní  charakter  a  někdy mohou  způsobit 

celoživotní  trauma  a nedůvěru  v  ostatní.  Pokud  je  obětí  silný  jedinec,  lze  říct,  že 

se s touto situací vyrovná za krátký čas. Je-li však obětí mobbingu jedinec zranitelný, 

důsledky mohou být v tomto případě fatální. V nejhorším případě ztratí oběť nedůvěru 

k práci a nikdy již nebude schopen pracovat tak, jak byl zvyklý. Největší důsledky lze 

zaznamenat na psychice jedince. Osoba je často nervózní, podrážděná, neklidná a může 

mít také poruchy soustředění. Mnoho obětí se uchýlí k řešení této situace pomoci např. 

alkoholu, což sebou přináší ještě horší důsledky. Čím déle mobbing trvá, tím je daná 

osoba nevyrovnanější,  neschopná se bránit,  objevují se u ní deprese a smutek,  které 

mohou  vést  až  k myšlenkám na  sebevraždu.  K psychickým problémům se  dříve,  či 

později  připojí  problémy  zdravotní.  Stresem  z  mobbingu  se  trvale  oslabí  imunitní 

systém a tím je jedinec vystavován většímu riziku nemocí. Mezi další problémy patří 

např. chronické bolesti hlavy, poruchy přijmu potravy, či narušení spánku. Ani sociální 

důsledky nelze přehlédnout. Tím, že daná oběť ztrácí důvěru k práci, může v nejhorším 

případě  přestat  chodit  do  zaměstnání  a  tím  přijít  o  zdroj  příjmu.  To  může  mít  za 

následek problémy s výchovou dětí. Mobbing ale nemá důsledky pouze na oběť, ale i na 

společnost.  Pracovníci  mohou být  vlivem mobbingu méně výkonní,  ztrácí  kreativitu 

a motivaci a tím se může společnost dostat do ekonomické ztráty.27

2.5. Prevence

Prevenci mobbingu považuji jako jednu z nejdůležitějších věcí, jak předcházet 

tomuto problému. Většinou je totiž mobbing na pracovišti skrytý, a proto ho lze jen 

obtížně  řešit.  Prevence  obecně  znamená  předcházení  nějakému  škodlivému 

a nežádoucímu vlivu.

Prevence by měla být  vždy na prvním místě,  neboť  „mobbing je  „časovaná 

bomba“,  která  nesmí  explodovat.  Naopak je  třeba  ji  včas  zneškodnit,  aby  nemohla  

napáchat trvalé škody.“28

Prevenci  mobbingu  můžeme  konkrétně  rozdělit  na  3  typy.  Prvním typem je 

primární prevence, která v sobě zahrnuje především dostatečnou informovanost o tomto 

problému. V tomto typu prevence je pozornost upřena na dodržování statutárních norem 

a etického kodexu organizace,  což napomáhá k vybudování důvěry a tolerance mezi 

spolupracovníky.  Druhým  typem  prevence  je  sekundární  prevence,  která  nastupuje 

27SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. 

s. 82-85

28KRATZ, Hans-Jürgen. Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press, 2005. s. 24
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tehdy, pokud již k mobbingu došlo. V této fázi jde především o porozumění důvodům, 

které  k tomuto  problému  vedly  a  také  se  snažit  situaci  vyřešit  tak,  aby  k ni 

v budoucnosti  již  nedošlo.  Třetím  typem  je  terciální  prevence,  která  je  zaměřena 

na přijetí  vhodných  opatření.  V této  fázi  je  nejdůležitější  pomoc  pracovníkům,  kteří 

se stali  obětí  mobbingu,  aby  nedošlo  k jejich  doživotnímu  poškození  duševního 

a tělesného zdraví.29

Z mého pohledu se jedná o závažný problém, který ale v České republice není 

natolik  rozšířený,  aby se mohla aplikovat plošná prevence a předešlo se tím mnoha 

případům mobbingu.

Prevence se dá dále rozlišit na prevenci z pohledu firmy a z pohledu jedince. 

Z pohledu firmy je důležitá především pozitivní atmosféra a správně nastavená firemní 

kultura. Je také vhodné si uvědomit, že tento problém může mít dopady nejen na oběť, 

ale i  na celou firmu. Důležitým článkem v rámci  prevence je také schopný vedoucí 

pracovník,  který  dokáže včas  řešit  problémy.  Každá firma by měla  vypracovat  plán 

řešení násilí na pracovišti, který by měl obsahovat nejdůležitější strategie vypořádání 

se s tímto problémem. Dalším efektivním krokem v rámci prevence je vhodné přijímací 

řízení vedoucí ke kvalitnímu výběru nových pracovníků, které by mělo včas odhalit 

negativní  rysy  uchazečů.  Znovu  je  nezbytné  zmínit  dostatečnou  informovanost 

pracovníků týkající  se obrany a řešení tohoto problému.30 Někdy je také zmiňováno 

podnikové krizové centrum, které by sloužilo k lepší informovanosti pracovníků. To by 

mělo za cíl podporu obětí mobbingu a také řešení již vzniklého konfliktu. V čele tohoto 

centra  by stál  zkušený psycholog práce,  který  by měl  být  především důvěryhodnou 

osobou pro pracovníky.31

Z pohledu  jedince  je  vhodné  především  seznámení  se  s pracovní  smlouvou, 

pracovním  prostředím  a celkovou  atmosférou  na  pracovišti.  Zpočátku  se  také 

doporučuje vnímat situaci kolem sebe a  příliš nevybočovat z kolektivu.32

29CAKIRPALOGLU, Panajotis, Jan ŠMAHAJ, Simona CAKIRPALOGLU a Martin ZIELINA. Šikana 

na pracovišti v České republice: teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2016. s. 62-64

30SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. 

s. 88-91

31KRATZ, Hans-Jurgen. Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit. 1. vyd. Praha: Management Press, 

2005, s. 44-45.

32SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. 

s. 91
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3. Bossing

3.1. Pojem bossing

Pojem  bossing  se  v české  literatuře  objevuje  jen  zřídka  a  většina  autorů 

se shoduje na tom, že bossing vychází  z mobbingu.  Často jsou také uváděny stejné 

definice pro tyto problémy. Bossing vychází z anglického slova „boss“, což v překladu 

znamená šéf. Lze tedy dovodit,  že bossingem se rozumí šikana ze strany vedoucího 

pracovníka. Jako první tento pojem použil profesor Svein Kile, který ho definoval jako 

„systematické  šikanování  ze  strany  vedoucího“.33 Nejtypičtějším  znakem  je  zde 

nerovné postavení mezi osobou pachatele a oběti.34

V mnoha  formách  útoku  se  bossing  ztotožňuje  s mobbingem  a  někteří  ho 

dokonce  označují  jako  tzv. vertikální  mobbing,  tedy  šikana  směřující  ze  strany 

zaměstnavatele.35

Dalo by se říct,  že tento druh šikany je pro zaměstnance nejhorší.  V každém 

případě je to boj, kdy vítězem bude vždy nadřízený, neboť disponuje větší mocí, než 

zaměstnanec. Jeho cílem je především opuštění pracoviště daným pracovníkem, aniž by 

ji musela být poskytnuta nějaká forma finanční kompenzace.

Nejtěžším  případem  bossingu  je  tzv.  personální  bossing,  který  se  objevuje 

v případech,  kdy se  vedoucí  pracovník  uchyluje  k  psychickému násilí  při  snižování 

počtu zaměstnanců z důvodu reorganizace společnosti.36

3.2. Příčiny bossingu

Stejně tak jako u mobbingu, je i u bossingu na počátku pouhý konflikt. Nyní se 

pokusím  nastínit  nejčastější  příčiny,  které  mohou  vést  k tomuto  problému.  První 

příčinou  může  být  hněv  na  organizaci.  Neustálé  problémy  na  pracovišti  mohou 

vedoucího pracovníka dovést k tomu, že začne klást zodpovědnost za problémy na své 

podřízené.  Druhou  příčinou  je  tlak  z nejvyššího  vedení  společnosti  na  vedoucího 

pracovníka. Pokud jsou na něj kladeny vysoké nároky, může se stát, že i on si najde 

oběť ve svých podřízených a začne na ně klást vysoké požadavky. Třetí příčinou může 

být touha po moci. Nejčastěji tento případ nastane, pokud je pracovník povýšen a v té 

33BEŇO, Pavel. Můj šéf, můj nepřítel?. Brno: ERA, 2003. s. 10

34CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 55

35ŠIMEČKOVÁ, Eva a Jitka JORDÁNOVÁ. Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České 

republiky, Francie a Itálie. Praha: Leges, 2015. 

36BEŇO, Pavel. Šarmantní násilníci: antimobbingová příručka. Praha: Portál, 2015. s. 91
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chvíli  chce  dokázat  svou  vlastní  moc.  Další  příčinou  mohou  být  i osobní  důvody 

vedoucího  pracovníka.  Za  jeho  chováním  většinou  stojí  žárlivost,  či  závist  na 

podřízeného  pracovníka.  Může  žárlit  například  na  pozici  v  kolektivu,  či  na  jeho 

soukromý život.  Poslední  příčinou je  strach.  Strach  může  mít  trojí  charakter.  Může 

se jednat  o  strach  ze  ztráty  kontroly,  který  nastává,  pokud  je  vedoucí  pracovník 

v neustálém stresu a bojí se, že ztratí přehled. Dále zde máme strach z převahy, kdy 

se vedoucí pracovník obává toho, že na jeho pozici nastoupí lepší pracovník. Posledním 

je strach z nevyslovených myšlenek, který v sobě skrývá obavy z toho, co si o vedoucím 

pracovníkovi myslí jeho podřízení. 37

3.3. Strategie bossingu

Nejvýznamnější  rozdíl  oproti  mobbingu  spatřuji  ve  způsobech  provedení. 

Strategie  bossingu  bývají  razantnější,  neboť  vedoucí  pracovník  má  větší  moc,  než 

spolupracovníci.

Ačkoliv nelze uvést přesný model toho, jak bude bossing u konkrétních případů 

vypadat, lze alespoň poukázat na nejčastější způsoby provádění tohoto druhu šikany.

První  způsob,  jakým  může  vedoucí  pracovník  šikanovat  svého  podřízeného 

se nazývá sisifyovská taktika. Ta nastává tehdy, pokud jsou podřízenému zaměstnanci 

kladeny  těžké  úkoly,  které  ve výsledku  nemají  smysl.  Další  dvě  taktiky  se  týkají 

především kladení  požadavků  na zaměstnance.  Na  zaměstnance  mohou  být  kladeny 

na jedné straně nízké požadavky a jeho náplň práce nemusí odpovídat jeho kvalifikaci 

a schopnostem  a  na  straně  druhé  přehnané  požadavky,  kdy  jsou  zaměstnanci 

přidělovány  úkoly,  které  neodpovídají  jeho  schopnostem  a  kvalifikaci.  Další 

nepříjemnou  taktikou  může  být  trvalá  kontrola  ze  strany  vedoucího  zaměstnance. 

Požadavek  neustálé  kontroly  na  zaměstnance  může  být  velmi  frustrující  a  může 

ve výsledku  snížit  pracovní  výkonnost  zaměstnance.  Následující  strategie  se  nazývá 

metoda Achillovy paty, kdy jsou zaměstnanci kladeny nepříjemné úkoly, které patří do 

kompetence jemu podřízených zaměstnanců. Další strategie může být pro zaměstnance 

zvlášť  nebezpečná,  jelikož  se  jedná  o  útoky  na  zdraví,  kdy  jsou  podřízenému 

zaměstnanci přidělovány úkoly, které by mohly přímo ohrozit jeho zdraví.38

Všechny tyto strategie mají za cíl ponížit podřízeného pracovníka a zároveň ho 

znemožnit před ostatními spolupracovníky.

37HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 99-100

38CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 55-56
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3.4. Bosser

Jak  již  bylo  řečeno,  bosserem je  vždy vedoucí  zaměstnanec.  Pojem vedoucí 

zaměstnanec  můžeme  nalézt  v  zákoníku  práce  v  §  11,  kde  je  vymezen  takto: 

„Vedoucími  zaměstnanci  zaměstnavatele  se  rozumějí  zaměstnanci,  kteří  jsou  

na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným  

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim  

k  tomu  účelu  závazné  pokyny.  Vedoucím  zaměstnancem  je  nebo  se  za  vedoucího  

zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“

Ačkoliv  by  vedoucí  pracovník  měl  být  člověk  empatický,  vstřícný,  ochotný 

pomoci  a  korektní,  tak  se  spíše  potkáváme  s  lidmi,  kteří  trpí  komplexy,  pocity 

podřadnosti,  strach  z  ohrožení  jejich  postavení,  rozhodnutí  a  uznání,  jsou  mentálně 

nestabilní,  paranoidní.  Nyní  zde uvedu příklady vedoucích  pracovníků,  s  kterými je 

obtížné vyjít a kteří by mohli být potenciálními bossery. Prvním typem je mlčenlivý 

samotář, který je nejraději sám a příliš nekomunikuje s ostatními. Je to člověk, který 

s vedením společnosti nemá zkušenosti a tím pádem nemůže ostatním přidělovat úkoly 

a ani je motivovat k lepším výsledkům. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, právě 

takový  typ  člověka  napomáhá  k  přítomnosti  mobbingu,  jelikož  se  nestará  o  chod 

společnosti a nezajímají ho vztahy na pracovišti. Druhým typem je člověk nepřípustný, 

který se chová podobně jako mlčenlivý samotář,  nicméně s ostatními nekomunikuje 

proto,  že by nechtěl,  ale proto, že je příliš arogantní. Při  komunikaci s tímto typem 

vedoucího  pracovníka  je  nejlepší  vsadit  na  jeho  hrdost.  Třetím  typem  je  člověk 

autoritativní, který je suverénní ve svém vystupování. Většinou je to ale člověk nejistý, 

který se pouze schovává za vojenský styl vedení. V kolektivu bývá velmi neoblíbený. 

