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1. Diskriminace versus násilí na pracovišti a kde se 
prolínají 

 

Institut diskriminace je nejen v České republice, ale také v rámci práva Evropské unie 
poměrně podrobně upraven. Na základě bohaté legislativy i judikatury se tak obětem 
diskriminace dostává alespoň určitého stupně právní ochrany. 

Pojmy diskriminace a násilí na pracovišti rozhodně nelze užívat a vykládat shodně. Zatímco 
k diskriminaci může dojít jen na základě jednoho ze zakázaných diskriminačních důvodů, 
k násilí na pracovišti může docházet také z důvodů neuvedených v žádném předpisu 
antidiskriminačního práva. Diskriminace na pracovišti může dále probíhat bez jediné známky 
násilí, neboť k naplnění diskriminačního jednání postačí např., náleží-li ženě za stejnou práci 
nižší mzda než muži, přičemž tímto jednáním, kterým zaměstnavatel porušuje zásadu rovného 
zacházení a zásadu zákazu diskriminace, nedochází na pracovišti k žádnému typu násilí.1 

Význam slova diskriminace lze v neobecnějším slova smyslu vyjádřit jako rozlišování, činění 
rozdílu, rozdělování.2 Původní význam slova neměl žádný negativní podtext. Postupem času 
byl však tomuto slovu přiřazen pouze negativní význam, jak jej chápeme dnes. 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací (Antidiskriminační zákon, dále též použito „ADZák.“) považuje za diskriminaci 
takové rozlišování nebo znevýhodňování, které se odehrává v oblasti právních vztahů, kde je 
zakázáno, a které vede k porušení rovnosti. Postihnout takové jednání lze jen za splnění 
podmínky, že k němu došlo na základě určitého, předem vymezeného diskriminačního 
důvodu. 

Diskriminační důvody lze vnímat jako určité charakteristiky. V případě, že je jen s jednou 
osobou zacházeno méně výhodně, a to právě díky tomu, že tato osoba vykazuje 
charakteristiku danou diskriminačními předpisy, jedná se o diskriminaci.3 

Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni je zakotvena především v mezinárodních 
dokumentech Organizace spojených národů. Praktická doporučení pro veřejnou správu vydala 
Mezinárodní organizace práce jako mezinárodní odborová organizace ve svém Code of 
Practice (viz další kapitoly). Další významné mezinárodní dokumenty byly vydány Radou 
Evropy. Evropská unie vydala řadu antidiskriminačních směrnic v oblasti zaměstnání a 
povolání a také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poslední a svou povahou 

                                                        
1 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 23 
2 Kábrt, Latinsko-český slovník, 1. vydání, Praha: LEDA, 2000, s. 172 
3 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 25 
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speciální právní normy mezinárodního práva činí autonomní dohody evropských sociálních 
partnerů. (Podrobněji o těchto pramenech práva dále v analýze.) 

Ve vnitrostátním právu nalezneme zákaz diskriminace v obecné rovině v Listině základních 
práv a svobod. Podrobnější úpravu nese antidiskriminační zákon a zákoník práce, kde se zákaz 
diskriminace na pracovišti a diskriminační důvody blíže specifikují. 

 

Oproti tomu násilí na pracovišti (či běžně používaný termín šikana) je jak v mezinárodním, tak 
vnitrostátním právu zdá se opomíjen a podrobněji neupraven. Vzniklý prostor je vyplňován 
pouze odbornými příspěvky především v překladu z cizojazyčné literatury ke specifické formě 
násilí – mobbingu. Populárně naučných titulů je na knižním trhu dostupných sice několik, avšak 
jen zlomek z nich se zabývá i právními souvislostmi. Monografie a časopisecké statě z oboru 
práva, jichž díky europeizaci přibylo, jsou převážně orientovány na obecnou zásadu rovného 
zacházení a ochranu před diskriminací, a to především v pracovněprávních předpisech.4 Byly 
též vydány praktické příručky k násilí na pracovišti, mají však jen základní informační hodnotu. 
Lze tudíž říci, že výrazně chybí jakékoli komplexnější zpracování tématu násilí na pracovišti, a 
to především v právních souvislostech. 

1.1. Diskriminace – zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminační 
zákon) 

• zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací (Antidiskriminační zákon) 

• § 16 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též ZP) ve znění zákona č. 
206/2017 Sb. (s účinností od 29. 7. 2017) 

 

1.1.1. Druhy diskriminace 
 

1.1.1.1. Diskriminace přímá 
• Upravuje § 2 odst. 3 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona, dále jen 

ADZák). 
• Jde o srovnání postavení či zacházení, včetně opomenutí s více osobami a důkaz, že 

s jednou osobou bylo na základě antidiskriminačního zákona zacházeno méně 
příznivě, než by bylo zacházeno s jinou osobou, jež se tímto diskriminačním důvodem 
nevyznačuje. 

                                                        
4 Ze stěžejních a vysoce kvalifikovaných publikací je třeba zmínit zejména: Bobek, Boučková, Kühn, Rovnost a 
diskriminace, Praha, C. H. Beck, 2007, Havelková, Rovnost v odměňování žen a mužů, Praha: Auditorium, 2007, 
Boučková, Rovnost a sociální práva, Praha,: Auditorium, 2009, Koldinská, Gender a sociální právo. Rovnost mezi 
muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, Praha, C.H.Beck, 2010, Štangová, Rovné zacházení a zákaz 
diskriminace v pracovním právu, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 
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• Ve vztahu k násilí na pracovišti se tak bude jednat o situace, kdy je na pracovišti 
s jednou osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází, zacházelo nebo by se 
zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů rasy, etnického 
původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry či světového názoru a dále v právních vztazích, 
uvedených v ADZák.5 

• Dle znění § 16 odst. 2 ZP se nově stanovuje výčet diskriminačních důvodů 
v pracovněprávních vztazích, přičemž zůstává zachován „zákaz jakékoliv 
diskriminace, zejména: diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového 
nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, 
jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského či 
rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, 
členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových 
organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, 
mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu 
pohlaví.“ 

• Tento typ diskriminace lze snadněji identifikovat než diskriminaci nepřímou. 
• Příklad: Dle antidiskriminačního zákona by se mohl bránit zaměstnanec, který je jako 

jediný v pracovním kolektivu gay a vůči kterému směřují ze strany zaměstnavatele 
nemístné poznámky, vtipy či urážky s homosexuální tématikou. Je totiž zřejmé, že 
v případě heterosexuální orientace tohoto zaměstnance by k takovému jednání 
zaměstnavatele, které je diskriminační a má zároveň znaky šikany, nedošlo.6 

 

1.1.1.2. Diskriminace nepřímá7 
• Upravuje § 3 odst. 1 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona) 
• Podstatou nepřímé diskriminace je existence určité právní normy, která formálně 

žádnou zakázanou diskriminační klasifikaci neobsahuje, avšak i přes její rovnou 
aplikaci má na své adresáty nerovný dopad.  

• Takovýto nerovný dopad je důsledkem nesprávně formulované normy. 
• K nepřímé diskriminaci dochází za situace, kdy zdánlivě neutrální ustanovení či 

kritérium způsobí, že je určitá osoba z důvodů uvedených v antidiskriminačním 
zákoně (§ 2 odst. 3) znevýhodněna oproti ostatním. 

• Tento druh diskriminace je mnohem obtížněji rozpoznatelný. 
• Příklad: Jedná se především o znevýhodňování menšin. 

                                                        
5 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 29, 30 
6 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 30 
7 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 30-31 
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1.1.2. Formy diskriminace 
• V pracovněprávních vztazích se jednotlivé formy diskriminace řídí dle § 16 odst. 3 ZP, 

jež odkazuje na Antidiskriminační zákon. 
 

1.1.2.1. Obtěžování   
• Upraveno v § 4 odst. 1 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona) 
• Jde o nežádoucí jednání či opomenutí související s důvodem rasy, etnického původu, 

národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 
vyznání, víry či světového názoru, a jehož záměrem nebo důsledkem je snížení 
důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, 
pokořujícího nebo urážlivého prostředí, anebo které může být oprávněně vnímáno 
jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících 
z právních vztahů. 

• Takto lze klasifikovat buď jednorázový útok, svou povahou závažnější, či sérii více 
útoků za sebou i s menší závažností nežádoucího chování. 

• Pro definici obtěžování je zakotvena složitá skutková podstata, která má společné 
jádro, jehož součást tvoří podmínka nežádoucího chování a diskriminačního 
důvodu, a na něj navazují dvě alternativní možnosti s tím, že postačí naplnění alespoň 
jedné z nich: 

• dle písm. a) obtěžování způsobuje snížení důstojnosti diskriminované 
osoby a vytvoření nepřátelského prostředí (zde se předpokládá kromě 
nežádoucího chování souvisejícího s diskriminačním důvodem i vznik 
poruchy v prostředí pracoviště) 

o Příklad: Příkladem obtěžování vedoucího k snížení důstojnosti osoby 
a vytvoření nepřátelského prostředí bude izolace (vyloučení) 
zaměstnance např. posazením zaměstnance do odlehlé kanceláře, 
kde s ním bude přerušena jakákoli komunikace, nebo mu budou 
opakovaně zadávány úkoly, jež nelze splnit, či sabotáž pracovního 
výkonu. Shrnuto půjde o negativní útoky bez objektivního důvodu, 
resp. s cílem, aby zaměstnanec „dobrovolně“ odešel z daného 
pracoviště. 

o Příklad z praxe: Paní A. K. (18 let), nastoupila ihned po škole jako 
vedoucí směny ve skladu – nadřízená dvou směnám zaměstnancům. 
Vedoucí skladu (její nadřízená) ji šikanuje tak, že ji nepřiděluje práci, 
zesměšňuje ji v souvislosti s jejím nízkým věkem před podřízenými, 
zlehčuje a znevažuje její rozhodnutí, neustále ji napomíná a 
usměrňuje před jejími podřízenými. Následkem je, že oběť agrese její 
podřízení vůbec neposlouchají, neplní pokyny, jež jim zadala, jsou drzí 
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a nerespektují ji, pomlouvají a začnou ji šikanovat i oni a vytvářet tak 
nezdravé pracovní prostředí. 

nebo 
 

• dle písm. b) obtěžování jako nežádoucí chování, které může být oprávněně 
vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností 

o Tzv. „něco za něco“. 
 

• Pro dokonání není třeba, aby oběť vykonala to, co po ní agresor 
prostřednictvím nežádoucího chování vynucuje. 

• Na rozdíl od sexuálního obtěžování (viz dále) zde absentuje sexuální podtext. 
• Příklad: obtěžování tohoto typu je příznačné pro bossing (dopouští se ho 

vedoucí pracovník či nadřízený vůči podřízenému). 
• Příklad z praxe: zaměstnavatel vyzve zaměstnankyni k uklízení jeho 

soukromého bytu, v opačném případě jí nebudou proplaceny přesčasy8. (Zde 
stačí pro naplnění skutkové podstaty jedno takové jednání. Pokud by se 
opakovalo a trvalo delší dobu, neslo by toto jednání zaměstnavatele již 
známky šikany, resp. bossingu.) 

 

1.1.2.2. Sexuální obtěžování9 
• Zakotveno již v základních mezinárodních antidiskriminačních směrnicích Evropské 

unie v oblasti zaměstnání a povolání - směrnice 2000/78/ES, a především směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES (podrobněji v kapitole 2.1.5.4.) 

• Upraveno v § 4 odst. 2 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona) 
• Jedná se vždy o formu diskriminace na základě pohlaví, neboť právě příslušnost 

k pohlaví je určujícím faktorem, díky němuž je oběť obtěžována. 
• Sexuální obtěžování je jakákoli forma nežádoucího chování (jako v případě § 4 odst. 

1 Antidiskriminačního zákona) sexuální povahy, vyjádřená verbálně, neverbálně 
nebo fyzickou formou, která má za účel nebo následek narušení důstojnosti osoby 
a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry 
(směrnice 2006/54/ES, čl. 2 odst. 2 písm. d) 

• Shora uvedené jednání však musí být považováno obětí za nežádoucí. Pokud dojde 
k vzájemnému flirtování mezi zaměstnanci či zaměstnancem a zaměstnavatelem, 
nelze toto považovat za sexuální obtěžování podle zákona (jde o souhlas s jednáním 
z obou stran) 

                                                        
8 K tomu podobně: Kühn, Boučková a kol. Antidiskriminační zákon, Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 182-183 
9 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 33 
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• Příklad: rozesílání emailů se sexuálním podtextem, obtěžování formou sexuálně 
podbarvených vtipů či sexuálních návrhů, vyvěšování obrázku nahých žen na stěnách 
společných kanceláří, kde pracuje převaha mužů, může být pro menšinu kolegyň velmi 
nepříjemné. 

 

1.1.2.3. Pronásledování 
• Upraveno v § 4 odst. 3 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona) 
• Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, 

k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle Antidiskriminačního zákona. 
• Jedná se tedy o zhoršení pracovních podmínek či sankce ze strany zaměstnavatele 

z důvodu, že se zaměstnanec domáhal svých práv dle ADZák. 
• Příklad: Zaměstnanec romské národnosti byl zaměstnavatelem bez odůvodnění 

odsunut ze společné kanceláře více zaměstnanců do odlehlé kanceláře. Tento pracovník 
si začal u zaměstnavatele stěžovat, že je diskriminován na základě rasy. Toto 
zaměstnavatel popřel. Zaměstnanci od té doby nebyla nabídnuta žádná školení v jeho 
kvalifikaci, omezila se komunikace s vedením i ostatními kolegy na minimum a dostal 
snížené odměny oproti ostatním zaměstnancům.  

 

1.1.2.4. Pokyn k diskriminaci, navádění k diskriminaci 
• Upraveno v § 4 odst. 4 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona) 
• Dochází zde k porušení vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 
• Samotný pokyn či navádění směřuje k tomu, aby byla naplněna diskriminace přímá, 

nepřímá či obtěžování.10 
• Pokynem k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného 

postavení druhého k diskriminaci třetí osoby. 
• Příklad: Zaměstnavatel dá pokyn svému podřízenému vedoucímu pracovníkovi, aby 

zaměstnancům starším 50 let přiděloval více práce či práci přesčas (diskriminace 
přímá). 

• Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, 
utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. 

• Jde o jednání jakékoli jiné osoby (návodce i naváděný jsou většinou na stejné úrovni, 
co se týče profesního zařazení) spočívající v navádění jiné osoby k některé z forem 
diskriminace. Avšak toto navádění musí být způsobilé takovou diskriminaci způsobit. 

• Je zde vyžadován určitý stupeň závažnosti jednání spočívajícího v navádění. 

