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Úvod 

V současné době působím jako vedoucí advokátka advokátní kanceláře LP Legal, ředitelka 

Komory právní odpovědnosti a vedoucí pracovní skupiny Labour Law Group v rámci prestižního 

mezinárodního seskupení International Business Law Consortium (IBLC). Ve své advokátní praxi 

se již více než 8 let specializuji právě na oblast pracovního práva, přičemž se stále častěji setkávám 

s klienty, jež se na mě obrací s žádostí o pomoc z důvodu výskytu šikany na pracovišti. Mimo jiné 

se zaměřuji také na témata mentálního zdraví, syndromu vyhoření, deprese a zaměstnaneckých 

benefitů na podporu duševního zdraví zaměstnanců, která s problematikou šikany, diskriminace a 

nerovného zacházení nejen na pracovišti velmi úzce souvisí.  

Šikana na pracovišti, s ohledem na nedostatečnou stávající právní úpravu, snaha udržovat 

duševní zdraví zaměstnanců na dobré úrovni a budovat příjemné a přátelské pracovní prostředí 

donedávna představovaly spíše okrajová témata. Dnes se již naštěstí čím dál více dostávají do 

středu pozornosti a zejména o problematice šikany na pracovišti se začíná hovořit na mediální i 

legislativní úrovni. I přes tuto skutečnost se stále domnívám, že je potřeba na téma šikany na 

pracovišti a s tím souvisejících problémů s mentálním zdravím zaměstnanců činit napříč 

společností osvětu a snažit se je jako patologický jev na pracovišti co nejvíce minimalizovat.  

Šikana má zásadní dopady na všechny zúčastněné – ať již na samotného šikanovaného 

zaměstnance, společnost jako celek, ale i produktivitu a efektivitu pracovního kolektivu. Oběti 

šikany či její svědci velmi často proti takovému chování nezakročí a raději jej přetrpí či 

přehlédnou. V mnoha případech si též oběti, přihlížející ani sami agresoři existenci šikany 

neuvědomují či nepřipouští a jednání považují pouze za nevinné žerty, škádlení, „běžné“ nemístné 

poznámky a podobně. Zejména z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že medializace a rozpoutání 

diskuzí na toto téma by mohlo vést k žádoucím změnám. V následujících řádcích bude přiblíženo, 

jak šikana, diskriminace a nerovné zacházení na pracovišti mohou i přes nevinné začátky vyvolat 

značné potíže nejen u svých obětí, ale také u ostatních zaměstnanců či samotného zaměstnavatele. 

Jak již bylo nastíněno výše, situace, ve které se oběť šikany nachází, je mnohdy velmi 

složitá. Skutečné oběti si ve velkém množství případů ani neuvědomují, že se terčem šikany staly, 

případně takové chování z nejrůznějších důvodů raději tiše trpí. Pokud se však oběť rozhodne proti 

šikanóznímu chování zakročit, možnosti obrany jsou často z důvodu absence důkazů značně 

limitovány. V opačném případě se lze v praxi setkat též se situacemi, kdy se ti, u nichž se jedná o 
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odlišný problém, snaží prokázat výskyt šikany na pracovišti za každou cenu (typickým příkladem 

mohou být osobní antipatie, pracovní neochota či lenost). 

V poslední době se bohužel setkáváme s nárůstem šikany na pracovišti, resp. 

s „vyplouváním“ případů jejího výskytu na povrch, a to v nejrůznějších podobách. Jednoznačnou 

příčinu tohoto trendu bychom nejspíše hledali jen těžko. Obecně lze za možné důvody označit 

zejména tvrdší a stále se zrychlující dobu, která nás všechny nabádá spíše k „věcnému“ zaměření, 

orientaci na výsledek izolovaný od vnějších vlivů či oslabování osobních kontaktů a vazeb. 

Takový přístup však v pracovněprávní rovině vede ke stále silnějšímu potlačování a upozaďování 

osobního života zaměstnanců, omezování budování přátelského pracovního kolektivu, zhoršování 

mentálního zdraví a problémů, které v souvislosti s tím vznikají, neboť na jejich efektivní řešení 

nezbývá dostatečný čas ani prostor. Především z tohoto důvodu jsem se samotný úvod mé práce 

rozhodla věnovat tématu mentálního zdraví zaměstnanců se zaměřením na problematiku úzkosti, 

panické poruchy, deprese a syndromu vyhoření. Samostatná kapitola bude též věnována péči o 

duševní zdraví zaměstnanců. Nové světlo a rozměry do této problematiky vnáší také již druhá vlna 

tzv. „koronavirové krize“, kdy jsou lidé vystavováni zvýšenému tlaku na psychiku, což pouze 

přispívá k nárůstu a umocňování problematiky šikany. S ohledem na vzdálený přístup a práci 

z domova tak markantně přibývá on-line šikany. Uvedené by však vydalo na samostatnou práci. 

V odborné literatuře se doposud nenalézá příliš mnoho ucelených a praktických studií, 

které by pojednávaly o fenoménu šikany na pracovišti v souvislosti s mentálním zdravím 

zaměstnanců. I přes tuto skutečnost lze však říci, že šikana se v určitém měřítku vyskytovala na 

pracovištích vždy, nicméně ve výrazně nižší míře, než jak je tomu dnes. Cílem této práce je proto 

především podat ucelený přehled možných projevů šikany, nerovného zacházení, potažmo 

diskriminace na pracovišti a dostupných způsobů obrany, které zakotvuje aktuální právní úprava 

v České republice. Současná česká právní úprava na poli šikany na pracovišti bude též postavena 

do kontrastu s mezinárodní úpravou a inovativními zahraničními iniciativami, zejména ze strany 

Evropské unie. 

Ačkoliv se snaha o eliminaci či alespoň snížení výskytu šikany na pracovišti může zdát 

jako boj s větrnými mlýny, já ji, s ohledem na své bohaté zkušenosti z několikaleté praxe, považuji 

za velmi důležitou. Ačkoliv jsem si vědoma toho, že této patologii nelze zabránit, jsem 

přesvědčena, že je možno ji alespoň omezit a přijmout opatření vedoucí k jejímu snížení a 

postupné eliminaci, a to zejména opatření preventivní. Jak bude blíže rozebráno podrobněji, 
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jakmile se již šikana na pracovišti objeví, následky, které zanechává na svých obětech i na celé 

společnosti, mohou být dalekosáhlé. Vzhledem k tomu důrazně doporučuji, aby zaměstnavatelé 

přijímali opatření ex ante, tj. ještě předtím, než se vůbec šikana objeví, a pečovali jak o fyzické, 

tak o psychické zdraví svých zaměstnanců např. prostřednictvím vhodných zaměstnaneckých 

benefitů. Cílem je také přiblížit zaměstnavatelům nezbytnost budování takové atmosféry, aby se 

zaměstnanci neobávali případný výskyt šikany na pracovišti oznámit a využít veškeré dostupné 

možnosti obrany. 

Dalším cílem této práce je přiblížit problematiku šikany, nejen obecně, ale zejména se 

zaměřením právě na šikanu na pracovišti, v souvislosti s aktuálním tématem mentálního zdraví 

zaměstnanců, na které v dnešní uspěchané době nezbývá příliš velký prostor. Mimo jiné je mým 

cílem také zmapovat možné důsledky šikany na pracovišti a dostupné možnosti prevence a obrany, 

pokud se již šikana na pracovišti skutečně objeví. Přestože mentálnímu zdraví zaměstnanců 

mnohdy není věnována pozornost z důvodu úspory času a zaměření na předmět činnosti 

zaměstnavatele, výskyt šikany a diskriminace na pracovišti si ve svém důsledku může vyžádat 

mnohem více času než začlenění preventivních opatření od samého začátku. Pozornost bude 

v rámci samostatné kapitoly věnována také oblastem zvýšeného výskytu šikany na pracovišti, 

konkrétně u policistů a vojáků z povolání, ve zdravotnickém prostředí a u pedagogických 

pracovníků. 

S ohledem na skutečnost, že právní úpravu šikany na pracovišti lze v současné době 

označit za nedostatečnou, dalším, neméně důležitým cílem této práce, je přiblížit možné koncepční 

změny a návrhy de lege ferenda napříč stávajícími právními předpisy, které s danou problematikou 

souvisí, a upozornit na nedostatky z pohledu zneužití práva a šikany. Vedle stávajících právních 

předpisů bude též přiblížena aktuální národní i evropská judikatura. Teoretické úvahy podpořím 

konkrétními příklady z praxe, vše samozřejmě v rámci mezí, které stanoví stavovské předpisy a 

povinnost zachovávat mlčenlivost advokáta. 

Jak již bylo uvedeno výše, na daná témata se v současné době zaměřuje velmi nízký počet 

odborné literatury či studií a výzkumů, přičemž mám za to, že aplikace většiny z nich je pro moji 

práci problematická, a to zejména z důvodu neaktuálnosti či nevalné kvality. Ve své práci proto 

budu z velké míry čerpat zejména ze svých profesních zkušeností, platných právních předpisů a 

zahraničních iniciativ, které jsou mnohdy mnohem více propracované a mohou pro českou 

společnost posloužit jako vhodný vzor či zdroj inspirace. 
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Při tvorbě mé práce jsem vycházela z dostupných knižních a internetových zdrojů a 

platných právních předpisů, které byly vždy řádně citovány. Pro edukativní účely jsem též hojně 

využívala cizojazyčnou literaturu. S ohledem na tuto skutečnost jsem i cizojazyčnou literaturu 

uvedla do seznamu použitých zdrojů, přičemž konkrétní odkazy v textu práce uvedeny mnohdy 

nejsou. Základem mé práce nadále zůstávají české knižní zdroje, podpořené zdroji internetovými 

a bohatými zkušenostmi z vlastní praxe. 
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1. Mentální zdraví zaměstnanců 

Ochrana zdraví na pracovišti již dávno neznamená pouze předcházení úrazům při výkonu 

práce či vysílání zaměstnanců na povinné preventivní prohlídky.1 Zaměstnavatelé v posledních 

letech zaměřili své snažení také na oblast mentálního zdraví zaměstnanců. V důsledku špatného 

mentálního zdraví trpí nejen jednotlivci a jejich rodiny, ale přináší to s sebou také negativní dopady 

na fungování celé společnosti či organizace, které kvůli duševním problémům přicházejí o tvůrčí 

potenciál jinak velmi schopných zaměstnanců. Problémy s duševním zdravím znamenají pro firmy 

zejména zátěž v podobě vysokých nákladů na absence z důvodů nemoci, předčasných odchodů 

zaměstnanců do penze, snížení produktivity i celkového zhoršení pověsti. 2  Mentální zdraví 

zaměstnanců tak můžeme s naprostou jistotou zařadit mezi klíčové faktory pro úspěch každé 

společnosti v 21. století.3 

Stresující pracovní atmosféra samozřejmě není příznivá pro nikoho, ani pro zaměstnance, 

ani pro zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou z práce unavení, frustrovaní a nemohou podávat 

soustavně kvalitní pracovní výkony, které od nich však nadřízený či přímo zaměstnavatel 

potřebuje a bezpodmínečné vyžaduje.4 Zaměstnavatel současně přichází o tvůrčí potenciál jinak 

velmi schopných zaměstnanců, bojuje s jejich častými absencemi, předčasnými odchody do 

důchodu, snížením jejich produktivity i s celkovým zhoršením své pověsti „dobrého 

zaměstnavatele“, což má zcela logicky i neblahé důsledky v obratu a ziskovosti společnosti.  

Negativně ovlivněné duševní zdraví vede mimo jiné ke snížení výkonnosti jinak schopných 

a kvalifikovaných zaměstnanců, kteří velmi často trpí poruchou koncentrace nebo mají problémy 

rychle a efektivně se rozhodovat. U takových zaměstnanců se vyskytuje i vysoká míra chybovosti, 

nevykazují stabilní výkony, nejsou dostatečně motivováni a nemají vybudovaný přirozeně 

pozitivní a silný vztah k zaměstnavateli. Tito zaměstnanci také mnohem častěji a déle absentují a 

nepředstavují tak zcela přirozeně pro zaměstnavatele stabilní oporu. Uvedené chování 

zaměstnanců nezůstává bez povšimnutí zbytku pracovního kolektivu, kterým se může 

 
1  Firmy si hlídají zdraví zaměstnanců. Novinky.cz [online]. 28. 2. 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kariera/464710-firmy-si-hlidaji-zdravi-zamestnancu.html  
2 Evropský projekt: Duševní zdraví a pohoda na pracovišti. Státní zdravotní ústav [online]. 2009 [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/dus_zdravi.pdf 
3 JANČÍKOVÁ, Kateřina. Duševní zdraví na pracovišti: nutnost nebo přežitek 21. století?. Psychologie pro každého 

[online]. 7. 8. 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: https://psychologieprokazdeho.cz/dusevni-zdravi-na-pracovisti/  
4  VYSOKAJOVÁ, Margerita. Péče o zaměstnance. BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub 

MORÁVEK, Věra ŠTANGLOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 

5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 377-385. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-

7400-405-6. 

https://www.novinky.cz/kariera/464710-firmy-si-hlidaji-zdravi-zamestnancu.html
https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/dus_zdravi.pdf
https://psychologieprokazdeho.cz/dusevni-zdravi-na-pracovisti/


12 

 

zaměstnanec jevit jako líný nebo jako ten, který se vyhýbá práci. Narušené duševní zdraví a s ním 

spojené psychické, ale i fyzické projevy mohou vyústit v izolaci zaměstnance a často se mu 

namísto náležité pomoci dostane spíše posměchu či naprostého odcizení.  

Aktuálnost problému pak potvrzují také alarmující čísla. Zahraniční vědecké studie 

prokazují, že běžné psychické problémy v podobě stresu, úzkosti či depresí představují ve svém 

součtu zhruba 60 milionů promrhaných pracovních dní za rok.5 Aktuální průzkum provedený v 

České republice uvádí, že téměř 61 % dotázaných zaměstnanců se setkalo s pracovním stresem a 

soustavná práce pod tlakem jim většinou vadí.6 S nadměrným a dlouhotrvajícím stresem do značné 

míry souvisí i následně vzniklé duševní poruchy. Hospodářské náklady na duševní poruchy v 

Evropské unii se odhadují na 3–4 % ročního hrubého domácího produktu. 7  V roce 2018 

představovala duševní onemocnění druhý nejčastější důvod přiznání invalidního důchodu v České 

republice.  A tímto výčet znepokojujících cifer rozhodně nekončí.  

Pozitivní zprávou však zůstává, že zaměstnavatelé si více uvědomují nutnost péče 

o zaměstnance v oblasti mentálního zdraví. Moderní zaměstnavatelé se snaží předcházet 

stresujícímu pracovnímu prostředí, hledají pro své zaměstnance rovnováhu mezi pracovním 

a rodinným životem a nabízí zaměstnancům benefity, které mohou pomoci zlepšit jejich duševní 

zdraví. Někteří pak rovněž vytváří vnitrofiremní programy pro minimalizaci patologie na 

pracovišti, provádí interní šetření, zapojují se do programů přesahujících jejich společnosti i dané 

odvětví. Aktivní je v této oblasti i stát. 

Jak bylo zmiňováno již v úvodu, v současné době spolupracuji na projektu Ministerstva 

zdravotnictví Národní strategie Zdraví 2020, navazujícího na „EU Health Programme (2014-

2020)“. Evropská komise k pokračování v této oblasti zřídila tzv. „EU Compass pro duševní zdraví 

a well-being“.8 Jde o webový mechanismus používaný ke shromažďování, výměně a analýze 

 
5 KNIFTON, Lee, Verona WATSON, Heleen DES BESTEN, Dr. Robert GRÜNDEMANN a Anja DIJKMAN. Jak 

vytvořit podmínky pro pohodu na pracovišti: Průvodce podmínkami duševně zdravého pracoviště. Práce v souladu se 

životem: Evropa v pohybu [online]. Praha: Geoprint, s.r.o., 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné také z: 

https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/zamestnavatel.pdf  
6 TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. Advokátní kancelář Taylor Wessing udělala průzkum na stres: nadměrné 

pracovní zatížení a zbytečná práce jsou hlavními stresory dneška. Epravo.cz [online]. 26. 7. 2019 [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-

nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html  
7 Evropský projekt: Duševní zdraví a pohoda na pracovišti. Státní zdravotní ústav [online]. 2009 [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/dus_zdravi.pdf  
8 CALDAS DE ALEMIDA, J. M. EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing: Annual report 2017. 

Evropská komise [online]. 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_msactivities_sum_en.pdf  

https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/zamestnavatel.pdf
https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html
https://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/dus_zdravi.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_msactivities_sum_en.pdf
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informací o politice a činnostech členských zemí a nevládních subjektů v oblasti duševního zdraví. 

Projekt EU Compass je spravován Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a 

potraviny (CHAFEA) a implementován konsorciem vedeným institutem Trimbos spolu s 

univerzitou NOVA v Nizozemsku, spolu s finskou asociací pro duševní zdraví a společností 

EuroHealthNet pod dohledem a v úzké spolupráci se skupinou vládních expertů.9 

Navazující projekt Ministerstva zdravotnictví nazvaný Národní strategie Zdraví 2020 je 

realizován v úzké kooperaci s Národním ústavem duševního zdraví a jeho cílem je nastartování 

účinných a udržitelných mechanismů pro zlepšování zdraví populace. Jedním z dílčích zaměření 

projektu je právě i duševní zdraví populace, k jehož zlepšování byl v rámci Národní strategie 

Zdraví 2020 vytvořen Akční plán č. 3.10 Mezi základní oblasti zájmu ve sféře duševního zdraví 

patří zejména tvorba standardů a metodik, rozvoj sítě psychiatrické péče a destigmatizace 11 

duševních poruch. Dopady tohoto projektu bude zajisté možné sledovat i v souvislosti s vývojem 

duševního zdraví zaměstnanců a zvýšením jejich informovanosti o potenciálních rizicích 

spojených s šikanou a jinak emociálně vypjatými situacemi na pracovišti.  

Současná pandemie koronaviru bohužel uvedený projekt poněkud zbrzdila. Již po první 

vlně, která proběhla v létě 2020, jsme se v rámci výkonného výboru dohodli, že současný trend 

v rámci projektu taktéž zohledníme (zaměstnanci pracující z domova pod psychickým tlakem 

zažívají nové výzvy, s čímž souvisí též nárůst případu šikany v on-line provozu, zejména 

prostřednictvím emailů, Zoom setkání a dalších). 

Kromě účasti na projektu Národní strategie Zdraví 2020 v rámci problematiky mentálního 

zdraví velmi úzce spolupracuji s odborníky v souvisejících oblastech: 

− v oblasti psychiatrie / psychologie spolupracuji s MUDr. Tomášem 

Rektorem, odborníkem na problematiku workoholismu a alkoholismu;12 obě tyto formy 

závislostního chování se totiž často vyskytují v kontextu duševního zdraví zaměstnanců, 

přičemž v mnoha otázkách vykazují společné rysy; 

 
9 EU Compass pro duševní zdraví a well-being: Zvyšování povědomí a pracovní seminář. Reforma a péče o duševní 

zdraví [online]. 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-

content/uploads/2017/09/EU-KOMPAS-OPATR%CC%8CENI%CC%81-PRO-DUS%CC%8CEVNI%CC%81-

ZDRAVI%CC%81-A-SPOKOJENOST.pdf 
10 Harmonogram k AP č. 3) „Duševní zdraví“. MZČR [online]. 2015, editováno 27. 9. 2018 [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20-

%20přílohy/AP%2003_Harmonogram_AP%20dusevni%20zdravi_update.pdf 
11 Redukce a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení, akceptace rozdílů a zajišťování práv. 
12 REKTOR, Tomáš. O mně. [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: http://www.tomasrektor.cz/o-mne/  

http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2017/09/EU-KOMPAS-OPATR%CC%8CENI%CC%81-PRO-DUS%CC%8CEVNI%CC%81-ZDRAVI%CC%81-A-SPOKOJENOST.pdf
http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2017/09/EU-KOMPAS-OPATR%CC%8CENI%CC%81-PRO-DUS%CC%8CEVNI%CC%81-ZDRAVI%CC%81-A-SPOKOJENOST.pdf
http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2017/09/EU-KOMPAS-OPATR%CC%8CENI%CC%81-PRO-DUS%CC%8CEVNI%CC%81-ZDRAVI%CC%81-A-SPOKOJENOST.pdf
http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20-%20přílohy/AP%2003_Harmonogram_AP%20dusevni%20zdravi_update.pdf
http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20-%20přílohy/AP%2003_Harmonogram_AP%20dusevni%20zdravi_update.pdf
http://www.tomasrektor.cz/o-mne/
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− v oblasti mediace a terapie spolupracuji s institutem Conflict Management 

International, zejména s PhDr. Danou Potočkovou.13 

Práce našeho výboru v rámci projektu Národní strategie zdraví 2020 je při tvorbě této práce 

teprve v začátcích, nicméně i cenné zkušenosti a informace z pravidelných zasedání výboru při 

tvorbě této práce zcela jistě využiji. Neméně užitečné jsou pro mne také zkušenosti a rady 

uznávaných odborníků, díky kterým jsem získala mnohem širší vhled do problematiky duševního 

zdraví a prohloubil se také můj zájem tyto informace šířit dál napříč českou společností. 

 

1.1. Projevy špatného duševního zdraví zaměstnanců 

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) lze pozitivní duševní zdraví definovat jako 

„stav dobrého pocitu, kdy každý jednotlivec dokáže využít své schopnosti, zvládá normální životní 

stres, dokáže produktivně a úspěšně pracovat a je schopen být přínosem pro svou komunitu“.14 

Duševní zdraví každého jednotlivce však zcela přirozeně ovlivňuje řada faktorů, ať již pozitivně 

(např. povýšení v práci, narození dítěte nebo výhra v loterii) nebo negativně (např. zdravotní 

problémy, nepříznivá životní či finanční situace, neúspěch v pracovním nebo soukromém životě). 

V práci pak negativně ovlivňuje duševní zdraví zaměstnanců zejména nadměrné pracovní vytížení, 

časově náročná práce, konflikty s nadřízenými a ostatními zaměstnanci, zbytečná práce a nízké 

mzdové či platové ohodnocení. 15  Výčet uvedených pozitivních i negativních faktorů není 

samozřejmě uzavřený. Jistě lze nalézt množství dalších méně častých jevů jako například 

ztotožnění se s misí zaměstnavatele, subjektivní pocit uspokojení z práce, možnosti učit se novým 

věcem (pozitivní) nebo stagnace a nemožnost učit se a posouvat se v práci, pocit stereotypu, nudy 

a mnohé další. 16  A právě uvedené a další související negativní faktory, pokud se vyskytují 

dlouhodobě, vedou k duševním poruchám a závažným zdravotním problémům.  

 
13  POTOČKOVÁ, Dana. O nás. Conflict Management International [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

http://conflict-management.org/cs/o-nas/tym-lektoru/phdr-dana-potockova-ma-mdr/  
14 Mental health: a state of well-being. World Health Organization [online]. Srpen 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné 

z: https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/  
15 TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. Advokátní kancelář Taylor Wessing udělala průzkum na stres: nadměrné 

pracovní zatížení a zbytečná práce jsou hlavními stresory dneška. Epravo.cz [online]. 26. 7. 2019 [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-

nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html  
16 BARANCOVÁ, Helena. Šikana a mobing na pracovisku: právne problémy. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-7502-036-9. 

http://conflict-management.org/cs/o-nas/tym-lektoru/phdr-dana-potockova-ma-mdr/
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/advokatni-kancelar-taylor-wessing-udelala-pruzkum-na-stres-nadmerne-pracovni-zatizeni-a-zbytecna-prace-jsou-hlavnimi-stresory-dneska-109755.html
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Zdravotní problémy je možno stricto sensu dělit na fyzické a psychické, nicméně rozhodla 

jsem se takové dělení pouze naznačit. Jak totiž potvrzují závěry studií i lékařů ať již z řad 

internistů, specialistů, psychiatrů či psychologů – souvislost a překryv čistě fyzických a 

psychických onemocnění je značný. 17  Cílem mé práce není poskytnout psychologický a 

terapeutický rozbor syndromu vyhoření, deprese, úzkosti ani jiné psychické poruchy související 

s patologií na pracovišti a toxicitou pracovního prostředí. Nicméně i přesto považuji za vhodné 

alespoň obecně uvést popis nemocí, možná rizika a možnosti jejich řešení a léčby. Za zásadní pak 

považuji uvedení korelace nemoci / její léčby s pracovní výkonností, spokojeností v zaměstnání a 

celkovou reflexi do pracovněprávní oblasti. Níže proto (i přes uvedené) pro systematiku uvádím 

alespoň demonstrativní výčet fyzických onemocnění, které mají prokazatelnou souvislost 

s patologií na pracovišti. 

 

Tabulka 1: Fyzická onemocnění vzniklá v souvislosti s patologií na pracovišti 

FYZICKÉ PSYCHICKÉ 

Muskuloskeletální poruchy  Úzkost 

Zažívací problémy (nevolnost, zvracení, 

zácpa, průjem, nechutenství) 

Panická porucha 

Bolest hlavy Deprese 

Kožní problémy (vyrážka, ekzém, akné, 

lupénka) 

Únavový syndrom 

Únava Syndrom vyhoření 

Hormonální poruchy (ztráta menstruace – 

u žen, ztráta libida, poruchy plodnosti) 

 

Zdroj18  

 
17 Když hlava ubližuje tělu. Psychika je stále častější příčinou zdravotních problémů. Česká televize [online]. 13. 3. 

2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2055608-kdyz-hlava-ublizuje-telu-

psychika-je-stale-castejsi-pricinou-zdravotnich-problemu  
18 PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ, Katarína VAŠKOVÁ a Jana VYSKOČILOVÁ. Panická porucha a jak ji 

zvládat. Vyd. 2. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-424-9. Dostupné také z: 

https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2055608-kdyz-hlava-ublizuje-telu-psychika-je-stale-castejsi-pricinou-zdravotnich-problemu
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2055608-kdyz-hlava-ublizuje-telu-psychika-je-stale-castejsi-pricinou-zdravotnich-problemu
https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf


16 

 

 

Ačkoliv se na první pohled spojování fyzických zdravotních problémů se šikanou (která 

má v pracovněprávním kontextu převážně psychickou podobu) a jinými patologickými jevy na 

pracovišti může zdát jako abstraktní a absurdní, zaznamenáváme v poslední době nárůst indikátorů 

poukazujících na jejich spojitost. Fyzické poruchy často souvisejí s psychosociálními jevy na 

pracovišti, jako jsou zejména vysoké nároky na pracovní výkon a nízká spokojenost s prací. 

Duševní poruchy a s nimi související chronický stres působí na fungování organismu člověka. 

Studie podporují teorii, že stres může změnit rovnováhu některých hormonů v těle a působit na 

přirozenou obranyschopnost organismu. Jedním z častých projevů vlivu stresu na organismus jsou 

kožní problémy (akné, dermatitida, lupénka). 19  Psychosociální jevy sice zpravidla nejsou 

způsobilé samy o sobě dát vzniknout muskuloskeletálním poruchám (např. zranění zad, poruchy 

horních končetin a další), v kombinaci s fyzickými riziky vykonávané práce však 

pravděpodobnost jejich výskytu eskaluje.20 

 

1.1.1. Úzkost 

Úzkost je emoční stav vyznačující se pocitem ohrožení, jehož příčina však dané osobě není 

známá. Absence konkrétního podnětu je znakem, který úzkost odlišuje od strachu, který je reakcí 

na blíže určitelné nebezpečí.21 Do jisté míry je úzkost přirozenou reakcí organismu, která má 

adaptivní funkci a slouží k mobilizaci energie a zvýšení výkonu.22 V tomto ohledu může být 

úzkost při zvládání důležitých pracovních úkolů dokonce i prospěšná. Přirozenost této reakce 

organismu má však své meze – nesmí totiž dosahovat nadměrné intenzity či přílišné 

frekventovanosti. 

Při překročení snesitelných mezí se úzkost stává patologickou a může negativním 

způsobem ovlivňovat výkonnost jedince, přemrštěnou důslednost a potřebu opakované kontroly 

někdy až nepodstatných detailů. Vedle nutkavých tendencí a psychického nepohodlí jedince je 

 
19 GARG, Armit. Psychological Stress Perturbs Epidermal Permeability Barrier Homeostasis: Implications for the 

Pathogenesis of Stress-Associated Skin Disorders. Arch Dermatol [online]. 2001 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/479409 
20  Muskuloskeletální poruchy. EU-OSHA: agentura Evropské unie [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://osha.europa.eu/cs/themes/musculoskeletal-disorders  
21 PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ, Katarína VAŠKOVÁ a Jana VYSKOČILOVÁ. Panická porucha a jak ji 

zvládat. Vyd. 2. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-424-9. Dostupné také z: 

https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf  
22 JANÍČEK, Jeroným. Když úzkost bolí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-366-6. 

https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/479409
https://osha.europa.eu/cs/themes/musculoskeletal-disorders
https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf
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úzkost často doprovázena fyzickými projevy jako je bušení srdce, dýchací obtíže, nespavost či 

chvění rukou. 23  Nekontrolovaná úzkost pak může mít za následek degeneraci v některou 

z tzv. úzkostných a nutkavých poruch. 