Při  komunikaci  s ním by osoba  neměla  ukázat  strach  a  nenechat  se  vyvést  z  míry. 

Dalším typem je  člověk váhavý,  který  řídí  společnost  velmi  chaotickým způsobem. 

Většinu svých úkolů odsouvá na později,  neboť se nedokáže rozhodnout.  V případě 

výskytu mobbingu je nejlepší mu navrhnout pouze jeden způsob řešení. Pátým typem je 

náladový vedoucí pracovník, který neustále mění své nálady a rozhodnutí. Na pracovišti 

velmi často vzniká zmatek a to může být velmi nebezpečné. Jeho náladovost může být 

znakem  nedůvěry  v  sama  sebe  a  svoji  nespokojenost  si  snaží  vybíjet  na  svých 

podřízených. Poslední typ je chlubil,  který se cítí být nejdůležitějším ve společnosti. 

Před ostatními je stále je v jednom kole a nic nestíhá, ale přitom má čas na sebechválu. 
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Před tímto typem člověka nesmíme dát najevo pochybnosti, ačkoliv se nám jeho činy 

nebudou líbit.39

39HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 106-110
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4. Česká právní úprava mobbingu a bossingu

V  této  kapitole  se  budu  zabývat  právní  úpravou  problematiky  mobbingu  a 

bossingu. Pokusím se na tento problém podívat z roviny ústavněprávní, správněprávní, 

pracovněprávní,  občanskoprávní a nakonec i trestněprávní. Hned na začátku je nutné 

podotknout,  že  problematika  mobbingu  a bossingu  není  v  našem  právním  řádu 

dostatečně upravena.

4.1. Ústavněprávní rovina

Vzhledem k tomu,  že  problematika  mobbingu a  bossingu se týká  především 

důstojnosti zaměstnance a ochrany jeho lidských práv, lze ochranu dovodit již z čl.1 

Listiny  základních  práv  a svobod,  podle  kterého  :  „Lidé  jsou  svobodní  a  rovní  

v důstojnosti  i  v  právech.  Základní  lidská  práva  jsou  nezadatelné,  nezcizitelné,  

nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Nikde sice není uvedeno, že toto platí i na poměry mezi 

osobami soukromého práva, nicméně jazykovým výkladem lze dovodit, že tato ochrana 

se vztahuje na všechny.  Není zde ovšem bezprostřední aplikovatelnost,  a  proto není 

možné napadat jednotlivá práva zde uvedená. Základní práva jsou poté blíže rozvedena 

v čl.3 odst.1 LZPS,  kdy:  „Základní  práva  a  svobody  se  zaručují  všem  bez  rozdílu  

pohlaví,  rasy,  barvy pleti,  jazyka, víry a náboženství,  politického či  jiného smýšlení,  

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,  

majetku,  rodu,  nebo  jiného  postavení.“  Toto  ustanovení  nazýváme  obecnou 

diskriminační klauzulí.

Pozitivní závazek státu při ochraně lidských práv a základních svobod spočívá 

v tom, že stát nemá jen povinnost základní práva a svobody sám neporušovat, ale má 

povinnost i efektivně předcházet jejich porušování.

Problém v rámci Ústavního soudu spatřuji v tom, že na Ústavní soud se může 

osoba obrátit  až  tehdy,  pokud využila  všechny dostupné  možnosti  k  ochraně  svých 

základních  práv  a  svobod  a  po  vyčerpání  všech  opravných  prostředků.  V  případě 

mobbingu či  bossingu by se tak mobbovaný mohl obrátit na Ústavní soud až tehdy, 

pokud by pociťoval, že jsou porušena jeho základní lidská práva a svobody a nedosáhl 

žádnou  ochranu  a  nápravu  nepříznivého  stavu  v  rámci  dostupných  možností,  např. 

prostřednictvím občanského soudního řízení nebo trestního řízení. Z dostupných zdrojů 

zatím nejsou známy rozhodnutí Ústavního soudu, v rámci kterých by byla explicitně 

zkoumána  problematika  mobbingu  či  bossingu  na  pracovišti.  V  rámci  řízení  před 
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Ústavním soudem byl  sice uveden problém mobbingu, nebyl  ale předmětem ústavní 

stížnosti.40 Tato problematika je řešena výjimečně i v rámci obecného soudnictví.

Vzhledem k problematice mobbingu a bossingu má stát předcházet porušování 

základních práv například formou přijetí příslušné právní úpravy chránící zaměstnance 

před šikanou na pracovišti či zakotvením efektivních nástrojů nápravy, apod.

V rámci tohoto fenoménu občas dochází i  k situacím, kdy jeho projevy jsou 

natolik  výrazné,  že  zasahují  i do  soukromí  zaměstnance.  Ochranu  v  tomto  směru 

garantuje čl. 7 odst. 1 LZPS, podle kterého „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je  

zaručena. Může být omezena jen v případech stanovených zákonem“. S tím souvisí také 

čl.  10 odst. 2 LZPS, který garantuje každému právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním  do  soukromého  a  rodinného  života.  V  případě  mobbingu  a  bossingu 

se totiž často využívají pomluvy právě ze soukromého života.

Ústava  České  republiky  přímo  neřeší  vztah  mezi  zaměstnancem 

a zaměstnavatelem,  ačkoliv  v  těchto  případech  dochází  k  ponižujícímu  zacházení 

se zaměstnancem.  V tomto  případě  by  měl  stát  přijmout  taková  opatření,  aby 

k ponižujícímu zacházení nedošlo. V případech, kdy k takovému zacházení dojde by 

tato  opatření  měla  pomoci  napravit  tento  nežádoucí  stav  a  nahrazena  újma 

poškozenému.  V tomto  směru  by  se  dalo  uvažovat  o  povinnosti  přijmout  efektivní 

právní úpravu mobbingu a bossingu na pracovišti a následně účinnou kontrolní činnost 

s příslušnými sankcemi či opatření k předcházení porušení práva.

4.2. Trestněprávní rovina

Trestní právo je další možností obrany obětem mobbingu či bossingu. Je však 

nutné dodat, že trestní právo dává možnosti obrany až v nejtěžším případech, kdy již 

byly vyčerpány prostředky jiných právních odvětví. Samotné násilí na pracovišti u nás 

nelze  nalézt  jako samostatný  trestní  delikt.  Pro  případy násilí  na  pracovišti  se  tedy 

použijí  obecně  formulované  skutkové  podstaty,  které  pokrývají  i jiné  společenské 

vztahy, než jen vztahy na pracovišti.41

Jedním z trestných činů, které se mohou vyskytnout na pracovišti bude dle §146, 

odst. 1 TZ trestný čin ublížení na zdraví, dle kterého :  „Kdo jinému úmyslně ublíží  

na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“ Dalším trestným 

činem bude dle §145, odst. 1 TZ trestný čin těžkého ublížení na zdraví,  kdy:  „Kdo 

40Viz. Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 15.11.2006, sp.zn. IV.ÚS 251/06

41CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 101
24



jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři  

léta  až  deset  let.“ Oba  můžeme  označit  za  úmyslné  trestné  činy.  Je  ale  nutné 

podotknout, že většina případů mobbingu či bossingu nedojde až do fáze ublížení na 

zdraví.

O mnoho častěji se na pracovišti budou vyskytovat trestné činy proti svobodě 

a právům na ochranu osobnosti,  soukromí a  listovního tajemství.  Jako příklad mohu 

uvést trestný čin omezování osobní svobody dle §171 TZ, dle kterého pachatel brání 

jinému  v  užívání  osobní  svobody a  dále  trestný  čin  vydírání  dle  §175  TZ,  kdy je 

ohrožena svoboda rozhodování.  Jako další  je  trestný čin útisku dle  §177 TZ.  Tento 

trestný čin se hojně objevuje právě v případě bossingu, kdy je zaměstnanec omezen 

ve svobodě jednat pod nátlakem zaměstnavatele.

Asi nejčastějším trestným činem objevujícím se na pracovišti bude trestný čin 

pomluvy, dle §184 TZ, který směřuje proti vážnosti, cti a pověsti člověka. Tento trestný 

čin se bude více objevovat v případě mobbingu. Jistě by se daly najít ještě další trestné 

činy objevující se v pracovních vztazích, ale dle mého názoru se právě tyto trestné činy 

na pracovišti objevují nejvíce.

Velmi důležitá je ale pomoc pro oběti trestných činů, kterou poskytuje zákon č. 

45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, který zakotvuje tyto práva obětí trestných činů. První je právo na poskytnutí 

odborné  pomoci,  kterou  se  rozumí  především  právní  pomoc  a psychologické 

poradenství.  Druhým  je  právo  na  informace,  které  zahrnuje  přístup  k  informacím 

především od Policie ČR, či státního zástupce. Třetí je právo na ochranu před hrozícím 

nebezpečím,  které  zahrnuje  např.  krátkodobou  ochranu  oběti,  či  zvláštní  ochranu 

svědka. Další je právo na ochranu osobnosti, které se týká zákazu zveřejnění informace 

umožňující zjištění totožnosti oběti. Předposlední je právo na ochranu před druhotnou 

újmou, která má za cíl zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou označila za pachatele, 

či s osobou podezřelou. Posledním právem oběti trestného činu je právo na peněžitou 

pomoc,  která  v  sobě  zahrnuje  jednorázové  poskytnutí  peněžité  částky  k překlenutí 

zhoršené sociální situace způsobené trestným činem.42

4.3. Správněprávní rovina

V souvislosti s odvětvím správního práva se v případě obtěžování na pracovišti 

bude  jednat  ve většině  případů  o  přestupky.  Přestupkem  se  dle  §  5  zákona 

42CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 109-110
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o odpovědnosti  za  přestupky a  řízení  o  nich „Společensky  škodlivý  protiprávní  čin,  

který  je  v  zákoně  za  přestupek  výslovně  označen  a který  vykazuje  znaky  stanovené  

zákonem, nejde-li  o trestný čin.“  V tomto oboru půjde především o přestupky proti 

občanskému soužití dle § 7 odst. 1 zákona o některých přestupcích, kdy se šikanující 

dopustí  ublížení  na cti  tím,  že oběť zesměšní,  nebo jí  ublíží  na zdraví,  vyhrožují  jí 

újmou na zdraví, nebo se vůči ní dopustí schválnosti,  či se proti ní dopustí hrubého 

jednání. Další přestupky lze naleznout v § 139 odst. 1 písm. a) ZZ, kdy se fyzická osoba 

dopustí přestupku tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení dle 

tohoto  zákona.  Tento  zákon  se  však  použije  pouze  v  době  před  uzavřením 

pracovněprávního vztahu. Podobnou formulaci přestupku můžeme nalézt v § 11 odst. 1 

písm. a), b), c) ZoIP, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nezajistí rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za 

práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty,  a odbornou 

přípravu  a  příležitost  dosáhnout  funkčního  nebo  jiného  postupu  v zaměstnání,  nebo 

diskriminuje zaměstnance dle § 16 ZP, nebo postihne nebo znevýhodní zaměstnance 

proto,  že  se  zákonným  způsobem  domáhal  svých  práv  a nároků  vyplývajících  z 

pracovněprávních vztahů.  

4.4. Pracovněprávní rovina

V  rámci  pracovního  práva  můžeme  obecnou  úpravu  mobbingu  a  bossingu 

naleznout v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kdy v § 1a odst. 1 tohoto zákona 

jsou  vyjádřeny  základní  zásady,  na  kterých  stojí  systém  pracovního  práva,  tedy 

„(1) Smysl  a  účel  ustanovení  tohoto  zákona  vyjadřují  i základní  zásady 

pracovněprávních  vztahů,  jimiž  jsou  zejména  …  e) rovné  zacházení  se  zaměstnanci  

a zákaz jejich diskriminace.“

Zde  se  problematiky  mobbingu  a  bossingu  týká  zejména  zásada  rovného 

zacházení  se  zaměstnanci  a  zákaz  diskriminace.  Tato  zásada  navazuje  na  zásadu 

vyjádřenou v § 1 LZPS. Porušení této zásady by znamenalo nejen porušení lidství, ale 

také porušení LZPS. Je důležité zmínit, že tato zásada se vztahuje na všechny osoby 

v ČR, jakož i na občany jiného státu, či občany bez státní příslušnosti.43

Zákonodárce pamatoval také na ochranu před diskriminaci a zajišťování rovného 

zacházení  se  zaměstnanci  a  tak  v  hlavě  IV tohoto  zákona  věnoval  těmto  zásadám 

43BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. 