                                                        
10 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 35 
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• Půjde-li o dlouhodobé a systematické navádění, může toto jednání přerůst v šikanu na 
pracovišti.11 

 

1.1.2.5. Odmítnutí zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření 
• Upraveno § 3 odst. 2, 3 a 4 zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního zákona)  
• Jde výhradně o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. 
• Jedná se o odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla 

osoba se zdravotním postižením:  
o přístup k určitému zaměstnání  
o k výkonu pracovní činnosti  
o k funkčnímu či jinému postupu v zaměstnání  
o aby mohla využít pracovního poradenství nebo se zúčastnit 

jiného odborného vzdělání  
o aby mohla využít služeb určených veřejnosti  

a mohla tak plně realizovat svá práva. 

• Shora uvedené jednání však není diskriminací dle ADZák. v případě, že by takové 
opatření představovalo nepřiměřené zatížení zaměstnavatele. 

• Nepřiměřené zatížení – vzhledem k tomu, že se zavádění přiměřeného opatření týká 
vždy konkrétní situace a konkrétního člověka, neexistuje žádný právní předpis, který 
by přiměřená opatření vyjmenovával či přímo zaměstnavateli doporučoval. Musí se 
přihlédnout k závažnosti kritérií uvedených v § 3 odst. 3 ADZák., je tedy třeba vzít 
v úvahu: 

o míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením 
z realizace opatření, 

o finanční únosnost opatření pro fyzickou či právnickou osobu, 
která je má realizovat 

o dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a  
o způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se 

zdravotním postižením. 
• V případě, že zaměstnavatel nepřijme přiměřené opatření, ačkoli by tento úkon pro 

něj nepředstavoval nepřiměřené zatížení, lze jeho jednání považovat bez dalšího za 
diskriminační. 

• Ve vztahu k násilí na pracovišti by k takovému jednání mohlo přistoupit dále chování, 
naplňující znaky obtěžování, kupř. ponižující a nedůstojné zacházení.12 

                                                        
11 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 36 
12 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 37 
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1.1.3. Právní ochrana před diskriminací 
• Upravuje komplexně §10 a §11, hlava II zák. č. 198/2009 Sb. (Antidiskriminačního 

zákona), neboť §17 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce stanoví, že právní prostředky 
ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační 
zákon. 

• Ust. § 16 odst. 2 ZP stanoví, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv 
diskriminace. 

• O diskriminaci v pracovněprávních věcech nepůjde v případech rozdílného zacházení 
z jiných důvodů, než jsou uvedeny v antidiskriminačním zákoně. 

• Příklad: O diskriminaci se nejedná, např. u nestejného zacházení se zaměstnancem 
kvůli jeho funkčnímu postavení u zaměstnavatele, z důvodu kvalifikace, délky praxe, 
doby zaměstnání, výkonnosti, pracovního nasazení apod. Naopak jde o rozlišování 
v souladu s právními předpisy, je žádoucí a motivační. 

• Dojde-li na pracovišti k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné 
zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl takovým jednáním dotčen dle znění § 
10 ADZák. následující žalobní nároky: 

1.1.3.1. Upuštění od diskriminace13 
• Nárok na upuštění od diskriminačního chování je pouze v době, kdy neoprávněné 

zásahy trvají, tedy dokud je s osobou na pracovišti zacházeno nerovně či diskriminačně. 
• Proto, aby diskriminační jednání trvalo, však není vyžadováno způsobení újmy.14 
• Ve vztahu k násilí na pracovišti pak půjde nejčastěji o jednání spočívající v obtěžování 

či sexuálním obtěžování, kdy je oběť vystavena nějaké formě pravidelných útoků, např. 
3x týdně dostává emaily se sexuálním podtextem. Zde by bylo možno podat negatorní 
žalobu (= též zápůrčí žaloba; jedná se o druh žaloby, jež má zajistit, aby se někdo nadále 
zdržel protiprávního zasahování do práv druhého). 

 

1.1.3.2. Odstranění následků diskriminačního chování 
• Nárok na odstranění následků diskriminace vzniká až po skončení trvajících útoků proti 

oběti diskriminace. 
• Není tedy možné žalovat odstranění následků diskriminačního chování v době, kdy 

útoky ještě trvají.15 

                                                        
13 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 38 
14 Rozsudek SDEU ze dne 4. 12. 1986, Netherlands proti Federatie Nederlandse Vakbeweging, C – 71/85 
15 Štefko, In Bělina a kol., Zákoník práce, komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 133 (§ 17 ZP) 
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• Příklad: Může se jednat o situaci, kdy osoba požaduje, aby byla přijata na pracovní 
pozici, neboť splnila všechny předpoklady a v důsledku některého z diskriminačních 
důvodů přijata nebyla. Petit žaloby by tedy zněl na aktivní jednání zaměstnavatele. 

 

1.1.3.3. Přiměřené zadostiučinění16 
• Ustanovení § 10 odst. 2 ADZák. stanoví: „Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání 

nápravy podle odst. 1 (tedy např. veřejnou omluvou), zejména proto, že byla 
v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby 
nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy 
v penězích. 

• Jedná se o nárok satisfakční. 
• Může mít mnoho forem, typicky se jedná o veřejnou omluvu. 
• Petit žaloby musí znít na konkrétní formu satisfakce, toto není na úvaze soudu. 
• Je možné je použít u závažnějších a déle trvajících případů (např. při obtěžování či 

sexuálním obtěžování), neboť veřejná omluva je obvykle nedostačující. Lze tedy 
požadovat i satisfakci materiální. 

• Příklad: Problematikou kombinace nároků osoby ve věcech ochrany před diskriminací 
se zabýval Nejvyšší soud např. v rozsudku17, kdy žalobkyně měla za to, že jednáním 
zaměstnavatele bylo porušeno její právo na rovné zacházení a dále též značně snížena 
její důstojnost. Jednalo se o zjevnou sexuální náklonost ze strany zaměstnavatele vůči 
zaměstnankyni. Tato nebyla opětována, a tudíž lze hovořit o sexuálním obtěžování. 
V mezidobí navázala žalobkyně vztah s jiným mužem. V návaznosti na tuto skutečnost 
jí bylo zaměstnavatelem sděleno, že si má vybrat, zda se přestane s tímto mužem 
stýkat, v opačném případě bude odejita ze zaměstnání. Jelikož zaměstnankyně takový 
požadavek odmítla, chování zaměstnavatele začalo naplňovat známky obtěžování, 
spočívající v ponižujícím zacházení. Tento případ je vhodný pro demonstraci 
jednotlivých nároků žalobkyně, neboť tato požadovala jednak veřejnou omluvu na 
úřední desce, vyvěšenou po dobu 1 měsíce a dále též částku 150.000,-- Kč, jako náhradu 
nemajetkové újmy dle § 10 odst. 2 ADZák. Satisfakční nárok materiální a nemateriální 
tak může být v žalobním návrhu ve vzájemné kombinaci. Uvedeným rozsudkem byl 
zrušen předcházející rozsudek krajského soudu a věc vrácena na příslušný okresní soud 
k dalšímu projednání. Výsledek tedy není znám. 

• Dle § 10 odst. 3 ADZák. výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy 
a k okolnostem případu. 

• Český ADZák. zde vychází ze Směrnice 2006/54/ES v čl. 18, kdy požaduje, aby opatření 
pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání škody, kterou utrpěla osoba 
poškozená v důsledku diskriminace na základě pohlaví (tedy např. sexuální 

                                                        
16 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 39 
17 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 867/2011 ze dne 29. 5. 2013 
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obtěžování), a to způsobem který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě. Taková 
vyrovnání nesmí mít až na výjimky (případ, kdy zaměstnavatel může prokázat, že jediná 
škoda utrpěná žadatelem v důsledku diskriminace, ve smyslu této směrnice, je 
odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost o zaměstnání) stanovenu horní hranici předem. 

 

1.1.4. Institut přenesení důkazního břemena18 
• Ustanovení § 10 ADZák. ve spojení s § 133a Občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) 

stanoví: „Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze 
strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci dle ADZák., je žalovaný 
povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“ 

• Tedy ten, kdo se chce domáhat svého dotčeného práva, uvedeného v § 10 ADZák., musí 
v podané žalobě podat důkazy o diskriminačním jednání ze strany žalovaného, poté se 
přenese důkazní břemeno na žalovaného, který musí prokázat, že k diskriminaci 
nedošlo. 

• Žalobce má v tomto řízení povinnost nejen tvrdit, ale i dokazovat. Avšak vzhledem 
k tomu, že je pro něj často velmi obtížné nějaké důkazy získat, existují v tomto případě 
v českém právu speciální pravidla. 
• Aktivní jednání žalobce tak musí spočívat ve vylíčení skutečností a prokázání 

toho, že s ním bylo zacházeno diskriminačně ve srovnání s jinými. 
• Přesunutí důkazního břemene se tak bude týkat jen těch skutečností, ke 

kterým nemá žalobce přístup či by bylo pro něj extrémně obtížné tyto získat, 
zatímco žalovaný je má k dispozici (např. dokumenty z výběrového řízení, 
statistiky apod.) 

 

1.2. Násilí 
• Násilím na pracovišti se rozumí negativní incident, jako je slovní útok, šikana, 

fyzický útok, vyhrožování fyzickým útokem, vynucený sexuální styk nebo 
pokus o něj anebo jiné sexuální obtěžování, pokud je spáchán na pracovišti 
nebo na jiném místě určeném k výkonu práce, respektive souvisejícím 
s výkonem práce, a jehož pachateli či obětmi jsou zaměstnavatelé, 
zaměstnanci nebo jiné osoby při výkonu povolání a při odborné přípravě 
k němu.19 
 

• Násilí = uplatnění síly, moci, převahy k překonání někoho. 
• Násilí = jednání, které druhému způsobí bolest nebo jej poškodí. 

                                                        
18 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 40-43 
19 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 26 
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1.2.1. Druhy násilí20 
 

1.2.1.1. Násilí fyzické 
• Zahrnuje fyzické útoky, jako je kopání, bití pěstmi, fackování, strkání, cloumání, 

smýkání, škrcení, znehybnění apod. Fyzické násilí bývá díky existujícím důkazům (jako 
jsou kamerové záběry, svědecké výpovědi, lékařské prohlídky) lépe dokazatelné a 
rychleji může dojít ke zjednání nápravy. 

 

1.2.1.2. Násilí sexuální 
• Jedná se nedobrovolný pohlavní styk a jiné praktiky s pohlavním podtextem - tedy 

doteky, líbání, plácání, atpod. 

 

1.2.1.3. Násilí psychické 
• Zahrnuje slovní nadávky, podezírání, zesměšňování, ponižování, vyhrožování, 

zastrašování, vydírání, nejrůznější naschvály, rozkazování apod.  
• Jedná se též o násilí, i když nedochází k narušení tělesné integrity člověka.  
• Skryté formy násilí, spočívající v urážkách, vyhrožování či ponižování, které jsou vždy 

způsobilé zasáhnout do lidské důstojnosti, mohou mít pro svou dlouhodobost, 
plíživost, a tedy mnohdy i obtížnou identifikaci fatální následky. 

 

1.2.2. Násilí na pracovišti 

• Pojem násilí na pracovišti lze pro tuto analýzu použít jako pojem obecný, nadřazený 
jednotlivým formám násilí, jako jsou šikana, mobbing, bossing, staffing či chairing.  

• Je-li v této analýze použito slovo šikana, jedná se o označení jedné z forem násilí za 
všechny jeho varianty. 

• Jedna z definic říká, že šikanování je cílené obtěžování, zneužívání či týrání slabších 
jedinců, kteří se neumí, příp. z nějakých důvodů nemohou bránit. Obvykle přitom jde 
o použití (příp. o vyhrožování použití) fyzického násilí či jiných jeho primitivních forem. 
Cílem je demonstrace vlastní převahy, nadřazenosti a často i hmotný či nemateriální 
prospěch. Opakování je časté, není však nezbytnou podmínkou.21 

• Šikana je obvykle považována za jednodušší a primitivnější formu násilí, která se také 
vyskytuje v méně složitém společenství (školní třída, armáda, atp.), zatímco například 

                                                        
20 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 22 
21 Mobbing free institut, z. ú., webové stránky www.mobbingfreeinstitut.cz 
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mobbing či bossing mohou nabývat velmi intelektuálních a sofistikovaných forem ve 
složitějších společenstvích (firmy, úřady, soudy, atp.).  

• Násilí na pracovišti má mnoho forem, pro které se i v českém prostředí vžily cizí pojmy. 
Jedná se o: 

1.2.2.1. Mobbing 
• Jedná se o opakované agresivní či zneužívající chování, jímž se ubližuje druhé osobě či 

osobám a vše se děje subjektům pracovněprávních vztahů na pracovišti, v souvislosti 
s výkonem práce. 

• Vyskytuje se pouze na pracovišti. 

1.2.2.2. Bossing 
• Jde vlastně o mobbing, jehož iniciátorem (agresorem) je zaměstnavatel či vedoucí 

pracovník, jež má ze své nadřízené pozice k šikaně či násilí možnost užít širší škálu 
prostředků.  

• Jde o systematické a často velmi promyšlené šikanování ze strany vedoucího. 
• Tato forma násilí se proto jeví jako nebezpečnější. 

1.2.2.3. Staffing 
• Jde o šikanu nadřízeného pracovníka ze strany podřízených. 
• Tzv. „mobbing zdola“. 

1.2.2.4. Chairing 
• Jde o tzv. soupeření pracovníků o vedoucí pozici na pracovišti. 
• „Boj o židli“ v horních patrech managementu.22 

 

1.3. Prolínání institutů diskriminace a násilí na pracovišti 
Průnik diskriminace a násilí na pracovišti lze vysledovat v jednotlivých kapitolách analýzy, kde 
je na něj u jednotlivých ustanovení upozorněno. Stejným způsobem bude v textu označeno, 
pokud bude nutné upozornit na aplikovatelnost právní normy na šikanu či násilí na pracovišti. 
Zjednodušeně lze říci, že za určitých podmínek může některá z forem diskriminace „přerůst“ 
v šikanu. Pro klasifikaci šikany však musí být splněny základní předpoklady, jako jsou 
pravidelně se opakující útoky (většinou stupňující se) vůči téže osobě po určitou dobu – 
nejméně po dobu 6 měsíců. Pak lze říci, že se již nejedná pouze o diskriminaci na základě 
diskriminačních důvodů daných ADZák., nýbrž o šikanu v pravém slova smyslu. Toto poznání 
však nemění nic na faktu, že šikana na pracovišti většinou vzniká i z jiných než diskriminačních 
důvodů. Je však třeba mít na paměti, že není od diskriminace zcela a jednoznačně oddělena, a 

                                                        
22 Definice převzaty od:  1)Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 46-58 
   2)Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České 
republiky, Francie a Itálie, Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 16 - 22 
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proto se v současné době, kdy v českém právním řádu chybí pevné zakotvení institutu šikany 
v pracovněprávních vztazích, lze při řešení násilí na pracovišti subsidiárně opírat též o ADZák. 