 

1.1.2. Panická porucha 

Za jednu z nejčastějších duševních poruch, jejichž hlavním příznakem (symptomem) je 

úzkost, můžeme označit panickou poruchu. Jedná se o onemocnění spadající do skupiny 

anxiózních poruch, které se vyznačuje epizodickou záchvatovou úzkostí. Základním projevem 

panické poruchy jsou recidivující ataky těžké úzkosti, jež obvykle trvají 5–30 minut. Ataky úzkosti 

objevující se při této poruše jsou náhlé, překvapivé a nejsou omezovány na žádnou konkrétní 

situaci či souhru okolností. Během ataky se dostavuje pocit ztráty kontroly, někdy dokonce strach 

z udušení, ze ztráty vědomí či smrti. Vnější tělesné projevy panické poruchy svou povahou 

odpovídají projevům úzkosti a u jednotlivců se různí. Může se jednat o bušení srdce, ztížené 

dýchání, pocení, třes a nevolnost. Charakteristicky se po odeznění ataku vyskytuje tzv. anticipační 

úzkost, tj. strach ze znovuobjevení dalšího záchvatu. 

Panická porucha je onemocnění, které se četněji vyskytuje u žen než u mužů, a to 

až dvakrát častěji. Dle statistik se populace trpící panickou poruchou odhaduje na 1–2 % celkové 

populace. 24  Příčiny výskytu panické poruchy zatím nejsou zcela objasněny. Mezi ty 

předpokládané však spadá např. i stres.25 U osob s touto poruchou se často objevují obdobné 

povahové vlastnosti. Tito lidé se zpravidla vyznačují sklony k perfekcionismu, nadměrnou 

starostlivostí a špatným snášením kritiky. Kritika (zejména ta nekonstruktivní), které se mnoha 

lidem při výkonu pracovních povinností hojně dostává a vyvolává tak dlouhodobé stresové situace, 

může být označena za jednu z potenciálních příčin rozvinutí panické poruchy. Taková kritika se 

právě v případech šikany na pracovišti objevuje, a to ve velké intenzitě. Současná situace neustále 

rostoucích nároků na pracovní výkon hladinu stresu neustále zvyšuje a rizikovost rozvoje panické 

poruchy u zaměstnanců stoupá. 

 
23 PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ, Katarína VAŠKOVÁ a Jana VYSKOČILOVÁ. Panická porucha a jak ji 

zvládat. Vyd. 2. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-424-9. Dostupné také z: 

https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf 
24 PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ, Katarína VAŠKOVÁ a Jana VYSKOČILOVÁ. Panická porucha a jak ji 

zvládat. Vyd. 2. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-424-9. Dostupné také z: 

https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf  
25 Tamtéž 

https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Panicka_porucha.pdf
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1.1.3. Deprese 

Téměř každý z nás ve svém životě zažil tzv. „depku“ – špatnou náladu, smutek 

a všeobecnou nechuť cokoliv podnikat. Projevem špatného mentálního zdraví je však až ta 

„pravá“, „skutečná“ deprese, se kterou tyto přechodné stavy duševní nepohody nemají vůbec nic 

společného. Deprese představuje závažné psychosomatické onemocnění, při kterém je smutná 

nálada často doprovázena pocitem úzkosti, dlouhodobými poruchami myšlení, spánku a 

všeobecným vnitřním neklidem. Současná lékařská věda rozeznává dva druhy deprese: 

a) exogenní, jejímž spouštěčem je vnější nepříjemná událost (např. smrt blízkého milovaného 

člověka, rozvod či ztráta zaměstnání); 

b) endogenní neboli vnitřní deprese jakožto patologický smutek bez zřejmé příčiny.26   

Mezi nejčastější příznaky deprese řadíme dlouhodobou nespavost či buzení uprostřed 

noci, bolesti hlavy, úbytek energie, zhoršenou paměť, neschopnost prožívat radost či vyhledávání 

samoty. Člověk trpící depresí může ochromující smutek pociťovat nejen na psychické úrovni, ale 

také na té fyzické, což mnohdy způsobuje bolesti různých částí těla. Člověk (zaměstnanec 

postižený depresí) pociťuje často obavy ze svého nevyhnutelného selhání, trpí pocity viny a 

zklamání ze sebe sama, uzavírá se sám do sebe, ztrácí kontakt s pracovním kolektivem a má 

problémy zvládat své běžné pracovní povinnosti. V krajní fázi se může stát, že není schopen vstát 

ráno z postele a vypravit se do zaměstnání. Největší hrozbou silné deprese je riziko sebepoškození 

/ sebevraždy.27 

Přestože dle nejnovějších průzkumů Evropské unie trpí depresí až 7 % populace, odbornou 

pomoc nakonec vyhledá pouze malý zlomek.28 Česká republika se dokonce v roce 2017 zařadila 

do první desítky v žebříčku zemí s nejhojnějším výskytem depresí. Horší výsledky vykazuje např. 

Ukrajina, Spojené státy americké či Řecko.29 Ačkoliv příčinu depresí lze jen obtížně odhalit, u 

 
26 PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Deprese a jak ji zvládat: stop zoufalství a beznaději. Vyd. 3. Praha: Portál, 

2015. ISBN 978-80-262-0859-4. 
27 HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Mentální zdraví zaměstnanců. Práce a mzda [online]. 25. 10. 2019 

[cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://www.praceamzda.cz/clanky/mentalni-zdravi-zamestnancu 
28 BURDA, Jan. Depresí trpí až 700 tisíc Čechů, říká psychiatr. K lékaři jde pouze zlomek. IROZHLAS [online]. 

23. 11. 2017 [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/depresi-trpi-az-700-tisic-cechu-k-

lekari-jde-pouze-zlomek-porad-je-stigma-rika_1711232130_jra  
29 RODRIGUEZ, Veronika. Češi podléhají depresi. Hůř je na tom jen patnáct národů. Deník.cz [online]. 1. 3. 2017 

[cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/cesi-podlehaji-depresi-hur-je-na-tom-jen-patnact-

narodu-20170301.html  

https://www.praceamzda.cz/clanky/mentalni-zdravi-zamestnancu
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/depresi-trpi-az-700-tisic-cechu-k-lekari-jde-pouze-zlomek-porad-je-stigma-rika_1711232130_jra
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/depresi-trpi-az-700-tisic-cechu-k-lekari-jde-pouze-zlomek-porad-je-stigma-rika_1711232130_jra
https://www.denik.cz/z_domova/cesi-podlehaji-depresi-hur-je-na-tom-jen-patnact-narodu-20170301.html
https://www.denik.cz/z_domova/cesi-podlehaji-depresi-hur-je-na-tom-jen-patnact-narodu-20170301.html
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zaměstnanců je nejčastěji příčinou depresí stres a velké množství práce, které zaměstnanec nestačí 

plnit řádně a včas a kvůli tomu mu nezbývá čas pro rodinu ani pro duševní očistu a odpočinek. 

Dalšími příčinami mohou být například příliš napjatá atmosféra na pracovišti nebo tlak na kvalitní 

pracovní výsledky, které v kombinaci s nezdravou stravou, nedostatkem spánku a odpočinku 

mohou vést k rozvoji depresivních příznaků. 

Léčba deprese je běh na dlouhou trať s ne vždy jistým výsledkem. Nejen z tohoto důvodu 

je nezbytné odhalit existenci šikany co nejdříve a neodkládat její řešení do budoucna. Každý den 

může pro psychicky nemocného člověka znamenat prohlubování jeho nemoci a vzdalování se od 

možnosti úspěšného a rychlého uzdravení. Zaměstnancům postiženým depresí je doporučováno 

zásadně přehodnotit svůj přístup k zaměstnání, osobnímu životu a životnímu stylu jako celku. 

Vybudování důvěry v sama sebe, naslouchání potřebám svého organismu a obnovení jeho 

rovnováhy může zabrat až několik měsíců, nebo dokonce let. Pokud se ani tak stále nedaří 

depresivním stavům uniknout, je nezbytné vyhledat odbornou lékařskou pomoc či navštívit 

terapeutická sezení.30  

 

1.1.4. Syndrom vyhoření 

Dalším častým důsledkem špatného duševního zdraví zaměstnanců je bezpochyby 

syndrom vyhoření (anglicky „burnout“ nebo „burnout syndrome“). Tento „pracovní úraz“ je 

způsoben dlouhodobým stresem a chybějícími mechanismy pro jeho úspěšné zvládání. Syndrom 

vyhoření se u zaměstnanců projevuje jak v rovině psychické, tak i v rovině tělesné. Jeho příznaky 

se téměř z 90 % shodují se symptomy chronického stresu. Zaměstnanec trpící syndromem 

vyhoření ztrácí profesionální zájem a nadšení pracovat, zažívá nechuť a lhostejnost k práci, což 

vede ke snížení výkonnosti, problémům v mezilidských vztazích, ale i závažným zdravotním 

komplikacím.31  

Syndrom vyhoření vzniká a vyvíjí se plíživě. Jednotlivé fáze, kterými si zaměstnanec 

prochází, mohou trvat měsíce až roky, velmi plynule na sebe navazují a často je složité je před 

„finálním“ vyhořením odhalit, neboť ani sám zaměstnanec si je neuvědomuje.32  

 
30 HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Mentální zdraví zaměstnanců. Práce a mzda [online]. 25. 10. 2019 

[cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://www.praceamzda.cz/clanky/mentalni-zdravi-zamestnancu 
31 Tamtéž 
32 Tamtéž 

https://www.praceamzda.cz/clanky/mentalni-zdravi-zamestnancu
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V prvotní fázi zaměstnanec v určité oblasti prožívá nadšení, získá velká očekávání a ostatní 

oblasti začne více zanedbávat. Po určité době však nadšení postupně uvadá a přichází fáze 

stagnace, která opět může trvat velmi dlouhou dobu. Stagnace je následně vystřídána frustrací z 

dlouhotrvajícího uvíznutí na „mrtvém bodě“, kdy zaměstnanec nejčastěji pociťuje, že mu práce 

nepřináší uspokojení, do zaměstnání se netěší a nevidí žádný smysl své práce. Tato bezvýchodná 

situace již může být doprovázena počínajícími fyzickými a duševními potížemi. Po dlouhodobější 

frustraci následně přichází apatie, předposlední fáze, kdy se již postižený plně potýká s pocity 

bezmoci a beznaděje. V samotné závěrečné fázi vyhoření se dostavuje emocionální vyčerpání, 

pocit ztráty sebe sama a nástup výše zmíněných příznaků v plné síle.33 Jednotlivé fáze se dle mých 

poznatků od klientů i od personalistů či spolupracujících psychologů / psychiatrů mohou nicméně 

případ od případu lišit, překrývat, trvat delší / kratší dobu či zcela absentovat. Přestože jde 

typologicky o jiná onemocnění, je třeba upozornit, že syndrom vyhoření se v mnoha případech 

překrývá s únavovým syndromem.  

Dle dostupných statistik syndrom vyhoření ve svém životě v určité míře zažije každý čtvrtý 

dospělý člověk, přičemž jím trpí jak muži, tak ženy, mladší i starší osoby. Nejčastěji postihuje 

zaměstnance v tzv. pomáhajících profesích, jako jsou například učitelé, zdravotnický personál, 

psychologové, sociální pracovníci, právníci či manažeři.34 Ve Spojených státech amerických byl 

syndrom vyhoření dokonce zařazen mezi nemoci z povolání.35 Obdobné pokusy a iniciativy jsou 

dlouhodobě známy i v České republice, přesto však u nás syndrom vyhoření doposud není 

klasifikován a uznáván jako nemoc z povolání. Diskuse o možnostech a podmínkách zařazení 

syndromu vyhoření na seznam nemocí z povolání se v poslední době na konferencích či v rámci 

pracovních skupin objevují čím dál tím častěji. Tato snaha je rovněž akcentována a podporována 

ze stran řady občanských iniciativ. Odborníci z praxe, právní teoretikové i legislativci uvedené 

striktně odmítají.36  

Jak již bylo uvedeno výše, primární příčinou vyhoření je dlouhodobý stres. Nejúčinnější 

prevencí je pak jeho okamžité zmírnění a snaha o jeho odstranění. To se samozřejmě snadno řekne, 

 
33 KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o 

teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu). 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní 

ústav, 2003. ISBN 80-707-1231-7.  
34 Stres, deprese a životní styl v ČR. Univerzita Karlova: 1. lékařská fakulta [online]. [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: 

https://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1  
35 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada – Avicenum, 1994. ISBN 80-716-9121-6. 
36 SENKOVÁ, Zita a Rostislav TAUD. Cyril Höschl: Jak poznat syndrom vyhoření od běžné únavy?. Český rozhlas: 

Dvojka [online]. 4. 9. 2018 [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-jak-poznat-syndrom-

vyhoreni-od-bezne-unavy-7604638  

https://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1
https://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-jak-poznat-syndrom-vyhoreni-od-bezne-unavy-7604638
https://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-jak-poznat-syndrom-vyhoreni-od-bezne-unavy-7604638
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ale hůře vykoná. K překonání stresu napomáhá podpora nejbližšího okolí, přehodnocení postoje k 

práci samotným zaměstnancem i změna přístupu zaměstnavatele. Pokud se syndromu vyhoření 

nepodaří zabránit a skutečně propukne, je jeho léčba náročná nejen časově, ale i finančně a 

emocionálně pro zaměstnance i jeho nejbližší okolí. Ztráta výkonného zaměstnance samozřejmě 

silně zasáhne i samotného zaměstnavatele.  

1.2. Vztah duševních poruch a nemocí z povolání 

Již výše jsem zmiňovala pokusy a iniciativy týkající se zařazení některých duševních 

poruch na seznam nemocí z povolání, což se setkává s odmítavým postojem tuzemských právních 

teoretiků, legislativců i odborníků z praxe. Toto téma jsem aktivně opakovaně diskutovala se 

zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí i zástupci inspektorátu práce. Ačkoliv se toto téma 

stává stále četnějším předmětem diskuzí v odborných kruzích, doposud nebyl předložen žádný 

legislativní návrh, který by uvedené do právního řádu zaváděl.  

Současná právní úprava nemocí z povolání je obsažena napříč několika zákonnými 

a podzákonnými právními předpisy. Definici nemoci z povolání nalezneme v nařízení vlády č. 

290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které rovněž stanoví seznam nemocí z povolání. Za 

stěžejní právní předpis v oblasti zjišťování nemocí z povolání můžeme označit zákon č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanou 

vyhlášku č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Souhrn 

nároků zaměstnance trpícího nemocí z povolání pak obsahuje sám zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákoník práce“). Dalšími souvisejícími předpisy 

jsou vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle výše uvedeného nařízení se nemocemi z povolání rozumí „nemoci 

vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých 

vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.“ 37  Do nemocí 

z povolání se rovněž řadí akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. 

Pokud se u zaměstnance objeví podezření nasvědčující výskytu nemoci z povolání, musí 

jeho zdravotní stav posoudit poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství, kterému 

Ministerstvo zdravotnictví udělilo povolení k uznávání nemocí z povolání. Uznávaní nemoci coby 

 
37 § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších 

předpisů 



22 

 

nemoci z povolání poskytovatel pracovnělékařských služeb provádí na základě zjištění 

zdravotního stavu, výsledků odborných vyšetření a ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.38 

Poskytovatel pracovnělékařských služeb mimo jiné musí zjišťovat i zdravotní stav před vznikem 

onemocnění. Pro potřeby ověření podmínek vzniku nemocí z povolání jsou zaměstnavatelé 

povinni umožnit poskytovateli pracovnělékařských služeb vstup na pracoviště, kde zaměstnanec 

pracuje nebo pracoval, a to za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vznikla.39 

Celý proces zjišťování nemocí z povolání směřuje k vydání lékařského posudku, z jehož závěru 

musí být zřejmé, zda se nemoc konkrétní posuzované osoby uznává, nebo neuznává jako nemoc 

z povolání.40  

Pokud by se podařilo začlenit některé výše uváděné duševní poruchy (související 

s patologickými jevy na pracovišti) na seznam nemocí z povolání, bylo by toto téma pro 

zaměstnavatele výrazně podstatnější a možnost prevence jistě mnohem účinnější. Nezbývá než 

čekat, jak se bude (i po vzoru zahraničních úprav) postoj českých legislativců de lege ferenda 

vyvíjet, a aktivně v této části činit osvětu.    

 

1.3. Výsledky průzkumu JobsIndex 2019 

V minulém roce se mi podařilo navázat spolupráci se společností LMC s.r.o., 

provozovatelem největších internetových portálů pro hledání práce v České republice jobs.cz a 

prace.cz. Společnost LMC s.r.o. dále nabízí řadu produktů a služeb určených pro personalisty i 

samotné zaměstnance. Jednou z těchto služeb je také projekt JobsIndex, pravidelný průzkum 

mapující spokojenost zaměstnanců v České republice. Díky spolupráci s LMC s.r.o. jsem získala 

přístup k vybraným datům z poslední plnohodnotné vlny tohoto průzkumu, která proběhla na 

podzim roku 2019. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že tento průzkum příliš 

s problematikou šikany na pracovišti nesouhlasí, podzimní průzkum prokázal opak. 

Podzimní průzkum JobsIndex se opakovaně zaměřil zejména na problematiku negativních 

pocitů zaměstnanců a jejich závažnosti. Zaměstnanci, kteří se projektu loni na podzim zúčastnili, 

byli dotazování celkem na 16 vybraných negativních pocitů spojených se zaměstnáním. 

 
38 § 62 odst. 1. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  
39 § 64 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
40 § 62 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka 2: Dotazované negativní pocity 

Pracuji více, ale nikdo to neocení Svedli na mě problém, za který jsem 

nemohl/a 

Nadřízený neumí pochválit Pocit ponížení kvůli zákazům a příkazům 

Za dobrou práci spíše vynadáno  Jednání jako s méněcenným 

Hodně pracuji, ale ostatní se nesnaží Šikana ze strany nadřízeného 

Vyšší objem práce, bylo to ke zhroucení  Šikana ze strany kolegů 

Práce se stala rutinou, stereotypem Snížili mi neprávem mzdu / plat 

Náplň práce se změnila, už mi nevyhovuje Mám nižší mzdu / plat, než by odpovídalo 

mé pozici 

Nerespektování mého volného času Nespokojenost si kompenzuji jinde 

Zdroj41 

 

Výše uvedené negativní pocity byly seskupeny do následujících pěti ucelených oblastí: 

1. nedostatek ocenění či uznání, které v posledních 6 měsících od uskutečnění projektu 

zaznamenalo 54 % dotazovaných zaměstnanců; 

2. přemíra práce, kterou označilo celkem 53 % respondentů; 

3. odcizení a rutina, jež s podílem 52 % dotazovaných obsadila třetí místo; 

4. ponížení zaznamenalo celkem 40 % zaměstnanců, přičemž celých 18 % z nich uvedlo, že 

v zaměstnání občas zažívá šikanu; 

5. finance, které taktéž představovaly negativní pocit u 40 % respondentů. 

Alespoň jeden z dotazovaných pocitů byl v posledních 6 měsících od průzkumu zaznamenán u 75 

% zaměstnanců. Mezi negativní pocity s nejvýraznějším dopadem nejen v pracovním, ale také 

v osobním životě řadíme oblasti zahrnující nedostatek ocenění či uznání, ponížení a finance. 

 
41 Negativní pocity zaměstnanců: JobsIndex – podzim 2019. In: LMC [online]. LMC, 2019 [cit. 2020-08-23]. 
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Z průzkumu dále vyplynulo, že zcela největší podíl prožívajících připadá na pocit absence 

ocenění zaměstnance, ačkoliv pracuje více (40 % dotázaných), nižší mzdy či platu, než by 

odpovídalo příslušné pozici (37 %) a velké množství práce, ale ostatní zaměstnanci se nesnaží (34 

%). Přestože šikanu, ať již ze strany nadřízeného či ze strany ostatních kolegů, na vlastní kůži 

zažilo pouze 11 %, resp. 14 % dotázaných zaměstnanců, jedná se o pocity se zdaleka nejvyšší 

závažností a bolestivostí prožívání. 

Z mého pohledu představují výše uvedená data poměrně alarmující čísla, která by neměla 

zůstat bez povšimnutí. Zaměstnanci ani zaměstnavatelé by neměli tyto pocity brát na lehkou váhu, 

neboť jejich důsledky mohou být nedozírné. Negativní pocity související se zaměstnáním mohou 

ovlivnit výkonnost a motivaci k práci, což se následně často promítá též do chodu celé společnosti 

a psychického zdraví prožívajícího zaměstnance. 
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2. Péče o duševní zdraví zaměstnanců 

2.1. Právní úprava de lege lata 

Úvodem této kapitoly považuji za vhodné uvést, jak reguluje nutnost řádné péče 

o zaměstnance platné právo. Nezbytnost potvrzuje i zakotvení některých jejích dílčích aspektů na 

ústavněprávní rovině, v Listině základních práv a svobod (dále jako „Listina“). Listina pojednává 

o právu na uspokojivé pracovní podmínky ve spojení s právem na spravedlivou odměnu.42 Dále 

Listina zakotvuje také právo vybraných skupin zaměstnanců na zvýšenou ochranu.43  I z toho 

důvodu se rovněž Zákoník práce zabývá péčí o zaměstnance, a to konkrétně především ve své části 

desáté.44 Tato část sestává ze čtyř hlav, zabývajících se pracovními podmínkami zaměstnanců, 

jejich odborným rozvojem a stravováním. Rovněž se věnuje zvláštním pracovním podmínkám 

některých zaměstnanců, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, zaměstnankyně – matky 

či zaměstnanci pečující o dítě. Postavení žen v pracovněprávních vztazích, otázka jejich ochrany 

a nástroje umožňující sladění rodinného a pracovního života ostatně neustále představují velmi 

aktuální témata.45 

Kromě Zákoníku práce se k problematice péče o zaměstnance a jejich duševního zdraví 

okrajově váže také zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„Antidiskriminační zákon“). Zaměstnavatelé jsou na jeho základě povinni zajistit rovné zacházení 

se všemi zaměstnanci, tj. poskytnout stejnou péči v oblasti duševního zdraví všem 

zaměstnancům. 46  Podrobněji se problematice vztahu duševního zdraví a ustanovení 

Antidiskriminačního zákona budu věnovat dále v této práci. 

 

2.2. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců 

 
42 Čl. 28 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod 
43 Čl. 29 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod 
44  VYSOKAJOVÁ, Margerita. Péče o zaměstnance. BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub 

MORÁVEK, Věra ŠTANGLOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 

5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 377-385. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-

7400-405-6. 
45 ŠTANGLOVÁ, Věra. K aktuálním otázkám postavení žen v pracovněprávních vztazích. Rodinné listy. 2016, 24-

26. ISSN 1805-0824. 
46 BOUČKOVÁ, Pavla a Andrew MATTHEWS. Antidiskriminační zákon: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2016. 

ISBN 978-80-7400-618-0. 
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Tato část Zákoníku práce, soustředěna především v jeho hlavě IV. části desáté, upravuje 

péči o skupiny zaměstnanců vyžadující zvláštní pracovní podmínky. Týká se zaměstnankyň 

těhotných, kojících nebo zaměstnankyň – matek do konce devátého měsíce po porodu. Dále lze na 

jiném místě nalézt ustanovení chránící mladistvé a zdravotně (fyzicky) postižené (viz podrobněji 

níže).47 Ustanovení o exponovaných zaměstnancích -tj. buď těch, kteří jsou v důsledku výkonu 

své práce ohrožení narušením své psychiky a cirkadiálního rytmu (např. vícesměnné provozy) 

nebo pomáhajících profesích jakož i některých dalších, zde absentuje. 

Co se týká konkrétních opatření, u těhotných zaměstnankyň /zaměstnankyň matek v 

Zákoníku práce nalezneme zákaz, aby zaměstnankyně vykonávaly práce, které by ohrožovaly 

jejich mateřství.48 Seznam ohrožujících prací je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 

180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, ve znění pozdějších předpisů. Speciální úprava 

rovněž zahrnuje omezení možnosti vysílat některé zaměstnankyně na pracovní cesty,49 zvláštní 

případy rozvržení pracovní doby a zákaz práce přesčas 50  a přestávky ke kojení. 51  Některá 

ustanovení směřující především k nastolení rovnováhy pracovního a osobního života se nevztahují 

pouze na zaměstnankyně, ale i na zaměstnance pečující o děti.  

Zákoník práce především na zaměstnankyně v období těhotenství a mateřství pamatuje 

i v jiných částech než je hlava IV. Za jeden z těch nejdůležitějších ochranných instrumentů 

pracovního práva lze označit zvýšenou ochranu proti rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, tj. tzv. ochranná doba.52  Největší ochrany se prostřednictvím tohoto nástroje 

dostává těhotným zaměstnankyním, poté zaměstnankyním na mateřské dovolené (včetně 

zaměstnanců na rodičovské dovolené po dobu mateřské dovolené ženy) a v neposlední řadě 

zaměstnankyním a zaměstnancům na rodičovské dovolené.53 

 
47 ŠTANGLOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. HŮRKA, Petr, Jan 

PICHRT, Jakub MORÁVEK, Jakub TOMŠEJ, Lucie MATĚJKA ŘEHOŘOVÁ, Věra ŠTANGLOVÁ, Martin 

ŠTEFKO a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo v bodech s příklady. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 

s. 133-138. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7598-356-5. 
48 § 238 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
49 § 240 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
50 § 241 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
51 § 242 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
52 § 53 a § 54 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
53 ŠTANGLOVÁ, Věra. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr 

HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGLOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 377-385. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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Jak již bylo uvedeno výše, kromě ochrany zaměstnankyň v určitých obdobích jejich života 

zakotvuje Listina právo na zvláštní pracovní podmínky pro mladistvé,54 přičemž dle Zákoníku 

práce se mladistvým zaměstnancem rozumí zaměstnanec mladší 18 let.55 Ve vztahu k této skupině 

zaměstnanců je zaměstnavatel především povinen vytvářet příznivé podmínky pro jejich 

všestranný rozvoj.56 Dále je pak zaměstnavatel povinen zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze 

takovými pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.57 Mladistvým 

zaměstnancům jsou v Zákoníku práce mj. výslovně zakázány práce přesčas, práce pod zemí a do 

věku 16 let také práce v noci.58 Pro úplnost považuji za vhodné upozornit též na povinnosti 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům se zdravotním postižením. 59  Zákoník práce v souvislosti 

s těmito povinnostmi odkazuje na zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů.60  

Pokud tedy žádné z výše uvedených ustanovení platného práva neupravuje speciální 

podmínky např. pro skupiny zaměstnanců, u kterých je zvýšené riziko narušení jejich mentálního 

zdraví a psychické kondice, opět se nabízí a vysvětluje potřebnost zakotvení tohoto ustanovení de 

lege ferenda do zákona, podzákonného předpisu nebo alespoň doporučujícího stanoviska (byť 

jsem si vědoma, že v posledním uvedeném případě by byla vymahatelnost uvedeného ustanovení 

značně problematická). 

 

 

2.3. Péče o zaměstnance nad rámec zákonné péče 

Obecně vychází Zákoník práce ze zásady zvláštní ochrany zaměstnance jako slabší smluvní 

strany.61 Musí mu tedy být poskytnuto minimálně to, co stanoví zákon. Zákonné minimum ale 

může zaměstnavatel (za zachování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace) libovolně 

 
54 Čl. 29 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a 

svobod 
55 § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
56 § 243 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
57 § 244 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
58 § 245 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
59 § 237 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
60 ŠTANGOVÁ, Věra. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr 

HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGLOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 377-385. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-405-6. 
61 § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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zvýšit.62 Díky flexibilnímu pojetí je tak zaměstnavateli umožněno poskytnout zaměstnancům širší 

škálu výhod, než jaké jsou obsaženy v Zákoníku práce. Péče o zaměstnance tak zahrnuje nejen 

povinnou péči plynoucí z pracovněprávních předpisů, kolektivních, pracovních a jiných smluv, 

ale také dobrovolnou péči vycházející z personální politiky zaměstnavatele, který se tak snaží 

poskytnout svým zaměstnancům výhody různého druhu za účelem zajistit jim příjemné 

a atraktivní pracovní prostředí.  

  

 
62 Ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje tzv. 

„minimax“, který nám říká, že „odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší 

nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše 

přípustné.“  
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3. Šikana na pracovišti 

Kromě psychických nemocí, které často postihují zaměstnance (mj. z důvodu špatného 

pracovního prostředí), je jedním z velmi rizikových jevů výskyt šikany na pracovišti. Zásadním 

problémem je tento jev zejména proto, že může být doslova „rakovinou“ prorůstající společností 

s důsledky, které si jen málokdo dokáže představit. Šikanu na pracovišti není radno podceňovat, 

neboť může mít nedozírné následky nejen pro samotnou oběť (např. psychické problémy, ztráta 

sebevědomí, poruchy koncentrace, deprese), ale také pro zaměstnavatele (např. rozvrácení a 

snížení pracovní efektivity kolektivu).63 I z těchto důvodu doporučujeme před klíčící šikanou 

nezavírat oči, ale naopak se jí postavit čelem. Lze totiž běžně očekávat, že agresor, kterému jednou 

šikanózní jednání tzv. „projde“, tak bude svůj tlak na oběť stupňovat.64 

Ačkoliv nyní ve své práci přistoupím k rozebrání fenoménu šikany vcelku izolovaně – 

zabývat se budu definicí šikany, jejím vývojem a jejími jednotlivými formami – chci akcentovat 

její oboustrannou vázanost k psychickému zdraví. Na jednu stranu může v důsledku šikany dojít 

k rozvoji psychických nemocí u zaměstnanců, na stranu druhou pak psychické nemoci mohou být 

důvodem útlaku ze strany agresora, který psychicky nemocnou osobu považuje za snazší terč.   