Dostupné z: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgvpwk5tlge4c443cl4zdambwl4zdmms7obtdcnq
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pozornost. Proto lze v § 16 odst. 1 ZP naleznout, že „(1) Zaměstnavatelé jsou povinni  

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky,  

odměňování  za  práci  a  o  poskytování  jiných  peněžitých  plnění  a  plnění  peněžité  

hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu  

v zaměstnání.“ Zásada rovného zacházení se zaměstnanci je právo osobnostní. V tomto 

případě jde o speciální úpravu k úpravě ochraně osobnosti dle OZ.  Zaměstnavatelé jsou 

povinni zacházet určitým způsobem nejen s vlastními zaměstnanci, ale i s přidělenými 

zaměstnanci agenturou práce. Dle mého názoru je ale problém určit, kdy zaměstnanci 

není zajištěno právo na rovné zacházení. Tento problém ale vyřešil např. Evropský soud 

pro lidská práva, když ve svém judikátu uvedl, že princip rovnosti zacházení je porušen, 

pokud  odlišnost  v zacházení  nemá  žádné  objektivní  a odůvodnitelné  ospravedlnění. 

Dále je nutné zmínit, že pokud by zaměstnavatel porušil zásadu rovného zacházení se 

zaměstnanci, jednalo by se o přestupek dle § 11 odst. 1 ZoIP.44

V  případech,  kdy  by  byl  mobbing  či  bossing  motivován  diskriminačním 

důvodem, vztahoval by se na ně § 16 odst. 2 ZP, který říká, že „(2) V pracovněprávních 

vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví,  

sexuální orientace,  rasového nebo etnického původu, národnosti,  státního občanství,  

sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku,  

manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo  

jiného smýšlení,  členství  a  činnosti  v  politických stranách nebo politických hnutích,  

v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu  

těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci  

z důvodu pohlaví.“

Pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace zákonodárce zmínil v § 16 odst. 3 ZP, 

kdy na objasnění pojmů odkazuje na antidiskriminační zákon. Stejně tak je odkazováno 

na antidiskriminační zákon v případě právních prostředků ochrany proti diskriminaci.

4.5. Občanskoprávní rovina

Pokud jde o ochranu zaměstnance v rámci mobbingu či bossingu, půjde vždy 

o ochranu  osobnosti.  Jelikož  ne  každé  násilí  na  pracovišti  musí  znamenat  zároveň 

diskriminační jednání, přichází v úvahu také občanskoprávní ochrana.45

44BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. 

Dostupné z: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgvpwk5tlge4c443cl4zdambwl4zdmms7obtdcnq

45CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 171
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Ochranu  osobnosti  najdeme  v  zákoně  č.  89/2012  Sb.,  občanském  zákoníku 

účinném od 1.1.2014 v oddílu  6.  Této  problematice se  věnují  §  81 až § 114.  Hned 

na počátku tohoto oddílu v § 81 odst.1 OZ se říká  „Chráněna je  osobnost  člověka 

včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka  

žít podle svého.“ a v odst. 2 je toto právo více rozvedeno „Ochrany požívají zejména 

život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho  

vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

Pokud  tedy  zaměstnanec  cítí,  že  je  ze  strany  zaměstnavatele  nebo 

spolupracovníků zasahováno do jeho osobnostních práv, může se obrátit na soud a podat 

žalobu na ochranu osobnosti. V tomto případě však musí prokázat, že informace o něm 

uvedené jsou způsobilé ohrozit či poškodit jeho pověst. Lze je také nutné zdůraznit, že 

ne každá nepravdivá uveřejněná informace automaticky znamená zásah do osobnostních 

práv.

Těmto zásahům se blíže věnoval Ústavní soud, který ve svém nálezu uvedl, že 

neoprávněný zásah  do osobnostních  práv dán pouze  tehdy,  pokud  1) mezi  zásahem 

a porušením osobnostní  sféry je  dána příčinná souvislost  a  2) jestliže  takový  zásah  

v daném případě přesáhl určitou přípustnou intenzitu takovou měrou, kterou již není  

možné v demokratické společnosti tolerovat.46

4.6. Antidiskriminační zákon

V této podkapitole je nutné si uvědomit, zda mobbing či bossing lze podřadit 

pod obtěžování  ve smyslu antidiskriminační  legislativy.  Tyto  problémy na pracovišti 

jistě lze považovat za zvláštní formu obtěžování. Avšak šikana na pracovišti se nemusí 

nutně  zakládat  na  diskriminačním  důvodu.  Nyní  vyvstává  otázka,  zda  je  možné 

šikanovat bez důvodu. V případech, kdy by šikana byla založena na antidiskriminačních 

důvodech  daných  zákonem  č.  198/2009  Sb.,  o  rovném  zacházení  a o  právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon),  tak až  tehdy  by  přicházela  v  úvahu  ochrana  ve  smyslu  antidiskriminační 

legislativy.

V antidiskriminačním zákoně lze  mobbing a  bossing  jednoduše podřadit  pod 

pojem obtěžování, který můžeme naleznout v § 4 odst. 1 ADZ, kdy (1) Obtěžováním se 

rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v § 2 odst. 3,

46Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.2.2000, sp. zn. I.ÚS 156/99
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a) jehož  záměrem  nebo  důsledkem  je  snížení  důstojnosti  osoby  a  vytvoření  

zastrašujícího,  nepřátelského,  ponižujícího,  pokořujícího  nebo  urážlivého  prostředí,  

nebo

b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující  

výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.

V této definici  lze naleznout pojem nežádoucí, který je sám o sobě neutrální. 

V případě  obtěžování  tedy  bude  stěžejní  posuzování  konkrétních  daných  okolností, 

tj. zda  osoba  v dané  situaci  skutečně  mohla  vnímat  určité  chování  jako  nežádoucí. 

Podstatné pro posuzování konkrétního případu ale bude i individuální vnímání oběti a to 

především, pokud dá daná osoba jasně najevo, že jí je určité chování nepříjemné.47

Je rovněž důležité zdůraznit,  že zákonodárce pomýšlel také na časový rozsah 

a intenzitu obtěžování. Obtěžováním se poté rozumí buď nežádoucí závažné chování, 

které trvá po delší časový úsek (obtěžující telefonáty) a nebo jednorázový intenzivní 

útok (pokus o znásilnění).48

V  případech  obtěžování  lze  rozdělit  situace,  kdy  je  vytvořeno  nepřátelské 

prostředí pro oběť a na druhé straně situace, kdy bude mít nevítané jednání podobu 

„něco za něco“. Nejtypičtějším příkladem první situace bude izolace oběti, či zadávání 

úkolů, které nelze splnit.  V druhé situaci se bude oběť potýkat s podmínkami, které 

ovlivňují  výkon  práv  a  povinností  vyplývajících  z  pracovněprávních  vztahů.  Pro 

následné  posuzování,  zda  došlo  k  obtěžování,  nebude  podstatné,  zda  daná  osoba 

podmínky přijala, či nikoliv. Pro následnou ochranu nebude ani podstatné, zda se dané 

konání dané podmínkou, uskutečnilo.49

Obtěžování  může  mít  mnoho  podob.  Jednotlivé  útoky  mohou  mít  podobu 

snižování důstojnosti a ponižování; vyhrožování; slovní napadání; obviňování; izolace 

pracovníka;  opakované  zadávání  úkolů,  které  nelze  splnit;  skryté  nebo  bezdůvodné 

sledování; omezování; sabotáž pracovního výkonu a v neposlední řadě negativní útoky 

bez objektivního důvodu.50

47BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Beckovy komentáře. Dostupné online: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgzpwe2zvgyxhgys7giydaoc7ge4tqx3qmy2a#

48BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Beckovy komentáře. Dostupné online: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgzpwe2zvgyxhgys7giydaoc7ge4tqx3qmy2a#

49Tamtéž.

50BEŇO, Pavel. Šarmantní násilníci: antimobbingová příručka. Praha: Portál, 2015. str. 105
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Na tomto  místě  bych  ještě  ráda  zmínila,  že  zákon  nepředpokládá  zlý  úmysl 

pachatele  jako  podmínku  pro  prokázání  obtěžování.  Zlý  úmysl  lze  prokázat  pouze 

v ojedinělých případech. Ve většině případech si však pachatel uvědomuje své chování 

a dává si pozor, aby jeho úmysl nebyl odhalen.51

4.7. Soudní rozhodnutí

Soudních rozhodnutí týkajících se těchto problémů je velmi málo. Z praxe lze 

uvést, že pokud se vyskytují soudní spory v pracovněprávní oblasti, tak se nejčastěji 

týkají  oblasti  skončení  pracovního  poměru  a  oblasti  odpovědnostních  vztahů.  Při 

zkoumání rozhodnutí okresních, krajských soudů, jakož i rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR  a  Ústavního  soudu  ČR  z  veřejně  dostupných  databází  mohu  konstatovat,  že 

problematika  mobbingu  či  bossingu  na  pracovišti  zatím  není  pravidelnou  agendou 

soudů  a  jde  spíše  o  případy výjimečné.  Lze  jen  těžko  určit,  proč  se  oběti  s  tímto 

problémem neobracejí na soud. Dle mého názoru, jednou z hlavních příčin může být 

skutečnost,  že  neexistuje  explicitní  právní  úprava  ochrany.

V rámci zkoumání rozhodnutí českých obecných soudů mohu uvést, že v případě, že je 

v rámci řízení zmíněná i problematika mobbingu, či bossingu, obvykle je zmiňovaná 

jako související problém např. v řízení o neplatné skončení pracovního poměru nebo 

v řízeních, kdy je namítáno porušení zásady rovného zacházení a soudy se proto touto 

otázkou meritorně nezabývaly.

Při zkoumání ochrany mobbingu a bossingu jsem se rovněž rozhodla zaměřit 

na rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  České  republiky,  kdy  lze  zjistit,  že  pokud  byla 

problematika šikany uváděna, tak obvykle v řízeních o neplatné ukončení pracovního 

poměru.  Zaměstnanci  většinou  konstatovali,  že  byli  šikanováni,  avšak  často  ani 

neuváděli  v  čem  šikana  spočívala  a  žádným  způsobem  neprokázali,  že  k  tomuto 

negativnímu jednání došlo.

Posouzení šikany na pracovišti z pohledu obecné odpovědnosti bylo předmětem 

řízení před Nejvyšším soudem České republiky. V tomto sporu šlo o případ bossingu. 

Jednalo  se  o  případ  z prostředí  nemocnice,  kdy  žalobce  tvrdí,  že  byl  pravidelně 

šikanován ředitelem nemocnice. Dle jeho slov byl opakovaně okřikován před kolegy; 

byla  znevažována  jeho odbornost;  měl  nižší  plat,  než  jeho kolegové;  byla  mu také 

zakázána operační  činnost a  později  byl  také vyloučen z funkce náměstka pro vědu 

51BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Beckovy komentáře. Dostupné online: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgzpwe2zvgyxhgys7giydaoc7ge4tqx3qmy2a#
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a výzkum. Za těchto okolností byl žalobce donucen podat výpověď a zároveň se obrátil 

na  soud.  Soudy  prvního  i  druhého  stupně  však  žalobu  na  náhradu  škody  zamítly. 

V odůvodnění bylo uvedeno, že zaměstnavatel jednal protiprávně a zaměstnanci vznikla 

škoda, avšak mezi protiprávním jednáním a vznikem škody nebyla nalezena příčinná 

souvislost.  K takovému závěru je  vedla zejména skutečnost,  že  skončení  pracovního 

poměru inicioval zaměstnanec. Důvody, proč tak zaměstnanec udělal, byly považovány 

za bezvýznamné. Nejvyšší soud ČR se však s takovým názorem neztotožnil a uvedl, že 

pro posouzení existence příčinné souvislosti není významná jen samotná skutečnost, že 

pracovní poměr byl ukončen dohodou, ale také důvod, který zaměstnance ke skončení 

pracovního poměru vedl (neúnosné chování nadřízeného vůči zaměstnanci). V důsledku 

tvrzené  diskriminace  mu  tedy  vznikla  škoda  odpovídající  rozdílu  mezi  příjmy,  jež 

pobíral jako zaměstnanec žalovaného, a příjmy, jež pobíral jako nezaměstnaný a jako 

důchodce v předčasném starobním důchodu, a jež pobírá nyní jako důchodce v řádném 

starobním důchodu. Žalobce se domáhal náhrady ztráty na výdělku a náhrady ztíženého 

společenského  uplatnění.  Nejvyšší  soud  konstatoval,  že  šikana  představuje  porušení 

právní povinnosti zaměstnavatele a za splnění dalších předpokladů zakládá odpovědnost 

zaměstnavatele  –  odpovědnost  za  škodu,  kterou  zaměstnanci  způsobili  porušením 

právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele, či zaměstnanci jednající jeho 

jménem.52

Z  tohoto  rozhodnutí  lze  vyvodit,  že  při  šikaně  na  pracovišti  vzniká 

zaměstnavateli  odpovědnost.  V  tomto  konkrétním  případě  zaměstnavateli  vznikla 

odpovědnost za újmu na zdraví, neboť zaměstnanec utrpěl závažnou psychickou újmu 

a později  musel  být  také  hospitalizován  na  psychiatrické  klinice.  Vedle  obecné 

odpovědnosti  za  újmu  na  zdraví  může  zaměstnavateli  vzniknout  ale  třeba  také 

odpovědnost  za  škodu  na  výdělku  a  to  v  případech  rozvázání  pracovního  poměru 

z důvodu bossingu.