 

2. Násilí na pracovišti – prameny práva  
 

• Česká republika prozatím nemá v žádném zákoně ošetřen pojem šikana či násilí na 
pracovišti, neboli mobbing a jeho další formy, a proto tyto pojmy blíže nedefinují.  

• Zákaz šikany na pracovišti se tedy subsidiárně odvozuje z obecných ustanovení 
antidiskriminačního zákona, občanského zákoníku, zákoníku práce a zákonů 
plynoucích ze správního práva, jakými je zákon o přestupcích, zákon o zaměstnanosti 
či zákon o inspekci práce a zákon o státní službě.  

• Ve veřejné správě, resp. v samosprávě se též použije zákon o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

• Ochranu poškozené oběti rovněž poskytují některá ustanovení trestní zákoníku, která 
chrání oběť před trestnými činy agresora.  

 

2.1. Mezinárodní úprava násilí na pracovišti23 
 

2.1.1. Mezinárodní dokumenty Organizace spojených národů 
• Organizace spojených národů je celosvětová mezinárodní organizace, jež byla založena 

roku 1945.  
• Je nadaná všeobecnou pravomocí, s přidruženými mezinárodními odborovými 

organizacemi, z nichž každá má zvláštní kompetenci. 
• Opodstatněnost jejího působení spočívá v:  

o udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi 
národy založených na zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a  

o uskutečňování mezinárodní spolupráce hospodářské, sociální, kulturní a 
humanitární povahy. 

• V základní rovině je zákaz diskriminace a příkaz rovného zacházení upraven ve 
Všeobecné deklaraci lidský práv a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních  a 
kulturních právech. 

 

                                                        
23 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 70 – 87. 
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2.1.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv  
• Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen „Deklarace“) byla vyhlášena v roce 1948 

Valným shromážděním OSN jako právně nezávazný dokument, v němž jsou obsaženy 
obecné principy mezinárodního standardu lidských práv, který požívá vysoké autority 
a který vyústil v přijetí dalších mezinárodních dokumentů. 

• Zakotvila elementární normy určující osobní, politické, sociálně-ekonomické a 
duchovně-kulturní postavení člověka.24 

• Princi rovnosti je obsažen v čl. 1 Deklarace, podle něhož se všichni lidé rodí svobodní a 
sobě rovní v důstojnosti i právech. 

• Zákaz diskriminace zakotvuje čl. 3 Deklarace. 
• Podle čl. 7 Deklarace jsou všichni před zákonem rovni a mají právo na stejnou 

zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování a všichni mají právo na ochranu proti 
jakékoli diskriminaci. 

• Rovnost před zákonem a ochrana proti diskriminaci jsou součástí první skupiny práv, 
představující základní prvky materiálního právního státu. 

• Omezují výkon veřejné moci tím, že jednotlivé osoby chrání před zásahem veřejné 
moci. 

• V současném interpretačním pojetí vedou k založení povinnosti státu zajistit ochranu 
před zásahy ze strany třetích osob.25 
 

2.1.1.2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech 

• Na katalog lidských práv a základních svobod Všeobecné deklarace lidských práv 
navázal Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 
Mezin. pakt o HSKP), který byl Valným shromážděním OSN vyhlášen v roce 1966.26 

• Jeho přijetím byl potvrzen univerzální charakter lidských práv, dříve formulovaných 
v právně nezávazných dokumentech. 

• Na rozdíl od Mezinárodního paktu o občanských a politických právech mají ustanovení 
Mezin. paktu o HSKP charakter tzv. měkkého práva (tedy nejsou stanovena jako 
povinnosti, ale jako závazky respektovat a chránit určité hodnoty). 

• Hospodářská, sociální a kulturní práva jsou realizována postupně. 
• Významná právní ochrana je poskytována všem formám diskriminace při prosazování 

hospodářských, sociálních a kulturních práv. 
• V souladu s čl. 7 tohoto paktu se státům ukládá závazek uznávat právo každého člověka 

na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. 
• V čl. 2 odst. 2 resp. čl. 3 tohoto paktu je zakotven akcesorický zákaz diskriminace. 

                                                        
24 Klíma, Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003, s. 253. 
25 Wagnerová, Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami. Jurisprudence. 2009, roč. 18, č. 5, 
s. 4 
26 Uveřejněn pod č. 23/1976 Sb. 
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• Ústředním orgánem odpovědným za uskutečňování těchto práv je Hospodářská a 
sociální rada OSN. 

• Po projednání zpráv předložených smluvními státy jsou z její strany ve spolupráci 
s dalšími orgány a mezinárodními organizacemi uskutečňovány mezinárodní opatření 
k podpoře a prosazení těchto práv na území smluvních států. 
 

2.1.1.3. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 
• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen je dalším z výrazných 

mezinárodních dokumentů přijatých Valným shromážděním OSN, a to v roce 1979.27 
• Opírá se o poměrně širokou definici diskriminace žen, která je obsažena celkem v 30 

článcích.  
• Tento dokument je komplexní co do rozsahu a platí pro všechny sféry života, tedy 

občanskou, kulturní, sociální, politickou a hospodářskou. 
• Vůbec poprvé obsahuje derogační ustanovení povolující zvláštní opatření k dosažení 

faktické rovnosti, aniž by tím docházelo k diskriminaci.  
• Podle čl. 11 této úmluvy se smluvní státy zavazují k přijetí veškerých opatření 

k odstranění diskriminace žen v zaměstnání (tedy na základě rovnoprávnosti zajistit 
mužům a ženám v zaměstnání stejná práva). 

• Na rozdíl od jiných mezinárodních dokumentů o lidských právech a svobodách 
předpokládá tato úmluva odstranění diskriminace k veřejnoprávním i 
soukromoprávním aktům. 

• Sexuální obtěžování se v tomto dokumentu vymezuje jako forma diskriminace žen 
z důvodu pohlaví, která souvisí s pracovním prostředím. 

• Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen byl založen v roce 1982 a je 
orgánem provádějícím dohled nad dodržováním závazků vyplývajících ze zmiňované 
úmluvy. 

• Projednává zprávy smluvních států o legislativních, soudních, administrativních a 
jiných opatřeních, které přijaly za účelem uvedení ustanovení úmluvy v život, a 
pokroku, jehož bylo v tomto směru dosaženo. 

• Po projednání těchto zpráv se zástupci státu vydává výbor závěrečná doporučení. 
• Příklad: V minulosti vyjádřil Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen 

znepokojení nad neexistencí obecného antidiskriminačního zákona, který by obsahoval 
definici diskriminace žen podle čl. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, 
a vyjádřil doporučení, aby taková definice byla do legislativy ČR včleněna. Teprve v r. 
2008 – navzdory předcházejícímu vetu prezidenta republiky – se podařilo přijmout 
antidiskriminační zákon, definující pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, 
obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování (podrobněji viz první kapitola této 
analýzy. 

                                                        
27 Uveřejněna pod č. 13/1987 Sb. 
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2.1.2. Mezinárodní organizace práce (mezinárodní odborová 
organizace)  

• Mezinárodní organizace práce (dále jen MOP) představuje mezinárodní odborovou 
(resp. tripartitní) organizaci, jež byla založena v roce 1919, jako stálá úřadovna 
Společenství národů. 

• V roce 1946 došlo k jejímu začlenění do systému OSN. 
• Cílem MOP je:  

o formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských 
práv,  

o zdokonalovat pracovní a životní podmínky a obohacovat příležitosti 
zaměstnání,  

o vytvářet mezinárodní pracovní standardy, sloužící jako směrnice pro národní 
orgány při realizaci politiky, 

o poskytovat programy mezinárodní technické spolupráce a 
o zabezpečovat vzdělávání a výzkum v dané oblasti. 

• V rámci stanovení minimální úrovně základních pracovních práv se MOP zabývá 
odstraněním diskriminace v práci a nucené práce a zajištěním rovnosti v odměňování, 
rovnosti příležitostí a zacházení. 

• Vnitrostátní nebo mezinárodní odborová organizace zaměstnanců nebo zájmová 
organizace zaměstnavatelů může podat stížnost k MOP, že členský stát neuspokojivým 
způsobem zabezpečuje provádění státem ratifikované úmluvy. 

• O přijatelnosti stížností rozhoduje Správní rada, která určuje výbor tripartitně složený 
k přezkoumání stížnosti a předložení návrhu doporučení a závěrů. 

• Zpráva výboru s doporučením je adresována vládě členského státu. 

 

2.1.2.1. Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• (též Úmluva č. 111) byla roku 1958 přijata MOP a spolu s dalšími sedmi úmluvami 

tvoří soubor základních pracovních standardů.28 
• Pod diskriminaci zahrnuje: jakékoli rozlišování, vylučování nebo upřednostňování 

založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, 
národnostním nebo sociálním původu, které má za následek znemožnění nebo 
porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání, a dále 
jakékoli jiné rozlišování, vylučování nebo upřednostňování, jež má za následek 
znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo 
povolání, které může být určeno zúčastněným členským státem po projednání 

                                                        
28 Uveřejněna pod č. 77/1990 Sb. 
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s reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud takové 
organizace existují, a s jinými příslušnými orgány. 

• Za diskriminaci neoznačuje případy rozlišování, vylučování nebo upřednostňování 
založené na kvalifikaci vyžadované pro určité zaměstnání. 

• Členské státy se zavazují vyhlásit a provádět vnitrostátní politiku zaměřenou na 
prosazování rovnosti příležitostí a zacházení v zaměstnání a povolání metodami 
přiměřenými i vnitrostátním podmínkám a zvyklostem tak, aby byla odstraněna 
jakákoli diskriminace. 

• Je zřejmé, že politika kontroly násilí na pracovišti by měla zohledňovat důstojnost 
práce a boj proti diskriminaci v zaměstnání a povolání, které jsou upravené také podle 
zmiňované úmluvy MOP. 

• Výbor expertů zkoumá zprávy smluvních stran o plnění Úmluvy o diskriminaci 
v zaměstnání a povolání. 

• Publikoval již seznam příkladů jednání, která naplňují znaky sexuálního obtěžování, 
přičemž mezi ně patří urážky, nevhodné poznámky, vtipy, narážky, poznámky o něčím 
oděvu, těle, věku, rodinné situaci, povýšenecký nebo paternalistický přístup 
podkopávající lidskou důstojnost, nevítané nabídky nebo žádosti učiněné otevřeně či 
skrytě, ať doprovázené hrozbami, smyslnými pohledy a jinými sexuálními gesty, či 
nikoliv, dále nadbytečný fyzický kontakt. 

• Ke kvalifikaci sexuálního obtěžování směřuje nevítané sexuální chování, bylo-li 
oprávněné vnímáno jako podmínka přijetí do zaměstnání či výkonu zaměstnání či 
zachování si v něm dosažených výhod či služebního postavení nebo ovlivnilo 
rozhodování o tom nebo aby negativně ovlivnilo výkon práce nebo aby znamenalo 
zásah do osobnostních práv oběti.29 

 

2.1.2.2. Úmluva o důstojné práci pro pracovníky v cizích domácnostech 
• Tato úmluva byla přijata v roce 2011 na jubilejní 100. výroční konferenci MOP. 
• Tato úmluva byla přijata vzhledem k poznatkům o špatných pracovních podmínkách u 

zhruba pěti až deseti milionů pracovníků v cizích domácnostech, kteří čelí diskriminaci 
a vykořisťování a jsou vystavení násilí a obtěžování na pracovišti, jak úmluva zvláště 
zdůrazňuje. 

• Její ratifikací se státy zavazují k zajištění spravedlivých a důstojných podmínek pro 
pracovníky v cizí domácnosti tím, že budou chránit jejich základní pracovní práva, 
předcházet zneužívání a násilí a že stanoví ochranná opatření pro mladé pracovníky 
v cizí domácnosti. 

• Pracovníkům v cizích domácnostech se přiznávají zaměstnanecká práva, jaká požívají 
ostatní pracovníci na základě národních právních úprav. 

                                                        
29 Matyášek, Sexuální obtěžování. Právník. 1998, roč. 137, č. 8, s. 717 a násl. 
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• Vláda ČR však na svém zasedání konaném dne 9. 5. 2012 neshledala důvod pro 
navržení ratifikace takové úmluvy, a to s argumentací, že pracovníci v domácnostech 
jsou – na rozdíl od rozvojových zemí – na zdejším pracovním trhu práce marginální 
skupinou. 

 

2.1.2.3. Code of Practice  
• Mezinárodní organizace práce vydala rovněž praktická doporučení, zvaná Code of 

Practice, která jsou určena orgánům veřejné správy, zaměstnavatelům, pracovníkům, 
podnikům a dalším orgánům specializovaným na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 

• Nejsou právně závazná a nemají nahrazovat národní právní úpravu. 
• V roce 2003 byl vydán předpis se zaměřením na násilí na pracovišti v sektoru služeb 

a opatření v boji proti tomu jevu, jehož předmětem je poskytnout obecný návod 
k řešení uvedené problematiky. 

• Předkládá celou řadu opatření v oblasti politiky proti násilí na pracovišti, identifikace 
nebezpečnosti, hodnocení rizik, prevence a kontroly, vzdělávání, péče a podpory 
pracovníkům postiženým násilím na pracovišti, monitorování a evaluaci. 
 

2.1.3. Mezinárodní dokumenty Rady Evropy 
• Rada Evropy je regionální, mezivládní a mezinárodní  organizace, založená v roce 

1949 a působící v oblasti ochrany lidských práv, zlepšení životních podmínek, 
rozvíjení lidských hodnot a usnadnění ekonomického a sociálního pokroku mezi 
členskými státy. 

• Přijímá úmluvy, dohody a protokoly, které jsou závazné pro státy, jež je přijaly. 
 

2.1.3.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod + 14 
dodatkových protokolů k EÚLP 

• Z dokumentů přijatých na půdě Rady Evropy je třeba poukázat na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen EÚLP), která zakotvuje regionální 
katalog lidských práv a svobod s poměrně efektivním systémem ochrany, pakliže se 
porušení práv dopustila některá ze smluvních stran.30 

• Každý stát Rady Evropy musí přistoupit k EÚLP a požadavek jejího dodržování 
v členských státech Evropské unie je také obsažen v Lisabonské smlouvě. 

• EÚLP stanoví standardy pro garanci individuálních práv.  
• Ve smyslu čl. 14 EÚLP je diskriminace zakázána ve vztahu k výkonu jiného práva 

zaručeného úmluvou. 

                                                        
30 Uveřejněna pod č. 209/1992 Sb. 
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• Ve srovnání s jinými instrumenty o lidských právech je taková ochrana k rovnosti a 
nediskriminaci poměrně omezená. 

• Z věcného omezení aplikovatelnosti zákazu diskriminace na užívání jiných práv a 
svobod přiznaných EÚLP je dovozován princip akcesority, komplementarity či 
subsidiarity ve smyslu čl. 14 EÚLP. 