 

3.1. Obecně k pojmu šikana 

Obecně lze šikanu označit za patologickou formu mezilidského soužití. Samotné slovo 

šikana vzniklo odvozením z francouzského slova „chicane“, což v překladu znamená zlomyslné 

týrání, obtěžování, sužování a pronásledování.65 Chování agresora naplňující znaky šikany pak 

může spočívat jak ve fyzickém, tak v psychickém násilí.66 Cílem použití násilí (příp. vyhrožování 

násilím) je demonstrace vlastní převahy a nadřazenosti, popř. v některých případech i materiální 

či nemateriální prospěch agresora.67  

 
63 CASSITO Maria Grazia, Emanuela FATTORINI, Renato GILIOLI, Chiara RENGO a Viviane Gonik. Raising 

awareness of Psychological Harrasment at Work: advice to health Professional, decision mekers, managers, human 

resources directors, legal community, unions and workers. Protecting Workers‘ Health Series N 4. Milano: World 

Health Organization, 2003. 
64 HEJZLAROVÁ, Alice. Šikana na pracovišti aneb i Vás to může postihnout. PharmaNEWS [online]. [cit. 2020-08-

31]. Dostupné z: http://www.pharmanews.cz/clanek/sikana-na-pracovisti/  
65 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 

ISBN 80-7178-049-9. 
66 AYTOLAN, Yildirim a Ekici DILEK. Development and psychometric evaluation of workplace psychologically 

violent behaviours instrument. Journal Of Clinical Nursing.  Ankara: Blackwell Publishing Ltd, 2008. 
67 CHROMÝ, Jakub a Andrew MATTHEWS. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy 

a právní souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-552-8. 

http://www.pharmanews.cz/clanek/sikana-na-pracovisti/
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Toto patologické soužití je nejčastěji asociováno se školním prostředním, ale může k němu 

docházet ve všech společenských skupinách, či i napříč nimi.68 Oblastmi, ve kterých se šikana 

objevuje statisticky ve větší četnosti, jsou ozbrojené složky, pomáhající profese či školství. 

Položíme-li si otázku: „Z jakého důvodu je výskyt šikany v uvedených oblastech 

četnější?“, může se na první pohled zdát, že jednotlivé oblasti jsou v mnoha aspektech velmi 

rozdílné (např. věkově, sociálním postavením subjektů). Minimálně v jednom bodě se však 

všechny shodují, či se sobě navzájem velmi blíží. Pojítkem mezi uvedenými prostředími je totiž 

jejich organizační struktura, kdy vnitřní vztahy mezi subjekty jsou založeny na hierarchii, tj. 

vztahu nadřízenosti – podřízenosti. Ve zdravě nastaveném prostředí má hierarchická organizační 

struktura za úkol nastolit harmonickou spolupráci mezi jednotlivými subjekty, jasně vymezit jejich 

práva a povinnosti a v neposlední řadě poskytnout subjektům vysokou míru jistoty ohledně jejich 

současného postavení a možností rozvoje. Jestliže se však v nastolené hierarchické struktuře 

vyskytují mezery, nebo pokud nastavená pravidla nejsou dodržována (aniž by byly zakotveny 

řádné nápravné mechanismy), může toto způsobit odpor k zavedenému systému a snahu subjektů 

pravidla obcházet a různými způsoby si „šplhání“ po stupních na hierarchickém žebříčku 

usnadňovat.  

 

3.2. Historie a vývoj šikany 

Současná literatura či dostupné internetové zdroje se problematikou historie šikany a jejího 

vývoje příliš nezabývají, a tak nám stále zůstává zahalena v mlze nejasností a nezodpovězených 

otázek. Přesto je však možné říci, že určité prapočátky vyčleňování jedinců z kolektivu můžeme 

vypozorovat již ve starověkém Řecku. 

Ostrakismus (z řeckého slova ostrakon neboli hliněný střep) je pojem označující vyloučení 

jedince z určité sociální skupiny na základě hlasování, zda je někdo z Athéňanů natolik 

nebezpečný pro řeckou demokracii, že je nezbytné, aby byl ze společnosti vypovězen. Hlasování 

se odehrávalo na mimořádném lidovém sněmu (ostrakoforia) za přítomnosti alespoň 6 tisíc 

občanů. Při ostrakismu každý občan dostal hliněný střep, na který napsal jméno toho, kdo má být 

vypovězen z Athén. Vypovězení trvalo 10 let, avšak v jeho důsledku nedocházelo ke ztrátě majetku 

ani žádných občanských práv. Vyhoštěný občan se do Athén nesměl vrátit dříve pod hrozbou trestu 

 
68 KOLÁŘ, Michal, ed. Školní šikanování: sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004. Praha: Společenství proti 

šikaně, 2004. ISBN 80-239-2994-1. 
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smrti.69  S ohledem na uvedené okolnosti vyloučení se však domnívám, že ostrakismus nelze 

označit za šikanu jako takovou. 

V pozdějších dobách se však již můžeme setkat se šikanováním v pravém slova smyslu, a 

to zejména ze strany starších či silnějších žáků, tedy s typickou šikanou ve škole, v prostředí 

školských zařízení, internátů apod. Šikana, v minulých dobách hojně nahrazována pojmy 

pennalismus či fagging, byla často chápána jako část procesu „začleňování“ do skupiny starších a 

zkušenějších. Nováček usilující o přijetí do takovéto skupiny, musel nejprve projít jakýmsi 

přijímacím rituálem, spočívajícím zejména v plnění nepříjemných úkolů či tolerování psychických 

či fyzických útoků.70 

Přestože z výše uvedeného vyplývá, že šikana v historii lidstva figuruje již dlouhá staletí, 

v České republice začaly první odborné články a studie, které se šikanováním a preventivními 

opatřeními intenzivně zabývají, vznikat až od 80. let 20. století.71 Zcela zlomovým pak pro Českou 

republiku byl rok 2000, kdy jednak došlo k formaci skupiny při Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy proti šikanování, jednak bylo u Ministerstva vnitra registrováno Občanské sdružení 

proti šikanování, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí, které byly v minulosti šikanovány. 72 

Společenství proti šikaně pak vytvořilo Metodologický pokyn ministerstva školství k prevenci a 

řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení s účinností od 1. ledna 2001.73 

V současné době však problematika šikany nezůstává jen v prostředí škol, ale rozšiřuje se 

také na pracoviště či do kybernetického prostoru, kde získává zcela odlišnou a mnohdy zákeřnou 

podobu, kterou je daleko obtížnější odhalit. Národní iniciativy však nadále zůstávají orientovány 

spíše na šikanu v prostředí škol a její nejnovější podoby příliš nezohledňují. 

 

3.3. Pojem šikana na pracovišti 

 
69TOMEK, Ivan. Ostrakismus. Sociologická encyklopedie: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. [online]. 

11. 12. 2017 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ostrakismus  
70 BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9.  
71 KOLÁŘ, Michal, ed. Školní šikanování: sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004. Praha: Společenství proti 

šikaně, 2004. ISBN 80-239-2994-1. 
72 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 

ISBN 80-7367-014-3. 
73 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení: č.j. 28 275/2000-22. MŠMT [online]. 8. 12. 2000 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-sikanovani  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ostrakismus
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Šikana na pracovišti je v současné době mediálně atraktivním tématem, o které se zajímají 

nejen zaměstnanci, ale také samotní zaměstnavatelé. Stále častěji se na mne v rámci mojí 

advokátní praxe obracejí klienti – zaměstnanci – s úmyslem zjistit, zda nestandardní chování a 

jednání jejich zaměstnavatelů, nadřízených nebo kolegů lze chápat jako šikanózní.  

Aby bylo možno kvalifikovaně odpovědět, je třeba nejdříve přistoupit k definici 

šikanózního chování na pracovišti obecně. Pokud se budu zabývat vymezením šikany na pracovišti 

sensu stricto, tak na rozdíl od obecného vymezení šikany se tato kromě typického zlomyslného 

chování agresora v podobě týrání či obtěžování vyznačuje specifickým cílem agresora, kterým je 

vyřazení oběti z pracovního života.74 Daný cíl se pak vyskytuje takřka u všech typů šikany na 

pracovišti, ať už je jejím původcem kolega, nadřízený, či v některých případech dokonce i 

podřízený.75 V souvislosti s šikanou na pracovišti je pak vhodné poukázat na skutečnost, že se od 

většiny ostatních oblastí výskytu šikany liší svou formou. Zpravidla se totiž jedná výhradně o násilí 

psychické.76 V žádném případě to však neznamená, že by psychická forma šikany byla pro svou 

oběť jakkoli méně trýznivá než šikana v podobě násilí fyzického.77 

Výše uvedený rozbor pojmu šikana na pracovišti sensu stricto však vystihuje pouze 

podstatu jejích nejintenzivnějších případů cíleného ponižování či útlaku. Sensu lato se může jednat 

i o nevinné žertíky ze strany nadřízených či kolegů, které slouží jen pro odlehčení pracovní 

atmosféry v kolektivu a agresor si jejich následky na psychiku oběti ani nemusí uvědomovat.78 

Negativní dopady jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele můžeme v určité míře pozorovat 

bez ohledu na intenzitu šikany na pracovišti. 

V praxi nyní pozoruji vývoj situace, který považuji za silně pozitivní. Přibývá případů, kdy 

jsou mými klienty i samotní zaměstnavatelé, kteří se stále častěji o fenomén šikany na pracovišti 

zajímají. Nejčastěji mne zaměstnavatelé kontaktují s žádostí o radu, jak šikanu na pracovišti 

odhalit, jak proti ní bojovat a případně jak jí spolehlivě předcházet.  

 
74 BORSKÁ, Ivana. Mobbing a bossing – jak se bránit? Personální a sociálně právní kartotéka, 8/2005, č. 11. ISSN 

1211-9482. 
75 CHAPPELL Duncan a Vittorio DI MARTINO. Violance at Work. Vyd. 3. International Labour Organization, 2006. 

ISBN 978-92-211794-81. 
76 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko[online]. 20. 6. 2017 

[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/  
77 CHROMÝ, Jakub a Andrew MATTHEWS. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy 

a právní souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-552-8. 
78 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko[online]. 20. 6. 2017 

[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/ 

https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
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Způsob, jak odhalit a správně identifikovat šikanu na pracovišti je velmi často pro 

zaměstnavatele tím největším problémem. Zaměstnanec – agresor, který šikanuje své okolí, umí 

své nevhodné chování velice dobře maskovat. Je většinou považován za inteligentního a 

schopného jedince, který svou práci odvádí svědomitě. Dlouhou dobu tak mnohdy ani nelze 

pojmout podezření, že by zaměstnanec takových kvalit mohl své kolegy jakkoli šikanovat.79 

Vzhledem k tomu, že oběti mnohdy z obav ze ztráty zaměstnání šikanu vůči vlastní osobě 

dlouhodobě trpí, dozvídá se zaměstnavatel o šikaně na pracovišti nejčastěji z doslechu nebo 

anonymních emailů. Ze své praxe znám i případy, kdy se zaměstnavatel dozví o šikaně na 

pracovišti až od zaměstnance, který „dobrovolně“ z tohoto důvodu ukončí pracovní poměr, aby 

nadále nemusel takové chování snášet. Ať už zaměstnavatel zjistí existenci šikany jakýmkoliv 

způsobem, dříve než konfrontuje agresora se zjištěnou skutečností, měl by sám vynaložit úsilí k 

bližšímu seznámení se s problémem a obstarání si důkazů. Kromě zajištění svědeckých výpovědí 

nebo písemných důkazů by měl zaměstnavatel také důkladně analyzovat formu šikany.  

 

3.4. Druhy a formy šikany na pracovišti 

Mezi nejčastější formy šikany na pracovišti patří mobbing, bossing, staffing a chairing. 

V rámci tohoto oddílu shrnu základní charakteristiku uvedených forem šikany a budu se rovněž 

zabývat indikátory poukazujícími na přítomnost těchto forem na pracovišti. Jednotlivé formy 

šikany se od sebe navzájem liší zejména v profilu a postavení agresora, individuálních záměrech 

agrese (který je nutné odlišit od záměru obecného, tj. vyřazení oběti z pracovního života), zájmech 

agresora a v možných nástrojích obrany. Za jejich společný znak však můžeme považovat 

systematičnost, relativní početnost jednotlivých útoků a delší časové trvání.  

 

3.4.1. Mobbing 

Mobbing představuje šikanu ze strany jednoho či více kolegů, či nezřídka ze strany 

pracovního kolektivu jako celku.80 Do této formy šikany může, ale také nemusí být zapojen i 

 
79 MARTÍNEK, Zdeněk. Kdo jsou agresoři a oběti v rámci šikany: Typologie agresorů a obětí. Metodický portál 

RVP.CZ [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/17907/KDO-JSOU-

AGRESORI-A-OBETI-V-RAMCI-SIKANY-TYPOLOGIE-AGRESORU-A-OBETI.html/ 
80  ŠTANGLOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-277-6. 
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nadřízený oběti.81 Mezi projevy mobbingu patří zejména ponižování, verbální napadání, šíření 

pomluv, zastrašování, zesměšňování, vytváření překážek a znepříjemňování plnění pracovních 

úkolů či záměrné vyloučení oběti z kolektivu.82 

Šikanu ve formě mobbingu je možné dále členit do kategorií na základě kritéria povahy 

uskutečňovaných útoků. Jako příklad takové kategorizace lze uvést dělení prof. Leymanna, který 

rozlišuje celkem 5 kategorií mobbingu. Jedná se o (i.) útoky na možnost vyjádřit se a svěřit se; (ii.) 

útoky na sociální vztahy; (iii.) útoky na pověst, úctu a vážnost; (iv.) útoky na kvalitu pracovního 

či osobního života; (v.) útoky na zdraví.83 

 

3.4.2. Bossing 

Bossing je formou šikany ze strany nadřízeného zaměstnance, 84  někdy rovněž 

označovanou jako tzv. „mobbing shora“. Mezi projevy bossingu řadíme například zastrašování, 

ukládání nesmyslných, příliš jednoduchých či naopak příliš náročných úkolů, kritické hodnocení 

či vyhrožování negativními pracovními důsledky za nedostatečně odvedenou práci.85 

Častým důvodem je snaha donutit zaměstnance k dobrovolnému rozvázání pracovního 

poměru podáním výpovědi. Nadřízení často zaměstnance „bossují“ také po podání výpovědi ze 

strany zaměstnance s cílem znepříjemnit mu zbývající dobu trvání pracovního poměru. 86 

V některých případech směřuje snaha nadřízeného zaměstnance k mnohem kvapnějšímu ukončení 

pracovního poměru a snaží se oběť donutit, aby pod nátlakem podepsala dohodu o rozvázání 

 
81 KUBÍČKOVÁ, Alice. Mobbing, bossing – Obrana proti šikaně na pracovišti. Epravo.cz [online]. 27. 11. 2014 [cit. 

2020-08-31]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-

95949.html  
82  LEYMANN Heinz. The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, Volume 5. Taylor Francis, 2008. 
83 BEŇO, Pavel. Můj šéf, můj nepřítel?: Pro ty, kdo se bojí jít ráno do práce, i pro ty, kdo jim šéfují. Co je to mobbing 

a bossing, jak je rozpoznáte a jak těmto jevům zabránit. Vyd. 1. Šlapanice: Era, 2003. ISBN 80-86517-34-9. 
84  ŠTANGLOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-277-6. 
85  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
86 CAKIRPALOGLU, Panajotis, Simona CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ a Martin ZIELINA. Šikana na pracovišti 

v České republice: teorie, výzkum a praxe. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-
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pracovního poměru a odešla takzvaně "na hodinu".87 Níže je uvedeno šest bodů, které mohou 

indikovat, že na pracovišti dochází právě k bossingu. 

A.  Nerovné zacházení  

Jedním z hlavních znaků bossingu je nevhodné chování s prvky nerovného zacházení ze 

strany nadřízeného. Mohou se s ním setkat muži i ženy všech věkových kategorií. Důvody 

nerovného zacházení ze strany nadřízených jsou různé, může jít o osobní antipatie, pohlaví, 

vzdělání, věk, sexuální orientaci, náboženské vyznání či vlastní přesvědčení nebo konkrétní názory 

jednotlivých zaměstnanců.88 

B. Zadávání nesplnitelných pracovních úkolů 

Mezi nejčastější projevy bossingu také patří přesvědčování oběti o její neschopnosti, což 

se v praxi projevuje stanovováním nereálných termínů či úmyslným zadáváním nesplnitelných 

úkolů často přesahujících kompetence a schopnosti dotčených. Strategie však může nabírat i 

opačnou podobu – zadávání úkolů podřadných.89 

C. Nepřiměřená kritická hodnocení 

Hranice mezi ostrou, leč konstruktivní kritikou a nepřiměřeným kritickým hodnocením je 

často velmi tenká. Bezdůvodná či vystupňovaná kritika nadřízených, stížnosti, šíření pomluv v 

tomto ohledu mohou motivaci zaměstnance snadno snížit a daného zaměstnance značně psychicky 

rozhodit, a skutečně nemusí jít ani o citlivější povahy.90 

D. Ignorace a bagatelizace problémů ze strany nadřízeného 

Někdy může mít nadřízený jen špatnou náladu, ale pokud dochází systematicky, opakovaně 

a dlouhodobě k přehlížení problémů podřízeného zaměstnance a vše, co udělá, podléhá kritice, 

není něco v pořádku. Důsledkem může být vyřazení z pracovních aktivit či dokonce fyzická 
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izolace – např. přidělení pracovního místa do samostatné místnosti na konci chodby, s čímž často 

souvisí i rozvoj psychických problémů šikanovaného zaměstnance.91 

E. Ponižování před ostatními zaměstnanci 

Špinavé prádlo by se nemělo nikdy prát na veřejnosti. Toto přísloví neplatí pouze pro 

rodinné vztahy, ale též pro pracovní záležitosti. Pro dosažení maximální efektivity konstruktivní 

kritiky směřované k podřízeným je vhodné řešit nedostatky v práci podřízených mezi čtyřma 

očima. Podřízený při takovém postupu není vystaven ponížení před kolegy a sdělovanou kritiku 

přijímá otevřeněji. V opačném případě hrozí, že v rámci zachování svého postavení v kolektivu 

zaujme defenzivní pozici, v důsledku čehož se ztrácí hlavní funkce sdělované kritiky, tj. motivace 

ke zlepšení výkonu. Pokud tedy například nadřízený křičí před ostatními kolegy na svého 

podřízeného, nebo v jejich blízkosti trousí urážlivé poznámky, je k zamyšlení, nakolik se toto 

chování ještě slučuje s pravidly slušného chování a případně zda se již nejedná o cílenou šikanu.92   

F. Sexuální obtěžování 

Nepříjemné otázky na soukromý život, sexuálně podbarvená konverzace, okukování či 

blízký tělesný kontakt mohou být už pouhou špičkou ledovce dokazující zastrašující a nepřátelské 

chování ze strany nadřízeného nebo jiného zaměstnance v této citlivé otázce. Největší hrozbou je 

kumulativní charakter tohoto jednání – méně závažné formy obtěžování často přecházejí ve formy 

závažnější.93 

V souvislosti s bossingem je však důležité si uvědomit, že na postavení oběti nezáleží. 

Obětí bossingu nemusí být, použijeme-li vojenskou terminologii, pouze „bažant“, ale může se jí 

stát i vysoce postavený manažer. Jako advokátka se s těmito případy setkávám stále častěji. Před 

nedávnem jsem například řešila případ, kdy vedoucí české dceřiné společnosti velkého 

nadnárodního koncernu byl šikanován ze strany jednatele společnosti, což vedlo až k rozvázání 

pracovního poměru zaměstnancem, který odmítl takové jednání snášet. 

 
91 KUBÍČKOVÁ, Alice, Petra JANSOVÁ, ed. Šikanuje vás šéf? Aneb 10 důkazů bossingu. Zena.cz [online]. [cit. 

2020-08-31]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-

bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/ 
92 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko[online]. 20. 6. 2017 

[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/ 
93 KUBÍČKOVÁ, Alice, Petra JANSOVÁ, ed. Šikanuje vás šéf? Aneb 10 důkazů bossingu. Zena.cz [online]. [cit. 

2020-08-31]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-

bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/ 

https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/
https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/
https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/
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Dlouhodobé ponižování a verbální snižování kvalit zaměstnance časem vede k psychickým 

problémům provázeným nespavostí, skleslostí, apatií a dalšími. Je-li zaměstnanec soustavně 

vystaven takovému jednání, může tato zkušenost dlouhodobě negativně ovlivnit jeho psychický 

stav.94 Časté jsou poruchy koncentrace, strach ze selhání a ztráta sebejistoty. Dalšími projevy 

mohou být trvalé bolesti hlavy, poruchy spánku, chronická únava, deprese, úzkost, potíže s 

trávením nebo žaludeční problémy. Obvyklým vyústěním těchto problémů je dobrovolné ukončení 

pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a pravidelná sezení v ordinaci psychoterapeuta 

nebo psychiatra.95 

Zaměstnanců, kteří bossing nadřízeného vůči své osobě neřeší a raději vytrpí veškeré 

ponižující jednání z důvodu obav ze ztráty zaměstnání nebo jiných negativních postihů, je značná 

část a zaměstnavatelé či nadřízení tak nejsou za své chování postihováni.96 

 

3.4.3. Staffing 

Staffing je šikana nadřízeného nebo zaměstnavatele ze strany jeho podřízených, kteří 

využívají své kolektivní síly, nazývaná také jako tzv. „mobbing zdola“. K projevům staffingu patří 

kupříkladu zatajování důležitých informací, úmyslné sdělování zkreslených a zavádějících 

informací vůči nadřízenému, které mohou negativně ovlivnit obchodní rozhodnutí zaměstnavatele. 

Se staffingem se často setkáváme u vedoucích zaměstnanců – cizinců (tzv. „expatů“), kteří 

jsou ze strany koncernu / mateřské společnosti vyslání do ČR. Jejich podřízení záměrně hovoří 

česky tak, aby cizinec nerozuměl, cíleně předkládají zkreslené a nepřesné informace, což fakticky 

znemožňuje efektivní vedení společnosti a končí mnohdy tak, že cizinec dobrovolně své působení 

v ČR ukončí.97 

 

3.4.4. Chairing 

 
94 HORNSTEIN Harvey. Brutal bosses and thein prey: How to identify and overcome abuse in the workplace. 

Riverhead Books, 1997. ISBN 978-15-732258-61. 
95 HORNSTEIN Harvey. Brutal bosses and thein prey: How to identify and overcome abuse in the workplace. 

Riverhead Books, 1997. ISBN 978-15-732258-61. 
96 KUBÍČKOVÁ, Alice, Petra JANSOVÁ, ed. Šikanuje vás šéf? Aneb 10 důkazů bossingu. Zena.cz [online]. [cit. 

2020-08-31]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazu-

bossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/ 
97  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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Chairing je šikana objevující se mezi dvěma či více zaměstnanci, kteří vzájemně soupeří o 

povýšení nebo o lepší pracovní místo. Jedná se o velmi specifickou formu šikany. Někteří 

zaměstnanci jsou v takových případech ochotni jít tzv. „přes mrtvoly“. Takový agresivní jedinec 

pak rozličnými způsoby útočí na svého protivníka.98 Projevy chairingu jsou zejména zatajování 

informací, pomluvy nebo také manipulace kolektivu k cílené šikaně druhého zaměstnance.99  

 
98 KUBÍČKOVÁ, Alice. Mobbing, bossing – Obrana proti šikaně na pracovišti. Epravo.cz [online]. 27. 11. 2014 [cit. 

2020-08-31]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-

95949.html 
99  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 

https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-95949.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-95949.html
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4. Subjekty šikany 

Ačkoliv každý z nás má určité vrozené či výchovou získané předpoklady pro to inklinovat 

spíše k pozici agresora či oběti, nelze jednoznačně určit, zda se pak tyto předpoklady skutečně 

naplní. Kromě již zmíněných genetických predispozic a způsobu výchovy hraje neméně 

významnou roli také vliv skupiny, jejíž součástí se jedinec stane. Nalézt tak odpověď na otázku 

„Co vede agresory k tomu, aby šikanovali, a co naopak způsobuje to, že jsou oběti šikanovány?“ 

rozhodně není jednoduchá. Přesto je možné v rámci skupiny obětí a agresorů rozlišit jejich určité 

typologie.100 

A. Oběť 

Co se týče obětí šikany, není jejich typologie tak jednoznačná jako v případě agresorů.101 

Obecně však lze říci, že to, co všechny oběti spojuje, je právě jejich odlišnost – skutečnost, že 

nějakým způsobem vybočují, jsou jiní, nezapadají do celku – ať již v pozitivním, či negativním 

smyslu. Oběti šikany bývají snáze ovlivnitelné osobnosti, které nedisponují přílišnou měrou 

sebevědomí. 102  Často tak mezi oběťmi nacházíme jedince, kteří jsou osamocení, určitým 

způsobem nápadní, v kolektivu noví, úspěšní apod. 

B. Pachatel 

Mezi šikanujícími pachateli neboli agresory, rozeznáváme tři základní kategorie – agresor 

„prvoplánový“, agresor „druhoplánový“, agresor „srandista“. Na úvod je však nutné poznamenat, 

že hranice mezi těmito kategoriemi je velmi neostrá. Můžeme se setkat s agresory, kteří vykazují 

znaky všech těchto skupin najednou, či kteří v průběhu šikanování své taktiky vystřídají.103 Zde 

nastíněné dělení je tak zcela obecné a čistě orientační a nevylučuje např. dělení podrobnější. 

„Prvoplánovým“ agresorem je pachatel, mezi jehož základní charakteristiky řadíme 

hrubost, primitivnost a impulzivnost. Tento typ agresora mívá velmi často kázeňské problémy a 

 
100 MARTÍNEK, Zdeněk. Kdo jsou agresoři a oběti v rámci šikany: Typologie agresorů a obětí. Metodický portál 

RVP.CZ [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2020-09-06]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/17907/KDO-JSOU-

AGRESORI-A-OBETI-V-RAMCI-SIKANY-TYPOLOGIE-AGRESORU-A-OBETI.html/ 
101  HIRIGOYEN, Marie-France, Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie 

OBROVSKÁ. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání: jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. Vyd. 5., 

přeprac. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0994-9. 
102 SLÁDKOVÁ, Jana. Typický agresor, typická oběť. Vzdelavanisester.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné z: 

https://slideplayer.cz/slide/11126434/ 
103  HIRIGOYEN, Marie-France, Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie 

OBROVSKÁ. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání: jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. Vyd. 5., 

přeprac. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0994-9. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/17907/KDO-JSOU-AGRESORI-A-OBETI-V-RAMCI-SIKANY-TYPOLOGIE-AGRESORU-A-OBETI.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/17907/KDO-JSOU-AGRESORI-A-OBETI-V-RAMCI-SIKANY-TYPOLOGIE-AGRESORU-A-OBETI.html/
https://slideplayer.cz/slide/11126434/
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narušený vztah k jakékoliv autoritě. Své oběti šikanuje nelítostně a neskrývavě, prostřednictvím 

šikany zastrašuje své okolí a snaží si tak vybudovat vlastní nadřazenost a dominanci. Hovoříme o 

primitivním a impulzivním agresorovi.104 

V případě „druhoplánového“ agresora se, na rozdíl od výše uvedeného, jedná o pachatele, 

který na veřejnosti vystupuje slušně a kultivovaně, na první pohled nevzbuzuje přílišnou pozornost 

a jakékoliv podezření. Své oběti šikanuje často velmi rafinovanými, skrytými způsoby, bez 

přítomnosti svědků (např. na toaletě).105 

Agresor „srandista“ pak v sobě dvě výše uvedené charakteristiky v podstatě kombinuje. 

Jedná se o pachatele, který je často a rád středem pozornosti, ve společnosti je oblíbený a má 

značný vliv. Přestože šikanuje své oběti neskrývavým způsobem, málokdo by jej jako agresora 

označil hned od začátku. Prostřednictvím šikany baví nejen sebe, ale i druhé. Na počátku tak jeho 

chování bývá vyhodnocováno jako nevinný žert.106 

C. Svědci 

„Ten, kdo pasivně přijímá zlo, je s ním spojený stejně jako ten, kdo ho páchá.“ Již Martin 

Luther King jasně vystihl to, jak můžeme rozdělit další subjekty zainteresované do probíhající 

šikany – svědky. Pokud je šikana odhalena, na jedné straně zde existují svědci, kteří se rozhodnou 

oběti pomoci a proti agresorovi zakročit. Na straně druhé tu však stále zůstávají ti, kteří šikaně 

spíše pasivně přihlíží a jednají, jako by se jich netýkala. Přestože Luther ve svém citátu tuto 

kategorii odsuzuje jako samotné agresory, zase tak jednoduché to dle mého názoru není. Osoby, 

které se stanou svědky šikany, ale nakonec proti ní nezakročí, pro takové jednání často mají 

racionální a pochopitelné důvody.107 Může se jednat např. o obavy o vlastní zdraví či život, obavy 

ze ztráty zaměstnání, ze zesměšnění, či o pocity strachu a spoluviny. Postavit se tak samotnému 

agresorovi nebo šikanu ohlásit může být pro svědky velmi obtížné. Na druhou stranu se také může 

stát, že si svědci šikanu vůbec neuvědomují a zaměňují ji s nevinnými žertíky a snahou o odlehčení 

 
104 FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Šikana: Agresoři a oběti. Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. [online]. [cit. 

2020-09-06]. Dostupné z: http://www.pppbruntal.cz/texty/sikana04.html  
105 SLÁDKOVÁ, Jana. Typický agresor, typická oběť. Vzdelavanisester.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné z: 

https://slideplayer.cz/slide/11126434/ 
106 Tamtéž   
107  HIRIGOYEN, Marie-France, Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie 

OBROVSKÁ. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání: jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. Vyd. 5., 

přeprac. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0994-9. 
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pracovní atmosféry. 108  V případě šikany na pracovišti bývají nejčastějšími svědky ostatní 

kolegové a další osoby, které se na pracovišti vyskytují. 