52Rozsudek Nejvyššího soudu ČR,ze dne 24. 3. 2016, sp.zn. 21 Cdo 4394/2014
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5.  Obrana proti mobbingu a bossingu

5.1. Stížnost na úřad práce nebo na inspektorát práce

První možností je obrátit se se svým problém na úřad práce nebo na Státní úřad 

inspekce  práce.  Působnost  Státního  úřadu  inspekce  práce  je  upravena  v  zákoně  č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce. Hned v §1 je uvedeno, že orgány inspekce práce jsou 

kontrolními orgány v úseku ochrany pracovních vztahů. Státní úřad inspekce práce je 

oprávněn kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů, vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a také ukládat pokuty za porušení 

povinností daných právním předpisem. Tento kontrolní orgán může postupovat z úřední 

povinnosti, pokud se dozví, že byla porušena určitá zákonná povinnost a nebo mohou 

postupovat  na  základě  individuálního podání  podnětu  ke kontrole.53 Druhá možnost 

se však  vyskytuje  pouze  zřídka,  neboť  oběti  mobbingu  a  bossingu  se  často  obávají 

sekundárních problémů, jako je např. snížení mzdy, nebo ukončení pracovního poměru. 

Jedinou nevýhodu v tomto řešení mobbingu a bossingu spatřuji v tom, že Státní úřad 

inspekce  práce  sice  může  ukládat  pokuty  v případě  porušení  zákonných  povinností, 

avšak  sám  nemůže  zaměstnavateli  uložit  povinnost  nahradit  nemajetkovou  újmu 

poškozenému.54

V případech pracovněprávních vztahů je ke kontrole oprávněn nejen Státní úřad 

inspekce práce,  ale  také oblastní  inspektoráty práce,  Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě 

také odborové organizace a další jiné kontrolní orgány.55

5.2. Veřejný ochránce práv

V souvislosti s ochranou oběti před mobberem zde musím zmínit také činnost 

veřejného  ochránce  práv.  Jeho  činnost  je  upravena  zákonem  č.  349/1999  Sb., 

o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. V §1 odst. 2 nám říká, že : 

  „Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před  

diskriminací.“  V tomto zákoně je výslovně uvedeno, že na veřejného ochránce práv 

se může s písemným podnětem obrátit každý.

53Kompetence orgánů inspekce práce, [online]. Státní úřad inspekce práce. [cit. 1.9.2019]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/

54SPOUSTOVÁ, Ivana a kol. Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. Praha: Gender Studies, 

2008, s. 79-82

55BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, et al. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2017, s. 431
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Nyní se zaměřím na konkrétní případ řešený veřejným ochráncem práv, který 

se týká  problému  bossingu.  Jako  konkrétní  příklad  jsem  si  vybrala  případ  bývalé 

odborné  asistentky na  vysoké škole,  jejíž  nadřízená  a  zároveň vedoucí  katedry s  ní 

zacházela hůře, než s ostatními pracovníky katedry. Horší zacházení spočívalo například 

v zadávání práce navíc, která nebyla nijak ohodnocena a obvykle se jednalo o vágně 

zadané  banální  úkoly,  ale  především  ve  vytváření  nepřátelského  prostředí. 

Nepřátelského prostředí nadřízená dosahovala pozdním předáním mzdového výměru, 

pozdním zpracováním podkladů hodnocení stěžovatelky, nebo snižováním důstojnosti 

stěžovatelky  a  vytvářením  ponižujícího  prostředí.  Nejvíce  znevýhodňující  bylo 

prodloužením pracovní smlouvy pouze na jeden rok, i když jiným pracovníkům byla 

prodlužována na delší období. Stěžovatelka své obavy z nerovného zacházení oznámila 

nejdříve  rektorovi  univerzity,  který  ji  odpověděl  tím,  že  nedošlo  k  porušení  práva 

na rovné  zacházení.  Později  byl  navyšován  tlak  nejen  na  stěžovatelku,  ale 

i  na spolupracovníky,  kteří  se  jí  zastali.  Ti  dostali  dopis, ve  kterém stálo,  že  pokud 

nepřeruší  kontakt  se  stěžovatelkou,  budou propuštěni.  Stěžovatelka  se tedy rozhodla 

obrátit  na  inspekci  práce  s  obavami  ze  šikany na  pracovišti.  Podle  inspekce  práce 

zaměstnavatel selhal v oblasti vytváření uspokojivých podmínek pro výkon práce. Dále 

byly  zjištěny  další  pochybení  a  případy  nerovného  zacházení,  avšak  tato  jednání 

nesouvisejí přímo s případem stěžovatelky. Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že 

„zásada rovného  zacházení  se  zaměstnanci  může  být  narušena,  mimo jiné,  šikanou  

ze strany  zaměstnavatele,  případně  spolupracovníků.  Šikana  (nebo  též  násilí  

na pracovišti)  označuje  poměrně  široké  spektrum  jednání,  které  není  jednoduché  

definičně  uchopit.  V  širokém  pojetí  je  lze  považovat  za  negativní  incident,  ať  už  

verbální, nebo i fyzický. Nemusí se jednat pouze o přímé narušení osobnosti jedince  

urážkou  či  atakem,  ale  též  o  zastrašení  či  ovlivnění  svobodné  vůle  (bezprávné  

donucení).  Jinými  slovy,  násilí  se  může  dotýkat  duševní  i  fyzické  stránky  osobnosti  

a narušovat pozitivní svobodu, tj. možnost určitým způsobem jednat, ale též negativní  

svobodu, tj. možnost neomezeného výběru z možných řešení.“ Závěrem konstatovala, že 

všechna jednání učiněná vůči stěžovatelce jsou mimořádná a na pracovišti neobvyklá. 

Po  těchto  učiněných  závěrech  se stěžovatelka  obrátila  na  soud  s  antidiskriminační 

žalobou na  svého bývalého zaměstnavatele  a  v tomto sporu  uspěla.  Soud bývalému 

zaměstnavateli  nařídil  omluvu  poškozené  a  zároveň  ji  přiznal  náhradu  nemajetkové 

újmy ve výši 50.000,-Kč.56

56Stanovisko veřejného ochránce práv, sp.zn.134/2013/DIS ze dne 14.12.2015
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Na tomto konkrétním případě je vidět,  že bossing může být být velmi krutý. 

Vedoucí pracovník má velkou moc a nebojí se jí využít.

5.3. Žaloba

Pokud  se  oběť  rozhodne  bránit  prostřednictvím  podání  žaloby,  má  mnoho 

možností.  První  možností  je  podání  antidiskriminační  žaloby.  Pokud  je  dán  jeden 

z diskriminačních  důvodu,  tak  se  bude  jednat  o  žalobu  dle  §10  odst.  1  ADZ,  kdy 

„Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo 

k diskriminaci,  má  ten,  kdo  byl  tímto  jednáním  dotčen,  právo  se  u soudu  zejména 

domáhat,  aby  bylo  upuštěno  od  diskriminace,  aby  byly  odstraněny  následky  

diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.“  Poté v § 10 

odst. 2 ADZ se pamatuje na snížení dobré pověsti či  důstojnosti  nebo vážnosti  dané 

oběti, kdy má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Druhou možností je využití civilní žaloby na ochranu osobnosti. Tuto žalobu lze 

podat v případech, kdy mobbing a bossing nemají diskriminační charakter, tzn. pokud 

důvodem není žádný z vyjmenovaných diskriminačních důvodů dle antidiskriminačního 

zákona. Považuji za velmi důležité mít též prostředky určené k ochraně tělesné integrity 

každého člověka. Dle § 82 OZ se osoba, jejíž osobnost byla dotčena, může domáhat, 

aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek. V této 

souvislosti  se  dotčená  osoba může též  domáhat  náhrady vzniklé  nemajetkové újmy, 

náhrady  vzniklé  škody  a  bezdůvodného  obohacení  dle  obecných  nároků  daných 

občanským zákoníkem.57

5.4. Trestněprávní ochrana

Pokud  útoky  vedené  mobberem,  či  bosserem  vykazují  znaky  některého 

z trestných  činů,  je  zde  možnost  obrátit  se  na  orgány činné  v  trestním řízení  nebo 

na státního zástupce. Tuto variantu lze využít kdykoliv, bez ohledu na využití jiných 

prostředků potřebných k odstranění protiprávního stavu.58

Podání trestního oznámení je dle § 59 odst. 1 TŘ možné učinit písemně, ústně 

do protokolu,  v elektronické  podobě,  telegraficky,  telefaxem  nebo  dálnopisem.  Dle 

třetího odstavce musí být z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je 

určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

57CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 171-172

58Tamtéž. s. 171-172
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6. Sexuální obtěžování na pracovišti

6.1. Pojem sexuální obtěžování

Tento pojem představuje „jednu z forem genderové diskriminace na trhu práce,  

neboť jde o systematické jednání – obtěžující či dokonce násilné – uplatňované vůči  

jednotlivcům  z  důvodu  jejich  příslušnosti  k  určité  skupině,  definované  na  základě  

genderových  charakteristik  nebo  také  sexuální  orientace  či  kombinací  několika  

kategorií.“59 Z této definice vyplývá, že sexuální obtěžování je formou diskriminace 

a toto jednání je pro osobu oběti obtěžující.

Dále lze sexuální obtěžování charakterizovat jako způsob chování, které si ženy 

nepřejí,  které  je  uráží  a  ponižuje,  které  překračuje  hranice  ženami  vymezené  a  při 

kterém  musí  ženy,  jakmile  odmítnou  či  se  kriticky  vyjádří,  počítat  s  negativními 

následky.60

Sexuální  obtěžování  může být  v  rámci  pracoviště  také  „nevyžádané chování 

sexuální  povahy,  nejčastěji  směřované  od  kolegy  nebo  nadřízeného  směrem  

ke kolegyni.“61 Toto  chování  většinou není  formou dvoření,  ale  je  to  spíše  ukazatel 

převahy a skoro vždy je v rozporu se zásadou rovného zacházení mezi muži a ženami.

Nejtěžší na tomto problému je odhalení hranice, za kterou jsou vtípky, či doteky 

obtěžováním. V České republice se stále ještě  setkáváme s předsudky,  že ženy jsou 

příliš citlivé a celou situaci pouze přehání.

Stejně tak jako u mobbingu jde o skrytý jev, který je těžké odhalit. Jelikož se tato 

forma obtěžování vztahuje především k nerovnému postavení mužů a žen,  je možné 

shrnout  nejdůležitější  znaky  sexuálního  obtěžování.  Prvním  znakem  je  chápání 

sexuálního  obtěžování  jako  projev  přitažlivosti,  nicméně  většinou  se  jedná  pouze 

o uplatnění moci. Druhým znakem je izolování nebo degradování žen, popřípadě mužů 

pomocí  užití  moci.  Třetím  znakem je  fakt,  že  jde  o  obraz  postoje  mužů  k  ženám 

ve společnosti. Dalším znakem je znevýhodňování žen v zaměstnání a společnosti jako 

celku. Posledním znakem je to, že není přesná definice, která by seděla na každý případ 

a je proto nutné ji přizpůsobovat konkrétním případům.62

59KŘÍŽKOVÁ, Alena. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České 

republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. s. 20

60HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995. s. 81

61VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. s. 

123

62KŘÍŽKOVÁ, Alena. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České 

republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. s. 11
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Sexuální  obtěžování  je  možné  definovat  pomocí  dvou  základních  koncepcí. 

První koncepcí je sexuální obtěžování quid pro quo, která vyjadřuje určitý požadavek 

chování výměnou za určitou protislužbu. Nejčastěji to bývá v rámci zachování pracovní 

pozice,  zvýšení  mzdy,  či  kariérní  postup.  Na  druhé  straně  máme  koncepci  hostile 

environment, kterou se rozumí sexuálně podbarvení konverzace, která je jednou osobou 

nechtěná. Tato koncepce dále zahrnuje posílání lechtivých obrázků, vtípky se sexuálním 

podtextem,  v  mnoha  případech  i  fyzický  kontakt  a  v  krajních  případech  sexuální 

vydírání a znásilnění.63

Nyní nastíním nejčastější typy obětí sexuálního obtěžování. Ve většině případů 

jsou obětmi podřízené osoby, což poté často souvisí s bossingem. Jako další se obětí 

stávají osoby v složitých sociálních situacích; skupiny osob, které jsou na pracovištích 

v menšině;  lidé  s  homosexuální  orientací  v  heterosexuálním  pracovním  prostředí 

a v neposlední  řadě  zaměstnanci  soukromého  zaměstnavatele.  Problém  sexuálního 

obtěžování může vzniknout nejen v pracovněprávních vztazích, ale také v klientských 

vztazích. Často tedy bývá zaměstnankyně obtěžována klientem, nebo klient obtěžován 

zaměstnancem.64

Tento pojem byl do českého právního řádu zaveden v roce 2004, nicméně je zde 

stále malá informovanost o tomto problému a v rámci společnosti  se dokonce může 

zdát, že se u nás tento problém vyskytuje pouze zřídka. Přitom se ale celá čtvrtina české 

populace, která pracuje, nebo pracovala setkala se sexuálním obtěžováním na pracovišti. 