• „V této klasické vizi nemá čl. 14 EÚLP samostatnou existenci, ale může být vzýván vždy 
pouze  a výlučně ve spojení s jiným „samostatným“ (hmotným) ustanovením EÚLP 
Stěžovatel tak nemůže namítat, že byl „prostě diskriminován“. Musí vždy doplnit, při 
výkonu kterého jiného samostatného práva zaručeného EÚLP k tomu mělo dojít. Jak 
však bude patrné dále, klasická vize akcesority či komplementarity čl. 14 EÚLP je značně 
relativizována novější judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, především tedy 
judikaturou poslední dekády. V ní k aktivaci zákazu diskriminace postačuje, pokud 
namítaná diskriminace spadá do (věcného) rámce či sféry jiného ustanovení EÚLP. 
Jinými slovy, samostatné ustanovení EÚLP tak nemusí být v konkrétním případě vůbec 
porušeno, a dokonce ani vůbec aplikováno. V takových případech však čl. 14 EÚLP 
získává život dosti autonomní na jakémkoli jiném „samostatném“ ustanovení EÚLP. 
Klasický předpoklad o jeho „akcesoritě“ je tak značně relativizován.“31 

• Vedle textu EÚLP bylo přijato celkem 14 dodatkových protokolů, které jeho záběr 
výrazným způsobem rozšiřují. 

• Protokol č. 12 EÚLP, platný od roku 2005, prosazuje osamostatňující, všeobecný zákaz 
diskriminace, čímž dochází k překonání podmínky založené čl. 14 EÚLP. 

• K tomuto protokolu zatím nepřistoupily všechny státy Rady Evropy. 
• Evropský soud pro lidská práva, jemuž náleží rozhodování o právech z EÚLP, 

vyplývajících na základě stížností podaných proti členským státům, poskytl za dobu 
svého působení množství rozhodnutí, která se stala důležitými zdroji výkladu norem 
právních řádů.  

• Ovšem mimo rozhodovací pravomoc Evropského soudu pro lidská práva jsou 
postavena práva v zaměstnání, která mají charakter sociálních práv. 

• Třebaže EÚLP napřímo neuvádí zákaz obtěžování, lze takové jednání podřadit pod 
právo na respektování soukromého a rodinného života, chráněné podle čl. 8 EÚLP , 
resp. na právo nebýt podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu 
chráněné podle čl. 3 EÚLP. 

• Příklad: Lze poukázat na případ Fogarty proti Velké Británii, v němž se stěžovatelka 
odvolávala na čl. 6 odst. 1 EÚLP ve spojení s čl. 14 EÚLP, protože jí měl být s odkazem 
na imunitu států odepřen přístup k soudu. Účelem řízení, které zamýšlela iniciovat, bylo 
dovolat se ochrany před diskriminačním jednáním, tudíž odepření přístupu k soudu 
mělo za následek porušení čl. 14 EÚLP. Její propuštění se jevilo jako důsledek 
diskriminace reprobované zákonem proti sexuální diskriminaci. Stala se obětí 

                                                        
31 Cit. Kmec, Kosař, Kratochvílová, Bobek, Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 1214. 
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sexuálního obtěžování ze strany nadřízeného a byla propuštěna vzhledem ke 
zhoršení vztahů, které ze sexuálního obtěžování vyplynulo. Zaměstnavatel ji odmítl 
znovu zaměstnat, což mělo podle jejího tvrzení naplnit znaky pronásledování. 

• Tento případ ukazuje, že „Na rozdíl od často uznávaných požadavků přímé a nepřímé 
diskriminace z důvodu rasy, uplatňovaných ESLP dle čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod, rozbor případu Fogarty versus United Kingdom je 
třeba považovat za spíše typický přístup ESLP k diskriminaci z důvodu pohlaví, ať se 
jedná o obtěžování, sexuální obtěžování, požadavky homosexuálů apod. V případech 
týkajících se diskriminace z důvodu pohlaví je totiž evropská právní odpovědnost často 
přesouvána z evropské judikatury na národní, a pozornost je tak třeba věnovat 
především možnosti diferenciace národních institucí či tvorbě dalších národních 
zákonných opatření.32 
 

2.1.3.2. Evropská sociální charta 
• Přijata byla v roce 1961, přičemž představuje pomyslnou protiváhu k EÚLP v oblasti 

hospodářských a sociálních práv.33 
• Zakazuje diskriminaci při výkonu práv, která chrání, zejména práva na práci, práva 

na spravedlivou odměnu za práci, práva organizovat se aj.  
• Její dodatkový protokol z roku 1988 akceptoval uznání práva na rovnost příležitostí a 

zacházení v oblasti zaměstnání bez pohlaví. 
• Text revidované Evropské sociální charty z roku 1996 obsahuje článek 

s nediskriminační doložkou posilující zákaz diskriminace. 
• Podle čl. 20 revidované Evropské sociální charty je zaručeno právo na rovné příležitosti 

a rovné zacházení ve věcech povolání a zaměstnání a ochraně před diskriminací na 
základě pohlaví. 

• Uznání tohoto práva, resp. přijetí opatření k jeho zajištění a naplňování se vztahuje na 
přístup k zaměstnání, ochranu proti propuštění a znovuzařazení do zaměstnání, 
odborné poradenství, výcvik, rekvalifikace a rehabilitaci, podmínky včetně 
odměňování a rozvoj kariéry včetně povýšení. 
 

2.1.4. Mezinárodní dokumenty Evropské Unie 
2.1.4.1. Listina základních práv Evropské unie 
• Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. 12. 2009, přinesla závaznost Listiny 

základní práv Evropské unie (dále též „LZPEU“), jakož i pro členské státy při provádění 
unijních právních předpisů. 

                                                        
32 Cit. Cviklová, Obtěžování jako forma diskriminace ve světle zahraniční teorie a judikatury. Právní rozhledy, 
2011, roč. 19, č. 16, s. 583. 
33 Cit. Cviklová, Obtěžování jako forma diskriminace ve světle zahraniční teorie a judikatury. Právní rozhledy. 
2011, roč. 19, č. 16, s. 583. 
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• Podle čl. 21 odst. 1 tohoto dokumentu se zakazuje jakákoli diskriminace založená 
zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických 
rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či 
jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, 
zdravotnímu postižení, věku nebo sexuální orientaci. 

• V souvislosti s tím je třeba poukázat, že jednotlivci mohou podávat stížnosti ve věci 
právních předpisů Evropské unie nebo národních právních předpisů, které právní 
předpis provádějí, mají-li za to, že LZPEU nebyla dodržena. 

• Národní soudy mohou žádat Evropský soudní dvůr o výklad právních předpisů 
Evropské unie prostřednictvím řízení o předběžné otázce podle čl. 267 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.34 
 

• Po novelizaci provedené Lisabonskou smlouvou je primární právo tvořeno: 
o Smlouvou o Evropské unii 
o Smlouvou o fungování Evropské unie (viz další kapitola) 
o Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (nebude 

vzhledem k tématu v tomto dokumentu dále rozpracováno). 
 

2.1.4.2. Smlouva o fungování Evropské unie 
• Právním základem po novelizaci provedené Lisabonskou smlouvou je tak pozměněná 

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, které byly 
přejmenovány na Smlouvu o fungování Evropské unie. 

• Zjevné jsou dopady na prameny mezinárodního práva představovaného 
mezinárodními smlouvami, uzavíranými mezi členskými státy v základních, zejména 
institucionalizovaných otázkách.  

• Lisabonská smlouva upravila způsob odvolání se na hodnoty nepřípustnosti 
diskriminace  a za cíl si bere závazek boje proti diskriminaci. 

• Vertikální a horizontální přímý účinek, v souladu s dosavadní judikaturou Evropského 
soudního dvora, se vztahuje k závazku boje proti diskriminaci, uvedeného ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, nadto obsahuje zmocnění k přijímání antidiskriminačních 
opatření (čl. 157). 

• Zdá se, že násilí na pracovišti bude i nadále předmětem aktivit Evropské unie.  
• Na podporu tohoto tvrzení lze poukázat, že v usnesení Evropského parlamentu z roku 

2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky Evropské unie pro boj 
proti násilí páchaného na ženách na pracovišti – uvítal závazek Komise vyjádřený 
v jejím akčním plánu na provedení Stockholmského programu, a sice předložit v letech 
2011 až 2012 strategii boje proti násilí na ženách, domácímu násilí a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, na nějž by měl navazovat akční plán Evropské unie. 

                                                        
34 Kol, Příručka evropského antidiskriminačního práva. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, s. 15 
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• Navrhuje, aby se boj proti násilí na základě pohlaví zakládal na novém komplexním 
politickém přístupu, jehož součástí má být i trestněprávní nástroj v podobě směrnice 
proti násilí na základě pohlaví a plány na vytvoření zvláštních vyšetřovacích postupů. 
 

2.1.4.3. Usnesení Evropského parlamentu z r. 2013 o odstraňování a 
prevenci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách 

• Na vykročení směrem k aktivnímu přístupu úpravy násilí na pracovišti ukazuje také 
Usnesení Evropského parlamentu z roku 2013, přijaté v souvislosti s konáním 57. 
zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se věnovalo odstraňování a prevenci 
všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách. 

• Jedna z klíčových priorit při řešení takového násilí na ženách spočívá v odstranění 
diskriminačních a sociokulturních postojů, které upevňují podřízenou roli žen ve 
společnosti a vedou k toleranci násilí proti nim i na pracovišti. 

• Mezi doporučení Evropského parlamentu náleží rovněž výzva vůči Komisi a členským 
státům, aby provedly přezkum politik, programů a zdrojů dostupných proti násilí 
v Evropské unii rovněž mimo ni a posílily svoji strategii zdokonalením nástrojů a 
ambicióznějšími cíli. 
 

2.1.5. Antidiskriminační směrnice Evropské unie v oblasti zaměstnání 
a povolání  

 

• Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 obsahovala 
zákaz diskriminace na základě pohlaví v zaměstnání. 

• Ve vzájemných vztazích mezi členskými státy zabraňoval takový zákaz získání 
konkurenční výhody nabídkou nižších mzdových sazeb nebo méně výhodných 
podmínek práce pro ženy.  

• Byla zaručena rovnost v odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví.  
• V oblasti rovného zacházení byla přijata směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a postup v zaměstnání a o pracovní podmínky, a dále směrnice Rady 
86/613/EHS o uplatnění principu rovného zacházení s muži a ženami zapojenými do 
činnosti, včetně zemědělství, samostatné výdělečné činnosti a o ochraně samostatně 
výdělečně činných žen v těhotenství a mateřství. 

• Spolu s Amsterodamskou smlouvou vešla v život pravomoc, aby Rada na návrh Komise 
a po konzultaci s Evropským parlamentem mohla činit jednomyslně opatření k potírání 
diskriminace z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového 
názoru, invalidity, věku nebo sexuální orientace. 

• Zásada rovnoprávnosti pohlaví byla povýšena mezi hlavní cíle Smlouvy o založení 
Evropského společenství. 
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• V sekundárním právu nastal posun od výlučné koncentrace na diskriminaci podle 
pohlaví v zaměstnání až v roce 2000, kdy byla přijata směrnice Rady 2000/78/ES, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a 
směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

• Tyto antidiskriminační směrnice jsou v kontextu tématu násilí na pracovišti 
významné proto, že se v nich prosazuje koncepce obtěžování jako zvláštní případ 
diskriminace, která je zakázána, a jsou nástrojem sbližování právních řádů členských 
států v Evropské unii. 
 

2.1.5.1. Směrnice 2000/78/ES – obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání 

• Tato směrnice zavedla základní rámec k zajištění dodržování rovného zacházení se 
všemi osobami Evropské unie bez ohledu na jejich náboženské vyznání, víru, postižení, 
věk nebo sexuální orientaci, jde-li o přístup k zaměstnání nebo povolání, kariérní 
postup, odborné vzdělávání, podmínky v zaměstnání a pracovní podmínky a členství a 
činnost v organizaci. 

• Pokrývá zákaz diskriminace, ať přímé či nepřímé, a výjimky, podle nichž je rozdílné 
zacházení dovoleno, jakož i soubor mechanismů zajišťujících vymáhání práv v boji proti 
diskriminaci, včetně přesunutí důkazního břemene. 

• Za diskriminaci považuje tato směrnice rovněž obtěžování, dojde-li k nežádoucímu 
chování souvisejícímu s rasou nebo etnickým původem, které má za účel nebo za 
následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
zahanbující, ponižující nebo urážející atmosféry. 
 

• Příklad: V řízení o předběžné otázce projednávané Evropským soudním dvorem ve 
věci Coleman proti Attridge Law a Stevu Lawovi položil vnitrostátní soud otázku, zda 
směrnice Rady 2000/78/ES zakazuje diskriminaci nejen na základě zdravotního 
postižení samotného zaměstnance, ale rovněž ve vztahu k zaměstnanci, který sám není 
zdravotně postižen, nicméně je s ním nepříznivě zacházeno z důvodu zdravotního 
postižení jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část péče vyžadované jeho 
zdravotním stavem, a dále, zda se zákaz obtěžování v souvislosti se zdravotním 
postižením ve smyslu směrnice Rady 2000/78/ES týká pouze samotného postiženého 
zaměstnance, anebo se použije také v případě zdravotního postižení jeho dítěte.  

• Evropský soudní dvůr rozhodl rozsudkem v roce 2008 tak, že směrnice Rady 
2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 
povolání, a zejména její článek 1, čl. 2 odst. 2 písm. a), musí být vykládány v tom smyslu, 
že zákaz přímé diskriminace, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které jsou 
samy zdravotně postiženy. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem, který sám není 
zdravotně postižen, zachází méně příznivým způsobem, než zachází, zacházel nebo by 
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zacházel s jiným zaměstnancem ve srovnatelné situaci, a je-li prokázáno, že nepříznivé 
zacházení, jemuž je tento zaměstnanec vystaven, se zakládá na zdravotním postižení 
jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové zacházení 
v rozporu se zákazem přímé diskriminace, zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 2 písm. 
a) směrnice Rady 2000/78, a zejména její článek 1 a čl. 2 odst. 1 a 3 musí být vykládány 
v tom smyslu, že zákaz obtěžování, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které 
jsou samy zdravotně postiženy. Je-li prokázáno, že nežádoucí chování naplňující znaky 
obtěžování, jemuž je vystaven zaměstnanec, který sám není zdravotně postižen, souvisí 
se zdravotním postižením jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, 
je takové chování v rozporu se zákazem obtěžování, zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 
3 uvedené směrnice.35 

 

2.1.5.2. Směrnice Rady 2000/43/ES – zásada rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 

• Touto směrnicí se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ, vychází z principu, že diskriminace na základě rasy nebo 
etnického původu ohrožuje úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany. 