D. Zaměstnavatel 

Posledním zmiňovaným, ne však méně důležitým subjektem šikany na pracovišti je 

bezpochyby zaměstnavatel. Šikana jej může zasáhnout v různém rozsahu, avšak pokud se o jejím 

výskytu dozví, měl by bez zbytečného odkladu učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k její 

eliminaci a následné prevenci.109 Tyto kroky, ať již z pohledu platného práva či možností v rámci 

aktivní politiky zaměstnavatele budou představeny v dalších kapitolách této práce.  

 
108 FEHLAU, Eberhard G., Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Konflikty 

v práci: jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. Vyd. 5., přeprac. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0533-

8. 
109 Tamtéž 
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5. Platná právní regulace v oblasti šikany 

Běžně jsme na pracovišti svědky vtípků a drobných posměšků na adresu některých kolegů, 

které slouží k uvolnění atmosféry v práci. Někdy ale tyto neškodné žertíky mohou přerůst až 

v cílenou šikanu a nátlak. Určit hranici mezi nevinnými žertíky a šikanou je však obtížné, neboť 

každý zaměstnanec tuto hranici vnímá na jiném místě.110 Někteří zaměstnanci jsou schopni přejít 

projevy šikany bez mrknutí oka, někteří si však jakékoliv posměšky berou osobně jako útok na 

vlastní osobu. Vždy záleží na povaze a aktuálním zdravotním a psychickém stavu konkrétního 

zaměstnance.  

Ať už zaměstnanec pociťuje útoky na vlastní osobu jako neúnosné či nepříjemné, nebo jen 

nechce, aby tyto drobné útoky přerostly v soustavnou šikanu, musí proti těmto nežádoucím jevům 

na pracovišti aktivně bojovat a nebát se na ně upozornit. V této fázi však často přichází argumenty 

šikanovaných zaměstnanců, proč raději proti šikaně na pracovišti nevystupují. Projevuje se zcela 

zjevná obava ze ztráty zaměstnání, vyloučení z kolektivu, stupňující se nátlak nebo strach ze msty. 

Každý šikanovaný zaměstnanec by si však měl uvědomit, že pokud na nežádoucí chování na 

pracovišti neupozorní, budou se projevy šikany stupňovat a počet šikanovaných zaměstnanců ještě 

vzroste.  

 

5.1. Šikana na pracovišti z pohledu oběti 

Zaměstnanec, který se stane obětí šikany na pracovišti a který se zároveň rozhodne tomuto 

jevu postavit a bojovat proti němu, může využít řadu opatření a institutů, které mu nabízí platné 

právní předpisy nebo vnitřní předpisy zaměstnavatele. Níže uvedený postup je tedy pouze 

doporučením, jak se proti šikaně na pracovišti bránit. Jednotlivé kroky nemusí po sobě následovat 

dle uvedeného pořadí a některé lze rovněž přeskočit. Vždy záleží na konkrétním případu šikany 

na pracovišti, zájmu a sledovaném cíli, kterého chce šikanovaný zaměstnanec dosáhnout (např. 

eliminace tohoto jevu do budoucna, získání finančního odškodnění). 

Legislativní úprava šikany na pracovišti je však nedostatečná, proto je efektivní obrana 

proti ní velmi obtížná. Zákaz nerovného zacházení z jakéhokoliv důvodu je v obecné rovině 

 
110  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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obsažen v § 16 Zákoníku práce111 a pokud nerovné zacházení vychází z diskriminačních kritérií 

(věk, pohlaví, rasa apod.), 112  jedná se rovněž o diskriminaci, proti které se lze bránit 

prostřednictvím antidiskriminačního zákona. 113  Antidiskriminační zákon v současné době 

představuje těžiště právní úpravy v oblasti rovného zacházení. Přijetí antidiskriminačního zákona 

ovlivnilo též zásadu rovného zacházení v rámci  zákoníku práce.114 Antidiskriminační zákon však 

pamatuje i na případy přípustných forem rozdílného zacházení, tudíž nelze obecně říci, že každé 

rozdílné zacházení automaticky zakládá diskriminaci.115 Velmi častý příklad diskriminace, který 

se vyskytuje na pracovišti, představuje rozdílné odměňování mužů a žen, přestože současná česká 

právní úprava i právo Evropské unie (zejména judikatura Soudního dvora EU) vytváří 

mechanismy, snažící se tomuto negativnímu jevu aktivně předcházet.116 

Obecně lze říci, že české antidiskriminační právo je z velké části ovlivněno pravidly 

Evropské unie, týkajícími se rovnosti žen a mužů a antidiskriminačních opatření, která jsou 

postupně do českého právního řádu transponována. 117  Iniciativy EU v oblasti diskriminace, 

nerovného zacházení a šikany na pracovišti směřují zejména k zajištění rovnosti, resp. rovných 

příležitostí mužů a žen a eliminaci diskriminace na základě pohlaví.118 Další oblastí, na kterou se 

EU zaměřuje, je též zákaz diskriminace v sociálním právu a zabezpečení.119 

 

5.1.1. Shromáždění důkazů 

 
111 § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
112  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
113 § 2 zákona č. 198/2009 Sb., o nerovném zacházení a o právních prostředcích o ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
114 ŠTEFKO, Martin. Zásada rovného zacházení v zákoníku práce po přijetí antidiskriminačního zákona. Právo pro 

podnikání a zaměstnání. 2008, 17(9), 3-9. ISSN 1801-6014. 
115 BOUČKOVÁ, Pavla a Andrew MATTHEWS. Antidiskriminační zákon: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 

2016. ISBN 978-80-7400-618-0. 
116HAVELKOVÁ, Barbara, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. 

Rovnost v odměňování žen a mužů: komentář. Vyd. 2. Praha: Auditorium, 2007. ISBN 978-80-903786-2-9. 
117 KOLDINSKÁ, Kristina. Country report: Gender equality: How are EU laws transposed into national law? Czech 

Republic: reporting period 1 January 2017 - 31 December 2017. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2018. ISBN 978-92-79-85565-8. 
118  CHVÁTALOVÁ, Iva, Kristina KOLDINSKÁ, Jan PŘIB, Marta ŽENÍŠKOVÁ, Lucie VRÁNOVÁ, Eva 

JANKOVÁ, Michaela FRANZOVÁ a Eliška KAČÍRKOVÁ. Právo sociálního zabezpečení v České republice a 

Evropské unii. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-

732-0. 
119 KOLDINSKÁ, Kristina, Igor TOMEŠ a Filip KŘEPELKA. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie. ISBN 978-80-7552-701-1. 
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Dříve, než šikanovaný zaměstnanec upozorní na toto nežádoucí jednání na pracovišti, měl 

by si pro svá tvrzení opatřit dostatek důkazů, kterými je bude schopen prokázat. Bez důkazů mohou 

působit sdělení šikanovaného zaměstnance nevěrohodně a mohou být vnímána jako záměrné 

poškození pověsti jiného zaměstnance nebo zaměstnavatele.120 Ve svém důsledku a za splnění 

zákonných podmínek by obvinění ze šikany bez důkazů mohlo naplňovat znaky skutkové podstaty 

trestného činu křivého obvinění.121 

Vhodné je mít k dispozici dostatek písemných důkazů, které prokazují výskyt šikany na 

pracovišti a projevy tohoto jednání vůči konkrétnímu zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců 

(např. emailová komunikace, SMS zprávy, písemné pokyny k práci nebo interní nařízení 

adresovaná zaměstnanci za účelem plnění nesmyslných nebo dehonestujících činností a úkolů).122 

Zaměstnanec by si měl tyto důkazy dobře uschovat (např. emailovou komunikaci uložit nebo 

zálohovat) nebo si opatřit jejich kopie pro případ jejich ztráty nebo zničení. 

Vedle písemných důkazů, nebo pokud takové důkazy nejsou k dispozici, je k prokázání 

šikany na pracovišti vhodné zajistit výpovědi svědků (např. kolegů, nadřízených),123 kteří jsou 

ochotni před zaměstnavatelem, případně jinými orgány dosvědčit, že na pracovišti opravdu 

dochází k šikaně zaměstnance či zaměstnanců, nebo zajistit alespoň jejich čestná prohlášení, ve 

kterých bude pravdivě uvedeno, že byli svědkem určitého šikanózního jednání ze strany agresora 

vůči oběti. Častým jevem však zůstává, že ostatní zaměstnanci a kolegové nechtějí do těchto 

záležitostí zasahovat nebo nemají zájem podávat svědecké výpovědi. Důvodem jsou zejména 

obavy ze ztráty zaměstnání nebo strach, že za své jednání budou postiženi jiným způsobem (např. 

snížením nebo odebráním odměn, šikanou vůči jejich osobě).  

Tato situace je pro oběť šikany velmi komplikovaná, neboť nemůže ostatní zaměstnance 

k výpovědi proti agresorovi nutit. Navíc k šikaně dochází často formou ústních projevů (např. 

urážek, posměšků, vyloučením z kolektivu), absentují tedy jakékoliv písemné důkazy o tom, že 

 
120  ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. 

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-658-6. 
121 § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
122  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
123 Tamtéž 
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k šikaně dochází, a oběti šikany na pracovišti jsou tak v řadě případů odkázány právě na výpovědi 

svědků, resp. kolegů.124  

V těchto případech může k prokázání šikany pomoci také soupis urážek, posměšků nebo 

popis chování či jednání, které agresor vůči oběti užívá. Soupis by měl obsahovat datum, případně 

i čas, kdy k dané situaci došlo, kdo byl přítomen (oběť, agresor, svědek) a k jakému jednání došlo 

(např. co agresor vůči oběti udělal, co řekl, jak se zachoval).125 

 

5.1.2. Postup dle vnitřních předpisů 

Pokud má šikanovaný zaměstnanec dostatek důkazů k prokázání šikany na pracovišti, měl 

by dále při oznámení šikany na pracovišti postupovat dle pravidel, která jsou určena vnitřními 

předpisy zaměstnavatele. Vnitřní předpis vydaný zaměstnavatelem může stanovit práva 

zaměstnanci nad rámec zákona (tj. výhodněji, než stanoví zákon). Je zakázáno, aby vnitřní předpis 

ukládal zaměstnanci povinnosti nad rámec zákona (tj. zkracoval práva zaměstnance stanovená 

zákonem).126 Může se stát, že zaměstnavatel nemá vnitřní předpis, který by upravoval postup při 

oznámení šikany na pracovišti nebo definoval práva a povinnosti šikanovaného zaměstnance a 

agresora, a proto bude nezbytné, aby zaměstnanec dále postupoval dle platných právních předpisů 

a pravidel v těchto právních předpisech upravených.  

5.1.3. Oznámení šikany na pracovišti nadřízenému 

Zaměstnanec, který se stane obětí nebo i svědkem šikany na pracovišti, by měl o tomto 

nežádoucím jevu informovat nadřízeného,127 pokud se však nejedná o bossing, kdy je nadřízený 

sám agresorem. V případě bossingu je vhodné informovat přímo zaměstnavatele (např. osobu 

pověřenou jednat vůči zaměstnancům, člena statutárního orgánu) a požádat ho o zjednání nápravy. 

Sdělení nadřízenému či zaměstnavateli může být učiněno ústně, nicméně pro lepší prokazatelnost 

je vhodné přistoupit k písemnému sdělení (např. formou emailu nebo přípisu).  

 
124 KVASNICOVÁ, Jana a Andrew MATTHEWS. Antidiskriminační zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

ISBN 978-80-7478-879-6. 
125  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
126 § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
127  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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Upozornění na šikanu na pracovišti je zpravidla projevem zachování dobrých vztahů mezi 

šikanovaným zaměstnancem a nadřízeným či zaměstnavatelem, kdy se zaměstnanec snaží problém 

řešit v rámci úzké skupiny zaměstnanců, resp. nadřízených a podřízených. Zaměstnanec má zájem 

na zlepšení vztahů na pracovišti, nemá však primárně zájem agresora poškodit a pouze žádá o 

zjednání nápravy nebo upozornění agresora na jeho nežádoucí jednání vůči zaměstnanci i celému 

kolektivu.  

Zjednání nápravy či jakýkoliv postup vůči agresorovi ze strany nadřízeného není právně 

vymahatelný, šikanovaný zaměstnanec k tomu nemůže nadřízeného nutit, ani po něm vyžadovat, 

aby se tímto oznámením zabýval. Pokud tedy ani po přiměřené době po oznámení šikany na 

pracovišti není agresor konfrontován s podezřením na šikanu z jeho strany a k šikaně oběti dochází 

stále, bude vhodné přistoupit k dalším právním krokům.  

 

5.1.4. Stížnost k zaměstnavateli 

Šikanovaný zaměstnanec může v boji proti šikaně na pracovišti využít také institutu 

stížnosti na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.128 Touto stížností 

se zaměstnanec obrací přímo na zaměstnavatele a zaměstnavatel má povinnost stížnost projednat 

se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací, radou zaměstnanců nebo zástupcem 

pro oblast BOZP. Pokud zaměstnavatel neprojedná stížnost zaměstnance na výkon práv a 

povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, hrozí mu pokuta ze strany inspektorátu práce 

až do výše 400.000,- Kč.129 Stížnost je vhodné podat v písemné podobě.  

Stížnost má pomoci předcházet pracovněprávním sporům mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Další postup však není nutně podmíněn tím, zda zaměstnanec stížnost podal 

či nikoliv. Zaměstnanec tedy institutu stížnosti nutně využít nemusí. Stejně tak je zcela na 

rozhodnutí zaměstnance, zda má zájem na tom, aby stížnost byla projednána pouze s ním, případně 

na jeho žádost také s odborovou organizací, radou zaměstnanců nebo zástupcem pro oblast BOZP.  

 

5.1.5. Podnět na inspektorát práce 

 
128 § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
129  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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Inspektoráty práce obecně kontrolují dodržování právních předpisů v oblasti 

pracovněprávních vztahů. Pokud tedy dochází k šikaně na pracovišti, může se šikanovaný 

zaměstnanec obrátit s podnětem ke kontrole na příslušný inspektorát práce. Podnět k provedení 

kontroly může zaměstnanec podat osobně, písemně nebo telefonicky na příslušném oblastním 

inspektorátu práce, prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce nebo je možné podnět podat 

elektronicky na formuláři k tomu určeném.130 Příslušnost inspektorátu práce se řídí místem, kde je 

vykonávána práce (např. pokud zaměstnanec vykonává práci ve Strakonicích, bude k prošetření 

podnětu příslušný Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých 

Budějovicích).131 

V podnětu by měl být přesně specifikován a označen zaměstnavatel, proti kterému podnět 

směřuje (např. názvem, IČ, sídlem, případně adresou místa výkonu práce, pokud se liší od sídla 

zaměstnavatele) a dále by měl podnět obsahovat stručné vylíčení skutečností, ve kterých 

zaměstnanec spatřuje porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatele. Šikana na pracovišti 

není doposud právními předpisy upravena, a proto je v podnětu nezbytné tvrdit, že na pracovišti 

dochází k nerovnému zacházení se zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování, 

odbornou přípravu nebo příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.132 

K podnětu je vhodné přiložit také relevantní dokumenty, které mohou prokázat tvrzené skutečnosti 

zaměstnance (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, výplatní pásky, vnitřní předpisy 

zaměstnavatele).133  

Zaměstnanec, resp. podatel podnětu, by neměl zapomenout uvést své kontaktní údaje 

(jméno, příjmení, doručovací adresu, telefon nebo email), a to zejména pro případ, že by bylo 

potřeba doplnit další skutečnosti či důkazní materiál do podnětu ke kontrole.  

Příslušný inspektorát práce, který obdržel podnět k provedení kontroly u zaměstnavatele, 

by se měl podnětem zabývat, není ovšem povinen automaticky podnětu k provedení kontroly 

vyhovět. Pokud však zaměstnanec podal písemný podnět a uvedl také doručovací adresu, bude ze 

strany inspektorátu práce písemně informován o výsledku provedené kontroly u zaměstnavatele.134 

 
130 Elektronický formulář je dostupný na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce, www.suip.cz.   
131 § 6 odst. 5 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
132 § 11 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
133 The Protection of Certain Categories of Worker, and Protection against Discrimination in Employment. PICHRT, 

Jan a Martin ŠTEFKO. Labour Law in the Czech Republic. Third edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2018, s. 223-232. ISBN 978-94-035-0322-6. 
134 § 5 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.suip.cz/
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Pokud je však nerovné zacházení zjištěno, může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 

1.000.000,- Kč.135 

Během kontroly jsou inspektorát práce a jednotliví kontroloři povinni zachovávat 

mlčenlivost o totožnosti podatele, tzn. že zaměstnavatel, u kterého je prováděna kontrola, se 

nedozví, kdo podnět ke kontrole podal. Podatel však může inspektora, který kontrolu provádí, 

povinnosti mlčenlivosti zbavit, a to prostřednictvím písemné žádosti.   

 

5.1.6. Žaloba na ochranu osobnosti 

Žalobou na ochranu osobnosti se může proti šikaně na pracovišti bránit zaměstnanec, který 

cítí, že bylo šikanózním jednáním zaměstnance nebo zaměstnavatele zasaženo do jeho práva na 

život, důstojnost, zdraví, práva žít v příznivém životním prostředí  nebo do jeho vážnosti, cti, 

soukromí či projevů osobní povahy136 (např. soustavný nátlak nadřízeného na zaměstnance formou 

ukládání nesplnitelných úkolů, které vedou k úzkosti a depresím zaměstnance, či ukládání 

podřadných úkolů vysoce postavenému zaměstnanci by mohlo být považováno za zásah do 

důstojnosti, vážnosti a cti). 

Žalobu může podat šikanovaný zaměstnanec nebo i zaměstnavatel u příslušného soudu, 

přičemž žaloba by měla směřovat vůči zaměstnavateli nebo konkrétní osobě, která se šikanózního 

jednání na pracovišti dopouští. Pro účely podání žaloby není nezbytně nutné, aby zaměstnanec 

vyčerpal veškeré předchozí kroky na obranu proti šikaně na pracovišti (např. stížnost 

k zaměstnavateli, podnět na inspektorát práce).  

Prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti se oběť šikany na pracovišti může domáhat 

toho, aby bylo od neoprávněného zásahu do jeho práv upuštěno (tzn. aby se napříště agresor zdržel 

svého jednání) a / nebo aby byl odstraněn jeho následek.137 Vedle těchto nároků se může oběť 

domáhat také přiměřeného zadostiučinění ve formě náhrady majetkové i nemajetkové újmy.138 

V rámci nemajetkové újmy mohou být odčiněny také duševní útrapy šikanovaného zaměstnance. 

 

 
135  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
136 § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
137 § 82 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
138 § 2894 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti


49 

 

5.1.7. Trestní oznámení 

Trestním oznámením je možné se bránit při nejzávažnějších projevech šikany na pracovišti, 

tj. v případech, kdy je v důsledku šikany na pracovišti spáchán trestný čin vůči oběti. Stejně jako 

v pracovněprávních předpisech není přesně definován pojem šikany na pracovišti, tak ani 

v trestněprávních předpisech neexistuje konkrétní trestný čin, který by postihoval šikanu na 

pracovišti. Je tak nezbytné pro případ šikany na pracovišti použít obecné trestné činy, které uvádí 

trestní zákoník.139  

Obecně tak lze uvažovat, že v souvislosti s šikanou na pracovišti by se agresor mohl vůči 

oběti dopustit trestného činu: 

− ublížení na zdraví:140 

zaměstnanec-agresor fyzicky napadne jiného zaměstnance a způsobí mu újmu na zdraví, po 

které je zaměstnanec v dlouhodobé pracovní neschopnosti;  

− omezování osobní svobody:141 

zaměstnanec-agresor během posměšků a drobných fyzických útoků zamkne na několik minut 

jiného zaměstnance v temném sklepě bez světla a odmítá ho pustit ven; 

− vydírání:142 

zaměstnanec-agresor nutí jiného zaměstnance, aby za něho konal práci, přičemž mu vyhrožuje, 

že pokud tak neučiní, ublíží jemu nebo jeho rodině; 

− útisku:143 

zaměstnavatel nutí zaměstnance, aby jednal protiprávně, přičemž mu dává jasně najevo, že 

pokud tak neučiní, bude s ním skončen pracovní poměr; 

− pomluvy:144 

 
139 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
140 Obecně dle § 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
141 § 171 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
142 § 175 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
143 § 177 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
144 § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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zaměstnanec-agresor o jiném zaměstnanci na pracovišti rozhlásí, že je duševně nemocný a že 

je podezřelý ze spáchání trestného činu vraždy, ačkoliv se ani jedna z těchto informací 

nezakládá na pravdě; 

− nebezpečného vyhrožování:145 

zaměstnavatel prostřednictvím anonymních emailů vyhrožuje zaměstnanci, že pokud 

dobrovolně neskončí pracovní poměr, budou uneseny jeho děti; 

− nebezpečného pronásledování:146 

zaměstnanec-agresor soustavně kontaktuje a pronásleduje svou kolegyni (SMS zprávami, 

telefonáty, emaily, sledováním na soukromých cestách) – jedná se tzv. stalking; 

− znásilnění:147 

zaměstnanec-agresor sexuálně obtěžuje svoji kolegyni a žádá po ní pohlavní styk, který 

zaměstnankyně soustavně odmítá. 

Výčet trestných činů je pouze příkladný, při posuzování, zda došlo v důsledku šikany na 

pracovišti ke spáchání trestného činu či k jeho přípravě / pokusu a případně k jakému, se vždy 

musí přihlížet k okolnostem konkrétního případu.  

Pokud má oběť šikany na pracovišti nebo osoba, která šikanóznímu jednání přihlížela, 

podezření na spáchání trestného činu, měla by se obrátit prostřednictvím trestního oznámení na 

Policii České republiky. Trestní oznámení je možné podat písemně nebo ústně na kterémkoliv 

oddělení policie nebo na státním zastupitelství. V písemném trestním oznámení je nezbytné 

stručně uvést okolnosti a skutečnosti, za kterých zřejmě došlo ke spáchání trestného činu, kdo a 

kde tento trestný čin spáchal, na kom byl trestný čin spáchán, případně kdo byl tomuto jednání 

přítomen. Pokud je známá totožnost pachatele, svědků a poškozeného, je vhodné uvést údaje 

těchto osob (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, případně kontaktní údaje). V opačném 

případě, tj. pokud není totožnost těchto osob známá, je doporučováno uvést jejich co možná 

nejpodrobnější popis.148 Oznamovatel trestného činu může rovněž v trestním oznámení požádat o 

to, aby byl vyrozuměn o výsledku prověřování spáchaného trestného činu.  

 
145 § 353 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
146 § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
147 § 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
148 § 59 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
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Šikanovaný zaměstnanec nebo svědek šikany na pracovišti by nikdy neměl nečinně 

přihlížet tomuto nežádoucímu jevu a vždy by v sobě měl najít odvahu tomuto jevu se postavit a 

upozornit na něj. Právní předpisy pamatují také na to, že zaměstnanec nesmí být postižen či 

znevýhodněn za to, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z jeho 

pracovněprávního vztahu. Pokud by tedy zaměstnavatel jakkoliv šikanovaného zaměstnance 

postihnul či znevýhodnil za to, že na šikanu na pracovišti upozornil, hrozí mu pokuta ze strany 

inspektorátu práce až do výše 1.000.000,- Kč.149 

 

5.1.8. Žaloba podle antidiskriminačního zákona 

Žaloba podle antidiskriminačního zákona150 poskytuje obranu obětem šikany na pracovišti, 

pokud k šikaně dochází na základě některého z diskriminačních kritérií151 (rasa, etnický původ, 

národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, světový 

názor, mateřství, otcovství či pohlavní identifikace).152  Žalobou se lze domáhat, aby bylo od 

diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby bylo přiznáno 

přiměřené zadostiučinění.153 

 

5.2. Jak proti šikaně účinně bojovat 

5.2.1. Opatření ex ante 

Jako prevence šikany na pracovišti mohou sloužit vnitřní předpisy (etický kodex).154 

Pravidla firemní kultury je vhodné zformulovat do vnitřního předpisu, ve kterém budou mimo jiné 

vymezeny základní zásady, hodnoty a pravidla etiky a chování na pracovišti. Ve vnitřním předpisu 

 
149  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
150 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
151 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Antidiskriminační zákon a jeho uplatnění v pracovněprávních vztazích. Právní fórum. 

2009, 6(8), s. 317-322. ISSN 1214-7966. 
152  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
153 § 10 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
154 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko [online]. 20. 6. 

2017 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-

sikanuji/ 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
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mohou být srozumitelně popsána jednání a chování, která jsou po zaměstnancích vyžadována a na 

druhé straně jednání a chování, která již nejsou zaměstnavatelem tolerována.155 Pravidla firemní 

kultury mohou rovněž popisovat pravidla odpovědnosti pro zaměstnance, kteří se nežádoucího 

chování nebo jednání dopustí. Zaměstnavatelům lze jen doporučit, aby povědomí o pravidlech 

firemní kultury a jejich znalost u zaměstnanců obnovoval prostřednictvím školení, případně testů, 

které ověří jejich znalosti v této oblasti. Důkaz o tom, že byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni 

s pravidly firemní kultury, lze zajistit jejich písemných podpisem s prohlášením, že tato pravidla 

budou důsledně dodržovat. 

Obecně je velmi doporučováno využít pomoci odborně vyškolených personalistů. Již při 

pohovorech s uchazeči o zaměstnání může profesionální personalista snadno odhalit rizikové 

faktory v chování, sklony k agresivitě, hádkám a konfliktům. Pravidelné rozhovory zaměstnanců 

s personalisty či anonymní dotazníky mohou snadno odhalit rodící se šikanu na pracovišti.156 

Aktivní a pravidelný zájem zaměstnavatele o pracovní podmínky a atmosféru v pracovním 

kolektivu může pomoci nejen k odhalení šikany na pracovišti, ale může také velice pozitivně 

ovlivnit budoucí výskyt šikany.157 Aktivním přístupem zaměstnavatel zároveň přispívá ke zlepšení 

komunikace a snadnější identifikaci šikany na pracovišti, čímž se vytváří přátelská atmosféra na 

pracovišti, která může pozitivně ovlivnit i pracovní výkony celého kolektivu.158 Způsoby, jakými 

lze zjišťovat spokojenost zaměstnanců v pracovním kolektivu, je celá řada od anonymních 

dotazníků až k osobním rozhovorům se zaměstnanci. Pokud budou zaměstnanci vědět, že tato 

opatření zaměstnavatel pravidelně provádí, nebudou se šikany dopouštět. 159  Nově příchozí 

zaměstnanci by měli být aktivně zapojeni do kolektivu a seznámeni s pracovním prostředím.160 

 
155 KRATZ, Hans-Jürgen, Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Mobbing: 

jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Vyd. 5., přeprac. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-726-1127-5. 
156  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
157 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko [online]. 20. 6. 

2017 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-

sikanuji/ 
158  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
159 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko [online]. 20. 6. 

2017 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-

sikanuji/ 
160 DANIEL Teresa a Gary METCAALF. Stop bullying at work: strategies and tools for HR. Vyd. 2. Society for 

Human Resource Management, 2016. ISBN 978-15-864438-56. 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-sikanuji/
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Ačkoliv výše uvedené postupy pro boj zaměstnavatele se šikanou na pracovišti byly spíše 

obecné povahy, je zřejmé, že každý konkrétní případ šikany na pracovišti bude potřebovat 

individuální přístup a vlastní pravidla pro boj proti šikaně. Zásadně lze ale v každém případě 

doporučit aktivně bojovat proti výskytu šikany na pracovišti, neboť kdo jiný, než zaměstnavatel 

by měl zaměstnancům zajistit pocit bezpečí a adekvátní podmínky pro výkon práce.161 Z vlastní 

praxe mohu jen potvrdit, že aktivním přístupem zaměstnavatel přispívá ke zlepšení komunikace 

mezi ním a zaměstnanci a k vytvoření přirozené přátelské atmosféry na pracovišti, která ve svém 

důsledku může příznivě ovlivnit pracovní výkon celého pracovního kolektivu.162 

 

5.2.2. Opatření ex post 

Pokud se skutečně potvrdí, že agresor jednoho či více kolegů na pracovišti šikanuje, lze 

zaměstnavateli doporučit, aby jej upozornil, že jeho jednání je nežádoucí a nebude napříště bez 

dalšího tolerováno. Případně může být uvažována i možnost osobní konfrontace agresora a oběti 

šikany za přítomnosti nestranné třetí osoby, ale to pouze za předpokladu, že s tím zejména oběť 

šikany bude souhlasit. Často se bohužel lze setkat s případy, kdy si agresor zcela neuvědomuje, že 

jeho jednání vykazuje znaky šikany a k postoji zaměstnavatele se staví negativně, neboť jej chápe 

jako nepřiměřený útok proti jeho vlastní osobě. V takovém případě je vhodné vyhledat odbornou 

pomoc vyškoleného personalisty, případně psychologa, který by mohl být zaměstnanci nápomocen 

s pochopením celé situace a uvědoměním si důsledků jeho chování.163 

V návaznosti na postup zaměstnavatele při řešení šikany na pracovišti je vhodné rovněž 

připomenout, že pokud se na zaměstnavatele obrátí oběť šikany nebo zaměstnanec, který byl 

svědkem šikany na pracovišti se stížností na konkrétního zaměstnance, je zaměstnavatel povinen 

se takovou stížností zabývat. Pokud tak zaměstnavatel neučiní a stížnost tzv. smete ze stolu bez 

dalšího, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 400.000,- Kč za správní delikt ve smyslu 

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o 

 
161 KRATZ, Hans-Jürgen, Barbara PEASE, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Mobbing: 

jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Vyd. 5., přeprac. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-726-1127-5. 
162 KUBÍČKOVÁ, Alice. Mobbing, bossing – Obrana proti šikaně na pracovišti. Epravo.cz [online]. 27. 11. 2014 

[cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-

pracovisti-95949.html 
163  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 

https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-95949.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-95949.html
https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
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inspekci práce“). 164  V případě, že zaměstnavatel i přes nespočet indicií šikanu na pracovišti 

přehlíží a nezabývá se jí, může mu být ze strany inspektorátu práce uložena pokuta až do výše 

1.000.000,- Kč. Stejná pokuta hrozí zaměstnavateli také v případě, že postihne zaměstnance za to, 

že se zákonným způsobem domáhal svých práv a upuštění od šikany na pracovišti, jak již bylo 

uvedeno výše.165 Tyto sankce mohou být citelné a v mnoha případech dokonce likvidační zejména 

pro drobné zaměstnavatele.  