Celkově  se  se  sexuálním  obtěžováním  setkalo  28%  žen  a  22%  mužů.65 Z  tohoto 

průzkumu vyplývá, že častější obětí obtěžování bývají ženy. Všechny tyto výsledky jsou 

ale závislé na subjektivním vnímání hranice sexuálního obtěžování.

Já  osobně  vnímám sexuální  obtěžování  na  pracovišti  jako  závažný  problém, 

který se vyskytuje velmi často.

6.2. Formy sexuálního obtěžování

Nyní uvedu nejčastější formy sexuálního obtěžování na pracovišti. Lze uvést, že 

nejzávažnější  formou  je  fyzický  kontakt,  který  může  později  hraničit  až  s pokusem 

o znásilnění. Za méně závažné můžeme požadovat sexuálně podbarvené vtipy, narážky 

63CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 152-153

64KŘÍŽKOVÁ, Alena. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České 

republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. s. 89

65 Tamtéž. str. 35
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na soukromý život, sexuálně podbarvené řeči, ukazování erotických časopisů, sexuálně 

orientované  poznámky,  posílání  lechtivých  obrázků  e-mailem,  upřené  pohledy 

na postavu apod.66 Ačkoliv se všechny tyto formy mohou zdát pro jednoho jako běžné, 

pro druhého mohou být urážející a velmi znepříjemňující život.

Všechny tyto útoky mohou být později příčinou dalších problémů na pracovišti. 

Oběť  sexuálního  obtěžování  může  být  v  dlouhotrvajícím  stresu,  postupně  ji  klesá 

sebevědomí a celá situace může vyústit až k rozvázání pracovního poměru.

6.3.    Důsledky sexuálního obtěžování

Sexuální obtěžování je velmi závažný problém, který může mít důsledky nejen 

pro oběť, ale také pro celou společnost. Právě proto by měl mít nejvyšší management 

povědomí o tom, co se děje na pracovišti a zároveň přijímat účinná preventivní opatření, 

aby k tomuto fenoménu vůbec nedocházelo.67

Nejdříve bych ráda rozebrala důsledky sexuálního obtěžování na oběť. Oběti 

často čelí negativním postojům k tomuto problému ze svého okolí. Velmi často musí 

snášet  nepříjemnosti  nejen  na  pracovišti,  ale  v  konečném  důsledku  i  doma  mezi 

rodinou.  Ženy  oběti  se  musí  často  potýkat  s  psychickými  následky,  které  mnohdy 

mohou přetrvávat až do konce života. Mezi nejčastější psychické problémy patří stud; 

často se bojí reakce okolí, až se dozví o obtěžování; bojí se žárlivé reakce manžela a 

také  se  celkově  izolují  od  ostatních.  Oběti  často  trpí  sexuální  obtěžování  z  obavy 

ukončení  pracovního  poměru  a  v  důsledku toho mívají  těžké  deprese,  které  mohou 

vyústit až v sebevražedné myšlenky. V případech dlouhodobějšího obtěžování dokonce 

mohou ztratit zájem o práci a jejich pracovní nasazení pomalu slábne a to může přinést 

další potíže v zaměstnání.68

66KŘÍŽKOVÁ, Alena. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České 

republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. s. 39

67STOCKDALE, Margaret. Sexual Harassment in the Workplace: Perspectives, Frontiers, and Response 

Strategies[online]. 5. vydání, SAGE Publications, 1996 [cit. 2019-09-07]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?

id=wI45DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false. s. 179

68BHATTACHARYYA, Arundhati. Sexual Harassment in the Indian Bureaucracy: Violation of Human 

Rights [online]. Cambridge Scholars Publishing, 2007 [cit. 2019-09-07]. Dostupné 

z: https://books.google.cz/booksid=njjZDQAAQBAJ&pg=PA149&dq=sexual+harassment+effects&hl=cs

&sa=X&ved=0ahUKEwjG17_f1L7kAhVR6qYKHSTqBY4Q6AEITjAE#v=onepage&q=sexual

%20harassment%20effects&f=false. s.149
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Je známo, že tento fenomén kazí vztahy i na pracovišti. Společnosti, v nichž 

se vyskytuje sexuální obtěžování, často musí čelit nižší výkonnosti svých zaměstnanců, 

zničené pověsti, horším vztahům s obchodními partnery a nakonec i ztráty zaměstnanců. 

Oběť se sice z obavy ze ztráty zaměstnání nějakou dobu snaží v tomto prostředí vydržet, 

ale dříve, či později ukončí pracovní poměr. Často se stává, že odejde více zaměstnanců 

právě z neochoty akceptovat tento jev na pracovišti.69

6.4. Obrana proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti

Pokud se někdo ocitne v situaci, kdy je sexuálně obtěžován v zaměstnání, má 

několik  možností  obrany.  Nejlepší  obranou  proti  tomuto  nežádoucímu  jevu  je 

bezpochyby prevence. Zaměstnavatelé by měli zajistit dostatečnou informovanost svých 

zaměstnanců v rámci problematiky sexuálního obtěžování a také fungující vnitřní řády 

a s tím související kontrolu. Pokud se však i přes to tento jev na pracovišti objeví, je 

nutné podniknout další kroky vedoucí k účinné obraně.

Prvním  krokem  v  boji  proti  obtěžování  je  jasné  vymezení  hranic  vůči 

spolupracovníkům a nadřízenému zaměstnanci. Důležité je hned v začátcích dát najevo, 

že  je  oběti  určité  chování  nepříjemné  a  že  do  budoucna  není  rozhodně  vítané. 

V některých situacích se může stát, že to, co je pro jednu osobu normální, je pro druhou 

osobu velmi nepříjemné. Pokud tento krok nepostačí, je nutné oznámení celé situace 

vedoucímu zaměstnanci,  či  zaměstnavateli.  Problém ovšem nastává v situacích,  kdy 

útoky jsou vedené právě od této osoby. V zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel 

musí projednat stížnost zaměstnance s ním, nebo na jeho žádost s odborovou organizací, 

nebo  radou  zaměstnanců.  Nesplní-li  zaměstnavatel  tuto  povinnost,  bude  se  jednat 

o přestupek dle zákona o inspekci práce. Je-li ze strany zaměstnavatele zjištěno sexuální 

obtěžování, je povinen požadovat po zaměstnanci, který se takového chování dopustil, 

aby takového chování upustil a případně zjednal nápravu.

Stejně  tak,  jako  u  problematiky  mobbingu  a  bossingu  se  i  zde  obtěžovaný 

zaměstnanec může obrátit na úřad práce, nebo inspektorát práce. V § 11 odst. 1 b) ZoIP 

je  výslovně  uvedeno,  že „ Fyzická  osoba  se  dopustí  přestupku  na  úseku  rovného  

zacházení tím, že diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce)“ Za tento přestupek 

lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč.

V případech sexuálního obtěžování je možné se obrátit i na veřejného ochránce 

práv. Jeho působnost se totiž dle §1 odst. 5 zákona o veřejném ochránci práv vztahuje 

na  oblast  práva  rovného  zacházení  a  také  ochrany  před  diskriminací.  Jedinou 
69Tamtéž. s. 149-150

38



nevýhodou na tomto způsobu ochrany před obtěžováním je to, že veřejný ochránce práv 

nemůže zjednat nápravu. Jeho rozhodnutí ale může být následně použito při soudním 

jednání.  Rozhodně  lze  ale  nalézt  mnoho  případů  řešených  ombudsmanem  a  jeho 

vyjádření ke konkrétním situacím. Oběti se většinou neobrací a ve většině případech ani 

nemohou obrátit na soud kvůli nedostatku důkazů a také z obav, že by mohly ztratit své 

zaměstnání.  A  právě   k  této  problematice  jsem  našla  zajímavý  případ  řešený 

ombudsmanem.  Na  veřejného  ochránce  práv  se  obrátila  paní  stěžovatelka,  která 

pracovala pět let jako advokátní koncipientka u samostatného advokáta. Stěžovatelka 

uvádí,  že  byla  po  celou  dobu  své  koncipientské  praxe  sexuálně  obtěžována 

zaměstnavatelem, a to jak verbálně, tak fyzicky. Jelikož se obávala ztráty zaměstnání, 

začala tuto situaci řešit až po skončení pracovního poměru. Dle stěžovatelky docházelo 

opakovaně  k  ponižujícímu  oslovování  „macku“,  vyžadování  polibků  na  rty,  líčení 

zaměstnavatelových  sexuálních  zkušeností,  fyzická  kontrola  přítomnosti  spodního 

prádla stěžovatelky, otevřené návrhy k sexuálnímu styku, olizování stěžovatelčina ucha 

zaměstnavatelem, společný nákup vibrátoru pro předchozí asistentku advokáta, držení 

stěžovatelky za koleno a sdělování této skutečnosti klientovi prostřednictvím telefonu 

a nakonec nedůstojné trestání za neuspokojivý výkon práce. Tyto útoky trvaly po celou 

dobu trvání pracovního poměru. Kromě těchto sexuálně motivovaných útoků docházelo 

také  k  hysterickým výstupům zaměstnavatele,  při  kterých  křičel  a  rozhazoval  věci. 

K věci se vyjádřila také svědkyně, která uvedla, že zaměstnavatel byl přehnaně žoviální 

a jeho  poznámky  nebyly  adekvátní  ani  v  rámci  uvolněné  atmosféry  narozeninové 

oslavy.  Zaměstnavatel  si  stěžovatelku  dobíral  oplzlými  dvojsmyslnými  narážkami. 

Následně stěžovatelku vyzval, aby se svlékla alespoň do spodního prádla a vykoupala 

se v přilehlém nafukovacím bazénku. To stěžovatelka odmítla, načež jí zaměstnavatel 

sdělil,  že  jí  nezvýší  mzdu.  Po  skončení  oslavy  se  zaměstnavatel  domáhal  přespání 

u stěžovatelky,  přičemž  během  rozhovoru  stěžovatelce  olízl  ucho.  Zaměstnavatel 

samozřejmě označil všechna tvrzení stěžovatelky za lživá a nepravdivá. Dle jeho slov 

se snažil s asistentkou vycházet dobře, ale ona byla pouze líná a neschopná. Po náhlém 

incidentu se snažil  zaměstnavatel  okamžitě zrušit  pracovní poměr.  Toto zrušení však 

bylo neplatné a proto se stěžovatelka rozhodla sama okamžitě ukončit pracovní poměr 

pro  nevyplacení  náhrady mzdy.  Dle  veřejné  ochránkyně  práv  byla  v  tomto  případě 

skutečně  zjištěna  diskriminace  ze  strany  zaměstnavatele.  Bylo  konstatováno,  že 

„O sexuální obtěžování se jedná pouze při současném naplnění tří znaků namítaného  

chování:  nevhodnost,  intenzita  dosahující  zásahu  do  důstojnosti  člověka  a  sexuální  

podtext.  Pro  posouzení  nevhodnosti  chování  je  vedle  objektivní  stránky  namítaného  
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chování, tj. co by průměrný člověk považoval v dané situaci např. za pokořující [viz § 4  

odst. 1 písm. a) antidiskriminačního zákona], důležité i naplnění subjektivní stránky,  

tj. zda  domnělá  oběť  určité  jednání  také  tak  prožívala.  Na  tento  vnitřní  stav  oběti  

sexuálního obtěžování lze usuzovat především z jejího chování a reakcí na namítané  

jednání. Čím více může být objektivně pochybné, zda konkrétní chování domnělá oběť  

subjektivně vnímá např. jako pokořující, tím více je na ní, aby navenek projevila svůj  

nesouhlas  dostatečně zřejmým způsobem. Jednání,  které činí  z člověka pouhý objekt  

sexuální touhy a nerespektuje jeho osobnost, se proviňuje vůči lidské důstojnosti a je  

ve společnosti respektující lidská práva nepřípustné.“70

V tomto případě veřejná ochránkyně práv řešila také namítané jednání,  které 

oběť musí dát najevo. Toto jednání lze rozdělit do 3 skupin. První skupinu tvoří nejasné 

chování, které si může každý vyložit jiným způsobem. V těchto situacích je důležité 

především ohrazení  se  proti  takovému  chování  a  dát  jasným způsobem najevo,  že 

s tímto chováním nesouhlasí.  Do druhé skupiny lze zařadit  fyzický kontakt.  V rámci 

pracovněprávních vztahů mohou být vyžadovány polibky na rty, narážky na sexuální 

život a domáhání se pohlavního styku. Pro ochranu proti tomuto jednání je důležité, aby 

k  takovému  kontaktu  došlo  pouze  jednou,  neboť  opakovaný  kontakt  může  být 

považován  za  konkludentní  souhlas.  Třetí  skupinu  tvoří  chování,  které  se  považuje 

za sexuální  obtěžování  za  všech  okolností.  Do  této  skupiny  lze  zařadit  domáhání 

se pohlavního  styku  nebo  testování  spodního  prádla.  Tato  skupina  zasahuje  do 

důstojnosti osoby a není zde podstatná vůle dotčené osoby. Oběť se v těchto případech 

ani objektivně nemůže bránit s ohledem na její životní situaci a také obavy ze ztráty 

zaměstnání. Pří posuzování se však musí hledět na konkrétní okolnosti případu.71

Ačkoliv vzhledem k omezené možnosti zkoumání veřejného ochránce práv není 

možné  prokázat  existenci  sexuálního  obtěžování  po  celou  dobu  trvání  pracovního 

poměru, v případě situace, kdy zaměstnavatel na narozeninové oslavě požadoval, aby 

se stěžovatelka svlékla a vykoupala v bazénu, jinak ji nezvýší mzdu, naplňuje znaky 

sexuálního obtěžování a pronásledování.72

Toto stanovisko je velmi důležité z hlediska obrany proti sexuálnímu obtěžování. 