• Obtěžování odporuje zákazu diskriminace a jeho definice se opírá o specifické 
kritérium nežádoucího chování, souvisejícího s rasou nebo etnickým původem. 

• Stejně jako druhá antidiskriminační směrnice z roku 2000 zakotvuje i tato směrnice 
výjimky, podle nichž je rozdílné zacházení dovoleno – samozřejmě k odlišnému 
chráněnému znaku – a rovněž soubor mechanismů zajišťujících vymáhání práv v boji 
proti diskriminaci, včetně přesunutí důkazního břemene. 
 

2.1.5.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES (novelizace 
směrnice 76/207/EHS) – zásada rovného zacházení pro muže a 
ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a 
postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky 

• Definuje pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace a konstatuje, že obtěžování spojené 
s pohlavím osoby a sexuální obtěžování odporují zásadě rovného zacházení pro muže 
a ženy. 

• Z tohoto důvodu vymezuje také uvedené pojmy a zakazuje odpovídající formy 
diskriminace, které se nevyskytují pouze na pracovišti, ale též v souvislosti s přístupem 
k zaměstnání a odbornému vzdělávání a během zaměstnání a výkonu povolání. 
 

                                                        
35 Příklad zpracován podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 17. 7. 2008, věc C-303/06 S. Coleman 
proti Attridge Law a Stevu Lawovi. 
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2.1.5.4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES – zásada 
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnání a povolání 

• Tato směrnice přispěla k modernizaci právní úpravy rovného zacházení se ženami a 
muži v oblasti zaměstnání a povolání. 

• Zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci žen a mužů ohledně přístupu k zaměstnání, 
včetně postupu v zaměstnání, a k odbornému vzdělávání, pracovních podmínek, 
včetně odměny, a systému sociálního zabezpečení pracovníků. 

• Diskriminace v jejím pojetí zahrnuje též obtěžování a sexuální obtěžování, jakož i 
jakékoli méně příznivé zacházení, vycházející z odmítnutí takového chování 
dotyčnou osobou nebo podvolení se mu. 

• Definice obtěžování je přenášena z dřívějších předpisů a navíc je doplněna o definici 
sexuálního obtěžování se zvýrazněním specifického kritéria nežádoucího chování 
sexuální povahy. Nevylučuje souběh obtěžování a sexuálního obtěžování. 
 

2.1.6. Mezinárodní dokumenty Evropské unie v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

• Problematika násilí na pracovišti se dostala také do záběru oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 

• BOZP patřila k prvním segmentům, u nichž se Evropská unie odhodlala k harmonizaci. 
• Od konce sedmdesátých let (v roce 1974 byl založen Poradní výbor pro bezpečnost, 

hygienu a ochranu zdraví při práci, který měl poskytovat podporu při přípravě a 
provádění činnosti Komise) a zejména po přijetí Jednotného evropského zákona v roce 
1987 byl vybudován celistvější soubor právních předpisů zaměřený na zvýšení 
standardů BOZP. 

• Listina základních práv Evropské unie, která nabyla právní závaznosti společně se 
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, posiluje význam politiky v oblasti BOZP 
pracovníků v právních předpisech Evropské unie. 

• V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se Evropská unie podle čl. 
153 Smlouvy o fungování Evropské unie zasazuje prostřednictvím harmonizace 
pracovních podmínek o zlepšování pracovního prostředí. 

• Stanovené minimální požadavky nebrání členským státům zavést vyšší úroveň ochrany 
na vnitrostátní úrovni. 

• V roce 1996 byla na základě nařízení Rady zřízena Evropská agentura pro BOZP, aby 
spojila zástupce Evropské komise, vlád a členských států a organizace zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, resp. dalších expertů k provádění výzkumu, osvěty a informovanosti 
v oblasti BOZP. 

• Spolu  s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví a Evropskou nadací pro 
zlepšení pracovních a životních podmínek, tvoří systém tří hlavních evropských orgánů 
BOZP. 
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• Vzhledem k tématu násilí na pracovišti lze poukázat na zprávu Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví z roku 2011, v níž se uvádí, že násilí, šikanování a 
obtěžování jsou na pracovištích v evropských zemích čím dál více běžné jevy. 

• Reakce na tuto problematiku ze strany organizací a jednotlivých vlád se považovala za 
nedostatečnou. 

• Z šetření vyplynulo, že 5 až 20% pracovníků se stává přímými či nepřímými svědky 
násilí a obtěžování na pracovišti. 

• 40% evropských vedoucích pracovníků je násilím a obtěžováním na pracovišti 
znepokojeno, nicméně jen 25% z nich zavedlo opatření na její řešení. 

• V oblasti zdravotní a sociální péče a ve školství se problematika jevila být ještě 
závažnější. Polovina vedoucích pracovníků působících v těchto odvětvích ji označila za 
problém týkající se BZOP. 
 

Komise Evropského parlamentu 
• Připravuje akční programy k podpoře BOZP, v nichž stanoví politické úkoly pro 

nadcházející období. 
• První akční program v oblasti BOZP byl přijat v roce 1978; poté se pravidelně každých 

pět let vyhlašuje soubor priorit pro další období. 
• Od roku 2002 má uvedený program podobu strategie, obsahující návrhy nových 

právních předpisů a kolektivních smluv. 
• Zatím byly přijaty tři strategie: 

2.1.6.1. Akční program – Strategie společenství pro BOZP na období let 
2002-2006 

• Česká republika vstoupila do Evropské unie v době platnosti (první) Strategie 
společenství pro BOZP na období let 2002-2006. 

• V pořadí čtvrtý akční program byl vystřídán výše citovaným sdělením Komise. 
• Cílem politiky v oblasti BOZP bylo dosahování trvalého zlepšování pohody při práci, 

do níž spadá tělesná, morální a sociální dimenze. 
• Uvedená strategie byla založena na prosazování dobrých pracovních podmínek 

s ohledem na vznik nových rizik, včetně psychosociálních rizik. 
• Ohledně změny v povaze rizika práce stojí upozornit na připojený komentář: „ Měnící 

se způsoby organizace práce a zejména pružnější způsoby organizace pracovní doby a 
řízení lidských zdrojů na individuálnější úrovni, více založené na povinnosti dosáhnout 
stanovený výsledek, mají hluboké účinky na s tím spojené problémy BOZP a obecněji 
také na pohodu při práci. Dnes je známou skutečností, že „vynořující se“ nemoci a jevy 
jako je stres, deprese, úzkost, násilí při práci, psychologický nátlak a zastrašování, 
způsobují 18% všech problémů, týkajících se zdraví při práci a čtvrtina takových případů 
vyústí v pracovní absenci v trvání více než dva týdny. Stížnosti v této oblasti jsou 
dvakrát častější v sektorech vzdělávání a zdravotních a sociálních služeb. Nejsou přímo 
vázány na expozici specifickému riziku, spíše zde působí soubor faktorů jako je 
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organizace práce, uspořádání pracovní doby, hierarchické vztahy, únava v souvislosti 
s dopravou a stupeň přijetí etnické a kulturní diversity v organizaci. Je zapotřebí se 
s nimi vyrovnat v globálním kontextu, která Mezinárodní organizace práce shrnuje pod 
pojem „pohoda při práci“. Tyto strategie zaměřené na prevenci nových sociálních rizik 
by měly zahrnout účinek závislosti na látkách, na výskyt pracovních úrazů; konkrétně je 
zapotřebí zaměřit se na problémy související s alkoholem a předepisovanými léky.“ 
 

2.1.6.2. Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství 
v oblasti BOZP na období let 2007-2012 

• Komise Evropského parlamentu vydala v únoru 2007 strategii na podporu zdraví a 
bezpečnosti při práci, tvořenou klíčovým dokumentem Zlepšení kvality a produktivity 
práce: strategie Společenství v oblasti BOZP na období let 2007-2012. 

• Pozornost zaměřuje na prevenci. 
• BOZP zaujala první místo v politickém programu, jestliže uplatňování nové legislativy 

v přistoupivších členských státech Evropské unie poněkud zaostávalo, jakkoli jejich 
právní řády byly harmonizovány k okamžiku přijetí do tohoto mezinárodního 
společenství.36 

• V souvislosti s cílem naplňovat právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky a 
kulturu práce se zdá být zajímavé tvrzení o identifikaci otázek vztahů na pracovišti, 
počítaje v to též násilí  a obtěžování.  

• Konstatuje, že povaha pracovních rizik se mění i ve spojitosti s rozvojem nových 
rizikových faktorů, jímž je násilí na pracovišti, včetně sexuálního a psychického 
obtěžování. 

• Tyto změny mají vyžadovat údajně lepší pochopení fenoménu prostřednictvím 
odborného výzkumu, aby se mohla stanovit účinná preventivní opatření. 

• Komise rovněž zdůraznila důležitost jednání mezi sociálními partnery o prevenci násilí 
a obtěžování na pracovišti a vybídla je, aby vyhodnotili důsledky z hodnocení provádění 
evropské Rámcové dohody o stresu na pracovišti. 

• Podle takové strategie BOZP by sociální partneři měli být intenzivněji zapojeni a v rámci 
sociálního dialogu na evropské úrovni uzavírat dohody v uvedené oblasti. 
 

2.1.6.3. Strategie EU o oblasti BOZP pro období let 2013-2020 
• Příprava poslední strategie Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to pro období let 2013 – 2020, byla poznamenána pozdějším zahájením veřejné 
konzultace o budoucím politickém rámci. 

                                                        
36 Majer, Zlepšování kvality a produktivity práce prostřednictvím péče o BOZP – nová strategie Evropské unie na 
období 2007 – 2012. Bezpečnost a hygiena práce. 2007, roč. 57, č. 4, s. 4 a násl. 
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• Konzultace, v niž se mohly podávat příspěvky orgánů členských států, organizací 
zastupujících zaměstnance a zaměstnavatele atd., probíhala v rozmezí měsíce června 
až srpna roku 2013 a měla vytipovat problémy v oblasti BOZP a jejich řešení. 

• Komisař Evropské unie pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László 
Andor v této souvislosti uvedl: „Pracovní úrazy jsou v Evropské unii na historicky 
nejnižší úrovni a normy EU v oblasti BOZP slouží ostatním státům světa za vzor. 
Investice do bezpečnosti práce jsou přínosné zejména nyní během krize – pomáhají 
zlepšovat produktivitu a podmínky pro zaměstnance, snižovat absentérství a fluktuaci 
pracovníků a zvyšovat uspokojení z práce. Tato oblast politiky však rovněž čelí výzvám. 
Abychom je mohli řešit, musíme se na ně zaměřit společně.“37 

• Ještě v prosinci 2013 nebyla nová strategie publikována.  
• Posléze představená strategie se zaměřuje na lepší dodržování dříve stanovených 

zásad BOZP, zdokonalení prevence onemocnění z práce a pozornost věnuje také 
demografickému vývoji a stárnutí pracovní síly v Evropské unii. 

• V dubnu 2014 vyhlásila Evropská agentura pro BOZP novou kampaň Zdravé 
pracoviště zvládne i stres, a to na období 2014 – 2015. 

• V jejím rámci byly představovány tipy a nástroje pro řízení stresu a psychosociálních 
rizik.  

• Rovněž vybízí k účasti v soutěži o správnou praxi. Přičemž jak již bylo zdůrazněno, 
k psychosociálním rizikům na pracovišti vede právě i násilí, resp. nevhodné chování 
nadřízených nebo kolegů vůči zaměstnanci či skupině zaměstnanců. 
 

2.1.7. Autonomní dohody evropských sociálních partnerů 
• Dialog se sociálními partnery tvoří jeden z pilířů evropského sociálního modelu a 

doplňuje vnitrostátní dohody o sociálním dialogu v členských státech. 
• Evropská unie spolupracuje se sociálními partnery ve věcech týkajících se praxe 

zaměstnávání a práce a je s nimi konzultován evropský postup rozhodování. 
• Sociální dialog spojuje obě strany s cílem uzavírat dohody, které mohou  mít významný 

dopad na evropského pracovníka. 
• Právo sociálních partnerů zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii „být konzultován“ 

před iniciativou v oblasti zaměstnanosti nebo sociálních věcí ze strany Komise a jednat 
o záležitostech předkládaných Komisí a uzavírat samostatné dohody z vlastní iniciativy 
přineslo určité pozitivní výsledky i ve vztahu k násilí na pracovišti.38 

• Role sociálních partnerů nyní zakotvuje čl. 152 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
• Od přijetí České republiky do Evropské unie byl na národní úrovni veden sociální 

dialog za účasti Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a 

                                                        
37 Cit. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce: Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím politickém rámci. 
Dostupné na /http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-491_bg.htm./ 
38 Podrobněji např. Kubínková, Heppnerová, Hejduková, Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
Praha: Českomoravský odborový svaz, 2008, s. 156 
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dopravy České republiky, týkající se implementace Rámcové dohody o stresu na 
pracovišti a Rámcové dohody o obtěžování a násilí na pracovišti.39 

• V obou případech se jedná o autonomní dohody evropských sociálních partnerů, 
takže odpovědnost za jejich realizaci a monitorování přináleží samotným sociálním 
partnerům. 

• Povinnost uskutečňovat takové dohody je ukládána členům organizací evropských 
sociálních partnerů, tedy sociálním partnerům působícím na národní úrovni.40 
 

2.1.7.1. Rámcová dohoda o stresu na pracovišti 
• Tato rámcová dohoda byla zástupci evropských sociálních partnerů podepsána v roce 

2004 a je ukázkou toho, že v procesu vyjednávání mezi sociálními partnery vznikají 
jako výsledek autonomní dohody, které mohou sociální partneři realizovat sami. 

• Shledává se propojení mezi násilím na pracovišti a stresem. 
• Cílem zmíněné dohody je zvýšit u zaměstnavatelů, pracovníků a jejich zástupců 

povědomí a porozumění v oblasti stresu spojeného s prací, zaměřit jejich pozornost na 
příznaky, které by mohly naznačovat problémy stresu spojeného s prací, a poskytnout 
jim rámec pro identifikaci, prevenci a případně zvládání problémů stresu spojeného 
s prací. 

• Stres je stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými či sociálními potížemi nebo 
dysfunkcemi a který je výsledkem toho, že se člověk necítí schopen vyrovnat se 
s požadavky či očekáváními  do něj vkládanými. 

• Obtěžování a násilí na pracovišti bylo označeno za potenciální stresory. 
• Management stresu se zaměřuje více na jednotlivce než na organizace, ačkoli prevence 

rozhodujícím způsobem spočívá v řízení organizace. 
• Mezi protistresová opatření musí náležet manažerská a komunikační opatření, jako je 

vyjasnění cílů podniku a role jednotlivých pracovníků, zajištění dostatečné manažerské 
podpory jednotlivcům a týmům, zajištění souladu odpovědnosti a kontroly práce, 
zlepšení organizace práce a pracovních postupů, pracovních podmínek a prostředí. 
 