  

 
164 § 11 odst. 2 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
165 § 11 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
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6. Rizika a hrozby šikany na pracovišti 

Jak již bylo uvedeno v kapitolách výše, šikana na pracovišti negativně ovlivňuje nejen oběť 

šikany, ale také samotného zaměstnavatele.166 Pokud se šikaně nepodaří úspěšně předejít a jejímu 

výskytu na pracovišti zabránit, mohou být důsledky dalekosáhlé a v mnoha případech též závažné. 

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla šikana co nejdříve odhalena a eliminována. 

Zaměstnavatelům opakovaně doporučuji zařadit do běžného provozu jejich podniku preventivní 

opatření (např. krátké průběžné dotazníky či pravidelné individuální rozhovory se zaměstnanci). 

A. Důsledky šikany na pracovišti pro oběť 

Výše uvedené chování a nevhodné, stresující pracovní prostředí může snadno vyústit ve 

zdravotní nebo i psychické problémy, které ovlivní postiženého zaměstnance nejen v profesním 

životě, ale mohou mít fatální následky i v soukromém životě a přetrvávat dlouho do budoucna.167 

Obvykle tyto problémy vyústí v návštěvu lékaře, psychoterapeuta nebo psychiatra. Často 

pak vedou k ukončení pracovního poměru a známy jsou bohužel i případy sebevražd. Charakter 

těchto problémů je dlouhodobý a často negativně ovlivní celý osobní život oběti. Kromě 

psychických problémů může šikana způsobit také zdravotní problémy jako jsou bolesti hlavy, 

poruchy spánku, chronická únava, deprese, potíže s trávením či žaludeční problémy.168 

B. Důsledky šikany na pracovišti pro pracovní kolektiv 

Kromě samotné oběti může být výskytem šikany na pracovišti poznamenán také pracovní 

kolektiv. Pokud ostatní kolegové proti zjevnému šikanóznímu jednání nezakročí, může se jejich 

pasivita odrazit zejména ve ztrátě důvěry ze strany oběti a v celkovém ochlazení pracovní 

atmosféry. V některých případech však může výskyt šikany pro pracovní kolektiv představovat 

také stimul pozitivní. Je tomu tak v zejména v případech, kdy se kolegové šikanované oběti 

zastanou a nabídnou jí potřebnou pomoc. V takovém případě pak dochází ke stmelení kolektivu, 

prohloubení přátelských vztahů na pracovišti a zvýšení efektivity. 

 
166  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
167 KUBÍČKOVÁ, Alice. Mobbing, bossing – Obrana proti šikaně na pracovišti. Epravo.cz [online]. 27. 11. 2014 [cit. 

2020-09-30]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti-

95949.html 
168  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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C. Důsledky šikany na pracovišti pro agresora 

Poté, co zaměstnavatel vypátrá agresora, který šikanuje své okolí a své kolegy, měl by 

z toho vyvodit důsledky. Trest pro agresora však musí být přiměřený jeho jednání. V některých 

případech může být dostatečným trestem i samotná osobní konfrontace agresora. Zásadně se však 

doporučuje, aby potrestání přišlo v písemné formě (např. formou důtky, vytýkacího dopisu). 

Pokud je však šikana natolik závažná, že se zaměstnancem nelze nadále spolupracovat, může být 

potrestán i tím, že s ním bude rozvázán pracovní poměr.169 

D. Důsledky šikany na pracovišti pro zaměstnavatele / společnost 

Šikana s sebou může přinést snížení pracovní produktivity a efektivity práce zaměstnanců, 

které mohou negativně ovlivnit obchodní výsledky zaměstnavatele. Přestože mobbing může 

zaměstnance určitým patologickým způsobem stmelovat,170 obecně šikana dlouhodobě snižuje 

efektivitu práce, neboť zaměstnanci často namísto plnění pracovních úkolů věnují v pracovní době 

značné množství energie a času do organizování a provádění útoků proti oběti.171 

Zaměstnavatel, který se dozví o možné šikaně na pracovišti (např. od šikanovaného 

zaměstnance, z anonymního dopisu), by se měl aktivně zajímat o okolnosti, za kterých k šikaně 

dochází. Důležité je vypátrat agresora, zjistit konkrétní projevy šikany a důvody, proč se šikana 

na pracovišti vyskytuje. Neměli bychom zapomínat na to, že agresor, který nebude za svoje jednání 

potrestán, bude svůj tlak a šikanu stupňovat.  

Dříve než zaměstnavatel přistoupí k řešení šikany na pracovišti, měl by o šikaně na 

pracovišti získat co nejvíce důkazů ať už od oběti nebo od ostatních zaměstnanců. Vhodné je mít 

dostatek písemných důkazů (písemné pokyny, emaily, textové zprávy) nebo svědeckých výpovědí 

zaměstnanců, kteří byli šikaně přítomni. Je třeba pamatovat na to, že bez důkazů je šikana na 

pracovišti jen tvrzením oběti proti tvrzení agresora.  

V dalším kroku může zaměstnavatel konfrontovat agresora se zjištěním, že šikanuje ostatní 

zaměstnance nebo i své nadřízené. Agresor by měl být upozorněn na to, že jeho jednání je 

 
169 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko [online]. 20. 6. 

2017 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-

sikanuji/ 
170 TOMIC Mileta. Mobbing: The incidence of mobbing activities and differences regarding workplace and tender. 

Megatrend Review. Belgrade, 2012. ISSN 1820-3159. 
171  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
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nežádoucí a nebude tolerováno. Osobní konfrontace agresora a oběti je také možná, ovšem lze ji 

doporučit pouze v případě, že s tím oběť souhlasí.  

Zaměstnavatelé i samotné oběti by měli být připraveni na skutečnost, že si agresor v mnoha 

případech ani neuvědomuje, že je jeho jednání šikanózní a postup zaměstnavatele může vnímat 

jako nepřiměřený útok proti vlastní osobě. V takovém případě je vhodné vyhledat odbornou 

pomoc vyškoleného personalisty, případně psychologa, který by mohl agresorovi pomoci pochopit 

celou situaci a uvědomit si důsledky jeho chování.172 

  

 
172 KUBÍČKOVÁ, Alice. 7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují. Forbes Česko [online]. 20. 6. 

2017 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/7-ukazatelu-podle-kterych-poznate-ze-vas-v-praci-

sikanuji/ 
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7. Specifické oblasti zvýšeného výskytu šikany 

7.1. Šikana policistů a vojáků z povolání 

Se šikanou se nesetkávají jen zaměstnanci, ale přibývá případů, kdy se obětí šikany stanou 

příslušníci bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, kteří jsou ve služebním poměru k České 

republice. Bohužel právě u příslušníků policie či u vojáků z povolání nadřízení zneužívají své 

pravomoci k tomu, aby ponížili či poškodili podřízeného, a to často naprosto legální formou, která 

ovšem může negativně ovlivnit nejen jejich psychický stav, ale mnohdy i osud a budoucí pracovní 

uplatnění příslušníka. Odborníci se shodují, že příčinou častého bossingu v bezpečnostních 

sborech a ozbrojených silách je skutečnost, že vlivem generační obměny jsou v nadřízených 

funkcích jedinci osobnostně nevyzrálí s nedostatečnou několikaletou praxí.173 

 

7.1.1. Formy šikany policistů a vojáků z povolání 

Mezi častá ponižování podřízených patří posměšky, ukládání neproveditelných rozkazů, 

pokuty za špatné ustrojení nebo zařazení příslušníka do výkonu služby v nevyhovujících 

prostorách. Zesměšňování podřízeného také může probíhat nařízením používání ochranných 

pomůcek při běžném výkonu služby, ačkoliv se jedná o pomůcky, které je nutné používat jen 

v případě provádění určitých úkonů.174  

Další velmi častou formou, kterou používají nadřízení, pokud chtějí podřízeného ponížit či 

jej naopak k něčemu donutit, je hrozba záznamu o významné negativní události v personálním 

spise.175 Pokud se takový negativní záznam ve spise příslušníka objeví, zůstává v něm fakticky po 

celou dobu trvání služebního poměru.176 Je tedy zřejmé, že může ovlivnit rozhodnutí přijímací 

komise či naprosto zmařit šance na úspěch, v případě že se bude příslušník účastnit výběrového 

řízení na jiné služební místo či chce přestoupit na jiný útvar. Stejnou roli v případě ucházení se o 

jiné služební místo může sehrát i špatné služební hodnocení. Toto hodnocení, které by mělo 

dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků, je obvykle prováděno přímým nadřízeným 

příslušníka, jenž se chce ucházet o jiné služební místo.177 Jinými slovy- špatné služební hodnocení 

 
173 KUBÍČKOVÁ, Alice. Šikana policistů a vojáků z povolání. Právní rádce [online]. 13. 4. 2015 [cit. 2020-10-06]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-63837260-sikana-policistu-a-vojaku-z-povolani  
174 Tamtéž 
175 Tamtéž 
176 § 2a odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
177 § 6 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-63837260-sikana-policistu-a-vojaku-z-povolani
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fakticky znemožňuje příslušníkovi, aby změnil své služební zařazení. Navíc neuspokojivé 

výsledky při služebním hodnocení mohou být důvodem pro degradaci či dokonce pro propuštění 

ze služebního poměru.  

Dalším důvodem pro degradaci nebo pro propuštění ze služebního poměru může být 

i pozbytí zdravotní či osobnostní způsobilosti. Podnět k přezkumu zdravotní a osobnostní 

způsobilosti zadává nadřízený, a to velmi často zcela účelově, aby vyvolal v podřízeném obavy ze 

ztráty zaměstnání či jej ponížil přeřazením na jinou, mnohdy podřadnou práci. Se stejným 

záměrem také nadřízený zasílá podněty na odbor vnitřní kontroly z důvodu podezření 

z konzumace návykových látek, porušení léčebného režimu v době přechodné neschopnosti ke 

službě apod.178  

 

7.1.2. Jak se šikaně policistů a vojáků z povolání bránit 

Ačkoliv mnohé oběti bossingu se odhodlají nadřízenému postavit, ve většině případů jsou 

za své odvážné chování postihováni dalším ponižování a nesmyslnými rozkazy ze strany 

nadřízeného. Nicméně i přesto klientům radím, aby se nadřízeného nebáli a hájili svá práva. 

Možností, jak se bránit bossingu v případě příslušníka Policie České republiky, je hned několik.  

Účinnou obranou může být, pokud se šikanovaný obrátí na vedoucího pracovníka 

územního odboru či na Krajské ředitelství policie, pod který náleží útvar, ve kterém je podřízený 

šikanován. Bohužel často se stává, že ani jedna z těchto institucí k případu nezaujme vhodné 

stanovisko, protože nechce z různých důvodů poškozovat svého podřízeného, resp. šikanujícího 

nadřízeného. V tomto případě je možné se obrátit ještě dále na policejní odbory, zaslat podnět na 

odbor vnitřní kontroly k provedení personálního auditu nebo hledat pomoc u samotného 

policejního prezidenta, ombudsmana Ministerstva vnitra České republiky či veřejného ochránce 

lidských práv. V případě, že by šikanózní jednání nadřízeného zakládalo důvodné podezření ze 

spáchání trestného činu, je zde prostor i pro zaslání podnětu Generální inspekci bezpečnostních 

 
178 KUBÍČKOVÁ, Alice. Šikana policistů a vojáků z povolání. Právní rádce [online]. 13. 4. 2015 [cit. 2020-10-06]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-63837260-sikana-policistu-a-vojaku-z-povolani 
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sborů.179 V krajním případě je zde i možnost obrátit se na Anonymní linku pomoci v krizi Policie 

České republiky.180 

 

7.1.3. Právní úprava šikany policistů a vojáků z povolání 

V případě vojáků z povolání je zákaz nerovného zacházení a zneužití práv a povinností 

vyplývající ze služebního poměru stanoven přímo zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů,181 a tito mají právo domáhat se, aby bylo od takového jednání 

upuštěno, a za své uplatňování práv nesmí být nijak znevýhodňováni. Na určité formy šikany 

v případě vojáků z povolání pamatuje i trestní zákoník, který specifikuje trestné činy vojenské.182 

K projednání těchto případů jsou obecné soudy. 

Bohužel ani tato právní ochrana není mnohdy dostatečně účinná a šikana příslušníka 

ozbrojených sil se vyskytuje velmi často. Oproti příslušníkům Policie České republiky nepůsobí u 

ozbrojených sil odborové organizace, tudíž je zde omezená míra uplatňování práv šikanovaného. 

Další nevýhodou oproti policistům, kteří mají po úspěšném složení služební zkoušky sjednán 

služební poměr na dobu neurčitou,183 je i skutečnost, že vojáci z povolání mají naopak sjednán 

služební poměr na dobu určitou.184 Jedná se o kontrakty na dobu 2-6 let, které jsou postupně 

obnovovány. Služební funkcionáři rozhodující o prodloužení či neprodloužení závazku svých 

podřízených proto mají v rukou nesmírně účinný nástroj, který sice může na vojáky působit 

motivačně, avšak stejně tak může být zneužíván pro navození atmosféry strachu a šikany 

podřízených. Vojáci z povolání tak mají neustále obavu ohledně ztráty svého zaměstnání, přičemž 

drtivá většina vojenských profesí má pouze malou šanci najít uplatnění na trhu práce mimo 

ozbrojené síly.185 

 

 
179 § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů 
180 KUBÍČKOVÁ, Alice. Šikana policistů a vojáků z povolání. Právní rádce [online]. 13. 4. 2015 [cit. 2020-10-06]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-63837260-sikana-policistu-a-vojaku-z-povolani 
181 § 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
182 § 385 a násl. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
183 § 11 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů 
184 § 5 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
185 KUBÍČKOVÁ, Alice. Šikana policistů a vojáků z povolání. Právní rádce [online]. 13. 4. 2015 [cit. 2020-10-06]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-63837260-sikana-policistu-a-vojaku-z-povolani 
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7.2. Šikana ve zdravotnictví 

 „Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé 

společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo být 

realizováno základní lidské právo na život v dobrém somatickém a psychickém stavu.“186 I ve 

zdravotnictví se však setkáváme s určitým typem hierarchie, který na jednu stranu zajišťuje jeho 

efektivní fungování, na druhou stranu s sebou přináší riziko zejména v podobě zneužívání 

nadřazeného postavení. V oblasti zdravotnictví se setkáváme s lékaři, nelékařským zdravotnickým 

personálem (zejm. zdravotní sestry a porodní asistentky) a tzv. nižším zdravotnickým personálem 

(sanitáři, ošetřovatelé, pomocníci apod.). 

 

7.2.1. Formy šikany ve zdravotnictví 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře získává absolvent nejméně šestiletého 

prezenčního studia v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.187 Po 

následném úspěšném zakončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou je lékař oprávněn 

vykonávat veškeré činnosti odpovídající jeho specializaci bez odborného dozoru. 188  Z této 

skutečnosti vyplývá, že je lékařům umožněno vykonávat určité činnosti vyžadující zatím 

nedosažené vzdělání ještě před složením atestace, a to pod odborným dozorem, který vykonává 

lékař se specializovanou působností.189 Tito školitelé nejen že dohlíží na činnosti vykonávané 

neatestovanými lékaři, ale také velmi často tyto činnosti přímo zadávají. Z hlediska šikany se může 

jednat zejména o podřadné úkoly, které nesměřují k získání potřebných zkušeností ani úspěšnému 

absolvování atestační zkoušky, či o zadávání velkého množství úkolů vytvářejících na mladého 

medika velký tlak. K dalším možným podobám šikany mezi lékaři patří také sabotování práce 

spočívající v záměrném zatajování důležitých informací. 190  Zejména méně zkušeným či nově 

 
186  Pracovníci ve zdravotnictví. Český statistický úřad [online]. [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-

390f257f78cc?version=1.0 
187 § 4 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
188 § 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
189 Specifikace dalších podmínek odborného dozoru lékařů upravuje zejm. § 4 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
190 DOLEŽALOVÁ, Milena. Mobbing ve zdravotnických zařízeních. Florence: časopis moderního ošetřovatelství 

[online]. 2011, roč. 7, č. 6. ISSN 1801-464X. Dostupné z: https://issuu.com/ 

ambitmedia/docs/06_2011/26  

https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-390f257f78cc?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-390f257f78cc?version=1.0
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
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příchozím lékařům, kteří se ještě dostatečně neseznámili s chodem oddělení, může tato praktika 

v podstatě znemožňovat efektivní fungování a odvádění kvalitní práce. 

Poměrně početnou skupinu nelékařského zdravotnického personálu představují v současné 

době především zdravotní sestry (dříve zařazované do kategorie označované jako tzv. střední 

zdravotnický personál).191 Od 1. září 2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 201/2017 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, který mimo jiné změnil podmínky získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Nově byla vytvořena profese praktické sestry, 

která nahradila problematickou kategorii zdravotnických asistentů. 192  Odborná způsobilost 

k výkonu povolání praktické sestry je získávána především absolvováním studia zakončeného 

maturitou.193 Naopak možnosti vzniku odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry 

či dětské sestry příliš razantních změn nezaznamenaly. 

I u povolání zdravotnického pracovníka či jiného odborného pracovníka se setkáváme 

s institutem odborného dohledu či přímého vedení,194 díky kterým je např. zdravotním sestrám či 

technikům umožněno vykonávat určité činnosti ještě před dosažením požadované odborné 

způsobilosti. Na rozdíl od lékařů, kde je okruh a rozsah těchto činností ve velké míře určen 

prováděcími právními předpisy, v případě nelékařského zdravotnického personálu závisí rozsah 

vykonávané činnosti čistě na rozhodnutí školitele. Tato skutečnost riziko výskytu šikany ve vztahu 

školitel-zaškolující se pracovník v oblasti nelékařského zdravotnického personálu ještě více 

zvyšuje. 

Kromě základního hierarchického rozčlenění, které je dáno úrovní dosaženého vzdělání – 

odborné a specializované způsobilosti – je vztah nadřízenosti a podřízenosti založen dalším 

členěním uvnitř jednotlivých povolání. Mezi lékaři působícími na nemocničních odděleních 

rozlišujeme primáře (v případě klinik a ústavů hovoříme spíše o přednostech), případně též jejich 

zástupce, řadové lékaře, podléhající jejich rozhodnutí v podobě plánu operací, přidělení lékařských 

 
191  Pracovníci ve zdravotnictví. Český statistický úřad [online]. [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-

390f257f78cc?version=1.0 
192 Nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Ombudsman pro zdraví [online]. 13. 6. 2018 [cit. 2020-10-

10]. Dostupné z: https://www.ombudsmanprozdravi.cz/novy-zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich/  
193 § 21b odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 
194 § 4 odst. 4 a 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-390f257f78cc?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20534970/w-331510a3.pdf/87439c12-49e0-4fb3-822b-390f257f78cc?version=1.0
https://www.ombudsmanprozdravi.cz/novy-zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich/
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zákroků konkrétním operatérům či rozvržení služeb na ambulanci, a další neméně důležité 

zdravotnické pracovníky. Mezi zdravotními sestrami rozlišujeme vrchní či staniční sestry, řadové 

sestry, které se opět řídí jejich závaznými pokyny ohledně organizace a rozdělení jednotlivých 

úkonů, popř. další druhy zdravotních sester s přidělenými funkcemi (např. sálová sestra). 195 

Konkrétní struktura personálu záleží vždy na dané nemocnici, která ji upravuje ve svém provozním 

či organizačním řádu. Vztahy nadřízenosti a podřízenosti však existují v různých podobách 

kdekoliv, neboť by bez nich nemocnice ani jednotlivá oddělení nemohly bezproblémově a 

efektivně fungovat. 

V případě, že mezi nadřízeným a podřízeným zaměstnancem panují nesympatie, neshody 

či rivalita, mohou právě nadřízení využívat svého postavení a podřízeného zaměstnance v podstatě 

„odříznout“ od kolektivu i některých činností. Strategie izolace může mít následně dopad nejen na 

pracovní postavení zaměstnance, ale také na vzájemné vztahy mezi kolegy (šikanovaný 

zaměstnanec není zván na přátelská setkání, oficiální firemní akce, není mu udělováno slovo na 

poradě apod.).196 Takový přístup je zejména z dlouhodobého hlediska velmi obtížně snesitelný a 

může vést až k „dobrovolnému“ ukončení pracovního poměru. 

Zdravotníci mimo jiné pracují ve velmi stresujícím a napjatém prostředí, kde se navíc 

v posledních letech setkáváme s akutním nedostatkem personálu. Na druhou stranu nároky, které 

jsou na zdravotnické profese kladeny, se neustále zvyšují. Výskyt šikany ve zdravotnictví tak ve 

srovnání s dalšími problémy bývá velmi často bagatelizován a není mu věnována adekvátní 

pozornost. „Nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitní péče je však také dobrá úroveň 

komunikace mezi jednotlivými členy týmu. Společným cílem všech by pak měl být především 

„spokojený pacient“.“197 

V roce 2011 byl proveden průzkum u 75 respondentů (zdravotních sester) 

z nejmenovaných zdravotnických zařízení v České republice. Průzkum realizovaný formou 

 
195 BOŘECKÁ, Hana a Ivana KRABATSCHOVÁ, FLORIÁN, Jindřich a Jaroslav ŠÍMA, ed. Provozní řád: Provozní 

řád interního oddělení – lůžková část. Nemocnice Český Krumlov [online]. 1. 9. 2012 [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7& 

ved=2ahUKEwjN5IH65dXoAhXNyaQKHRD3BN0QFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vhodneuverej

neni.cz%2Findex.php%3Fm%3Dxenorders%26h%3Dorderdocument%26a%3Ddownload%26document%3D30816

8%26token%3D&usg=AOvVaw2a2h0h7QodfG1ECjk4puzI  
196 DOLEŽALOVÁ, Milena. Mobbing ve zdravotnických zařízeních. Florence: časopis moderního ošetřovatelství 

[online]. 2011, roč. 7, č. 6. ISSN 1801-464X. Dostupné z: https://issuu.com/ 

ambitmedia/docs/06_2011/26 
197 DOLEŽALOVÁ, Milena. Mobbing ve zdravotnických zařízeních. Florence: časopis moderního ošetřovatelství 

[online]. 2011, roč. 7, č. 6. ISSN 1801-464X. Dostupné z: https://issuu.com/ 

ambitmedia/docs/06_2011/26 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjN5IH65dXoAhXNyaQKHRD3BN0QFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vhodneuverejneni.cz%2Findex.php%3Fm%3Dxenorders%26h%3Dorderdocument%26a%3Ddownload%26document%3D308168%26token%3D&usg=AOvVaw2a2h0h7QodfG1ECjk4puzI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjN5IH65dXoAhXNyaQKHRD3BN0QFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vhodneuverejneni.cz%2Findex.php%3Fm%3Dxenorders%26h%3Dorderdocument%26a%3Ddownload%26document%3D308168%26token%3D&usg=AOvVaw2a2h0h7QodfG1ECjk4puzI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjN5IH65dXoAhXNyaQKHRD3BN0QFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vhodneuverejneni.cz%2Findex.php%3Fm%3Dxenorders%26h%3Dorderdocument%26a%3Ddownload%26document%3D308168%26token%3D&usg=AOvVaw2a2h0h7QodfG1ECjk4puzI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjN5IH65dXoAhXNyaQKHRD3BN0QFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vhodneuverejneni.cz%2Findex.php%3Fm%3Dxenorders%26h%3Dorderdocument%26a%3Ddownload%26document%3D308168%26token%3D&usg=AOvVaw2a2h0h7QodfG1ECjk4puzI
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
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nestandardizovaného dotazníku poukázal na výskyt šikany na pracovišti (v daném případě formou 

mobbingu) u 42 dotázaných, přičemž drtivá většina odpověděla, že její řešení by s největší 

pravděpodobností nemělo cenu, zvýšilo by napětí v práci či negativně ovlivnilo pracovní působení 

zdravotníka. Mezi nejčastější přístup nadřízených pak respondenti zařadili především požadavek, 

aby byl problém vyřešen mimo práci, nebo jeho úplné přehlížení. Zorganizování kolektivní porady 

za účelem konstruktivní debaty uvedla pouze 3 % dotázaných.198 

 

7.2.2. Jak se šikaně ve zdravotnictví bránit 

Přestože šikana mezi lékaři není vyloučena, v praxi se na mě v mnohem větší míře obracejí 

právě zdravotní sestry, a to zejména ty nově nastupující do již zaběhnutého a ustáleného kolektivu, 

do kterého je poměrně problematické se začlenit. Nelékařský zdravotnický personál je tvořen 

především z ženského kolektivu, ve kterém velmi často panuje specifická rivalita, vzájemná 

nevraživost a závist. V důsledku velkého tlaku, který je na příchozí zdravotní sestry vyvíjen, a 

nemožnosti nalézt v neznámých kolegyních oporu se tak šikanované zaměstnankyně často raději 

uchýlí k výpovědi nebo přestupu na jiné pracoviště.199 

Na rozdíl od policistů a vojáků z povolání není šikana ani zákaz nerovného zacházení 

v oblasti zdravotnictví upraven žádným speciálním právním předpisem. Zdravotnický personál je 

tak v případě střetu se šikanou odkázán na obecnou úpravu v podobě oznámení nadřízenému, 

stížnosti zaměstnavateli, podnětu na inspektorát práce či Českou lékařskou komoru, podání žaloby 

nebo trestního oznámení.200 Obecně lze říci, že se současná právní úprava orientuje spíše na špatné 

zacházení ve vztahu zdravotník-pacient, nikoliv mezi zdravotníky navzájem.201 

Zejména nově nastupujícím zdravotníkům a lékařům či mladým medikům nezbývá než 

doporučit, aby vždy před nástupem do zaměstnání nebo praxe požádali o vysvětlení nezbytných 

postupů a činností, které od nich jsou požadovány. Na samém začátku je lepší spíše pozorovat 

 
198 Tamtéž 
199 VENGLÁŘOVÁ, Martina a Vladimíra NOVOTNÁ. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Vyd. 2. 

Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. 
200  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
201 Část osmá a část třináctá zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
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chod daného oddělení a nevrhat se bezhlavě do řešení nastalé situace.202 Všichni zaměstnanci 

zdravotnického zařízení by k sobě měli zachovávat přátelský, či alespoň bezproblémový přístup a 

nepovyšovat se jeden nad druhého. V případě, že se přece jen šikana na pracovišti objeví, neměla 

by být opomíjena. Šikanovaní zaměstnanci či svědci šikanózního jednání mají i přes absenci 

zvláštní právní úpravy k dispozici poměrně velké množství nástrojů, jak proti šikaně bojovat. 

 

7.3. Šikana pedagogických pracovníků 

Dalším prostředím, ve kterém je šikana ve velké míře zaznamenávána, je bezpochyby 

prostředí školské. Její nejčastější formou je zejména šikanování mladších žáků staršími, nadaných 

a inteligentních žáků těmi méně úspěšnými či žáků určitým způsobem odlišných (např. barva pleti, 

náboženské vyznání, zdravotní postižení, styl oblékání). Často se také setkáváme s procesem 

„začleňování“ mladších či nově příchozích studentů do skupiny starších a zkušenějších, jehož 

součástí je jakýsi přijímací rituál (plnění nepříjemných úkolů, tolerování psychických či fyzických 

útoků apod.). 203  Neustále však přibývá případů šikany pedagogických pracovníků ze strany 

studentů a v neposlední řadě také šikana těchto pracovníků v podobě mobbingu, bossingu, 

staffingu či chairingu. S ohledem na tematické zaměření této práce se nadále věnuji pouze šikaně 

pedagogických pracovníků jejich kolegy (mobbing, chairing), nadřízenými (bossing), popř. též 

šikaně nadřízených pedagogických pracovníků ze strany podřízených (staffing). 

 

7.3.1. Formy šikany pedagogických pracovníků 

Pojem pedagogický pracovník, definovaný zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nezahrnuje pouze učitele, ale veškeré osoby přímo 

působící na vzdělávaného a uskutečňující jeho výchovu a vzdělávání.204 K těmto osobám tak 

řadíme také např. vychovatele, psychology či trenéry. 205  Předpoklady pro výkon činnosti 

 
202 DOLEŽALOVÁ, Milena. Mobbing ve zdravotnických zařízeních. Florence: časopis moderního ošetřovatelství 

[online]. 2011, roč. 7, č. 6. ISSN 1801-464X. Dostupné z: https://issuu.com/ 

ambitmedia/docs/06_2011/26 
203 BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9. 
204 § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
205 § 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
https://issuu.com/ambitmedia/docs/06_2011/26
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pedagogických pracovníků platí pro všechny stejné,206 zatímco získávání odborné kvalifikace je 

pro konkrétní pedagogické pracovníky upraveno zvlášť v závislosti na požadované úrovni 

vzdělání a délce praxe. Přestože šikana není zcela vyloučena u žádného pedagogického 

pracovníka, považuji za zcela zásadní zmínit, že v praxi se na mne s žádostí o radu obracejí 

zejména učitelé a vychovatelé, kteří se terčem šikany stávají nejčastěji. Ne nadarmo se říká, že je 

škola základ života, avšak kvalitní fungování školského systému a vzdělávání budoucích generací 

mohou být právě výskytem šikany významně negativně ovlivněny. 