Je  v  něm  vyjádřeno  několik  poznatků,  které  jsou  důležité  pro  posuzování  tohoto 

jednání. Na prvním místě zmíním skutečnost, že o obtěžování se jedná v situacích, které 

průměrný člověk považuje za pokořující,  tj.  objektivní  stránka.  Vedle toho musí  být 

70Stanovisko veřejného ochránce práv, ze dne 6.4.2017, sp.zn. 2569/2016/VOP

71Stanovisko veřejného ochránce práv, ze dne 6.4.2017, sp.zn. 2569/2016/VOP

72Tamtéž.
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splněno také subjektivní hledisko, tedy skutečnost, že oběť vnímala dané chování jako 

pokořující. Pokud by totiž souhlasila s tímto jednáním, vylučovalo by to protiprávnost 

tohoto činu. Je důležité, aby oběť nejen vnímala, ale také ukázala navenek.73 Z vlastní 

zkušenosti ale vím, že ne vždy je možné ukázat, jak moc je dané jednání nepříjemné a to 

s ohledem na okolí, které neví, co se děje. Dále si myslím, že by se měla nastavit jasná 

hranice sexuálního obtěžování, neboť je těžké si představit, co „průměrný člověk bere 

za  pokořující“.  Chápu,  že  případy nemohou  být  posuzovány na  základě  subjektivní 

stránky oběti, nicméně na tomto případu řešeném ombudsmankou je jasně vidět, že oběť 

musela strpět mnoho útoků od nadřízeného a jako sexuální obtěžování byl vyhodnocen 

pouze jeden z nich a to i s ohledem na výpověď svědků.

Méně  využívaným  mechanismem  obrany  proti  sexuálnímu  obtěžování  je 

urovnání alternativním mimosoudním řešením sporu, tedy mediací. Mediací se dle § 1 

odst. 1 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů rozumí „ Postup 

při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci  

mezi  osobami  na  konfliktu  zúčastněnými  (dále  jen  „strana konfliktu“)  tak,  aby  jim  

pomohli  dosáhnout  smírného  řešení  jejich  konfliktu  uzavřením  mediační  dohody.“  

Mediace  se  tedy  v  případě  diskriminačního  chování  odehrává  mezi  obětí  a  jejím 

zaměstnavatelem.

Další  možnou variantou je  obrátit  se  s  tímto  problémem na soud.  Jelikož  je 

sexuální  obtěžování  definováno  jako  chování  diskriminační,  použije  se  zde  úprava 

antidiskriminačního zákona. Oběť se na soud může obrátit podáním antidiskriminační 

žaloby dle  §10 ADZ. Dle § 10 odst.  1 ADZ je ten,  kdo byl  dotčen diskriminačním 

jednáním oprávněn se u soudu domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly 

odstraněny  následky  diskriminačního  zásahu  a  aby  mu  bylo  dáno  přiměřené 

zadostiučinění. Druhý odstavec tohoto paragrafu ještě upravuje případy, kdy bylo tímto 

jednáním ve značné míře snížena dobrá pověst, důstojnost, či vážnost ve společnosti. 

V těchto případech má poškozený ještě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

Ustanovení § 14 ADZ poté vkládá do OSŘ § 133a, který v těchto případech přesouvá 

důkazní  břemeno na žalovaného,  tedy na osobu,  která  je  diskriminována.  K tomuto 

tématu  se  ve  svém  usnesení  věnuje  například  Nejvyšší  soud,  který  říká 

„Ustanovení § 133a odst. 1 OSŘ, podle kterého skutečnosti tvrzené o tom, že účastník  

(zaměstnanec)  byl  diskriminován  z důvodů  tam  uvedených,  má  soud  ve  věcech  

pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak, nelze vykládat tak, že by  

se „přesunutí“ důkazní povinnosti na druhého účastníka (zaměstnavatele) týkalo celého  

73Tamtéž.
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tvrzení účastníka o jeho diskriminaci, tedy že zaměstnanci stačí pouze tvrdit, že došlo  

k závadnému  (diskriminačnímu)  jednání  zaměstnavatele  a že  „na  žalovaném 

(zaměstnavateli)  je  prokázat,  že  k inkriminovanému  jednání  nedošlo“.  Zaměstnanec  

v soudním řízení  musí nejen tvrdit,  ale i prokázat,  že s ním skutečně bylo zacházeno 

závadným  způsobem;  neprokáže-li  toto  tvrzení,  nemůže  v řízení  uspět.  Usnadnění  

důkazní  situace  ve  prospěch  zaměstnance  se  v § 133a odst.  1  OSŘ  projevuje  pouze 

v tom, že stačí, aby zaměstnanec tvrdil, že toto závadné jednání (bude-li z jeho strany 

prokázáno)  bylo  motivováno  některým  ze  zákonem  stanovených  diskriminačních  

důvodů,  aniž  by byl  dále  povinen tuto motivaci  prokázat,  neboť  ta  se  předpokládá,  

ovšem je vyvratitelná, prokáže-li se v řízení opak.“74

Jako  poslední  zde  ještě  musí  být  uvedena  obrana  formou  podání  trestního 

oznámení.  V  určitých  případech  může  totiž  sexuální  obtěžování  vykazovat  znaky 

trestného činu a v tom případě se může oběť obrátit na orgán činný v trestním řízení 

a nebo na státní  zastupitelství.  Zde uvede všechny skutečnosti,  které  naplňují  znaky 

trestného činu.75

74Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.7.2006, sp.zn. 21 Cdo 572/2011

75CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní 

souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 101-105
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7. Právní úprava sexuálního obtěžování na pracovišti

V této  kapitole  přiblížím  českou  legislativu,  která  se  zabývá  problematikou 

sexuálního obtěžování a konkrétními zákony, které rozebírají tento problém. Cílem bude 

představení, nakolik je téma sexuálního obtěžování ukotvena v českém právním řádu. 

Největší roli zde bude mít antidiskriminační zákon, který jako jediný poskytuje legální 

definici této problematiky.

Pojem sexuální  obtěžování  nebyl  v českém  právě  dlouho  definován.  Přelom 

nastal  až  v roce  2000,  což  souviselo  se  vstupem  do  Evropské  unie,  konkrétně 

s přípravnými  opatřeními  na  vstup.  Naproti  tomu,  v  USA  byl  zákon  zakazující 

diskriminaci  na  základě  pohlaví  přijatý  již  v roce  1972.76 Právní  úprava  sexuálního 

obtěžování  na  pracovišti  bude  v mnohém  obdobná,  jako  právní  úprava  mobbingu 

a bossingu.  Shodu lze  nalézt  např.  v občanském zákoníku,  kdy nelze  naleznout  jiná 

ustanovení chránící oběti, než ta na ochranu osobnosti.

7.1. Ústavněprávní zakotvení sexuálního obtěžování

Pojem sexuální obtěžování není na ústavní úrovni dosud upraven. Nicméně jak 

jsem již  výše zmínila,  sexuální  obtěžování  je  jednou z forem diskriminace a  pojem 

diskriminace již na ústavní úrovni upraven je. Tuto úpravu lze naleznout především v čl. 

3 odst.1 LZPS, který říká, že „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu  

pohlaví,  rasy,  barvy pleti,  jazyka, víry a náboženství,  politického či  jiného smýšlení,  

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,  

majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Tento článek lze nalézt v hlavě první LZPS a to 

znamená, že se zákaz diskriminace vztahuje ke všem právům a svobodám uvedeným 

v LZPS. Druhým důležitým ustanovením je čl. 10 LZPS, ve kterém je zakotveno právo 

na ochranu osobnosti.  Tato práva jsou demonstrativním výčtem a dále je poté rozvádí 

OZ.

Je  ještě  nutné  zdůraznit,  že  LZPS zaručuje  zákaz  diskriminace  všem a  jsou 

chráněny státem a stát je také povinen nebránit v jejich užívání a zároveň zabezpečit, 

aby tato práva nebyla nikým rušena.

7.2. Zákoník práce

V této kapitole je nutné zmínit, že pojem sexuální obtěžování se do zákoníku 

práce zařadilo až tzv. první euronovelou zákoníku práce, kdy byl poprvé zakomponován 

76LEWIS, Janet V. Sexual harassment: issues and analyses. Huntington, NY: Nova Science Publishers, 

2001. s. 38
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princip  rovného  zacházení  se  zaměstnanci  a zákaz  přímé  i nepřímé  diskriminace. 

K tomuto došlo v souvislosti s implementací „antidiskriminační“ směrnice do českého 

právního řádu. Po této implementaci došlo k přijetí dalších směrnic Rady Evropského 

společenství z oblasti pracovního práva a díky tomu se poprvé v roce 2004 objevil v  

zákoníku práce. Ve starém zákoníku práce byl tento problém uveden v § 1 odst. 9 a 10, 

který  říkal,  že:  „(9) Sexuálním  obtěžováním  se  rozumí  jednání  sexuální  povahy  

v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané,  

nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické  

osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na  

pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které  

ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

(10) Obtěžování z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického  

původu,  zdravotního  postižení,  věku,  náboženství  či  víry  a  sexuální  obtěžování  

se považuje za diskriminaci.“

Stejně  tak  zde  byly  vysvětleny  pojmy  přímá  a  nepřímá  diskriminace 

a obtěžování. Poté dne 1. ledna  2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce, který ale 

obsahuje mnoho chyb. Problematiku rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz přímé 

i nepřímé diskriminace řeší pouze v omezené míře. Ve své hlavě IV řeší rovné zacházení 

a zákaz diskriminace, kdy v § 16 ZP je sice uveden zákaz diskriminace, ale zároveň pro 

vysvětlení  pojmů  odkazuje  na  antidiskriminační  zákon.  Stejně  tak  v  §17  ZP uvádí 

„Právní  prostředky ochrany před diskriminací v  pracovněprávních vztazích  upravuje  

antidiskriminační zákon.“  Zde je však nutné se pozastavit nad tím, proč zákonodárce 

odkazuje na předpis, který v té době ještě nenabyl účinnosti.  Zákon č. 198/2009 Sb. 

antidiskriminační zákon vstoupil v platnost až 1. září 2009. Jediným předpisem, který 

byl v té době účinný byl zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti, kde byl v § 4 

odst. 8 a 9 vysvětlen pojem sexuálního obtěžování.

7.3. Antidiskriminační zákon

Jak  jsem  již  výše  zmínila,  zákoník  práce  odkazuje  při  diskriminaci  na 

antidiskriminační zákon. Nyní nastíním postup přijetí antidiskriminačního zákona, jak 

ho  známe  dnes.  První  návrh  antidiskriminačního  zákona  začal  být  v Parlamentu 
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projednáván po přijetí tzv. druhé euronovely zákoníku práce. Tento návrh byl sice přijat 

Poslaneckou sněmovnou, ale odmítnut Senátem. Vláda tedy poté učinila druhý návrh, 

který  byl  nakonec  vetován  prezidentem  republiky.  Prezidentské  veto  bylo  ale 

přehlasováno Poslaneckou sněmovnou a v červnu 2009 byl přijat zákon č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany proti diskriminaci a o změně 

některých zákonů.77

Tento  zákon  tedy  nabízí  definici  diskriminace  a  sexuálního  obtěžování,  kdy 

ve svém  § 2 odst. 2 ADZ,  který  uvádí,  že  „Diskriminace  je  přímá  a  nepřímá.  