2.1.7.2. Rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti 
• Tato dohoda byla zástupci evropských sociálních partnerů podepsána o tři roky 

později, a to v roce 2007 jako šestá dohoda vypracovaná evropskými sociálními 
partnery od zahájení společného sociálního dialogu.  

                                                        
39 Překlady autonomních dohod evropských sociálních partnerů lze nalézt na webových stránkách Svazu 
průmyslu a dopravy ČR: / http://www.spcr.cz/. 
40 Naproti tomu u druhého typu dohod evropských sociálních partnerů jde o schvalování rozhodnutí Rady ve 
formě směrnice jako právního předpisu. Odpovědnost za realizaci je uložena členským státům. Odpovědnost za 
monitorování je svěřena Komisi. 
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• Tato autonomní dohoda patří mezi nové generace dohod, kdy odpovědnost za její 
implementaci spočívala na evropských sociálních partnerech ve spolupráci 
s organizacemi sociálních partnerů v jednotlivých členských státech Evropské unie. 

• Vyjednávání o obtěžování a násilí na pracovišti bylo součástí programů práce 
evropských sociálních partnerů na léta 2003 – 2005 a 2006- 2008. 

• Dohoda musela být implementována členskými organizacemi v souladu s postupy a 
zvyklostmi používanými vedením a zaměstnanci do 3 let po jejím podpisu (tj. do roku 
2010). 

• Cílem Rámcové dohody o obtěžování a násilí na pracovišti je zvýšení povědomí a 
porozumění zaměstnavatelů a zaměstnanců o obtěžování a násilí na pracovišti a 
poskytnutí návodu k rozpoznávání, předcházení a vypořádávání se s problémy 
obtěžování a násilí na pracovišti. 

• Dohoda rozlišuje mezi obtěžováním a násilím na pracovišti: 
o K obtěžování dochází, je-li jednoho nebo více zaměstnanců nebo vedoucích 

zaměstnanců opakovaně a úmyslně zneužíváno, je jim vyhrožováno nebo jsou 
ponižováni za okolností souvisejících s prací. 

o O násilí jde tam, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucích 
zaměstnanců napaden za okolností souvisejících s prací. 

• Bylo konstatováno, že zvyšování povědomí a náležité proškolování vedoucích 
zaměstnanců může snížit pravděpodobnost obtěžování a násilí na pracovišti. 

• Podniky musí jasně prohlásit, že obtěžování a násilí nebude tolerováno. 
• Prohlášení přesně stanoví postupy pro řešení případů, k nimž dojde. 
• Mezi postupy může patřit neformální fáze, kdy osoba s důvěrou vedení i zaměstnanců 

bude k dispozici pro poskytování rad a pomoci. 
• Zjistí-li se, že došlo k obtěžování a násilí, budou přijata náležitá opatření ohledně 

pachatele nebo pachatelů, mezi něž mohou patřit opatření od disciplinárního řízení 
až po propuštění. 

• Zaměstnavatelé v konzultacích se zaměstnanci nebo jejich zástupci vytvoří, budou 
přezkoumávat a sledovat tyto postupy s cílem zajistit jejich účinnost při předcházení 
problémům i jejich zvládání. 

• Uvedené postupy předcházení, odstraňování a řešení problémů se mohou, bude-li to 
vhodné, použít i k řešení případů externího násilí; k tomuto bodu také po kritické 
diskuzi dospěla jednání sociálních partnerů. 

• K podpoře v provádění dohody, monitorování a hodnocení dosažených výsledků ze 
strany členských států Evropské odborové organizace byla zpracována výkladová 
příručka s finanční podporou Evropské komise.  

• S ohledem na problémy diskutované k problematice násilí na pracovišti upozorňujeme 
na následující výňatek, týkající se záběru Rámcové dohody o obtěžování a násilí na 
pracovišti: „Dohoda se týká obtěžování a násilí ve všech formách, navzdory skutečnosti, 
že představitelé zaměstnavatelů původně během jednání zastávali stanovisko, že by se 
dohoda měla týkat výhradně obtěžování, a nikoli násilí na pracovišti. Je třeba zdůraznit, 
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že obtěžování a násilí mohou mít vážné sociální důsledky (např. pro zdraví, pracovní 
atmosféru, spokojenost s prací atd.) a rovněž ekonomický dopad. To je důvod, proč je 
tento problém pro sociální partnery tak důležitý a musí jej řešit společně. Dohoda 
uznává, že lze využívat existující legislativy na národní úrovni a na úrovni EU a že 
procesy a postupy z ní vyplývající mohou být použity při řešení obtěžování a násilí na 
pracovišti, např. v rámci informační a konzultační procedury, metod/procesů 
hodnocení rizik, používání vnitřních a externích zkušeností, vzdělávání, odpovědnosti 
zaměstnavatele za ochranu zaměstnanců atd.“41 

 

• Nad rámec uvedeného lze poznamenat, že evropští sociální partneři se v roce 2012 
zabývali tématem násilí ze strany třetí osoby, resp. obtěžování na pracovišti, k čemuž 
podepsali společné pokyny v odvětví nemocnic, krajských a místních správ, vzdělání, 
obchodu a soukromých bezpečnostních služeb.42 

 

2.2. Ústavněprávní aspekty násilí na pracovišti 
 

2.2.1. Ústava ČR – zák. č. 1/1993 Sb. 
 

2.2.1.1. Čl. 4 – Ochrana základních práv a svobod 
• „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ 
• Jedná se o obecné soudy (okresní, krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud), Ústavní soud 

a Nejvyšší správní soud. 

 

2.2.1.2. Čl. 10 – Ratifikace mezinárodních smluv do právního řádu ČR 
• „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 
něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  

• Mezinárodní smlouva má v případě své ratifikace aplikační přednost před zákonem, 
jsou-li v rozporu. 

• Ratifikovaná mezinárodní smlouva má právní sílu ústavního zákona.43 
• Self-executeing smlouvy:  

                                                        
41 Cit. Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti. Výkladová příručka Evropské odborové 
organizace. Informace Evropského integračního týmu Českomoravské konfederace odborových svazů, s. 3. 
Dostupné na www.cmkos.cz/data/articles/down_1687.pdf. 
42 Kol. Pracovní vztahy v Evropě 2012 – shrnutí. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013, s. 11. 
43 Komentář zpracován dle vlastních studijních materiálů z Justiční akademie v Kroměříži 
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o smlouvy bezprostředně závazné a samo-vykonatelné, jsou bezprostředně 
použitelné 

o jedná se o mezinárodní smlouvy o základních lidských právech a 
svobodách 

o váží nejen jednotlivce, ale i státní orgány 
o ostatní mezinárodní smlouvy musí být ratifikované a vyhlášené (ve Sbírce 

mezinárodních smluv), musí tedy nastat recepce do našeho právního 
řádu 

• Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánu ČR přeneseny na 
mezinárodní organizaci nebo instituci. 

 

2.2.1.3. Čl. 95 – Závaznost ratifikované smlouvy pro soudy v ČR 
• „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo 
s takovou mezinárodní smlouvou.“ 

 

2.2.2. Listina základních práv a svobod – zák. č. 2/1993 Sb. 
• Listina základní práv a svobod (dále jen LZPS) 
• LZPS vychází z nedotknutelnosti a univerzálního charakteru přirozených lidských práv, 

stát tedy tato lidská práva uznává, prohlašuje a utvrzuje jejich nezcizitelnost a 
neporušitelnost. 

• Zachování těchto práv a svobod je vynutitelné pomocí nezávislé soudní moci, přičemž 
je nutné brát v úvahu též mezinárodněprávní záruky ochrany lidských práv, vymezené 
prostřednictvím mezinárodních smluv.44 

 

2.2.2.1. Čl. 1 - Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech 
• „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 
• Nezadatelnost = nikdo nemůže základní práva a svobody někomu jinému zadat, 

postoupit, dát do zástavy či pominout. 
• Nezcizitelnost = nemohou být převedena za úplatu či darována jinému. 
• Nepromlčitelnost = nezanikají obvyklým způsobem (např. neuplatněním ve lhůtě). 
• Nezrušitelnost = státní moc je může pouze uznat, prohlásit, ale nemůže je zrušit a 

prohlásit za neplatné. 

                                                        
44 Komentář zpracován dle vlastních studijních materiálů z Justiční akademie v Kroměříži 
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• Toto ustanovení nelze napadat samostatně, neboť není samo o sobě bezprostředně 
aplikovatelné – je nutno odkázat na konkrétní základní právo nebo svobodu, zaručenou 
Listinou či mezinárodním dokumentem, k jehož porušení mělo dojít.45 

 

2.2.2.2. Čl. 3 – Obecná antidiskriminační klauzule 
• „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

• Upřesnění obecného principu rovnosti, resp. prosazení obecné antidiskriminační 
klauzule. 

• Jednotlivé právní předpisy týkající se posuzovaného tématu obsahují např. tyto 
antidiskriminační klauzule: § 16 odst. 2 zákoníku práce, § 4 zákona o zaměstnanosti, § 
77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 
znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3 až 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z povolání.46 

 

2.2.2.3. Čl. 6 – Právo na život 
• Dle odst. 1: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“  
• Dle odst. 2: „Nikdo nesmí být zbaven života.“ 
• Toto ustanovení chrání fyzický aspekt života a obsahuje negativní aspekt (aby do něj 

nebylo nepřípustným způsobem zasahováno) a pozitivní funkci veřejné moci (aby byly 
vytvořeny podmínky pro život a pro ochranu a péči o lidské zdraví). 

• Právo rozhodovat se o svém životě nemůže být přeneseno na jiného. 
• Dle odst. 4: „Porušením práv podle tohoto článku (resp. není porušením práva na život), 

jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné 
(jedná se o tzv. nutnou obranu, tedy jednání kdy se odráží protiprávní bezprostředně 
hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné trestním zákonem)47. 

• Člověk může vystoupit jak na ochranu zájmů svých, tak i k ochraně zájmů jiného člověka 
či lidí, tj. i ve prospěch kolegů – pracovníků, vůči nimž násilí jako útok přímo hrozí nebo 
trvá, a které směřuje proti zájmu chráněnému trestním zákoníkem. 
 

2.2.2.4. Čl. 7 – Nedotknutelnost osoby a soukromí 
• Dle odst. 1.: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může 

být jen v případech stanovených zákonem.“ 

                                                        
45 Definice jednotlivý pojmů zpracovány dle vlastních studijních materiálů z Justiční akademie v Kroměříži 
46 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 91-92 
47 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 93 
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• Dle odst. 2.: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ 

• Jedná se o ochranu zachování lidské důstojnosti na ústavněprávní úrovni. 

 

2.2.2.5. Čl. 9 – Zákaz nucených prací a služeb 
• Dle odst. 1.: „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ 
• Jde o zásadu nenutit jiného k určité činnosti bez svobodného souhlasu. 
• Výjimku z tohoto pravidla definuje odst. 2, jež uvádí, že zásada se nevztahuje na: 

1. práce ukládané osobám ve výkonu trestu odnětí svobody 
2. vojenskou službu 
3. službu vyžadovanou v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného 

nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty 
4. jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých. 

 

2.2.2.6. Čl. 10 – Právo na ochranu lidské důstojnosti 
• Dle odst. 1.: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 
• Dle odst. 2.: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života.“ 
• Dle odst. 3.: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 
• Tento článek Listiny úzce souvisí s následujícím čl. 17 LZPS.  
• Příklad: 48Paní PhDr. A.D. opakovaně telefonovala z místa svého bydliště do zaměstnání 

poškozeného R. B., kde sdělovala jeho vedoucímu, že ji poškozený obtěžuje svými 
telefonáty ze služebního telefonu, vloupal se k ní do bytu a že je sexuální deviant. Tato 
sdělení obecné soudy považovaly za informace způsobilé ohrozit vážnost poškozeného a 
poškodit jej v zaměstnání, o čemž svědčila skutečnost, že nadřízený poškozeného si 
pravdivost některých informací ověřoval. Znalecký posudek z oboru psychiatrie potvrdil, 
že stěžovatelka trpí závažným duševním onemocněním – paranoidní schizofrenií či 
poruchou s bludy. V důsledku tohoto duševního onemocnění panuje vysoká 
pravděpodobnost opakování obdobného činu. Stěžovatelce bylo nařízeno ochranné 
ambulantní psychiatrické léčení. Stěžovatelka podala ústavní stížnost. Tvrdila, že bylo 
zasaženo do jejích ústavních práv, jmenovitě do práva na nedotknutelnost osoby (čl. 7 
Listiny), práva na osobní svobodu (čl. 8 Listiny), práva na lidskou důstojnost (čl. 10) a 
práva na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny). 

• Ústavní soud shora uvedenou stížnost odmítl a stanovil v uvedeném příkladu, že: 
„Základní právo na svobodu projevu a na informace dle čl. 17 Listiny je zásadně rovno 

                                                        
48 Příklad zpracován podle usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. II. ÚS 2000/10 
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základnímu právu na ochranu důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména (čl. 10 
Listiny) a rovněž na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života. 
Vybočí-li publikovaný názor z mezí obecně závazných pravidel slušnosti, ztrácí charakter 
korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá mimo rámec ústavní ochrany.“ 

 

2.2.2.7. Čl. 17 – Svoboda projevu 
• Dle odst. 1.: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“ 
• Dle odst. 2.: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a 
informace bez ohledu na hranice státu.“ 

• Dle odst. 3.: „Cenzura je nepřípustná.“ 
• Příklad: Svoboda projevu v pracovněprávních vztazích. 49  Ředitel pobočky zdravotní 

pojišťovny rozvázal pracovní poměr s vedoucím právního oddělení s odůvodněním, že 
v určeném termínu nesplnil jím uložený pracovní úkol, spočívají v konkretizaci svých 
tvrzení, týkajících se údajného tunelování fondů pobočky a údajně vzniklé škody 
zaměstnavateli způsobené projektantem. Vystoupení vedoucího, kterým měl obvinit 
pracovníky pobočky z páchání nezákonné činnosti, označil ředitel jako velmi vážný útok 
na jejich čest, pověst a důstojnost. Jednání vedoucího právního oddělení bylo dle ředitele 
vedeno zlým úmyslem, neboť hrubě poškodilo jméno pobočky, vneslo neklid mezi ostatní 
kolegy a bylo jimi odsouzeno jako velmi nekorektní. Za situace, kdy ztratil tento pracovník 
důvěru pracovního kolektivu, nemohl ředitel pobočky připustit, aby v pracovním 
kolektivu nadále pracoval. Vedoucí právního oddělení podal ústavní stížnost, neboť podle 
jeho názoru došlo k zásahu do jeho svobody projevu, neboť byl za svobodný projev 
postižen okamžitým zrušením pracovního poměru, a byl tím ohrožen i existenčně, neboť 
mu nebyl dán prostor pro hledání jiného zaměstnání. Ústavní soud připustil, že některá 
prohlášení stěžovatele byla způsobilá poškodit pověst jiných osob, nicméně byla učiněna 
v kontextu celkově kriticky laděného vystoupení stěžovatele na interní poradě právníků. 
Předmětné výroky nebyly nikde publikovány, a proto lze považovat jejich objektivní 
dopad na oprávněné zájmy zdravotní pojišťovny a její dobrou pověst za bezvýznamný. 
Kritika byla neadresná. Nesměřovala vůči konkrétním osobám s úmyslem poškodit jejich 
pověst, čest a důstojnost, ani neobsahovala žádná obvinění či urážlivé výrazy. Stěžovatel 
měl tedy zejména v úmyslu upozornit na nedostatky v činnosti a hospodaření pobočky 
zdravotní pojišťovny, kde byl zaměstnán. 