Tradiční příklad šikany pedagogických pracovníků lze spatřovat v neshodách mezi 

učitelem a ředitelem školského zařízení, ve kterém učitel působí, a v následném využívání 

nadřízenosti ředitele a jeho možnosti „nepohodlného“ zaměstnance raději propustit či mu 

neprodloužit pracovní smlouvu na dobu určitou, namísto vyslyšení mnohdy konstruktivní a 

oprávněné kritiky ze strany vyučujícího a vedení smysluplného dialogu. „Výsledkem je situace, 

kdy řada kvalitních učitelů raději ze školství odchází – a to je škoda zejména pro žáky. Problém 

je, že ředitelé dávají přednost loajalitě před kvalitou.“ Efektivní kontrolní mechanismy, 

upozorňující na takové jednání nadřízeného-ředitele, však absentují.207 

Vyloučena není ani šikana nadřízeného-ředitele ze strany jeho podřízeného zaměstnance, 

popř. skupiny těchto zaměstnanců (staffing).208 Pedagogičtí pracovníci mohou pro šikanování 

nadřízeného využít také spolupráci s rodiči žáků, kteří se následně na ředitele školy obracejí např. 

skrze stížnosti na chod a vedení zařízení, učiněná rozhodnutí či skrze zahlcující nebo útočné 

dotazy.209 Tento postup vyvíjí na vedení školy velký tlak a v případě, že se v pozici ředitele 

nachází osoba nezvládající svou vedoucí úlohu, které se nedaří zjednat nápravu, může situace 

vyústit až v „dobrovolnou“ rezignaci. 

Problémem nadále zůstává také výskyt šikany mezi učiteli, pedagogy či vychovateli, 

přičemž hlavní roli již nehraje zneužívání vztahu nadřízenosti a podřízenosti, ale zejména 

nesouhlas s výukovými metodami kolegů, kariérní souboj nebo úsilí o zisk pracovního místa / 

 
206 § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
207  ŠVANCAR, Radmil. Sborovna jako místo děsu. Učitelské noviny [online]. Červen 2005 [cit. 2020-10-10]. 

Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3006  
208  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti 
209  ŠVANCAR, Radmil. Sborovna jako místo děsu. Učitelské noviny [online]. Červen 2005 [cit. 2020-10-10]. 

Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3006 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3006
https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3006


67 

 

zařazení. Ve školském zařízení se často vyskytují učitelé s různým přístupem k výuce – někteří 

upřednostňují klasický výklad a spíše pasivní formu předávání informací svým žákům, jiní se 

naopak snaží do výuky začlenit inovativní postupy, učinit ji pro studenty zajímavější a informace 

zprostředkovávat interaktivní formou.210 Přestože v každém přístupu lze spatřovat řadu výhod a 

nevýhod a vždy také záleží na možnostech, které daný předmět pro výuku nabízí, obecně lze říci, 

že netradiční a mnohdy zábavné formy výuky bývají ze strany studentů mnohem více diskutovány, 

vyzdvihovány a pedagog se pro žáky stává oblíbeným. Z těchto důvodů pak mohou mezi učiteli 

s odlišnými metodami vzdělávání panovat značné neshody, vedoucí až k rozšiřování pomluv, 

vyčleňování z kolektivu či podávání stížností k nadřízenému. Mimo jiné mohou rivalita a 

vzájemné nesympatie mezi pedagogickými pracovníky vznikat také na základě věkového rozdílu 

a s tím spojených možností a schopností výuky a komunikace se studenty.211 

Podobně jako je tomu ve zdravotnických zařízeních, i v těch školských bývá zavedena jistá 

praxe – zaběhnutý řád – do kterého občas nastupují noví zaměstnanci. Ať se již jedná o mladé, 

čerstvě vystudované pedagogické pracovníky bez předchozí praxe či o pracovníky přestupující 

z jiného zařízení, začlenění do nového kolektivu může být poměrně obtížné. Mladí absolventi 

pedagogických fakult často přichází s inovativními přístupy a s touhou začlenit do výuky veškeré 

poznatky získané během svých studií, což se ne vždy setkává s pozitivními reakcemi na straně 

zkušených pedagogů, kteří již využívají své osvědčené (mnohdy konzervativní) metody. 

Komplikace může taktéž způsobit přejímání třídy po některém z kolegů, adaptace na odlišné 

výukové metody, na které byla dotyčná třída doposud zvyklá, i jejich případná změna.212 

Přestože šikana ve školství ve formě mobbingu, bossingu, chairingu a příp. také staffingu 

představuje fenomén, se kterým se školská zařízení potýkají již řadu let, jedná se zároveň o oblast, 

která stále nebyla komplexně zmapována. V roce 2011 publikoval pedagog a vědecký pracovník 

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. alarmující výsledky několikaletého výzkumu výskytu šikany 

v podobě mobbingu a bossingu na českých základních školách.213  Dotazníku se zúčastnilo celkem 

1103 respondentů (učitelů), přičemž zkušenosti se šikanou potvrdilo 29,7 % z nich.214 

 

 
210 PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 978-80-7254-474-5. 
211 Tamtéž 
212 PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 978-80-7254-474-5. 
213 ČECH, Tomáš. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol: škola a zdraví pro 21. století. Brno: 

Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2011. ISBN 978-80-210-5448-6. 
214 Tamtéž 
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7.3.2. Možnosti obrany proti šikaně pedagogických pracovníků  

Ani v případě šikany ve školství bohužel nelze hovořit o dostačující právní úpravě. Od září 

roku 2017 zakotvila novela školského zákona mimo jiné právo pedagogických pracovníků na 

zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 

fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných 

zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou s pedagogickými pracovníky v přímém kontaktu ve 

škole.215 Přijetím této novely jednoznačně došlo k posílení ochrany pedagogických pracovníků 

před šikanou, avšak stávající formulace předmětného ustanovení školského zákona směřuje spíše 

k ochraně před šikanou ze strany studentů,216 nikoliv ze strany kolegů či nadřízených. 

Jednu z možností, jak zajistit nápravu, představuje pro pedagogické pracovníky záznam 

v inspekční zprávě, protokolu o kontrole či tematické zprávě, které jsou vyhotovovány na základě 

prováděné inspekční činnosti ze strany České školní inspekce.217 Jestliže takový záznam obsahuje 

zmínku o problémech v rámci interpersonálních vztahů, je ředitel školy, resp. její zřizovatel 

povinen přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě.218 Pokud tato 

povinnost není dodržena, dopouští se ředitel školy, resp. její zřizovatel přestupku, za který je 

možné uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.219 Činnost České školní inspekce se však v současné 

době mnohem více orientuje na kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplňování 

školního vzdělávacího programu či na jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím 

programem.220 

Dále se mohou pedagogičtí pracovníci obrátit na odbory, pokud tyto při školním zařízení 

existují a působí. Ani odbory však v oblasti šikany a diskriminace na pracovišti nemají k dispozici 

velké množství efektivních nástrojů. V případě střetu se šikanou je tak pedagogický pracovník 

nadále odkázán na obecnou úpravu v podobě oznámení nadřízenému, stížnosti zaměstnavateli, 

podnětu na inspektorát práce, podání žaloby nebo trestního oznámení.  

 
215 § 22a písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
216 Od září budou učitelé lépe chráněni před šikanou. MŠMT [online]. 31. 8. 2017 [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou  
217 § 174 odst. 10 písm. a) až c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
218 § 175 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
219 § 182a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
220 § 174 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou
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8. Aktuální iniciativy v oblasti šikany na pracovišti 

8.1. Národní iniciativy 

I přes skutečnost, že je mentální zdraví zaměstnanců stále aktuálnější a přibývá tedy aktivit 

a uvědomělých zaměstnavatelů, dle vyjádření Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) jsou 

duševní problémy na pracovišti v České republice stále do značné míry opomíjeny.221 Pomoci 

změnit danou situaci k lepšímu by měly preventivní programy vytvořené pod záštitou Ministerstva 

zdravotnictví. Jedná se zejména o program Národní strategie Zdraví 2020, který má za cíl 

implementovat celosvětový program WHO v České republice,222 v jehož rámci byl vypracován 

také návrh reformy péče o duševní zdraví s názvem Národní akční plán pro duševní zdraví, ve 

kterém je jedna část věnována právě problematice duševního zdraví zaměstnanců. Kromě toho 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Českou televizí 3 dvouminutové edukační 

pořady, a právě jeden z nich zaměřilo na téma duševního zdraví.223 

Další významnou národní iniciativou v oblasti mentálního zdraví zaměstnanců je soutěž o 

titul Podnik podporující zdraví, která je pořádaná Státním zdravotním ústavem opět ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví. Tato soutěž probíhá v České republice již od roku 2005 a mohou 

se jí zúčastnit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem 

hodnocení je nejen úroveň povinné péče o zaměstnance daná legislativou, ale také nadstavbová 

opatření. 224 

 

8.2. Zahraniční iniciativy 

Co se týká zahraničních iniciativ v oblasti mentálního zdraví a šikany na pracovišti, 

jednoznačně dominují snahy Evropské unie a jejích jednotlivých orgánů, které duševní zdraví 

a pohodu pracovní síly a předcházení šikaně na pracovišti chápou jako důležitý problém na 

 
221 WINKLER, Petr a Miroslava JANOUŠKOVÁ. Světový den duševního zdraví upozorňuje na duševní problémy na 

pracovišti, v Česku je problematika opomíjená. Národní ústav duševního zdraví [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné 

z: https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-den-duseveniho-zdravi.pdf 
222 Informace o stavu realizace Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období 

říjen 2017 - září 2018. MZČR [online]. 8. 11. 2018, editováno 14. 11. 2018 [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/informace-o-stavu-realizace-zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-

podpory-zd_16291_3016_5.html  
223Hlídejte si své zdraví. MZČR [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlidejte-si-

sve-zdravi_16374_860_1.html  
224 Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2019. Státní zdravotní ústav [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-o-titul-podnik-podporujici-zdravi-roku-2019  

https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-den-duseveniho-zdravi.pdf
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/informace-o-stavu-realizace-zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zd_16291_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/informace-o-stavu-realizace-zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zd_16291_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlidejte-si-sve-zdravi_16374_860_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlidejte-si-sve-zdravi_16374_860_1.html
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-o-titul-podnik-podporujici-zdravi-roku-2019
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evropských pracovištích. Evropská unie si tak klade za cíl poskytnout návodné informace pro 

zaměstnavatele, zaměstnance a všechny ostatní zainteresované subjekty, které napomohou ke 

zlepšení duševního zdraví zaměstnanců, přispějí k vytvoření integrovaného rámce podpory 

duševního zdraví zaměstnanců a ukáží příklady správné praxe.225 

Dalšími prostředky evropské podpory mentálního zdraví zaměstnanců jsou také regulační 

nástroje v podobě směrnic, úmluv či deklarací a právně nevynutitelné politické iniciativy. 

Konkrétní iniciativy Evropské unie v oblasti šikany na pracovišti budou blíže představeny 

v následujících řádcích. 

 

8.2.1. Zakotvení ochrany zaměstnanců na úrovni Evropské unie 

Na úrovní Evropské unie doposud nebyla přijata žádná obecně závazná legislativní úprava, 

která by explicitně řešila šikanu na pracovišti.226  Pokud se budeme pohybovat zcela obecně na 

poli pracovního práva, tak komunitární pracovní právo upravuje zejména dvě základní oblasti – 1) 

pracovní podmínky a 2) právo na informování pracovníků a projednávání otázek. Z hlediska 

systematiky považuji za vhodné poznamenat, že dokumenty vydávané Evropskou unií ve většině 

případů nepoužívají pojem pracovní právo, ale pracují s pojmem „sociální politika“, která zahrnuje 

nejen pracovní právo, ale také další sociální aspekty sbližující právní řády členských států. 

Ačkoliv komunitární pracovní právo neřeší otázku mobbingu a jiných forem šikany na 

pracovišti v samostatném dokumentu, v rámci první z uvedených oblastí (pracovní podmínky) 

zavádí legislativa Evropské unie mnoho mantinelů a limitů zasahujících i do problematiky šikany 

na pracovišti. Tyto mantinely a limity jednak významně ovlivňují základní parametry 

pracovněprávních vztahů ve všech členských státech, jednak tvoří základní nástroje prevence 

výskytu šikany na pracovišti. Jsou to totiž právě dané limity a minimální standardy, které 

znemožňují vytváření nepřiměřených rozdílů mezi jednotlivými zaměstnanci, tj. rozdílů, které by 

mohly být zneužívány právě coby nástroje šikany na pracovišti. 

 
225 WYNNE, Richard, Véronique DE BROECK, Karla VANDENBROEK, Stavroula LEKA, Aditya JAIN, Irene 

HOUTMAN a David MCDAID. Podpora duševního zdraví na pracovišti: Pokyny k uplatňování komplexního 

přístupu. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2017. ISBN 978-92-79-66307-9. Dostupné také z: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-

cs/format-PDF 
226 LORHO, Frank a Ulrich HILP. Bullying at work. Lucemburk: Evropský parlament. 2017. Str. 23. ISBN 92-823-

1610-6. Dostupné také z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-

01aa75ed71a1  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-01aa75ed71a1


71 

 

Základní ideje legislativní činnosti Evropské unie ve sféře sociální politiky a pracovního 

práva lze nalézt již ve Smlouvě o fungování Evropské unie, a to zejména v jejím čl. 151 a 153. 

Tam je vyjádřen cíl rozvoje lidských zdrojů, boje proti vyloučení a zejména zlepšování životních 

a pracovních podmínek. Za účelem dosažení těchto cílů pak Smlouva o fungování Evropské unie 

obsahuje ve svém čl. 153 výčet základních oblastí, ve kterých svou legislativou podporuje a 

doplňuje činnost členských států:227  

− zlepšování pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků; 

− pracovní podmínky; 

− ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru; 

− informování pracovníků a konzultace s nimi. 

Stanovených cílů Evropská unie dosahuje zpravidla vydáváním směrnic. Členské státy mají 

povinnost směrnice transponovat do svého vnitrostátního práva a ručí za jejich provádění. 

 

8.2.2. Příklady nastavení mantinelů a limitů 

Jak již bylo rozvedeno výše, legislativní činnosti Evropské unie je možné pozorovat 

zejména na mantinelech a limitech zavedených prostřednictvím směrnic, které představují 

sekundární pramen komunitárního práva. V důsledku vydávání směrnic si musely členské státy 

napříč celou oblastí pracovního práva přisvojit pravidla omezující mj. i výskyt šikany na 

pracovišti, přičemž ty nejvýznamnější směrnice v oblasti šikany budou rozebrány blíže 

v následujících řádcích. 

 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Čl. 5 směrnice Rady č. 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna hlediska týkající se práce. Směrnice tak 

 
227 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřední věstník C 326, 26/10/2012, str. 0001-0390. 

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


72 

 

adresuje široké spektrum rozmanitých zdrojů rizik pro zdraví zaměstnanců a v čl. 6 pak zavádí 

povinnost zaměstnavatelů zavést komplexní opatření pro prevenci rizik.228 

Vzhledem ke způsobu vyjádření daných povinností, kdy tyto jsou vyjádřeny velmi obecně, 

lze do nich zahrnout i povinnost vhodné organizace práce a pracovního kolektivu tak, aby byla 

zajištěna ochrana zaměstnanců před jakoukoli agresí, ať již ze strany kolegů, nadřízených, či 

podřízených. 

B. Zákaz diskriminace 

V roce 2000 byly na úrovni Evropské unie přijaty hned dvě směrnice týkající se zákazu 

diskriminace a povinnosti rovného zacházení. Jedná se o směrnici Rady č. 2000/43/ES, kterou se 

zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a 

směrnice Rady č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 

a povolání. Obě tyto směrnice se zabývají diskriminací osob, jež často bývají oběťmi šikany. 

Opět se však jedná o nepřímý nástroj předcházení šikany, kdy tato legislativní úprava má 

především za účel potírat diskriminaci založenou na určité vlastnosti dané osoby. Naproti tomu v 

případě šikany na pracovišti agrese sice směřuje k určité osobě, ale zmiňovaná vlastnost dané 

osoby (etnicita, věk, pohlaví, náboženské vyznání apod.) je spíše prostředkem agrese, nikoli jejím 

důvodem.229 I přesto, že primárním účelem těchto směrnic je zabránit diskriminaci, v důsledku 

úzké souvislosti diskriminace a šikany na pracovišti nalezneme jejich účinky i ve druhé ze 

jmenovaných oblastí. 

 

C. Pracovní doba 

Z roku 2003 pochází další ze směrnic, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. I tato směrnice má nemalý dopad na 

podmínky pracovněprávních vztahů a v oblasti šikany na pracovišti se projevuje ve smyslu dalšího 

zamezení vytváření neúměrně náročných pracovních podmínek ze strany agresorů (v tomto 

případě nadřízených), kteří prostřednictvím nadměrně dlouhé pracovní doby mohou šikanovat své 

 
228 Směrnice Rady ze dne 12. června 1989, č. 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex:31989L0391  
229 LORHO, Frank a Ulrich HILP. Bullying at work. Lucemburk: Evropský parlament. 2017. Str. 24. ISBN 92-823-

1610-6. Dostupné také z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-

01aa75ed71a1  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:31989L0391
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42f54c79-c845-11e7-9b01-01aa75ed71a1
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oběti. Jelikož nadměrná pracovní doba je uváděna jako hlavní příčina stresu, deprese a dalších 

nemoci, účelem této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti lidí. 

D. Rovné zacházení pro muže a ženy 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES, o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání si dává za cíl 

zmodernizovat a zjednodušit dosavadní legislativu týkající se rovného zacházení s muži a ženami. 

Tato směrnice výslovně zakazuje diskriminaci na základě pohlaví ve vztahu k odměně, přístupu k 

zaměstnání, odbornému vzdělání a kariérnímu postupu. 

Zásadním přínos této směrnice, s ohledem na zaměření této práce, spočívá zejména ve 

vymezení několika definic. Směrnice totiž ve svém čl. 2 odst. 1 mj. definuje: 

− „obtěžování“: nežádoucí chování související s pohlavím osoby, které má za účel nebo za 

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

pokořující nebo urážlivé atmosféry; 

− „sexuální obtěžování“: jakákoli forma nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného 

verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení 

důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé 

atmosféry;230 

 

 

 

8.2.3. Právně nezávazná iniciativa 

Vedle výše uvedených pramenů primárního a sekundárního práva Evropské unie hraje na 

poli šikany na pracovišti značnou roli i tzv. zelená kniha vydaná Evropskou komisí s cílem 

zahájení řešení v ní vytyčených problémových oblastí. Dále i ze strany významných evropských 

organizací je vynakládána aktivita, jejíž výsledky sice nejsou právně závazné pro jednotlivé 

členské státy, ale vzhledem ke své relevantnosti a k účinným nástrojům prosazování, které jsou 

svěřeny těmto organizacím, je jejich vliv neopominutelný. Jedná se zejména o autonomní rámcové 

 
230 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006, č. 2006/54/ES., o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění). Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
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dohody Evropských sociálních partnerů, Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu a na něj 

navazující iniciativy a činnosti. 

A. Zelená kniha Evropské unie 

Zelená kniha je dokument, který vydává Evropská komise k zahájení diskuzí o aktuálních 

palčivých problémech a tématech na evropské úrovni. Pro účely diskuze vybízí zelená kniha 

vybrané subjekty (ať už se jedná o jednotlivce, či kolektivní orgány) k vyjadřování svých názorů 

k problémům v ní předestřených.231 

Zelená kniha z roku 2005 „Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva: Na cestě ke strategii 

duševního zdraví pro Evropskou unii“ (dále jako „Zelená kniha“) shrnuje základní postupy pro 

zlepšování duševního zdraví obyvatelstva. Navrhuje stanovení strategie Evropské unie v této 

oblasti a jako cíl stanovuje zahájit diskusi o významu duševního zdraví pro EU, potřebě strategie 

na úrovni EU a jejích možných prioritách. Předmětná diskuse má být zahájena s evropskými 

orgány, vládami členských států, zdravotnickými odborníky, zúčastněnými stranami v jiných 

odvětvích, občanskou společností, organizacemi pacientů a v neposlední řadě rovněž s výzkumnou 

obcí.232 

Strategie, kterou Evropská komise navrhuje v Zelené knize, by se měla zaměřit na 4 styčné 

oblasti: 1) podporu duševního zdraví všech lidí; 2) preventivní opatření v boji proti duševním 

nemocem; 3) zlepšení kvality života duševně nemocných a lidí s duševním postižením 

prostřednictvím zařazení do společnosti a ochrany jejich práv a důstojnosti; a 4) rozvoj systému 

EU v oblasti informací, výzkumu a znalostí o duševním zdraví.233 

Ve vztahu k duševnímu zdraví zaměstnanců Evropská komise zdůrazňuje vliv dobrého 

duševního zdraví na pracovní kapacitu a produktivitu. Jako na jevy s opačným efektem pak 

upozorňuje na zastrašování ze strany kolegů a nevyhovující pracovní podmínky. Dále Zelená 

kniha nabízí příklady opatření ke zlepšení individuální výkonnosti a omezení stresorů na 

pracovišti:234 

 
231  Zelená kniha. Glosář shrnutí. EUR-Lex [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=cs  
232 Komise Evropských společenství. Zelená kniha: Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva – Na cestě ke strategii 

duševního zdraví pro Evropskou unii. Brusel. KOM (2005) 484. Str. 3. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS  
233 Komise Evropských společenství. Zelená kniha: Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva – Na cestě ke strategii 

duševního zdraví pro Evropskou unii. Brusel. KOM (2005) 484. Str. 3. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS 
234 Tamtéž  

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0484&qid=1488204560202&from=CS
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− aktivní účast zaměstnanců na pracovišti a kultura řízení;  

− určení pracovníků trpících duševními nemocemi;  

− úprava pracovních podmínek v souladu s potřebami zaměstnanců (např. pružná pracovní 

doba). 

Na zelenou knihu často navazuje bílá kniha, která již obsahuje legislativní návrhy na přijetí 

opatření v konkrétní oblasti. Účelem vydání bílé knihy je zahájit diskuzi s veřejností, 

zainteresovanými stranami, Evropským parlamentem a Radou s cílem dosáhnout politické 

shody.235 Bílá kniha zabývající se přímo duševním zdravím či šikanou na pracovišti však zatím 

přijata nebyla. 

B. Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu 

Jak bylo již opakovaně poukazováno napříč předchozími kapitolami, šikana na pracovišti 

se vyznačuje svou úzkou souvislostí s mentálním zdravím jejích obětí. Péče o duševní zdraví, která 

byla ještě na začátku tohoto tisíciletí ve vysoké míře stigmatizována, se v současné rušné době 

dostává do popředí společenského zájmu. Roli duševního zdraví zaměstnanců si čím dál více 

uvědomují i zaměstnavatelé, a tak se s touto problematikou setkáváme na mnoha úrovních. 

Evropská komise spolu s regionální kanceláří pro Evropu Světové zdravotnické organizace 

zahájila spolupráci řešení problémů týkajících se duševního zdraví. Tato její aktivita byla započata 

přijetím Evropského paktu za duševní zdraví, jež představuje výzvu, na jejímž základě má dojít k 

vytvoření doporučení napříč sektory zdravotnictví, školství a práce. Konkrétně se Evropský pakt 

za duševní zdraví týká pěti klíčových oblastí:236 

1. předcházení sebevraždám a depresi; 

2. duševní zdraví mládeže a vzdělávání; 

3. duševní zdraví na pracovišti; 

4. duševní zdraví u starších lidí; 

5. boj proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. 

 
235  Bílá kniha. Glosář shrnutí. EUR-Lex [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=cs  
236 Duševní zdraví v Evropě středem pozornosti. Evropská komise [online]. 13. 6. 2008 [cit. 2020-10-12]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_08_933  

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_08_933
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Spolupráce v rámci Evropského paktu za duševní zdraví vedla k vytvoření rámce pro 

činnost v oblasti duševního zdraví a pohody. Členské státy tímto způsobem mají k dispozici 

politická doporučení, jimiž by se měly při své další legislativní činnosti řídit. Uplatňování 

doporučení obsažených v Evropském paktu pro duševní zdraví podporuje Evropská komise 

prostřednictvím tzv. evropského kompasu (2015-2018), tj. zvláštního nástroje, který upozorňuje 

na otázky jako je mj. duševní zdraví v práci.237 

Ve spolupráci s ministerstvy členských států, lékaři a vědci z řady odvětví byl vytvořen 

soubor pěti dokumentů, obsahující shrnutí aktuálních údajů, politických opatření a současného 

vývoje v dané oblasti. Tyto dokumenty budou využity při provádění paktu a během série tematicky 

zaměřených konferencí, které jsou plánovány v následujících dvou až třech letech. 

C. Autonomní rámcové dohody evropských sociálních partnerů 

Mezi evropské sociální partnery patří Konfederace evropského podnikání 

(BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), 

Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK). 

Jedná se o organizace prosazující zájmy dvou protipólů na trhu práce – zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. Význam Evropských sociálních partnerů spočívá mj. v jejich nenahraditelné roli 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je tomu tak, jelikož v rámci evropského 

rozhodovacího procesu ve zmíněné oblasti musí být hned na několika stupních rozhodování 

konzultováni. Účastní se tak konzultací s Evropskou komisí a mají stěžejní postavení při 

vyjednávání všech kolektivních dohod.238 

V jednotlivých rámcových dohodách se evropští sociální partneři zavazují k tomu, že cíle 

tam vyřčené budou naplňovat a zavádět v souladu s postupy a praxí, které jsou charakteristické 

pro sociální partnery v členských státech. K tomu pak působí jak na národní úrovni, tak na úrovni 

jednotlivých sektorů hospodářství a na úrovni podnikové. 

 

 
237 Evropský parlament. Lidé žijící s depresí. What Europe Does For Me [online]. 21. 5. 2019 [cit. 2020-10-23]. 

https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/social/C04_cs.pdf  
238 COBB, Ellen Pinkos.  Workplace bullying and Harassment: New Developments in international Law. Londýn a 

New York: Routledge, 2017. Str. 15. ISBN 978-1-315-46889-1. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=QCIlDwAAQBAJ&dq=bullying+at+work+European+union&hl=cs&source=gbs_

navlinks_s  

https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/social/C04_cs.pdf
https://books.google.cz/books?id=QCIlDwAAQBAJ&dq=bullying+at+work+European+union&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.cz/books?id=QCIlDwAAQBAJ&dq=bullying+at+work+European+union&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
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Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací239 

Tato rámcová dohoda byla přijata v roce 2004 a jejím záměrem je zvýšit povědomí a 

rozšířit osvětu o stresu souvisejícím s prací. Nezabývá se násilím, obtěžováním, ani 

posttraumatickým stresem. Mezi její konkrétní cíle patří: 

− zvýšit u zaměstnavatelů, pracovníků a jejich zástupců povědomí a porozumění stresu 

spojeného s prací; 

− zaměřit pozornost na příznaky, které by mohly naznačovat problémy stresu spojeného s 

prací; 

− poskytnout zaměstnavatelům a pracovníkům rámec pro identifikaci, prevenci a případně 

zvládání problémů stresu spojeného s prací. 

O výsledcích implementace této rámcové dohody pak pojednává závěrečná zpráva z roku 

2011, která shrnuje, že implementace stanovených cílů do právních řádů jednotlivých členských 

států měla pozitivní efekt. Zejména se podařilo dosáhnout konsensu na tom, že stres spojený s 

prací je strukturální problém, který souvisí s organizací práce a který každého jednotlivce 

ovlivňuje v jiné míře. 

Dle závěrečné zprávy se i v zemích, ve kterých byla problematika stresu spojeného s prací 

dlouhodobě projednávána, podařilo v důsledku přijetí této rámcové dohody uspíšit proces 

přijímání nových opatření a zvyšování povědomí o stresu spojeném s prací. V sedmi členských 

zemích pak v souvislosti s touto rámcovou dohodou došlo k přijetí novel právních předpisů, které 

nyní explicitně zakotvují právní úpravu psychosociálních rizik a stresu. K implementaci byly v 

jednotlivých členských státech použity různorodé nástroje (specifické pro tamní zvyklosti a 

postupy) jako např. kolektivní smlouvy, dohody o doporučeních a vedení a další doplňkové 

činnosti v podobě vývoje praktických nástrojů a provádění průzkumů.240 

V České republice se však implementace setkala s obtížemi. Ačkoliv Českomoravská 

konfederace odborových svazů ve spojení se Svazem průmyslu a dopravy České republiky 

publikovala překlad této rámcové dohody, informační brožury a další edukativní materiály a 

 
239  Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací ze dne 8. října 2004. Dostupné z: 

https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_stres.pdf  
240 Evropská komise. Report on the implementation of the European social partners’ Framework Agreement on Work-

related Stress. SEC (2011)241 final. Brusel, 2011. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SE

C%282011%290241_EN.pdf  

https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_stres.pdf
https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SEC%282011%290241_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SEC%282011%290241_EN.pdf
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vydala doporučení k zakotvení problematiky prevence obtěžování a násilí do kolektivních smluv, 

dopad vynaložených aktivit zhodnotili evropští sociální partneři jako „bez významných výsledků“. 