Za diskriminaci  se  považuje  i obtěžování, sexuální obtěžování,  pronásledování,  pokyn 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci.“ V § 2 odst 3 ADZ se poté říká, že „Přímou 

diskriminací  se  rozumí  takové  jednání,  včetně  opomenutí,  kdy  se  s  jednou  osobou  

zachází méně příznivě,  než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou  

osobou  ve  srovnatelné  situaci,  a  to  z  důvodu  rasy,  etnického  původu,  národnosti,  

pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či  

světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný  

předpis  Evropské  unie  z  oblasti  volného  pohybu  pracovníků,  i  z  důvodu  státní  

příslušnosti.“

Pojem sexuální obtěžování je více vysvětlen v § 4 odst 1 a 2 ADZ :

„(1)  Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými  

v § 2 odst. 3,

a) jehož  záměrem  nebo  důsledkem  je  snížení  důstojnosti  osoby  a  vytvoření  

zastrašujícího,  nepřátelského,  ponižujícího,  pokořujícího  nebo  urážlivého  prostředí,  

nebo

b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující  

výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.

(2) Sexuálním obtěžováním  se  rozumí  chování  podle  odstavce  1,  které  

má sexuální povahu.

Na této definici si lze všimnout, že zákonodárce vyčlenil sexuální obtěžování 

jako zvláštní kategorii obtěžování. Důvodem by mohla být závažnost takového jednání, 

ale i to, že sexuální obtěžování by mohlo být chápáno i jako obtěžování mezi dvěma 

osobami stejného pohlaví, které by soudy mohly mít tendenci nechápat jako „z důvodu 

pohlaví“. Sexuální obtěžování na pracovišti bývá vnímáno jako „něco za něco“, tedy 

strpění sexuálního nátlaku za zachování výhod v zaměstnání. Stále není jasné, kde je 

77KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních 

souvislostech. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 237-238
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pomyslná hranice mezi něčím,  co je „vítané“ a  tím, co je již pouhým strpěním pro 

zachování  zaměstnání.  Je  zde  také  názor,  že  pokud  zaměstnanec  dříve  akceptoval 

sexuálně  motivované  chování  a  později  ho  přestal  akceptovat,  musí  jednoznačným 

způsobem sdělit, že toto chování již není dále vítané.78

Antidiskriminační zákon pamatuje i na ochranu před obtěžováním a to v § 10 

odst. 1 a 2 ADZ, tedy: „(1)Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva  

na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo  

se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny  

následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

(2) Pokud  by  se  nejevilo  postačujícím  zjednání  nápravy  podle  odstavce  1,  

zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst  

nebo  důstojnost  osoby  nebo  její  vážnost  ve  společnosti,  má  též  právo  na  náhradu  

nemajetkové újmy v penězích.

Z tohoto lze vyvodit, že žaloba dle § 10 ADZ se použije pouze tehdy, je-li dán 

jeden  z diskriminačních  důvodů.  V případě  sexuálního  obtěžování  půjde  ve  většině 

případů o nemateriální újmu, je ovšem možné, že v určitých vážnějších případech může 

nastat  i újma  materiální.  Ta  bude  poté  žalovatelná  dle  obecných  právních  předpisů 

o náhradě škody a to buď dle občanského zákoníku, nebo dle zákoníku práce.

7.4. Trestní zákoník

Trestní zákoník se většinou použije až na posledním místě. Samozřejmě ani zde 

zákonodárce  nepomýšlel  na  oblast  sexuálního  obtěžování  na  pracovišti,  a proto  zde 

nelze  nalézt  žádný  trestný  čin  sexuálního  obtěžování.  V některých  případech  se  ale 

může situace vyvinout tak, že je zapotřebí použít právě trestní zákoník. Nejčastěji se  lze 

setkat s trestným činem vydírání dle § 175 TZ, kterým se rozumí „Kdo jiného násilím,  

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo  

trpěl,  bude potrestán odnětím svobody na šest  měsíců  až  čtyři  léta  nebo peněžitým  

trestem“  Další dva trestné činy, které by se mohly objevit v souvislosti se sexuálním 

obtěžování na pracovišti je znásilnění dle § 185 TZ, který se použije v tom případě, kdy 

„Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí  nebo pohrůžkou jiné  těžké  újmy donutí  

k pohlavnímu  styku,  nebo  kdo  k  takovému  činu  zneužije  jeho  bezbrannosti,  bude  

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ a sexuální nátlak dle § 186 TZ, 

78BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

dostupné online: http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?

documentId=nnptembrgzpwe2zvgy&rowIndex=0
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tedy  „Kdo jiného násilím,  pohrůžkou násilí  nebo pohrůžkou jiné  těžké  újmy donutí  

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo  

k  takovému  chování  přiměje  jiného  zneužívaje  jeho  bezbrannosti,  bude  potrestán  

odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.“ Jistě by se daly 

naleznout i další trestné činy, jako např. omezování osobní svobody.

7.5. Soudní rozhodnutí

Soudních  rozhodnutí  týkajících  se  problematiky  sexuálního  obtěžování  na 

pracovišti je velmi málo. Často se tento problém řeší např. v rámci neplatného skončení 

pracovního  poměru.  Nyní  bych  zde  ale  chtěla  zmínit  judikát,  který  se  týká  pouze 

sexuálního obtěžování na pracovišti.  Jde o dovolání,  kdy předmětem řízení je nárok 

žalobkyně na náhradu nemajetkové újmy ve  výši  200 000 Kč.  Tvrdí,  že  byla  obětí 

jednání  sexuální  povahy,  které  bylo nevítané,  nevhodné,  urážlivé a  snižující  lidskou 

důstojnost. Tohoto jednání se měl dopouštět zaměstnavatel žalobkyně. Žalobkyně dále 

tvrdí, že žalovaný vůči ní dokonce použil fyzické násilí a to v okamžiku, kdy ji zatáhl 

do chodbičky, praštil s ní o zem a když zůstala bezvládně ležet, zalekl se a všeho nechal. 

Soud však toto dovolání  odmítl  s  odůvodněním, že žalobce musí  tvrzené nežádoucí 

chování  sexuální  povahy  nejen  tvrdit, ale i prokázat.  Pokud  by  tedy  žalobkyně 

prokázala toto chování ze strany zaměstnavatele, uspěla by.79

7.6. Právní úprava sexuálního obtěžování ve Slovenské republice

Na  začátku  této  kapitoly  je  nutné  zdůraznit,  že  jak  Česká  republika,  tak 

i Slovenská republika mají stále velké nedostatky. I když se situace ohledně sexuálního 

obtěžování na pracovišti v posledních letech velmi zlepšila, zájem lidí věnovat se této 

problematice blíž,  se  nezměnil.  Lze hovořit  o tom, že celkové povědomí Slovenské 

republiky o tomto problému je nízké. Většině občanům je toto chování lhostejné a ženy 

stále ještě nedokážou odhadnout hranici při kterém se z nepříjemného chování již stane 

sexuální obtěžování.80

Nyní  se  pokusím  přiblížit  vývoj  slovenské  legislativy  zabývající  se 

problematikou sexuálního obtěžování. Největší vývoj v slovenské legislativě se odehrál 

v souvislosti  vstupu  Slovenské  republiky  do  Evropské  unie.  Nejzásadnějším 

79Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.7.2012, sp.zn. 21 Cdo 572/2011

80 HOLUBOVÁ, Barbora.: Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. Bratislava : Inštitút pre 

výskum práce a rodiny, 2007. s. 4
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dokumentem  z  pohledu  problematiky  sexuálního  obtěžování  byla  směrnice  č. 

2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení 

zásady  rovného  zacházení  pro  muže  a  ženy,  pokud  jde  o  přístup  k zaměstnání, 

odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. Směrnice nebyla 

inkorporována do právního řádu v plném znění.  Prošla  určitou  korekturou,  která  se 

týkala právě pojmu sexuálního obtěžování. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny 

Slovenské  republiky  a  Ministerstvo  spravedlnosti  Slovenské  republiky  namítaly,  že 

sexuální obtěžování je možné zahrnout i pod pojem obtěžování, který je již upraven v 

antidiskriminačním zákoně a také v zákoníku práce. Dále ještě zmiňovaly skutečnost, že 

z  Evropské komise nepřišlo  žádné upozornění,  aby se pojem sexuálního obtěžování 

v slovenské legislativě bylo upřesněno.81

Poté  již  přišlo  ze  strany  Evropské  komise  upozornění  na  porušení  smlouvy 

spočívající  v neúplné  transpozici  směrnice.  Na  základě  tohoto  upozornění  došlo 

ke dvěma novelizacím antidiskriminačního zákona. První novela byla přijata zákonem 

č.  326/2007  Z.  z.  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon  č.  365/2004  Z.  z.  o  rovnakom 

zaobchádzaní  v  niektorých  oblastiach  a  o  ochrane  pred  diskrimináciou  a  o  zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov (antidiskriminačný  zákon)  v  znení  nálezu  Ústavného 

súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z. V této novele byla nově zakotvena zásada 

rovného zacházení a také objasněn pojem obtěžování. Ve společnosti ale stále převládal 

názor, že sexuální obtěžování je pouze ojedinělý problém, který je importovaný z USA. 

Druhou novelu představoval zákon č. 85/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

365/2004 Z.  z.  o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a  o  zmene a doplnení  niektorých  zákonov (antidiskriminačný  zákon) 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č.  308/1993 Z.  z.  o  zriadení  Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva v znení neskorších predpisov. Zde byl poprvé obsažen pojem sexuální obtěžování. 

Dle § 2a odst.  5 tohoto zákona je sexuální  obtěžování  „verbálne,  neverbálne alebo  

fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže  

byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce,  

nepriateľské alebo urážlivé prostredie.“ 82

81MAGUROVÁ, Zuzana. Sexuálne obťažovanie [online]. 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: 

http://diskriminacia.sk/zuzana-magurova-sexualne-obtazovanie/

82Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2004 Z. z.  o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s. 1-3.
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Kromě vysvětlení pojmu sexuálního obtěžování byl v této novele např. vysvětlen 

pojem přímé a nepřímé diskriminace. Objasnění pojmu sexuálního obtěžování vnímám 

jako velký přínos pro společnost, neboť tato definice může případným obětem usnadnit 

nalezení  hranice  sexuálního obtěžování.  Objasnění  je  také  velmi  důležité  z  pohledu 

obrany proti tomuto problému, neboť bez platné právní úpravy by se oběti nemohly 

dovolávat  ochrany  svých  porušených  práv.  Avšak  po  přijetí  druhé  novely  se  stále 

objevují názory, že obsažení pojmu sexuálního obtěžování v legislativě by mohlo být 

zneužíváno především ženami proti mužům.83

Co  se  týče  objasnění  pojmu  sexuálního  obtěžování,  jedinou  legální  definici 

bychom nalezli  pouze v antidiskriminačním zákoně.  Obecná úprava  by se poté  dala 

ještě naleznout v zákoníku práce a trestním zákoníku. Co se týče zákona č. 262/2006 Z. 

z.,  Zákonník práce, úpravu zákazu diskriminace lze naleznout v § 13 odst. 2 tohoto 

zákona, kdy „V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov  

z dôvodu pohlavia,  manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie,  rasy,  

farby  pleti,  jazyka,  veku,  nepriaznivého  zdravotného  stavu  alebo  zdravotného  

postihnutia,  genetických  vlastností,  viery,  náboženstva,  politického  alebo  iného 

zmýšľania,  odborovej  činnosti,  národného  alebo  sociálneho  pôvodu,  príslušnosti  

k národnosti  alebo  etnickej  skupine,  majetku,  rodu  alebo  iného  postavenia  alebo  

z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.“  Ochrana proti 

diskriminaci mně v slovenském zákoníku práce přijde velmi nedostatečná, neboť zde 

ani není objasněno, v jakých případech již půjde o diskriminaci.

Posledním  předpisem  je  zákon  č.  300/2005  Z.  z.,  trestný  zákon,  kde  sice 

můžeme najít trestné činy omezování proti osobní svobodě, či znásilnění, ale stejně tak, 

jako v České republice, zde nenajdeme trestný čin sexuálního obtěžování. Oběť se tedy 

v tomto případě může chránit až poté, co dojde k napadení.

7.7. Srovnání  právní  úpravy  sexuálního  obtěžování  v  České  republice  a  ve 

Slovenské republice

V této  podkapitole  se  pokusím  srovnat  právní  úpravu  v  České  republice 

se Slovenskou republikou z pohledu ochrany proti sexuálnímu obtěžování. Jak jsem již 

zmínila, obě tyto země mají velmi nedostačující úpravu co se týče této problematiky 

v porovnání např. s USA, kde se tento problém snaží aktivně řešit.

83MAGUROVÁ, Zuzana. Sexuálne obťažovanie [online]. 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: 

http://diskriminacia.sk/zuzana-magurova-sexualne-obtazovanie/
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Jako  první  porovnám  právní  úpravu  sexuálního  obtěžování  v těchto  zemích 

v antidiskriminačních zákonech. Oba předpisy se shodují v legálních definicích přímé 

a nepřímé  diskriminace,  nicméně  v českém  antidiskriminačním  zákoně  jsou  více 

rozvedeny  situace,  kdy  k diskriminaci  dochází.  Velký  rozdíl  ale  spatřuji  právě 

v definicích  sexuálního obtěžování.  Zatímco  v českém antidiskriminačním zákoně je 

jasně napsáno, že sexuální obtěžování je chování, jehož záměrem nebo důsledkem je 

snížení  důstojnosti  osoby  a  vytvoření  zastrašujícího  prostředí,  které  má  sexuální 

povahu, ve slovenském antidiskriminačním zákoně se zákonodárce kromě této shodné 

části zaměřil  také na způsoby provedení sexuálního obtěžování.  Obě tyto země mají 

společné  také  to,  že  proces  přijetí  antidiskriminačního  zákona  byl  značně  složitý 

a problémový.  Zdá se,  že pro obě tyto země bylo přijetí  legální definice sexuálního 

obtěžování  spíš  nutností  s  ohledem na implementaci  evropské směrnice,  než  vlastní 

iniciativa a pochopení problému.