 

                                                        
49 Příklad zpracován podle nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010 sp. zn. I. ÚS 1990/08 
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2.2.2.8. Čl. 27 odst. 2 – Odborové organizace 
• „Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových 

organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku 
nebo v odvětví.“ 

• Stát nesmí omezovat právo lidí sdružovat se v odborových organizacích, jež hájí 
zájmy svých členů ani vymezovat jejich množství.50 

 

2.3. Občanskoprávní aspekty násilí na pracovišti 
 

2.3.1. Občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb. 
• V rámci ochrany před diskriminací představuje ADZák. normu speciální (lex specialis), 

tudíž se pro případ diskriminace uplatní dle § 10 tohoto zákona. 
• Ovšem ne každé násilí na pracovišti představuje diskriminační jednání, resp. zakládá 

diskriminační důvod, navíc v působnosti ADZák., a proto přichází v úvahu rovněž 
občanskoprávní ochrana osobnosti, případně i trestněprávní ochrana. 

 

2.3.1.1. Ochrana osobnosti 
• Upravuje § 81-114 Občanského zákoníku (dále jen ObZ) 
• Z pracovněprávního hlediska je ochrana zaměstnance značně obtížná a účinné řešení 

zpravidla není k dispozici. Zaměstnanec se tedy může bránit žalobou na ochranu 
osobnosti. 

• Dle ustanovení § 81 odst. 1 ObZ je chráněna osobnost člověka včetně jeho 
přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. 

• Dle ustanovení § 81 odst. 2 ObZ ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, 
jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a 
jeho projevy osobní povahy. 

• Právě důstojnost, zdraví, vážnost a čest člověka bývá v případech násilí na pracovišti 
citelným způsobem zasažena. 

• Dle ustanovení § 82 odst. 1 ObZ má člověk, jehož osobnost byla dotčena, právo 
domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl 
odstraněn jeho následek. 

• Ke shora uvedeným právům vymezuje ObZ dva zvláštní prostředky51: 
o Žalobu zdržovací – zde musí být splněn předpoklad, že zásah do práv v době 

uplatnění trval nebo hrozilo reálné riziko jeho opakování. 

                                                        
50 Komentář zpracován dle vlastních studijních materiálů z Justiční akademie v Kroměříži 
51 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 82-83 
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o Žalobu odstraňovací – cílem této žaloby je odstranění závadného stavu 
vzniklého zásahem do osobnostního práva. 
 

• Příklad: V případě mobbingu by se zřejmě uplatnila žaloba, jejímž cílem by bylo zdržet 
se šikanózního jednání, odstranit následky i nárok na náhradu nemajetkové újmy 
v penězích (dle § 2956 ObZ). 

• Dle ustanovení § 2956 ObZ: „Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 
přirozeném právu chráněném ObZ, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím 
způsobil. Jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.“ 

• ObZ výslovně stanovuje povinnost odčinit jako imateriální újmu duševní útrapy, což by 
mohlo přispět ke spravedlivějšímu odškodnění obětí mobbingu. 

• Příklad: V případu řešeném Nejvyšším soudem ČR52 požadoval bývalý zaměstnanec po 
žalovaném zaměstnavateli zaplacení nemajetkové újmy v částce 1 001 384,-- Kč 
z titulu ochrany osobnosti. Zásah do svých osobnostních práv spatřoval v důsledku tzv. 
bossingu, kdy byl žalovaným zaměstnavatelem psychicky deptán a šikanován. 
Z tohoto důvodu také podal výpověď z pracovního poměru v měsíci září 2006. 
V odůvodnění žaloby tvrdil, že ho nadřízení neustále nutili vykonávat dělnické profese 
za chybějící pracovníky na oddělení, kde pracoval jako směnový mistr noční směny. 
V této souvislosti mu při řešení otázek personálního obsazení bylo opakovaně 
nadřízenými vyhrožováno, že bude propuštěn. Takto postupovali jeho nadřízení od 
května 2005 do listopadu 2006, až se nakonec žalobce musel podrobit psychiatrické 
léčbě. Pracovní náplní žalobce bylo, aby ve funkci mistra II organizoval a řídil výrobu na 
svěřeném úseku, zajišťoval technický dozor noční směny, řídil se pokyny mistra III, měl 
odpovědnost za výsledky střediska, kvalitu výroby a za dodržování předpisů a pracovní 
kázně. Dále bylo dokazováním zjištěno, že na noční směně bylo podle plánu obsazeno 
fyzicky všech 8 dělnických míst konkrétními pracovníky a žalobce byl vždy zařazen jako 
mistr noční směny. Ve skutečnosti však plán obsazenosti nočních směn často nebyl 
naplňován, neboť byla velká absence pracovníků, ať již z důvodu nemoci nebo proto, že 
dělníci nepřišli do práce. Tato situace se na pracovišti vždy operativně řešila. Musel ji 
řešit především žalobce, v souladu s příslušnými nadřízenými tak, že dělníky z jedné 
dílny museli operativně přesunovat do jiné. Stalo se také, že někdy při noční směně 
žalobce vykonával práce za jiné dělníky jenom proto, aby práce byla hotová a mohla na 
ni navázat další směna. V řízení však z výslechu svědků nebylo zjištěno, že by v tomto 
směru vyvíjeli na žalobce nějaký nátlak, že by byl žalobce zastrašován. Bylo mu též 
vyhrožováno výpovědí, pokud si stěžoval, že takováto chaotická organizace práce je 
nadále neúnosná. Soudy nepovažovaly za prokázané, že by žalobce byl na pracovišti 
šikanován svými nadřízenými. Na základě uvedených zjištění dospěly soudy k závěru, 
že ze strany nadřízených nedocházelo k takovému jednání vůči žalobci, ve kterém by 
bylo možno spatřovat zásah do osobnostních práv žalobce, a proto žalobu zamítly. 

                                                        
52 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 92/2011 ze dne 22. 12. 2011, dostupný na /www.nsoud.cz/ 
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Nepochybovali o tom, že poměry na pracovišti vedly k jeho trvalému napětí a obavě, 
jak budou pracovní úkoly splněny. Žalobce však neprokázal, že by ze strany pracovníků 
žalovaného docházelo vůči jeho osobě k takovému kladení překážek a činění příkoří ze 
strany žalovaného, které by již bylo na místě označit jako neoprávněný zásah do 
osobnostních práv žalobce s takovým významem, který by odůvodňoval satisfakci podle 
občanského zákoník. Proto soudy uzavřely, že ze strany žalovaného k neoprávněnému 
zásahu do osobnostních práv žalobce nedošlo. 

• Ust. § 2957 ObZ dále stanoví kritéria pro určení konkrétního způsobu a výše 
přiměřeného zadostiučinění v případech vzniku imateriální újmy. 

• Konkrétní způsob náhrady má být určen s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a 
k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 

• Vyšší odškodnění bude náležet v případě úmyslného způsobení újmy. 
 

2.3.1.2. Souběh žaloby na náhradu škody dle zákoníku práce a žaloby na 
ochranu osobnosti dle Občanského zákoníku53 

• Z procesního hlediska je zásadní, zda může šikanovaný zaměstnanec podat souběžně 
žalobu na náhradu škody podle zákoníku práce (dále jen ZP) a žalobu na ochranu 
osobnosti dle ObZ. 

• Jedná se o zcela samostatné prostředky právní ochrany. 
• V soudní praxi, pokud by žalobce v obou žalobách podaných současně uplatnil totožná 

skutková tvrzení (podstatná je totožnost skutku, osob i vznášených nároků), byl by 
porušen ústavní princip proporcionality a zásada „ne bis in idem“ (neboli ne dvakrát 
v téže věci), a v pořadí druhá žaloba by musela být bez projednání zamítnuta. 

• Pokud by však žalobce podal nejprve žalobu na náhradu škody dle ZP a náhrada škody 
by nebyla dostatečnou satisfakcí, mohl by se po pravomocném skončení první žaloby 
domáhat dalšího zadostiučinění podáním druhé žaloby na ochranu osobnosti dle ObZ. 

 

2.4. Pracovněprávní aspekty násilí na pracovišti 
 

• Tato kapitola pojednává o pracovněprávních aspektech násilí na pracovišti. Násilím na 
pracovišti jsou porušována základní lidská práva obsažená především v ustanovení čl. 
10 Listiny základních práv a svobod. 

• Podle čl. 10 odst. 1 LZPS má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 
osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Respekt a ochrana lidské důstojnosti 

                                                        
53 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 84 
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před zásahy ze strany třetích osob byly vyjádřeny v judikatuře jako nejvyšší a 
nejobecnější účel práva.54 

• Ustanovení čl. 10 LZPS je pak konkretizováno v dalších ustanoveních jednotlivých 
právních předpisů. 

• Zachování lidské důstojnosti je zároveň vyjádřeno i v čl. 7 LZPS, kde se v odst. 1 uvádí, 
že je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, a v odst. 2, že nikdo nesmí být 
mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. 

• Vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy musíme do rámce základních lidských práv 
zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 
základních svobodách a také legislativu Evropské unie (viz samostatná kapitola této 
právní analýzy). 

• V roce 2007 byla evropskými sociálními partnery podepsaná Rámcová dohoda o 
obtěžování a násilí na pracovišti, která formuluje povinnosti zaměstnavatele při 
prevenci sexuálního obtěžování a prevenci a řešení šikany.55 (Viz kapitola Autonomní 
dohody evropských sociálních partnerů.) 

• Ochrana zaměstnanců před násilím na pracovišti není v České republice doposud 
upravena žádným zvláštním právním předpisem. Stěžejním právním předpisem je tak 
v současnosti v tomto směru především zákoník práce. 
 

2.4.1. Dobré mravy a zákaz zneužití práva 
 

Dobré mravy 
• Občanský zákoník obsahuje na několika místech odkaz na dobré mravy: 

o v § 1 odst. 2 OZ – „jsou zakázána ujednání porušující dobré mravy, veřejný 
pořádek nebo právo týkající se osob, včetně práva na ochranu osobnosti“ 

o podle § 2 odst. 3 OZ – „výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející 
obyčejné lidské cítění“ 

• Podle § 580 OZ je „neplatným právním jednáním jednání, které se příčí dobrým 
mravům nebo které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžadují. 

• Pojem „dobré mravy“ není zákonem stanoven, avšak dle judikatury Nejvyššího soudu 
se dobrými mravy rozumí soubor nepsaných společenských a mravních pravidel, 
která jsou ve společnosti v převážné míře uznávána, jsou sdílena rozhodující částí 
společnosti a mají povahu norem základních.56 

                                                        
54 Nález Ústavního soudu sp. zn.: ÚS 2268/07, citováno podle Wagnerová, Šimíček, Langášek a kol., Listina 
základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 282 
55 Barancová, Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. Praha: Leges, 2014, s. 60-61 
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1842/2000 ze dne 5. 10. 2000, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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• V pracovněprávních vztazích se dobré mravy uplatňují při spolupráci zaměstnanců, 
předávání zkušeností mladším kolegům, při vzájemné pomoci při plnění pracovních 
úkolů. 

• Pojem dobré mravy je použit i v § 265 ZP, podle kterého „zaměstnavatel odpovídá 
zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti 
dobrým mravům. 

 

Zákaz zneužití práva 
• Jedná se o takový výkon práva, který je se zákonem formálně v souladu, ale je ve 

skutečnosti výkonem práva jen zdánlivým. Účelem zde totiž není vykonat právo, 
ale poškodit jiného, neboť osoba jednající v rozporu s ustálenými dobrými mravy 
je přímo vedena úmyslem způsobit jinému újmu.57 

• V pracovněprávních věcech bude zřejmě složité prokázat zákonem požadovanou 
„zjevnost“ zneužití práva, protože šikana na pracovišti není vždy tak snadno 
prokazatelná. 

• Za zneužití výkonu práva ve smyslu ustanovení § 8 ObZ lze tedy považovat pouze 
takové jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu sledovaného právní 
normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy vedeno přímým 
úmyslem způsobit jinému účastníku újmu.58 

• Jako zneužití práva posoudil Nejvyšší soud změnu formy pracovní doby z pružné na 
pevnou, provedenou zaměstnavatelem jako sankci za porušení pracovní kázně59: 

• Příklad: V projednávané věci důvodem výpovědi z pracovního poměru podle 
ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce (nyní § 52 písm. g) byla skutečnost, 
že žalobkyně nerespektovala rozhodnutí žalované o změně formy pracovní doby 
z pružné na pevnou pracovní dobu od 7.30 hodin do 16.00 hodin a k výkonu práce 
nastupovala od 6.30 do 15.00 hodin. Neodpracovala proto celou pracovní směnu a 
tím se dopouštěla méně závažného porušení pracovní kázně. Z výsledků dokazování 
však soud dovodil, že cílem změny formy pracovní doby z pružné na pevnou, 
provedenou žalovanou stranou, nebylo dosažení účelu a smyslu sledovaného právní 
normou, tj. stanovení pracovní doby s ohledem na povahu práce, kterou žalobkyně 
vykonávala, provozní podmínky zaměstnavatele, lepší využívání pracovní doby 
nebo uspokojování osobních potřeb žalobkyně, ale toto opatření bylo sankcí za 
porušení pracovní kázně. Toho se žalobkyně měla dopustit tím, že nenapracovala 
pracovní volno, které jí bylo poskytnuto na den 14. 2. 2006. Proto soud dospěl 

                                                        
57 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, Leges, 
s.r.o., Praha 2, 2015, s. 52 
58  Podobně viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 992/1999 ze dne 28. 6. 2000, dostupný na 
/www.nsoud.cz/, Soudní judikatura 10/2000, č. 126 
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1288/2009 ze dne 15. 4. 2010, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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k závěru, že nerespektovala-li žalobkyně změnu formy pracovní doby provedenou 
dopisem žalované ze dne 17. 5. 2006, jež byla pro rozpor s ustanovením § 7 odst. 2 
ZP ve smyslu ust.  § 242 odst. 1 písm. a) ZP (starého ZP) neplatná, nemohla se 
dopustit porušení pracovní kázně (nyní § 8 ObZ a § 580 ObZ). 