Význam této rámcové dohody v České republice tak spočíval pouze ve zvyšování povědomí o 

dané problematice.241 

 

Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti242 

Tato rámcová dohoda z roku 2007 navazuje na již dříve uvedenou a snaží se řešit další 

problémy vyskytující se na pracovišti. Jejím hlavním účelem je prevence a řešení obtěžování a 

násilí na pracovišti a dosažení vzájemné úcty k důstojnosti druhých. Ačkoliv tato rámcová dohoda 

výslovně nezmiňuje pojem „šikana na pracovišti“, z jejího obsahu je možné dovodit 

aplikovatelnost i na tuto oblasti. Mezi její konkrétní cíle patří: 

− zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců problematice 

obtěžování a násilí na pracovišti a povědomí o ní; 

− poskytnout zaměstnavatelům, zaměstnancům a jejich zástupcům na všech úrovních rámec 

činnosti zaměřených na rozpoznávání, předcházení a vypořádávání se s problémy 

obtěžování a násilí na pracovišti. 

Kromě vytyčení cílů pak dohoda poskytuje definici „obtěžování“ a „násilí“, které bez 

dalšího odsuzuje jako zcela nepřijatelné, a to ve všech jejich formách (chování tělesné, duševní, 

sexuální povahy; jednorázové nebo soustavné chování; chování mezi kolegy, mezi nadřízenými a 

podřízenými, ze strany třetích osob; chování ve všech stupních intenzity). 

V závislosti na národní specifičnosti byla i v případě této rámcové dohody přijata celá řada 

implementačních opatření. V České republice vyjednávání o implementaci probíhalo zejména na 

podnikové úrovni, a jeho výsledek představují kolektivní smlouvy přijaté mj. v sektoru 

železničního průmyslu, chemického průmyslu, stavebního průmyslu a hutního průmyslu.243 

 
241 Evropská komise. Report on the implementation of the European social partners’ Framework Agreement on Work-

related Stress. SEC (2011)241 final. Brusel, 2011. str. 40. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SE

C%282011%290241_EN.pdf  
242  Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti ze dne 26. dubna 2007. Dostupné z: 

https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/obtezovani.pdf  
243 Evropská komise. Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and 

violence at work – Final Report. Brusel, 2015. Str. 84. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search  

https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SEC%282011%290241_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SEC%282011%290241_EN.pdf
https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/obtezovani.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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8.3. Příklady dobré praxe ze zahraničí 

Dle výzkumů Evropské unie publikovaných v listopadu roku 2014 uplatňuje jednu 

z nejaktivnějších politik v oblasti duševního zdraví britská telekomunikační společnost BT, která 

se mentálním zdravím zabývá na úrovni podpory pohody zaměstnanců a předcházení duševní tísni, 

identifikace tísně a včasných zásahů prostřednictvím online posuzování rizik stresu a odborného 

vzdělávání a také na úrovni podpory a léčby zaměstnanců s problémy souvisejícími s duševním 

zdravím.244  

Dánská společnost Hedensted Kommune podporuje mentální zdraví zaměstnanců 

prostřednictvím přístupu založeném na vyprávění. Zaměstnanci jsou během tzv. „motivačních 

dnů“ povzbuzování k vyprávění příběhů a zážitků z pracovního života, na jejichž základě 

společnost vypracovává svou podnikovou politiku založenou nikoliv na striktních pravidlech, 

nýbrž na příbězích zaměstnanců a obecných doporučeních. Španělská firma „R“ do svého 

harmonogramu zařadila individuální rozhovory mezi odborníky a zaměstnanci, jejichž cílem je 

porozumět aktuální profesní situaci zaměstnanců a dát jim pocit smysluplnosti jejich práce. V roce 

2000 pak byla v Dánsku založena společnost Creative Company, jejíž hlavní myšlenkou je 

vytvářet pracovní místa podle schopností a dovedností určité osoby, namísto přizpůsobování se již 

existující pracovní pozici. Maďarská firma Magyar Telekom pak například pro své zaměstnance 

pravidelně pořádá filmové večery, na kterých jsou promítány dokumentární filmy informující 

zaměstnance o různých stresových situacích, zdravotním postižení či domácím násilí.245 

  

 
244 WYNNE, Richard, Véronique DE BROECK, Karla VANDENBROEK, Stavroula LEKA, Aditya JAIN, Irene 

HOUTMAN a David MCDAID. Podpora duševního zdraví na pracovišti: Pokyny k uplatňování komplexního 

přístupu. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2017. ISBN 978-92-79-66307-9. Dostupné také z: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-

cs/format-PDF 
245 Podpora duševního zdraví na pracovišti: Shrnutí zprávy o příkladech správné praxe. Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci [online]. 7. 6. 2012 [cit. 2020-10-23]. ISSN 1725-7018. Dostupné z: 

https://osha.europa.eu/cs/publications/factsheet-102-mental-health-promotion-workplace-summary-good-practice-

report/view 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1358474-20f0-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
https://osha.europa.eu/cs/publications/factsheet-102-mental-health-promotion-workplace-summary-good-practice-report/view
https://osha.europa.eu/cs/publications/factsheet-102-mental-health-promotion-workplace-summary-good-practice-report/view
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9. Příklady z vlastní praxe 

Oblasti pracovního práva se aktivně věnuji již více než 12 let. Během této doby jsem se 

setkala s celou řadou klientů, jejichž problém spočíval právě v šikaně či diskriminaci na pracovišti, 

ať již ze strany kolegů či nadřízených. S potěšením však mohu uvést, že v poslední době přibývá 

též klientů-zaměstnavatelů, kteří se na mne obracejí i s žádostí o radu v oblasti prevence před 

výskytem šikany a nerovného zacházení na pracovišti. Protože praktické příklady a jejich dopady 

v praxi považuji za to nejcennější, uvádím v následující části této práce některé z případů, se 

kterými jsem se setkala. Veškeré níže uvedené informace zmiňuji v rámci mantinelů, které 

stanovují stavovské předpisy a povinnost mlčenlivosti advokáta. 

A. Bossing a neoprávněná výpověď z pracovního poměru 

Jedna z klientek se stala obětí bossingu ve velké a úspěšné nadnárodní korporaci zabývající 

se výrobou a distribucí alkoholických nápojů. Klientka byla zaměstnána na pozici „key account 

manager“. Zpočátku vycházela se svým zaměstnavatelem bez sebemenších problémů a dosahovala 

velmi dobrých pracovních výsledků. Nadřízení však klientku dlouhodobě naváděli k vědomému 

porušování předpisů na ochranu hospodářské soutěže, neboť po ní žádali, aby uzavírala ústní 

dohody s klienty společnosti a tím ovlivňovala koncové prodejní ceny výrobků společnosti, což je 

protizákonné. Vzhledem k tomu, že toto klientka soustavně odmítala, stala se obětí skutečně 

nechutných praktik svých nadřízených – především se jednalo o ponižování ve formě 

zesměšňování před ostatními kolegy včetně podřízených a stanovování nesplnitelných či 

zbytečných úkolů. 

Klientka byla např. donucena v pracovní době obejít všechny ostatní zaměstnance 

společnosti včetně podřízených, se kterými při výkonů svých pracovních povinností přicházela do 

styku, a musela si od všech vyžádat zpětnou vazbu na svou osobu (tzv. „360“). Toto v žádném 

případě nebylo ve společnosti běžnou praxí, naopak se nad tímto postupem ostatní zaměstnanci 

velmi podivovali. Jediným účelem takového incidentu bylo snížit vážnost klientky v očích jejích 

kolegů. Dále byla klientce odebrána asistentka s absurdním vysvětlením, že v rámci zvýšení 

efektivity její práce bude nadále vedle své dosud vykonávané pracovní činnosti rovněž zajišťovat 

i s tím spojené administrativní úkoly. 

Současně byla klientka dle jejího sdělení bossována ze strany vedení z důvodu 

extravagantního vzhledu, hlubokého hlasu a „vyšší hladiny testosteronu“. 
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Vše nakonec vyústilo v křivé obvinění klientky ze sexuálního obtěžování. Toho se měla 

dopustit v rámci poznávací cesty pro zaměstnance do Spojených států amerických na palubě 

letadla, kdy se po nadměrném požití alkoholických nápojů měla údajně nevhodně chovat ke svým 

mužským kolegům a sexuálně je obtěžovat. Na základě tohoto křivého obvinění byla klientce 

téměř 2 měsíce po návratu z předmětné cesty dána zcela neoprávněná výpověď ze strany 

zaměstnavatele i přesto, že žádný z kolegů včetně generálního ředitele cestujícího společně 

s klientkou jí žádné nevhodné chování ani na palubě ani později nevytýkal. 

Klientka prostřednictvím mé osoby jakožto jejího právního zástupce podala žalobu na 

neplatnost výpovědi. Přibližně měsíc po jejím podání nás však kontaktoval zaměstnavatel 

s výzvou k mimosoudnímu jednání, vědom si svého několikanásobného porušení právních 

předpisů, jehož výsledkem bylo uzavření dohody o mimosoudním vypořádání, s jejímž obsahem 

byla klientka velmi spokojena. 

B. Spor s Vězeňskou službou ČR 

V daném případě byl klient neoprávněně propuštěn ze služby v rámci Vězeňské služby ČR. 

Vězeňská služba se pokusila účelově zneužít institut přezkumu osobnostní způsobilosti 

příslušníka. V rámci právní služby bylo příslušné rozhodnutí Vězeňské služby ČR opakovaně 

úspěšně prohlášeno za protiprávní, v poslední instanci až v rámci přezkumu ze strany Ministerstva 

spravedlnosti. Případ byl medializován a vzbudil pozornost u dvou ministrů spravedlnosti. Jednalo 

se o průlomové řízení z hlediska opakovaného protiprávního jednání Vězeňské služby ČR. 

C. Obvinění ze sexuálního obtěžování a neoprávněná výpověď z pracovního poměru 

Klient byl zaměstnancem zahraniční společnosti a stal se obětí ponižování ze strany svých 

nadřízených poté, kdy vyslovil svůj nesouhlas s obchodními praktikami zaměstnavatele. Klientovi 

byla následně doručena výpověď pro údajné porušení pracovních povinností, jehož se měl dopustit 

údajným sexuálním obtěžováním ostatních kolegů. Během řízení o neplatnost výpovědi byla 

odhalena sexuální orientace klienta, a tedy rovněž účelovost obvinění ze sexuálního obtěžování na 

pracovišti. V daném případě byla uzavřeno dohoda o narovnání a klientovi byla vyplacena velmi 

vysoká finanční kompenzace. U tohoto klienta je možné konstatovat, že se jednalo nejen o šikanu 

na pracovišti, ale také o případ diskriminace z důvodu sexuální orientace. 

D. Neoprávněná výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost 
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Klient byl dlouholetým zaměstnancem zahraniční společnosti, která však s ohledem nejen 

na jeho blížící se důchodový věk, ale také nelibost nadřízeného začala bez oprávněného důvodu 

hledat na pozici klienta jeho nástupce. V uvedeném případě šlo opět o kombinaci diskriminace a 

šikany. Poté, co klient nově přijatého zaměstnance zaučil, byla mu i přes příslib zaměstnavatele 

ohledně dalšího zaměstnávání doručena výpověď pro nadbytečnost. V rámci následného soudního 

řízení zaměstnavatel opakovaně uváděl, že důvodem pro doručení výpovědi byl vysoký věk 

klienta, čímž nám velmi usnadnil důkazní pozici. Následně již nebylo třeba prokazovat výskyt 

šikany, ale postačily výpovědi žalovaného-zaměstnavatele týkající se diskriminace. 
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10. Návrhy de lege ferenda 

S ohledem na současnou právní úpravu šikany na pracovišti, kterou lze zhodnotit jako 

nedostatečnou a neumožňující jejím obětem zcela efektivní obranu, bude na následujících řádcích 

představeno několik navrhovaných změn, které navrhuji přijmout právě za účelem zajištění 

účinnější ochrany zaměstnanců před šikanou na pracovišti, zejm. před mobbingem a bossingem. 

Mezi základní právní předpisy vztahující se k oblasti diskriminace a šikany na pracovišti řadíme 

zejména Zákoník práce, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „Zákon o Veřejném ochránci práv“), Zákon o inspekci práce či zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský soudní 

řád“), upravující obecné procesní postupy na poli soukromého práva. Z tohoto důvodu jsem se 

v dané práci rozhodla zaměřit právě na výše jmenované právní předpisy a představit jejich žádoucí 

úpravy společně se stručným odůvodněním. 

A. Zákoník práce 

Platné znění Zákoníku práce neobsahuje žádné ustanovení, které by definovalo pojem 

šikany na pracovišti. S ohledem na tuto skutečnost lze jako první návrh změny bezpochyby 

navrhnout vložení ustanovení definující šikanu na pracovišti,246 a to bez ohledu na diskriminační 

povahu, tzn. bez ohledu na to, zda byla šikana prováděna z důvodu rasy, etnického původu, 

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

či světového názoru. 

V návaznosti na výše uvedenou změnu je dále dozajista možné navrhnout též začlenění 

deklarace zákazu šikany na pracovišti, obdobně jako je tomu v Zákoníku práce u rovného 

zacházení a zákazu diskriminace.247 Definice šikany na pracovišti a deklarace jejího zákazu mají 

potenciál vyvolat větší povědomí o tomto problému ve společnosti a umožnit návaznost další 

právní úpravy (např. Zákona o Veřejném ochránci práv apod.). V tomto případě se lze inspirovat 

např. francouzským zákoníkem práce L-1152-1 248  a navrhovat například následující znění 

ustanovení: 

 
246 European Agency for Safety and Health at Work. Workplace Violence and Harassment: a European Picture 

[online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC 
247 § 16 a 17 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
248  Code du travail (Version consolidée au 25 août 2020). [online]. [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
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− „Šikana na pracovišti je v pracovněprávních vztazích zakázána. Šikanou na pracovišti se 

rozumí jednání zaměstnavatele nebo jednání zaměstnance nebo společné jednání více 

zaměstnanců spočívající ve fyzickém nebo psychickém obtěžování jiného zaměstnance 

včetně navádění k takovému jednání, které může mít za následek zejména 249  zhoršení 

pracovních podmínek jiného zaměstnance, porušení či ohrožení jeho práv, snížení jeho 

důstojnosti nebo narušení jeho duševní či tělesné integrity.“ 

− „Žádný zaměstnanec nesmí být jakýmkoliv způsobem postižen za to, že se odmítl podrobit 

šikaně na pracovišti či podílet se na šikaně jiného zaměstnance nebo že šikanu na 

pracovišti ohlásil zaměstnavateli či příslušnému správnímu orgánu.“ 

Mezi další žádoucí změny současného znění Zákoníku práce lze zařadit též stanovení 

povinností zaměstnavatele předcházet šikaně na pracovišti a poskytnout pomoc zaměstnancům, 

kteří se již stali její obětí.250 Lze samozřejmě namítat, že zaměstnavatel má již v současné době 

uloženou obecnou prevenční povinnost, ale s ohledem na specifičnost a závažnost problému 

v podobě šikany na pracovišti jsem přesvědčena, že exaktní zmínění povinnosti zaměstnavatele 

proti jejímu výskytu na pracovišti by boji s touto patologií mohlo velmi výrazně pomoci. Tato 

povinnost by následně mohla být blíže vymezena podzákonným předpisem, jenž by stanovil určité 

minimum práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance včetně prevence před šikanou, pomoci 

a podpory jejích obětí a postupů řešící šikanu na pracovišti – zaměstnavatelé by však mohli 

přijmout vnitřním předpisem i vyšší standardy ochrany zaměstnance. Navrhované ustanovení by 

mohlo znít např. takto: 

− „Zaměstnavatel je povinen přijmout veškerá nezbytná opaření k zamezení šikany na 

pracovišti a poskytnout pomoc zaměstnancům, kteří se stali obětí šikany na pracovišti.“ 

Je k zamyšlení, zda by nebylo dále vhodné k takto obecně definované povinnosti 

zaměstnavatele uvést též demonstrativní výčet opatření, která by měl zaměstnavatel za účelem 

boje proti šikaně na pracovišti přijmout, jako např. vytvoření funkce firemního ombudsmana, 

zavedení compliance programů či knihy/linky důvěry. 

 
249 Tato varianta obsahuje pouze demonstrativní výčet, lze ale stanovit například i takto: „…které může mít za následek 

zhoršení pracovních podmínek jiného zaměstnance, porušení či ohrožení jeho práv, snížení jeho důstojnosti nebo 

narušení jeho duševní či tělesné integrity anebo jakýkoliv jiný zásah do práv jiného zaměstnance“. Tato definice by 

však mohla být vnímána jako příliš široká. Navíc jakýkoliv jiný zásah do práv podle mého názoru pokrývá porušení 

či ohrožení práv (resp. oslabení práv). 
250 THOMAS, Philippe. French Law Prohibiting Bullying in the Workplace. [online] [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

http://www.thehrdirector.com/business-news/diversity_and_equality/french-law-prohibiting-bullying-in-the-

workplace/.  

http://www.thehrdirector.com/business-news/diversity_and_equality/french-law-prohibiting-bullying-in-the-workplace/
http://www.thehrdirector.com/business-news/diversity_and_equality/french-law-prohibiting-bullying-in-the-workplace/
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V neposlední řadě je též možné navrhovat stanovení povinnosti zaměstnavatele odčinit 

zaměstnanci nemajetkovou újmu, a to i v penězích, pokud se zaměstnavatel sám dopustí šikany na 

pracovišti nebo pokud zanedbá svoji povinnost předcházet šikaně na pracovišti a poskytovat 

pomoc zaměstnancům, kteří se stali její obětí (tedy i v případě mobbingu, pokud zaměstnavatel 

neučiní dostatečná opatření, aby mu zabránil). 

Mimo jiné je možné navrhovat zakotvení práva zaměstnance obrátit se na Veřejného 

ochránce práv, případně na jiný mimosoudní orgán, jenž by se zabýval podněty zaměstnanců právě 

v souvislosti se šikanou na pracovišti. 

B. Zákon o Veřejném ochránci práv 

Dle současného znění Zákona o Veřejném ochránci práv je možné se na ombudsmana 

obrátit zejména v případech, kdy zde existuje podezření, že úřady nejednají správně či podle práva. 

Působnost Veřejného ochránce práv je tak primárně zaměřena na veřejné instituce jako jsou např. 

ministerstva, úřady práce a inspektoráty práce, stavební úřady či dětské domovy a výchovné 

ústavy. Ombudsman mimo jiné navštěvuje místa, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě 

(léčebné ústavy, věznice apod.), a nabízí svou pomoc při podezření na diskriminaci či nerovné 

zacházení.251 S ohledem na tuto skutečnost se jako žádoucí změna jeví též rozšíření působnosti na 

věci týkající se ochrany před šikanou na pracovišti. 

Alternativu k výše uvedenému představuje též možnost přijetí zcela nového zákona, 

svěřujícího působnost v oblasti šikany na pracovišti jinému mimosoudnímu orgánu. Takový 

právní předpis by následně upravoval zejména řízení před tímto orgánem a možnost dalšího 

přezkumu výsledku tohoto řízení (správního či soudního). 

V návaznosti na rozšiřování působnosti ombudsmana v oblasti šikany na pracovišti lze dále 

navrhovat také zakotvení práva Veřejného ochránce práv podat návrh na zahájení řízení o zrušení 

zákona či jeho jednotlivých ustanovení. Tato změna by se následně promítla též do znění zákona 

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost uvádím, že právě 

 
251 Ombudsman aneb veřejný ochránce práv: co dělá a co ne? Ombudsman: Veřejný ochránce práv [online]. Kancelář 

veřejného ochránce práv, 2018 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Ombudsman.pdf  

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Ombudsman.pdf
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tento návrh se objevil již v navrhované novele Zákona o Veřejném ochránci práv v roce 2015,252 

avšak po 3. čtení v Poslanecké sněmovně byl vzat zpět.253 

Další možnost zvýšení efektivní ochrany před šikanou na pracovišti představuje též 

ustanovení práva Veřejného ochránce práv podat tzv. veřejnou žalobu ve věcech šikany na 

pracovišti. Ombudsman by se prostřednictvím tohoto nástroje mohl domáhat žalobou k soudu proti 

zaměstnavateli upuštění od šikany a nápravy závadného stavu, pokud by se šikana mohla dotknout 

většího nebo neurčitého počtu osob anebo pokud by tím mohl být vážně ohrožen veřejný zájem. 

Obdobný návrh obsahovala již výše uvedená novela Zákona o Veřejném ochránci práv v případě 

porušení práva na rovné zacházení nebo diskriminace.254 Tuto změnu by bylo následně vhodné 

promítnout též do Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a též zákona č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů tak, jak činí předmětná novela zákona o Veřejném 

ochránci práv v případě rovného zacházení a diskriminace. Díky přijetí této změny by bylo 

umožněno řešit problém šikany na pracovišti plošně, pokud by se šikana u konkrétního 

zaměstnavatele týkala většího počtu osob. 

C. Zákon o inspekci práce 

Co se týče změny Zákona o inspekci práce, žádoucí změnu zde představuje zejména přijetí 

ustanovení, které by vymezilo skutkovou podstatu přestupku, resp. správního deliktu šikany na 

pracovišti v návaznosti na jeho definici navrhovanou výše v rámci úprav Zákoníku práce a 

stanovilo též adekvátní postih. 

D. Občanský soudní řád 

V případech bossingu by bylo vhodné v Občanském soudním řádu stanovit obrácené 

důkazní břemeno, jako je tomu v současnosti u tzv. diskriminačních žalob. Pokud žalobce uvede 

před soudem takové skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé 

nebo nepřímé diskriminaci, je následně žalovaný povinen dokázat, že k porušení zásady rovného 

zacházení nedošlo.255 

 
252 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. In: Sněmovní tisk. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015, 379/0. 
253 Sněmovní tisk 379: Novela z. o Veřejném ochránci práv – EU. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

[online]. Praha, 2015 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=379  
254 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. In: Sněmovní tisk. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015, 379/0. 
255 § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=379
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Případy mobbingu jsou však v otázce změn Občanského soudního řádu komplikovanější, 

neboť by stanovení obráceného důkazního břemene pro žalovaného zaměstnance mohlo být 

zneužíváno. Vhodným řešením by mohlo být zejména stanovení obráceného důkazního břemene 

pro zaměstnavatele, pokud by z jeho strany došlo k zanedbání povinnosti v souvislosti s ochranou 

před šikanou na pracovišti v návaznosti na změny Zákoníku práce či přijetí podzákonného 

předpisu, navrhované výše. Takové ustanovení by poté mohlo znít např. takto: 

− „Pokud žalobce ve sporu s žalovaným, který byl nebo je jeho zaměstnavatelem, uvede před 

soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že žalovaný se vůči žalobci dopustil šikany na 

pracovišti nebo že žalovaný porušil svoji povinnost přijmout veškerá nezbytná opatření 

k zamezení šikaně na pracovišti či povinnost poskytnout pomoc zaměstnancům, kteří se 

stali její obětí, je žalovaný povinen dokázat, že se takového jednání nedopustil.“ 

E. Odůvodnění potřeby přijetí nové úpravy 

První krok, který je však v této oblasti třeba učinit, je samotná medializace tématu šikany 

na pracovišti, aby společnost získala větší povědomí o tomto problému a o možnostech jeho řešení. 

K tomu by mohlo přispět též definování pojmu šikany na pracovišti v Zákoníku práce. 

Argumentace přijetí zvláštní právní úpravy ochraňující zaměstnance před šikanou na 

pracovišti by měla zdůraznit jak zájmy zaměstnanců, tak samotných zaměstnavatelů. Z mého 

pohledu je nezbytné přesvědčit o výhodách a přínosech těchto změn též zaměstnavatele. V této 

souvislosti je tedy nezbytné upozornit zaměstnavatele také na negativní důsledky šikany na 

pracovišti pro zaměstnavatele, přičemž lze jmenovat např. vznik nezdravé pracovní atmosféry na 

pracovišti a s tím související nižší produktivitu zaměstnanců i celé společnosti, vyšší míru 

nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, větší fluktuaci zaměstnanců a s tím související zvýšení 

nákladů zaměstnavatele na hledání nových kvalitních zaměstnanců na uvolněná pracovní místa či 

ztrátu dobrého jména zaměstnavatele a tím i obchodních partnerů, sponzorů apod.256 

 

10.1. Příklady zahraničních právních úprav 

S ohledem na skutečnost, že v některých evropských zemích již diskriminace a šikana na 

pracovišti nepředstavují jen pojmy, které lze vykládat různě, ale naopak konkrétní právní termíny 

 
256 European Agency for Safety and Health at Work. Workplace Violence and Harassment: a European Picture. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
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s pevně zakotvenou zákonnou definicí a společně s tím v právních předpisech nalezneme též 

předepsané postupy ze strany zaměstnavatele i zaměstnance, uvádím níže stručný přehled 

zahraničních právních úprav v oblasti šikany na pracovišti a nerovného zacházení. Osobně jsem 

toho názoru, že bychom v těchto příkladech mohli nalézt inspiraci pro přijetí právní úpravy šikany 

na pracovišti, konkrétních povinností zaměstnavatele, práv zaměstnanců a možností obrany také 

v České republice. 

A. Francie 

Francouzský zákoník práce257 v čl. L1152-1 a v čl. L1152-4 stanoví zákaz podrobovat 

zaměstnance opakovanému obtěžování, jehož cílem je (nebo které vyúsťuje ve) zhoršení 

pracovních podmínek a jehož účelem je omezit práva zaměstnance a snížit jeho důstojnost, narušit 

jeho psychické nebo mentální zdraví, nebo ohrožovat jeho profesionální rozvoj. Agresorem přitom 

nemusí být pouze osoba nadřízená, ale i osoba podřízená. 

Mimo jiné francouzský zákoník práce v čl. L1132-1 stanovuje též povinnost vedoucích 

pracovníků realizovat prevenci psychického obtěžování na pracovišti prostřednictvím všech 

nezbytných opatření. Obtěžování na pracovišti může být také řešeno v souladu s antidiskriminační 

legislativou. 

B. Finsko 

Zákon č. 738/2002, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů258 

obsahuje zvláštní ustanovení týkající se ochrany před násilím a obtěžováním na pracovišti. Jedná 

se tedy o ukázkový případ zakotvení ochrany zaměstnanců před šikanou na pracovišti v právním 

předpisu rozdílném od zákoníku práce. 

V ustanovení § 27 tohoto finského zákona nalezneme úpravu prevence před obtěžováním 

na pracovišti. Pracovní podmínky musí být upraveny tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv násilí 

či obtěžování na pracovišti. Ustanovení § 28 dále stanoví, že pokud dojde k obtěžování na 

pracovišti, je zaměstnavatel povinen přijmout veškerá opatření směřující k nápravě situace. Zákon 

také stanoví povinnost zaměstnanců vyvarovat se na pracovišti chování, které by mohlo vyústit v 

obtěžování či násilí. 

 
257  Code du travail (Version consolidée au 25 août 2020). [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 
258  Työturvallisuuslaki (Occupational Safety and Health Act). [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: 

https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020738_20060053.pdf  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020738_20060053.pdf
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C. Norsko 

Norský zákon o pracovním prostředí259 v ustanovení § 4-3 stanoví, že zaměstnanci nesmí 

být předmětem obtěžování nebo jiného nevhodného zacházení. „Cílem tohoto zákona je především 

zajistit bezpečné podmínky zaměstnávání, bezpečné pracovní prostředí a smysluplnou pracovní 

situaci pro všechny zaměstnance.“260 Obtěžováním se dle tohoto zákona mají na mysli situace, 

kdy osoba dlouhodobě zažívá přehlížení, negativní reakce, které jsou neopodstatněné a ofenzivní. 

Současně musí platit, že se osoba vystavená takovému obtěžování nachází v psychologicky slabší 

pozici než útočník. 

D. Švédsko 

Dle zákona o ochraně zaměstnání261 je ve Švédsku po zaměstnavateli vyžadováno provádět 

opatření zabraňující obtěžování či jinému závadnému chování, a také to, aby zajistil, že 

pronásledování a obtěžování nebude na pracovišti akceptováno. Zaměstnavatel je povinen vytvořit 

systém pro detekování závadného chování a pro nápravu. Musí aktivně přijímat opatření k 

nápravě, pokud dojde k projevům závadného chování, a to včetně zahájení vyšetřování. 

Zaměstnavatel musí vytvořit nástroje pro pomoc obětem obtěžování. 

E. Belgie 

Belgie v současné době prostřednictvím zákona neupravuje násilí na pracovišti, upravuje 

však obtěžování. Belgie obdobně jako většina zemí Evropské unie přijala definici obtěžování 

obsaženou v evropských směrnicích.262 Podle platné právní úpravy jsou zaměstnavatelé povinni 

zabránit projevům obtěžování na pracovišti. Obtěžování je definováno jako nevhodné chování vůči 

druhé osobě, které trvá určitou dobu a jehož cílem je narušení psychické nebo fyzické integrity 

osoby při výkonu její práce. Jde o chování, které je ohrožující, nepřátelské nebo útočné. 

F. Dánsko 

 
259 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (Act relating to working environment, 

working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)). [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné 

z: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62 
260 Norsko. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci [online]. EU-OSHA [cit. 2020-10-30]. 

Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/national-focal-points/norway  
261  Lag (1982:80) om anställningsskydd. [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-

anstallningsskydd_sfs-1982-80 
262 European Commision, Eouropean network of legal experts in gender equality and non – discrimination, A 

comparative analysis of non – discrimination law in Europe. European Union, 2017, 153 p., ISBN 978-92- 

79-75353-4. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.equalitylaw.eu/downloads/4489-a-comparative-analysis-

ofnon-discrimination-law-in-europe-2017-pdf-1-35-mb  

https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62
https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/national-focal-points/norway
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4489-a-comparative-analysis-ofnon-discrimination-law-in-europe-2017-pdf-1-35-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4489-a-comparative-analysis-ofnon-discrimination-law-in-europe-2017-pdf-1-35-mb
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Podle dánského zákona o pracovním prostředí263 musí být veškerá činnost na pracovišti 

organizována a plánována tak, aby byla zaručena bezpečnost a zdravotně nezávadné pracovní 

podmínky. Zaměstnavatelé musí zabránit takovému chování jednotlivce nebo skupiny, které 

jiného zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců ohrožuje a proti němuž se nemohou sami efektivně 

bránit. Pro zajímavost uvádím, že v dánštině nalezneme termín „arbejdsglæde“, který by se dal do 

českého jazyka přeložit přibližně jako „štěstí v práci“. Jedná se však o slovo, které se do žádného 

jiného světového jazyka nedá přeložit přímo, neboť se jedná o specifický dánský termín, 

napovídající, že šťastný zaměstnanec rovná se nejen produktivní zaměstnanec, ale také úspěšná 

společnost. Tuto skutečnost mimo jiné potvrzují statistiky, podle nichž v roce 2015 pouze 10 % 

dánských zaměstnanců cítilo emocionální odtažitost od své práce.264 

G. Spolková republika Německo 

Německý zákon o rovném zacházení (antidiskriminační zákon, AGG)265 v ustanovení § 7 

odst. 1 stanoví, že zaměstnavatel musí přijmout všechna dostupná opatření nezbytná pro ochranu 

pracovníků před násilím a obtěžováním. Specificky je v Německu upraveno obtěžování a sexuální 

obtěžování. 

  

 
263  Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø [online]. [2020-11-02]. Dostupné z: https://at.dk/regler/love-eu-

forordninger/arbejdsmiljoe-674/  
264 MAREŠ, Michael. Víte, co je to arbejdsglæde? Dánský návod na štěstí v práci. Forbes [online]. MediaRey, SE, 

2015, 9.11.2015 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://forbes.cz/vite-co-je-to-arbejdsglaede-dansky-navod-na-stesti-

v-praci/  
265  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsg

esetz.pdf?__blob=publicationFile  

https://at.dk/regler/love-eu-forordninger/arbejdsmiljoe-674/
https://at.dk/regler/love-eu-forordninger/arbejdsmiljoe-674/
https://forbes.cz/vite-co-je-to-arbejdsglaede-dansky-navod-na-stesti-v-praci/
https://forbes.cz/vite-co-je-to-arbejdsglaede-dansky-navod-na-stesti-v-praci/
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
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Závěr 

Jako téma své rigorózní práce jsem zvolila problematiku šikany na pracovišti, a to mj. 

proto, že jsem měla za to, že se jedná o problematiku, která není souhrnně popsána a jde o stále 

aktuálnější téma. V rámci studia podkladů a pramenů pro vypracování mé práce se hypotéza, že 

absentuje ucelený přehled této problematiky, potvrdila. 

Zrychlující se doba, orientace pouze na výsledek, odosobnění, doba plná obav, obzvláště 

nyní v souvislosti s pandemií Covid-19 – to jsou pravděpodobně jen některé z důvodů, proč stále 

dochází k nárůstu počtů šikany. 

Všechny uvedené, ale pravděpodobně i některé další aspekty tak představují tlak na 

mentální zdraví lidí, a to i v rámci výkonu jejich práce. Proto jsem v práci věnovala část 

mentálnímu zdraví zaměstnanců obecně, a to se zaměřením na problematiku úzkosti, panické 

poruchy, deprese a syndromu vyhoření.  

Ve své práci jsem nejdříve obecně popsala projevy špatného duševního zdraví 

zaměstnanců a jejich korelaci s duševními poruchami a nemocemi z povolání, doplněné o 

výsledky průzkumu JobsIndex2019. Obecně jsem také pojednala o regulaci péče o duševní zdraví 

dle současné právní úpravy i možnostech jdoucích nad tento základní rámec a následně jsem se 

věnovala pojmu a historii šikany, protože mám za to, že jsou významné pro pochopení dané 

problematiky. Rovněž jsem rozčlenila druhy a formy šikany, subjekty a jejich zákonné zakotvení. 

Za velmi důležitou část mé práce považuji pohled na šikanu z pohledu oběti, tj. popis 

možností, které má oběť k tomu, aby této patologii zamezila. V rámci práce jsem tak plnila cíl 

zpřehlednění aktuální české právní úpravy a nastínění možností obrany, které v současné době 

platná legislativa poskytuje. Dostupné možnosti obrany proti šikaně na pracovišti byly zmapovány 

z pohledu oběti, které je zejména doporučováno shromáždit veškeré relevantní důkazy a následně 

postupovat dle vnitřních předpisů zaměstnavatele, oznámit šikanu nadřízenému či přímo 

zaměstnavateli, obrátit se na příslušný inspektorát práce či podat žalobu na ochranu osobnosti, 

trestní oznámení nebo žalobu podle antidiskriminačního zákona.   

Neméně důležitou kapitolou jsou možnosti uvědomělých zaměstnavatelů ex ante a ex post 

tak, aby šikaně předcházeli a při jejím vzniku ji eliminovali za současného osvětlení 

nejzásadnějších rizik a hrozeb nejen pro oběť, ale také pro zaměstnavatele a pro celý kolektiv. 
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S ohledem na zaměření mé praxe jsem její část věnovala i specifickým sektorům, kde se 

šikana vyskytuje ve zvýšené míře a s mnohdy nevídanými dosahy. Jedná se především o segment 

vojáků z povolání, zdravotníků a pedagogů.  

Věřím, že popsáním aktuálních iniciativ v oblasti šikany (ať už národních či nadnárodních 

a nastíněním příkladů dobré praxe ze zahraničí i svých vlastních zkušeností) jsem akcentovala, že 

je velmi vhodné a žádoucí proti této patologii aktivně bojovat.  

Závěrem jsem se pokusila nastínit některé moje úvahy nad možnou právní regulací do 

budoucna vědoma si skutečnosti, že nejsem legislativec a uvedené návrhy patří do gesce 

povolanějších. Budu nicméně ráda, pokud uvedené alespoň otevře diskusi nad nezbytností právní 

reglementace uvedené problematiky. 

Rovněž věřím, že po přečtení čtenář získá alespoň základní orientaci v uvedené 

problematice a uvědomí si její význam. Půjde-li o zaměstnance, přeji si, aby lépe a silněji hájil svá 

práva, pokud o zaměstnavatele, tak aby měl na zřeteli nezbytnost budování přátelské atmosféry 

takovým způsobem, aby se zaměstnanci neobávali případný výskyt šikany oznámit a využít 

veškeré dostupné možnosti obrany. 

Při psaní rigorózní práce jsem vycházela z dostupných knižních a internetových zdrojů a 

platných právních předpisů, které byly vždy řádně citovány. Pro edukativní účely jsem též 

využívala cizojazyčnou literaturu. Vzhledem k uvedenému jsem i cizojazyčnou literaturu uvedla 

do seznamu použitých zdrojů, přičemž konkrétní odkazy v textu práce uvedeny mnohdy nejsou. 

Základem mé práce nadále zůstávají české knižní zdroje, podpořeny zdroji internetovými a 

nabytými zkušenostmi z vlastní praxe. 

Pevně doufám, že se mi podařilo splnit cíle stanovené v úvodu mojí práce. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Obrázek 1: JobsIndex 2019 – Negativní pocity zaměstnanců (5 základních skupin) 

 

Zdroj266 

  

 
266 Negativní pocity zaměstnanců: JobsIndex – podzim 2019. In: LMC [online]. LMC, 2019 [cit. 2020-08-23]. 
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Příloha č. 2 

Obrázek 2 - JobsIndex 2019 – Negativní pocity zaměstnanců (podíl prožívajících, závažnost) 

 

Zdroj267 

  

 
267 Negativní pocity zaměstnanců: JobsIndex – podzim 2019. In: LMC [online]. LMC, 2019 [cit. 2020-08-23]. 
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Příloha č. 3 

Judikatura k tématu diskriminace a šikany na pracovišti 

Judikatura představuje pro oblast diskriminace a šikany na pracovišti zcela zásadní zdroj 

informací, neboť v důsledku nedostatečné zákonné úpravy je to právě ona, která zejména obětem 

šikany přináší odpovědi na klíčové otázky. Přestože přijetí dostatečné právní úpravy šikany na 

pracovišti, umožňující jejím obětem efektivní obranu, nadále považuji za žádoucí, díky judikatuře 

Ústavního soudu, Nejvyššího soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie dochází 

alespoň k částečnému zaplnění mezer, které na poli diskriminace, nerovného zacházení a šikany 

na pracovišti vznikají. V následujících řádcích se proto zaměřuji na zásadní rozhodnutí výše 

jmenovaných soudů. 

Na úvod však též považuji za důležité zmínit, že současná judikatura nehovoří přímo o šikaně, 

resp. o šikaně na pracovišti, ale spíše o diskriminaci na základě různých kritérií či o zneužití práva. 

Oba tyto pojmy spolu souvisí a v některých aspektech je lze vztáhnout i k samotné problematice 

šikany. Přesto však diskriminaci a zneužití práva nelze s pojmem šikana zaměňovat, neboť se 

nejedná o totéž. O diskriminaci hovoříme tehdy, pokud k nerovnému zacházení dochází 

v důsledku určitých důvodů, tzv. diskriminačních kritérií, kterými jsou rasa, etnický původ, 

národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, světový 

názor nebo těhotenství, mateřství či otcovství a pohlavní identifikace.268 U šikany však taková 

kritéria dána nejsou. V případě šikany se jedná o nerovné zacházení na základě jiných než 

diskriminačních kritérií, nejčastěji z důvodu vzájemných sympatií a antipatií.269  

Výše uvedené však nevylučuje, aby na pracovišti, resp. v rámci pracovněprávního vztahu 

docházelo též k diskriminaci. K nejčastějším důvodům diskriminace na pracovišti řadíme zejména 

pohlaví, 270  sexuální orientaci, 271  věk 272  a státní příslušnost. 273  S diskriminací a nerovným 

 
268  HEJZLAROVÁ, Alice a Veronika PATÁKOVÁ. Šikana a diskriminace na pracovišti jako jedno z témat 

pracovního práva. InCOMPLIANCE: v souladu s právem [online]. 2018 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti  
269 Tamtéž 
270 KOLDINSKÁ, Kristina. Case law of the European Court of Justice on Sex Discrimination 2006-2011. Common 

Market Law Review. 2011, s. 1599-1638. ISSN 0165-0750. 
271 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Diskriminace na základě sexuální orientace v pracovněprávních vztazích. PICHRT, Jan, 

Kristina KOLDINSKÁ a Jakub MORÁVEK, ed. Obrana pracovního práva. V Praze: C.H. Beck, 2020, s. 117-134. 

Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-588-6. 
272 KOLDINSKÁ, Kristina. Boj proti diskriminaci na základě věku a Evropská unie. Právo a zaměstnání. 2005, s. 2-

7. ISSN 1211-1139. 
273  ŠTANGLOVÁ, Věra. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu státní příslušnosti. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 2014, s. 35-44. ISSN 0323-0619. 

https://www.incompliance.cz/cz/skoleni/sikana-a-diskriminace-na-pracovisti
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zacházením se lze také často setkat v při výběrových řízeních, vstupních pohovorech a náboru 

nových zaměstnanců. 274  V takových případech hraje významnou roli kritérium věku, státní 

příslušnosti či barvy pleti.275 

Častěji se však v judikatuře setkáváme s pojmem zneužití práva, což de facto představuje to, co 

má úzkou návaznost na problematiku šikany. Zneužitím práva rozumíme jednání, které je zdánlivě 

dovolené, avšak výsledek, jehož má být prostřednictvím takového jednání dosaženo, je nežádoucí, 

nepředvídaný a nedovolený.276 Právě v tomto bodě lze spatřovat zásadní podobnost mezi šikanou 

a zneužitím práva, která se táhne nejen níže uvedenými judikáty jako pomyslná zlatá nit a oba 

pojmy se tak vzájemně doplňují. 

A. Nálezy Ústavního soudu 

II. ÚS 1774/14277 

Zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti a připravované 

organizační změny. Skutečným důvodem výpovědi však byla zaměstnancem učiněná kritika 

zaměstnavatele zaslaná jeho zahraničnímu vedení. Zaměstnanec jako důkaz použil audionahrávku, 

pořízenou bez vědomí zaměstnavatele. Ústavní soud se v daném případě zabýval zejména 

možností použít takový důkaz s ohledem na povahu předcházejícího soudního řízení, jehož 

předmětem bylo určení neplatnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Ústavní soud v tomto případě judikoval, že ochrana slabší smluvní strany představuje princip 

ústavněprávního významu, jímž se orgány veřejné moci mají v aplikační praxi povinnost řídit. 

Tento princip je pak obzvláště akcentován v oblasti pracovního práva, jehož cílem je zejména 

účinným způsobem chránit zaměstnance před jakýmikoli formami nátlaku a svévole ze strany 

zaměstnavatele, pokud jde o ukončení pracovního poměru. 

Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je zde plně 

ospravedlnitelným zájmem na ochranu slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma 

(včetně např. ztráty zaměstnání). V řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru 

nelze odmítat důkazy uvedeného typu, jsou-li předkládány zaměstnancem jako žalobcem, 

 
274 PICHRT, Jan a Ljubomír DRÁPAL. Případové studie pracovněprávní. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 23-35. ISBN 

978-80-7400-582-4. 
275 ŠTEFKO, Martin. Ochrana zaměstnanců před diskriminací z důvodu rasy: metodika [online]. 2016 [cit. 2020-10-

23]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=1484145  
276 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 184. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-454-1. 
277 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1774/14 ze dne 9. prosince 2014 

http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=1484145
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s pouhým odkazem na to, že se jedná o projevy osobní povahy hovořících osob. Svědek na 

audionahrávce navíc nepronášel nic osobního, ale toliko informace mající zásadní význam 

z hlediska pracovněprávních vztahů stěžovatele. Dle Ústavního soudu hovory fyzických osob, ke 

kterým dochází při výkonu povolání, obchodní či jiné veřejné činnosti, zpravidla nemají charakter 

projevů osobní povahy. Důkaz zvukovým záznamem takového hovoru proto není v občanském 

soudním řízení nepřípustný, což zejména pro pracovněprávní spory ve věci neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru hraje poměrně zásadní roli. 

III. ÚS 1213/13278 

V tomto nálezu se Ústavní soud obecně zabýval otázkou důkazního břemene ve sporech o 

diskriminaci. Přestože se v daném případě nejedná o případ diskriminace či šikany přímo na 

pracovišti, představuje tento judikát důležité rozhodnutí, neboť se vztahuje na veškeré spory o 

diskriminaci. 

Hosté hotelu, jimž bylo předem přislíbeno ubytování, byli při svém příjezdu odmítnuti, a to 

z důvodu příslušnosti k romskému etniku. Ústavní soud v daném případě judikoval, že zákonná 

úprava dokazování v řízeních podle ustanovení § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, v nichž žalující strana tvrdí, že byla přímo či nepřímo 

diskriminována, představuje výjimku z obecného principu dokazování, podle něhož nese každý 

účastník důkazní břemeno ve vztahu k těm skutečnostem, které sám tvrdí.279  

III. ÚS 880/15280 

Stěžovateli, jenž byl zaměstnán na pozici vychovatele v dětském domově, byla doručena výpověď 

z důvodu nesplnění předpokladu pro výkon sjednané práce. Stěžovatel však namítal, že byl 

jediným mužem zaměstnaným u zaměstnavatele a vychovatelka, které výpověď doručena nebyla, 

stejně jako stěžovatel neměla splněný kvalifikační předpoklad. 

Ústavní soud zde dospěl k závěru, že rozhodnutí zaměstnavatele, kterému ze zaměstnanců (muži, 

nebo ženě) jednostranně ukončí pracovní poměr, nelze bez dalšího považovat za diskriminaci. 

Takové tvrzení samo o sobě taktéž nezakládá přesun důkazního břemene na žalovaného. Aby bylo 

možné uvažovat o diskriminaci, je vyžadováno, aby do případu vstoupily další okolnosti, které 

vyvolají důvodné podezření, že bylo jednání zaměstnavatele vedeno diskriminačními motivy. 

 
278 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1213/13 ze dne 22. září 2015 
279 § 120 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
280 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 880/15 ze dne 8. října 2015 
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Závěr Ústavní soudu lze interpretovat tak, že za diskriminaci nelze považovat jakýkoliv rozdíl 

v právech a povinnostech různých subjektů práva, ale pouze rozdíly, které jsou neodůvodněné. 

B. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

21 Cdo 1332/2001281 

Žalobce v tomto případě tvrdil, že byl ze strany zaměstnavatele nucen podepsat žádost o rozvázání 

pracovního poměru dohodou pod nátlakem. Ve skutečnosti zaměstnavatel zjistil, že žalobce 

v pracovní době požíval alkohol. Z tohoto důvodu zaměstnavatel nabídl žalobci možnost ukončit 

pracovní poměr dohodou, jinak s ním bude ukončen okamžitým zrušením, neboť pro to dle 

zaměstnavatele byly naplněny podmínky. Dle Nejvyššího soudu ČR se nejedná o bezprávnou 

výhrůžku ani o zneužití výkonu práva na újmu, jestliže zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání 

pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody, pro které by 

mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě. 

21 Cdo 246/2008282 

V tomto případě žalobkyně tvrdila, že ve výběrovém řízení na pozici finančního ředitele uspěla 

jako nejlepší kandidátka. Na pozici však nakonec nebyla vybrána, přičemž byl do funkce vybrán 

jiný kandidát – muž účastnící se až druhého kola za pozměněných podmínek. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí postavil najisto, že domáhá-li se zaměstnance po 

zaměstnavateli, aby upustil od diskriminace, odstranil její následky, poskytl přiměřené 

zadostiučinění nebo aby mu poskytl náhradu nemajetkové újmy v penězích, popř. aby mu nahradil 

škodu diskriminací vzniklou, má zaměstnanec v soudním řízení povinnost tvrzení i důkazní o tom, 

že byl jednáním zaměstnavatele znevýhodněn ve srovnání s ostatními zaměstnanci téhož 

zaměstnavatele. 

Tvrzení zaměstnance o tom, že pohnutkou (motivem) k jednání zaměstnavatele byly zákonem 

stanovené diskriminační důvody, má soud za prokázané, ledaže zaměstnavatel bude tvrdit a 

následně též prokáže nebo za řízení jinak vyplyne, že vůči svým zaměstnancům neporušil zásadu 

rovného zacházení. 

21 Cdo 572/2011283 

 
281 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1332/2001 ze dne 11. dubna 2002 
282 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 246/2008 ze dne 11. listopadu 2009 
283 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 572/2011 ze dne 7. března 2012 
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Zde se Nejvyšší soud zabýval problematikou přesunu důkazního povinnosti na žalovaného-

zaměstnavatele. V předmětném sporu žalobkyně tvrdila, že ji zaměstnavatel sexuálně obtěžoval 

na pracovišti. 

Dle vysloveného názoru Nejvyššího soudu nelze ustanovení § 133a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů nelze vykládat tak, že by se „přesunutí“ důkazní 

povinnosti na druhého účastníka (zde žalovaného-zaměstnavatele) týkalo celého tvrzení o 

diskriminaci. Zaměstnanec musí v soudním řízení nejen tvrdit, ale také prokázat, že s ním skutečně 

bylo zacházeno závadným způsobem. Pokud neprokáže toto tvrzení, nemůže v předmětném řízení 

uspět. Na žalovaném zaměstnavateli tedy není prokázat, že k diskriminačnímu jednání nedošlo 

(platí zde zásada, že nelze prokazovat něco, co neexistuje). 

21 Cdo 867/2011284 

Žalobkyně byla v předmětné záležitosti ze strany svého nadřízeného-ředitele, který nyl do 

žalobkyně nejspíše zamilován, vystavována nerovnému zacházení a ponižování, neboť navázala 

partnerský vztah se svým kolegou. Nadřízený zejména naléhal na skončení služebního poměru 

žalobkyně, vysmíval se jejímu osobnímu vztahu, naléhal na jeho ukončení a též zpochybňoval 

morální a pracovní kvality žalobkyně. Žalobkyně se následně obrátila nejen na svého 

zaměstnavatele, ale také na ministerstvo vnitra. V důsledku nenáležité a opožděné ochrany však 

utrpěla těžké psychické poškození, poškození dobré pověsti a majetkovou újmu. 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí vyslovil názor, že dojde-li v pracovněprávních vztazích 

k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má 

zaměstnanec (příslušník) právo se domáhat, aby bylo od tohoto porušování upuštěno, aby byly 

odstraněny následky tohoto porušování, aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění nebo, pokud 

byla ve značné míře snížena důstojnost zaměstnance (příslušníka) nebo jeho vážnost na pracovišti 

a nebylo postačující zjednání nápravy, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, popř. 

aby mu byla nahrazena způsobená škoda. 

21 Cdo 2842/2004285 

Žalobce v předmětném sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru tvrdil, že s ním byl 

pracovní poměr ukončen z jiných než uvedených důvodů. Nejvyšší soud se následně přiklonil 

 
284 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 867/2011 ze dne 29. května 2013 
285 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2842/2004 ze dne 15. srpna 2005 
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k názoru, že zaměstnavatel sice konal v mezích svého práva (je oprávněn jednostranně ukončit se 

zaměstnancem pracovní poměr ze zákonných důvodů), ale prostřednictvím takového chování 

sledoval poškození druhého účastníka právního vztahu. V takovém případě se sice jedná o výkon 

práva, ale tento výkon je závadný a zákoník práce jej v žádném případě nepřipouští. 

21 Cdo 2605/2008286 

Zaměstnavatel zaplatil zaměstnanci zálohu na mzdu, nicméně zaměstnanec nesplnil rozhodná 

kritéria pro takovou výplatu. Zaměstnavatel se později po zaměstnanci domáhal vrácení těchto 

záloh jakožto bezdůvodného obohacení. U ostatních zaměstnanců ve stejné situaci však vrácení 

záloh nebylo ze strany zaměstnavatele požadováno, což zaměstnanec namítal jako diskriminaci. 

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí přiklonil na stranu zaměstnavatele, neboť shledal, že 

v požadavku zaměstnavatele na vydání bezdůvodného obohacení (v daném případě zálohy na 

mzdu) po zaměstnanci nelze spatřovat zneužití výkonu práva, popř. diskriminaci jen proto, že 

stejný postup zaměstnavatel nepoužil i ve vztahu k jiným zaměstnancům. Zaměstnavatel se může 

rozhodnout, zda svůj nárok na vydání bezdůvodného obohacení uplatní, či nikoliv, popř. zda ho 

uplatní jen vůči některým zaměstnancům. 

21 Cdo 1288/2009287 

Žalobkyni byla z důvodu porušení pracovní kázně zrušena pružná pracovní doba. Žalobkyně však 

toto opatření nedodržovala a k výkonu práce nadále nastupovala podle původního režimu. 

Následně byl s žalobkyní ukončen pracovní poměr z důvodu opakovaného méně závažného 

porušování pracovní kázně. 

V daném případě Nejvyšší soud stanovil, že se jedná o zneužití práva, pokud cílem změny formy 

pracovní doby z pružné na pevnou není dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, ale 

pouze sankcionování údajného porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance. Následné 

nerespektování změny formy pracovní doby, které bylo v rozporu se zákoníkem práce, nezaložilo 

důvod pro doručení výpovědi, která proto byla shledána neplatnou. 

C. Rozsudky SDEU 

 
286 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2605/2008 ze dne 12. března 2009 
287 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1288/2009 ze dne 15. dubna 2010 
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C-177/88 (E. J. P. Dekker v. Stichting Vormingcentrum voor Jong Volwassenen Plus)288 

Paní Dekker se ucházela o pozici instruktorky ve školicím středisku. Současně se svou žádostí 

paní Dekker středisko informovala o tom, že je těhotná. Přestože přijímací výbor paní Dekker 

vyhodnotil jako nejvhodnější kandidátku, nakonec nebyla přijata. 

Soudní dvůr Evropské unie v tomto případě shledal, že zaměstnavatel jednal v přímém rozporu se 

zásadou rovného zacházení, neboť odmítl uzavřít pracovní smlouvu s uchazečkou, kterou 

považuje za vhodnou pro dané zaměstnání, ale odmítnutí bylo založeno na možných nepříznivých 

důsledcích, které přináší zaměstnávání těhotných žen (např. dočasná pracovní neschopnost 

z důvodu těhotenství, nemoci). Skutečnost, že se o práci neucházel žádný muž, je dle soudu zcela 

irelevantní. 

C-54/07 (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Feryn NV)289 

Společnost Feryn NV uveřejnila veřejné prohlášení ředitele společnosti, na jehož základě 

společnost poptávala montéry. Společnost však nechtěla přijmout „osoby cizího původu“ z důvodu 

neochoty zákazníků vpouštět je při provádění prací do svých domovů. 

Skutečnost, že zaměstnavatel veřejně prohlásí, že nepřijme zaměstnance určitého etnického nebo 

rasového původu, představuje přímou diskriminaci při náboru do zaměstnání. Taková prohlášení 

mohou dle SDEU skutečně odradit určité uchazeče od toho, aby se přihlásili, tudíž působí jako 

překážka jejich přístupu na trh práce. Existence takové přímé diskriminace navíc nepředpokládá 

existenci konkrétního stěžovatele, který tvrdí, že se stal obětí takové diskriminace. 

  

 
288 Rozsudek SDEU ve věci C-177/88 E. J. P. Dekker v. Stichting Vormingcentrum voor Jong Volwassenen Plus ze 

dne 8. listopadu 1990 
289 Rozsudek SDEU ve věci C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Feryn NV ze 

dne 10. července 2008 
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Šikana jako patologický jev na pracovišti 

Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou patologického jevu šikany, se zaměřením na její výskyt na 

pracovišti v souvislosti s tématem mentálního zdraví zaměstnanců, jakožto donedávna poměrně 

zanedbávaného fenoménu, který se v posledních letech stále více a více posouvá do popředí 

obecného povědomí naší společnosti. 

Práce v jednotlivých kapitolách rozebírá projevy šikany na pracovišti, subjekty, ke kterým 

se vztahuje, a rovněž její následky jak v rámci psychického zdraví, tak i v rámci tělesného zdraví 

subjektů. Problematiku šikany na pracovišti práce dále popisuje de lege lata a otevírá možnosti 

úpravy de lege ferenda.  Věnuje se rizikům a hrozbám s touto problematikou spojeným a podává 

stručný přehled historie šikany, jejích druhů a forem. Rovněž předestírá možnosti obrany 

z pohledu oběti a zaměřuje se i na specifické oblasti výskytu šikany jako je prostředí příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, zdravotnictví nebo školství. Rovněž zmiňuje národní a 

nadnárodní iniciativy v této oblasti, jakožto i v tuto chvíli fungující praktické příklady jejich 

aplikace ze zahraničí, jež by v mnohém mohly posloužit jako vhodná inspirace pro budoucí českou 

právní úpravu. Práce reflektuje relevantní judikaturu a popisuje a přidává jedinečné autorovi 

zkušenosti z dlouholeté praxe. 

Cílem práce je především objasnění problematiky šikany, jejích příčin i následků a 

představení možné obrany, která v současné době nejen že není zcela snadná, ale zároveň není ani 

příliš známá napříč společností. Dalším cílem je vymezení rozdílu mezi šikanou a diskriminací a 

to tak, aby jej čtenář snadno a zejména správně pochopil a dokázal rozlišit. Práce je určena nejen 

obětem šikany či diskriminace, kterým může posloužit jako návod v řešení jejich nepříjemné 

situace, ale také samotným zaměstnavatelům, kterým naopak může sloužit jako praktická příručka 

k prevenci tohoto jevu v první řadě a s řešením, pokud je výskyt tohoto problému zjištěn.  
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Bullying as a pathological phenomenon in the workplace 

Abstract 

The thesis paper examines the pathological phenomenon of bullying, focusing on its 

occurrence in the workplace in connection with employee mental health, a topic that until recently 

has been relatively neglected but which in recent years has increasingly moved to the forefront of 

general public awareness. 

Each chapter of the paper analyses the manifestations of bullying in the workplace, the 

people to whom it relates, as well as its consequences on mental and physical health. The issue of 

bullying in the workplace is further described de lege lata and opens up the possibility of regulation 

de lege ferenda. It examines the risks and threats associated with this issue and provides a brief 

overview of the history of bullying, its types and forms. It also presents possibilities of defence 

from the victim's point of view and focuses on specific environments where bullying occurs, such 

as in the security forces and military, health care or education. It also discusses national and 

transnational initiatives in this area, as well as currently functioning practical examples of their 

application from abroad, which could in many ways serve as inspiration for future Czech 

legislation. The work reflects relevant case law and describes and adds to the author's unique 

experience from many years of work in the field. 

The aim of this paper is primarily to clarify the issue of bullying as well as its causes and 

consequences, and to present a possible defence against it. At present this is not only difficult, but 

also not very well known across society. Another goal is to define the difference between bullying 

and discrimination so that the reader can easily and correctly understand them and be able to 

distinguish between them. The work is intended not only for victims of bullying or discrimination, 

serving as a guide to help them through their unpleasant situation, but also for employers 

themselves, for whom it can serve as a practical guide to preventing this phenomenon in the first 

place and provide solutions if this problem is detected. 
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