Co se týče srovnání definic v zákoníku práce v České republice a   Slovenské 

republice, zde nelze naleznout mnoho rozdílů. Rozdíl je v tom, že v české právní úpravě 

je zákaz diskriminace ukotven ve zvláštní hlavě, zatímco v slovenském zákoníku práce 

nikoliv. Jsou zde shodné paragrafy o tom, co se považuje za diskriminaci. Česká právní 

úprava dále odkazuje na antidiskriminační zákon a oproti tomu slovenská právní úprava 

se o pojmech jako je obtěžování vůbec nezmiňuje. Naopak ale slovenská úprava má 

více  paragrafů  o  ochraně  zaměstnanců,  jako  je  např.  nenarušování  soukromí 

zaměstnanců monitorování, či kontrola elektronické pošty.

Z  celkového  srovnání  lze  říct,  že  je  zde  nutnost  rozšířit  tento  pojem  do 

podvědomí široké veřejnosti, neboť každý pracující člověk se může ocitnout v situaci, 

kdy mu určité chování bude již připadat nežádoucí a nepříjemné. Právě proto by zde 

měla  být  ucelená  právní  úprava,  která  by  dávala  možnosti  obrany  pro  tyto  osoby. 

Ačkoliv je  zde možnost  se  obrátit  na veřejného ochránce práv,  či  na soud, pořád je 

velmi málo případů, kdy je sexuální obtěžování skutečně dokázáno a potrestáno.

Na závěr mohu usoudit,  že Česká republika je na tom co se týče posuzování 

sexuálního obtěžování na pracovišti lépe. Oproti Slovenské republice měla totiž pojem 

sexuálního  obtěžování  zakotven  jednak  v  zákoně  o  zaměstnanosti,  tak  i  ve  starém 

zákoníku práce.  Je  napřed  také  co  se  týče  celoplošného výzkumu tohoto  problému. 

Česká republika prošla tímto výzkumem, který provedl v rámci zakázky Ministerstva 

práce  a  sociálních  věcí  České  republiky  Sociologický  Ústav  akademie  věd  České 

republiky mezi roky 2004-2005 a který ukázal, že čtvrtina obyvatel České republiky, 
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která  pracuje,  nebo  někdy  pracovala  se  setkala  se  sexuálním  obtěžováním  v rámci 

pracovněprávních vztahů.84

84KŘÍŽKOVÁ, Alena. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České 

republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. s. 35
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Závěr

Tématem mé diplomové práce  bylo  obtěžování  v  pracovněprávních vztazích. 

Toto téma považuji za velmi zajímavé a také z vlastní zkušenosti vím, jak určitý typ 

chování  může  být  nepříjemný.  Hlavním  cílem  mé  diplomové  práce  byla  analýza 

a přehled  o  problematice  obtěžování  v pracovněprávních  vztazích.  Pozornost  jsem 

věnovala  především právní  úpravě  mobbingu,  bossingu  a  sexuálního  obtěžování  na 

pracovišti. Pokusila jsem se také nastínit ochranu před těmito nežádoucími jevy.

Je nezbytné zmínit,  že  obtěžování  na pracovišti  může mít  různé  podoby,  ale 

všechny jsou velmi zákeřné a mohou mít vážné následky pro oběť. Dle mého názoru je 

třeba věnovat větší  pozornost těmto jevům, protože pokud se na pracovišti vyskytne 

mobbing, bossing, či sexuální obtěžování, ovlivní to nejen samotného zaměstnance, ale 

i celé pracovní prostředí.

Na začátku této práce jsem vysvětlila pojmy rovnost, diskriminace a obtěžování, 

které  se  poté  budou  objevovat  v  průběhu  celé  práce.  Jak  jsem  již  v  průběhu  mé 

diplomové  práce  zmínila,  nejlepším  nástrojem  v  boji  proti  mobbingu  je  prevence. 

Zaměstnavatel  by  tedy  měl  být  schopný  vytvořit  zdravé  pracovní  prostředí 

neumožňující vznik obtěžování a přijmout interní postupy řešení v případě, že se již 

obtěžování  na  pracovišti  objeví.  Ve  druhé  kapitole  jsem  podrobně  popsala  pojem 

mobbing, jeho příčiny, typické osoby mobbera a oběti, důsledky a také prevenci před 

tímto  jevem.  Ve  třetí  kapitole  jsem  poté  objasnila  pojem  bossing,  typické  bossery 

a důsledky bossingu. Při  zkoumání těchto problémů jsem zjistila, že obětí  mobbingu 

a bossingu  neustále  přibývá.  Jedná  se  tedy  o  velmi  rozšířený  problém,  nicméně 

společnost  tento problém stále nepovažuje za zásadní a vážný.  Není zde ani mnoho 

publikací  pojednávajících  o  těchto  problémech  a  proto  společnost  nemá  povědomí 

o tom, jak se bránit,  či případně jak pomoci někomu, kdo se ocitl v této nepříjemné 

situaci. Jako vhodná se proto jeví i informační kampaň státu v této oblasti, např. formou 

publikací, či seminářů. Dále by bylo vhodné zajistit rozšíření vzdělání pro odborníky, 

kteří se již s touto problematikou setkávají. Na místě by bylo vhodné také vzdělávání 

manažerů  a  zaměstnavatelů,  aby v případě  mobbingu na pracovišti  věděli,  jak proti 

tomuto problému bojovat.

Z  mé  diplomové  práce  je  velmi  dobře  patrné,  že  právní  úprava  těchto 

nežádoucích chování je nedostatečná. Co se týče právní úpravy mobbingu a bossingu, 

lze  ji  nalézt  např.  v  Listině  základních  práv  a  svobod,  či  v  občanském 

zákoníku, nicméně  nejrelevantnější  úpravu  nám  poskytuje  antidiskriminační  zákon 
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a také zákoník práce, který na něj pouze odkazuje. Dle mého názoru je však nezbytná 

nejen  právní  úprava,  ale  i  vytvořením  efektivních  (mimosoudních)  preventivních 

opatření  zabraňujících vzniku jakékoliv formě násilí  na pracovišti.  Měla by zde být 

i snaha o vytvoření ochranných mechanismů a poradenství pro zaměstnance, který se 

stal obětí mobbingu, či bossingu a také pro zaměstnavatele. Tato poradenství by měla 

mít  buď právní,  či  psychologickou formu. Je to především úkol státu přijmout  výše 

nastíněná opatření a dále by se na procesu přijímání měly podílet příslušné orgány státní 

správy  a následně  i  nevládní  organizace  a  v  neposlední  řadě  i  občanská  sdružení 

věnující se této problematice.

Jako  třetí  zásadní  problém  jsem  řešila  problematiku  sexuálního  obtěžování 

v pracovněprávních vztazích. Nejprve jsem objasnila tento pojem, popsala různé formy 

sexuálního  obtěžování  a  věnovala  jsem  se  také  negativním  důsledkům,  které  má 

sexuální obtěžování na oběť. V rámci této kapitoly jsem se zaměřila také na obranu 

proti  tomuto  nežádoucímu  chování.  Sexuální  obtěžování  na  pracovišti  se  v  České 

republice  stává  velice  častým  problémem  a  souvisí  s  mocenským  vystupováním 

vedoucích  pracovníků,  či  spolupracovníků.  Obvykle  začíná  narážkami,  či  vtípky 

se sexuální tématikou, které jsou většinou směřovány na osoby opačného pohlaví. Oběti 

těchto vtípků se dostávají do složité situace, protože se stávají terčem posměchu celému 

kolektivu.  Samozřejmě se dostávají do psychického tlaku, který může vést k horším 

pracovním výkonům a ke snížené míře komunikace s  celým kolektivem.  V případě 

obtěžování vedoucím pracovníkem může být situace ještě složitější, neboť oběť v tomto 

případě pociťuje navíc i strach ze ztráty zaměstnání a obrana je v tomto případě velice 

problematická. Ještě větší problém vzniká v okamžiku, kdy se k narážkám se sexuálním 

podtextem přidá fyzický kontakt.

Řešením tohoto problému je  dle  mého názoru informovanost  celé  veřejnosti, 

vedoucích pracovníků a zároveň vytvoření účinných kontrolních mechanismů, které by 

sexuálnímu obtěžování zabránily. Základem by mělo být dodržování morálních zásad 

v každé  společnosti,  která  by měla  o  své  zaměstnance  pečovat  a  dále  by jim měla 

vytvořit klidné pracovní prostředí. Dále by měly být vytvořeny obecné postupy boje 

proti  sexuálnímu obtěžování,  které  by pomohly oběti  v případě výskytu obtěžování. 

V těchto postupech by měl být určen jednotný postup, komu má oběť sdělit informace 

o sexuálním  obtěžování  a  jak  má  dále  postupovat.  S  těmito  postupy  by  měli  být 

seznámeni všichni zaměstnanci a zvláště poté vedoucí pracovníci v dané organizaci.

Pokud sexuální obtěžování přestoupí určité hranice, měla by zde být umožněna 

účinná ochrana daná trestním právem. Samozřejmě bude obtížné posuzovat jednotlivé 
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případy,  protože  sexuální  obtěžování  může  probíhat  i  bez  přítomnosti  ostatních 

spolupracovníků a dokazování bude v tomto případě velice složité. K tomuto by měl být 

vytvořen soubor norem a zákonů, které by tuto problematiku řešily a na základě kterých 

by mohly soudy postupovat.

Závěrem bych ráda shrnula výsledek mé diplomové práce. Jako hlavní cíl jsem 

si pokládala otázku dostatečnosti současné právní úpravy v České Republice z hlediska 

obtěžování v pracovněprávních vztazích. Ačkoliv se právní úprava v posledních letech 

v tomto  ohledu  velmi  vyvinula,  stále  je  dosavadní  právní  úprava  nedostatečná. 

Zákonodárce  by  měl  stanovit  jasné  hranice  obtěžování  a  vytvořit 

dostatečné mechanismy  obrany  pro  oběti.  Za  zásadní  považuji  také  vytvoření 

fungujících  kontrolních  orgánů,  které  by  předcházely  těmto  fenoménům  a  byly  by 

i nadány pravomocí pro případnou nápravu.
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Seznam zkratek

LZPS – ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod České republiky

OZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

ADZ – zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
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Obtěžování v pracovněprávních vztazích

Abstrakt

Tato diplomová práce se týká obtěžování v pracovněprávních vztazích. Blíže se věnuji 

problematice  mobbingu,  bossingu  a  sexuálního  obtěžování  na  pracovišti.  Cílem  je 

zanalyzovat celkovou právní úpravu těchto problémů a to včetně judikatury českých 

soudů.  Dvě kapitoly jsou  také  věnovány obraně  proti  těmto  nežádoucím chováním. 

Práce zohledňuje právní úpravu práva ústavního, občanského, pracovního, trestního a 

správního. V rámci problematiky sexuálního obtěžování byla zohledněna nejen česká 

právní  úpravu,  ale  i  úprava  tohoto  problému  v Slovenské  republice.  Tato  práce  je 

rozdělena  do  sedmi  kapitol.  V  těchto  kapitolách  je  uvedeno  vysvětlení  základních 

pojmů a dále jsou objasněny pojmy mobbing, bossing, obrana proti těmto nežádoucím 

chováním.  Třetí  je  objasnění  pojmu  sexuální  obtěžování  a  následná  obrana. 

Nejdůležitější je analýz těchto problému v rámi české právní úpravy a u pojmu sexuální 

obtěžování také srovnání české a slovenské právní úpravy.

Klíčová slova

mobbing, bossing, obtěžování na pracovišti



Harassment in the workplace

Abstract

This diploma thesis  concerns harassment in labor relations. I  deal with problems of 

mobbing, bossing and sexual harassment in the workplace. The aim is to analyze the 

overall legal regulation of these problems, including the case law of the Czech courts. 

Two chapters are also devoted to the defense against these undesirable behaviors. The 

work takes into account the legal regulation of constitutional, civil, labor, criminal and 

administrative law. In the area of sexual harassment, not only the Czech legislation but 

also the regulation of this problem in the Slovak Republic were taken into account. This 

work is divided into seven chapters. In these chapters, the basic terms are explained and 

the  terms  mobbing,  bossing  are  explained.  Also  there  is  defense  against  these 

undesirable  behaviors.  The third  is  to  clarify the  concept  of  sexual  harassment  and 

subsequent defense. The most important is the analysis of these problems under Czech 

legislation and in the concept of sexual harassment also a comparison of Czech and 

Slovak legislation.

Key words

mobbing, bossing, sexual harassment
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