• Příklad: Za zneužití práva by bylo možné považovat jednání zaměstnavatele, který 
záměrně přistoupil k výpovědi zaměstnance až poté, co obsadil všechna volná 
místa, která by mohl tomuto zaměstnanci nabídnout. Jak uvedl Nejvyšší soud, 
zaměstnavatel by musel být veden přímým úmyslem a jeho cílem bylo způsobit 
zaměstnanci rozvázáním pracovního poměru výpovědí újmu.60 

 

2.4.2. Zákoník práce – zák. č. 262/2006 Sb. 
 

• Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem, jehož předmětem je 
především úprava právních vztahů, vznikajících mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 
v pracovněprávních vztazích při výkonu nebo v souvislosti s výkonem závislé práce. 
 

• Závislá práce = práce, při jejímž výkonu jsou současně splněny všechny 4 následující 
podmínky: 

1. podřízenost fyzické osoby (zaměstnance) zaměstnavateli (FO či PO), pro 
kterého je práce vykonávána a který je v pozici nadřízenosti 

2. osobní výkon práce prováděný 
3. podle pokynů a 
4. jménem zaměstnavatele. 

 
• Vykazuje-li tedy práce konaná fyzickou osobou pro jinou osobu znaky závislé práce, 

musí být vykonávána v souladu se zákoníkem práce, v některých ze základních 
pracovněprávních vztazích (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce či dohoda o 
pracovní činnosti). 

• Pracovní právo upravuje (dle ust. § 1 ZP) individuální práva a povinnosti smluvních 
stran při výkonu závislé práce:  

o kolektivní pracovněprávní vztahy,  
o vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a také  
o některá práva a povinnosti a některé sankce v souvislosti s porušením režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce. 
• Zákoník práce neobsahuje žádnou zvláštní úpravu ochrany zaměstnance před násilím 

na pracovišti, nedefinuje pojmy šikana, mobbing, bossing, staffing či chairing. 

                                                        
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2128/2007 ze dne 3. 6. 2008, dostupný na /www.nsoud.cz/, 
podobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1573/2004 ze dne 15. 2. 2005, Soudní judikatura 5/2005. 
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• Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je slabší stranou v pracovněprávním vztahu (z 
důvodu své podřízenosti a závislosti na zaměstnavateli), je chráněn ustanoveními ZP. 

• Cílem právní úpravy je na jedné straně poskytnout zaměstnavateli nástroje 
k organizaci práce a řízení práce (organizační funkce pracovního práva), a na druhé 
straně zajistit zaměstnanci standardní podmínky pro výkon práce (ochranná funkce 
pracovního práva).61 
 

2.4.3. Vznik pracovního poměru 
 

• Pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem vzniká dle ZP 
trojím způsobem: 

o pracovní smlouvou (viz § 33 odst. 1 ZP a její náležitosti dle § 34 ZP), 
o dohodami konanými mimo hlavní pracovní poměr (dohoda o provedení 

práce - § 75 ZP a dohoda o pracovní činnosti - § 76 ZP), 
o jmenováním (§ 33 odst. 3 ZP). 

 
• Pracovní smlouva (tedy i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) musí být 

uzavřena písemně a musí obsahovat (§ 34 ZP): 
o druh práce 
o místo výkonu práce 
o datum nástupu do práce. 

 
• Dále je zpravidla součástí pracovní smlouvy: 

o Ustanovení o trvání pracovního poměru (na dobu určitou či neurčitou - § 39 
ZP). Pokud nebyla výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, má se za 
to, že se pracovní poměr sjednal na dobu neurčitou. Doba určitá nesmí mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem přesáhnout 3 roky ode dne vzniku 
pracovního poměru na dobu určitou. Může být opakována nejvýše dvakrát.62 
 

o Zkušební doba (§ 35 ZP), jež nesmí být delší než: 
§ 3 měsíce 
§ 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. 

                                                        
61 JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. 
aktualizované vydání, ANAG, 2018, s. 25 
62 JUDr. Jaroslava Nováková, Metodika prevence násilí na pracovišti, Právní minimum pro zaměstnance při 
zvládání násilných situací 
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Zkušební doba se neprodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro 
kterou zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, ale o dobu 
celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje. 

o Souhlas s vysíláním na pracovní cestu. 
o Souhlas s výkonem přesčasové práce nad 150 hodin. 
o Ustanovení o mzdě. 

 

2.4.4. Práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající z pracovního 
poměru 

 

2.4.4.1. Práva a povinnosti zaměstnavatele 
• Dle znění § 38 odst. 1 písm. a) ZP je od vzniku pracovního poměru zaměstnavatel 

povinen:  
o přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,  
o platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat,  
o vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a 
o dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy. 

 
• Zaměstnavatel je dále povinen: 

o nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce, jejichž náročnost by 
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (§ 103 odst. 1 písm. 
a) ZP) 

o informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
zařazena (§ 103 odst. 1 písm. b) ZP) 

o sdělit zaměstnancům, který poskytovatel pracovně lékařských služeb jim 
poskytuje tyto služby a jakým druhům očkování a preventivním prohlídkám 
souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit (§ 103 odst. 1 písm. d) 
ZP) 

o umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti 
se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 103 odst. 1 písm. i) ZP) 

o zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci (§ 103 odst. 1 písm. j) ZP) 
o zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 103 odst. 2 ZP) 
o poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky (§ 104 odst. 1 ZP) 
o zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, podle zvláštního zákona (§ 

103 odst. 1 písm. l) ZP) 
o vést předepsanou evidenci v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi 

z povolání (§ 105 ZP) 
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• Zaměstnavatel je povinen respektovat a aplikovat v pracovněprávním vztahu 
základní zásady, zakotvené v Ústavě, Listině základních práv a svobod a konkrétněji 
zásady uvedené v Zákoníku práce, za upřesnění uvedených v prováděcích předpisech 
a podpůrně i dle Občanského zákoníku. 
• Základní zásady pracovněprávních vztahů (§ 1a ZP), jež slouží k právní ochraně 

obětem násilí na pracovišti, a které vyjadřují smysl a účel zákoníku práce: 
o Zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance (§ 1a písm. a) ZP) 
o Zásada, jež zaručuje uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce (§ 1a 

písm. b) ZP) 
o Zásada spravedlivého odměňování zaměstnance (§ 1a písm. c) ZP) 
o Zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele (§ 1a písm. d) ZP) 
o Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a 

písm. e) ZP) 

(Jednotlivé zásady budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách této 
analýzy) 

• Zásady podle § 1a odst. 2 ZP (jedná se o všechny uvedené zásady, mimo zásadu 
uvedenou pod písmenem d) vyjadřují hlavní hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 

• Příklad z praxe: Soud při projednávání sporu zaměstnavatele s jeho zaměstnancem o 
neuposlechnutí pokynu zaměstnavatele při práci na pracovišti, kde došlo k porušení 
povinností dle BOZP (např. zaměstnanec neměl vinnou zaměstnavatele k dispozici 
předepsané ochranné pomůcky), konstatuje, že přidělení práce v nebezpečném 
prostředí bez ochranných pracovních pomůcek bylo dle § 1a odst. 2 písm. b) ZP 
narušením veřejného pořádku, a proto je pokyn zaměstnavatele k takovéto práci od 
začátku neplatný. Zaměstnanec tedy nemůže být postihován za neuposlechnutí pokynu 
zaměstnavatele. 

• Úprava základních zásad pracovněprávních vztahů je formulována kogentně (nelze 
se od nich odchýlit), pod sankcí absolutní neplatnosti.63 

• V praxi by měl zaměstnanec oznámit nadřízenému zaměstnanci násilí na pracovišti, 
pokud by se ho dopouštěl kolega. 

• V případě bossingu by se měl zaměstnanec obrátit přímo na zaměstnavatele. Je to 
jeden z alternativních způsobů, kterým se může oběť pokusit bránit a to ještě před 
podáním žaloby a následným soudním sporem. 

• Dle znění § 346b odst. 4 ZP nesmí zaměstnavatel zaměstnance jakýmkoliv způsobem 
postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých 
práv, vyplývajících z pracovněprávních vztahů.  

• Pokud by zaměstnavatel zaměstnance přesto postihoval, jde o šikanózní jednání. 

                                                        
63 JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. 
aktualizované vydání, ANAG, 2018, s. 32 
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• V souvislosti s právní ochranou zaměstnanců před násilím na pracovišti lze též odkázat 
na § 276 odst. 9 ZP, podle něhož je zaměstnavatel povinen projednat se 
zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací nebo radou 
zaměstnanců64 nebo zástupcem pro oblast BOZP stížnost zaměstnance na výkon práv 
a povinností65, vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 

 

2.4.4.2. Zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance  
• § 1a písm. a) ZP 
• je koncipována natolik široce, že je možné dovodit, že zaměstnavatel musí zajistit 

ochranu zaměstnance i před násilím na pracovišti.66)  
• Smluvní volnost v pracovněprávních vztazích při sjednávání smluv či dohod je omezena 

z důvodu ochrany zaměstnance jako „slabšího“ účastníka právního vztahu.67 
• Právní předpis v určitých případech stanoví kogentně (neměnně) povinnost chovat se 

stanoveným způsobem a nepřipouští odchylné ujednání, a to ani při souhlasu 
zaměstnance, protože svobodná vůle zaměstnance může být determinována 
existenčním ekonomickým nebo sociálním tlakem, získat a udržet si zaměstnání. 

 

2.4.4.3. Zásada, jež zaručuje uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon 
práce  

• § 101 a násl. ZP (BOZP) a nově též § 320a ZP, jež stanoví, že dosavadní úhrada nákladů 
vzniklých odborovým a zaměstnavatelským organizacím v rámci sociálního dialogu 
se mění na státní příspěvek (tento příspěvek se týká jednání na celostátní a krajské 
úrovni). 

• Zásada uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce (§ 1a písm. b) ZP) 
• = je přepisem čl. 28 LZPS, podle kterého mají zaměstnanci právo na spravedlivou 

odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Tato zásada je dále rozpracována 
v zákoníku práce v ust. § 101 a násl. ZP, kde jsou vyjádřeny povinnosti zaměstnavatele 
v oblasti BOZP. 

• Častým důsledkem mobbingu je újma na zdraví zaměstnance. 
• Veškeré povinnosti stanovené normami upravujícími BOZP jsou širší, než je pouze 

ochrana před násilím na pracovišti, ovšem právě preventivní normy a ustanovení o 
oznamování nežádoucího chování by mohly sloužit k prevenci šikany na pracovišti. 

                                                        
64 souvislost s § 11 odst. 1 písm. c) a § 24 odst. 1 písm. c) zákona o inspekci práce – viz příslušná kapitola analýzy 
65 souvislost s § 11 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce – viz příslušná kapitola 
analýzy 
66 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 45 
67 JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. 
aktualizované vydání, ANAG, 2018, s. 25 
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• Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
(§ 106 odst. 1 ZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce a učinit v rámci prevence maximum, aby k tomuto škodlivému 
jednání v rámci jednotlivých pracovišť nedocházelo. 

• Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 
povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. 

• Podle § 102 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům.68 

• Prevencí rizik se rozumí: 
o všechna opatření vyplývající z pracovních a ostatních předpisů k zajištění 

BOZP a 
o z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat 

je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. (Mezi prevenční 
opatření by mohla patřit i opatření proti šikaně na pracovišti.) 

• Podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) ZP zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec 
vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

• Podle § 106 odst. 2 ZP je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má 
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo 
zdraví, případně život a zdraví jiného člověka. (Takovéto odmítnutí nelze považovat za 
nesplnění povinnosti zaměstnance.) 
 

2.4.4.4. Povinnost vedoucího pracovníka vytvářet na pracovišti příznivé 
pracovní podmínky a zajišťovat BOZP 

• Podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) ZP zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec 
vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

• Podle § 106 odst. 2 ZP je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má 
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo 
zdraví, případně život a zdraví jiného člověka. (Takovéto odmítnutí nelze považovat za 
nesplnění povinnosti zaměstnance.) 

• Dle znění § 302 písm. c) ZP je vedoucí zaměstnanec povinen vytvářet příznivé 
pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

2.4.4.5. Zásada spravedlivého odměňování zaměstnance  
• (§ 1a písm. c) ZP) 

                                                        
68 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 45 
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• Zásada spravedlivého odměňování má zajišťovat ochranu zaměstnanců 
v pracovněprávních vztazích a usměrňovat chování zaměstnavatelů a představuje tedy 
nepochybně rovněž hodnotu chránící veřejný pořádek.69 

• Zásada rovnosti v odměňování pramení již z Listiny základních práv a svobod, která ve 
svém článku 28 stanoví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci. 
Rovnost v odměňování bezpochyby pod pojem spravedlivé odměny spadá. 70 

• Zásada stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty podrobněji vymezuje a 
upravuje § 110 odst. 1 a násl. ZP, jež stanoví: „Za stejnou práci nebo za práci stejné 
hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo 
odměna dle dohody. 

 

2.4.4.6. Zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu 
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele  

• (§ 1a písm. d) ZP) 
• Tato zásada je věcí vzájemného vztahu mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem 

a vyjádřením principu loajality zaměstnance 
• Jedná se zde o tzv. zásadu „pacta sunt servanda“, neboli „smlouvy se mají dodržovat“. 

 

2.4.4.7. Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 
diskriminace  

• Ustanovení § 16 a § 17 upravují v návaznosti na zák. č. 198/2009 Sb. ADZák., v obecné 
rovině aplikaci tohoto zákona v pracovněprávních vztazích. 

• Zásada rovného zacházení je vždy vykládána v souvislosti s dalšími ustanoveními ZP, 
zejména s § 16 odst. 1, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni zajistit rovné 
zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich: 

1.pracovní podmínky,  
2.odměňování za práci, a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty,  
3.o odbornou přípravu a  
4.o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

 
• Dle znění § 16 odst. 2 ZP se nově stanovuje výčet diskriminačních důvodů 

v pracovněprávních vztazích, přičemž zůstává zachován „zákaz jakékoliv 
diskriminace, zejména: diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového 
nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, 

                                                        
69 JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. 
aktualizované vydání, ANAG, 2018, s. 32 
70 Internetový zdroj – www. /www.epravo.cz/top/clanky/stejna-mzda-prace-stejne-hodnoty-a-diskriminace-v-
odmenovani-18260.html 
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jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského či 
rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, 
členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových 
organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, 
mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu 
pohlaví.“ 

• Dle ustanovení § 17 ZP právní prostředky ochrany před diskriminací 
v pracovněprávních vztazích upravuje ADZák. 

• Nerovné zacházení a diskriminaci zaměstnanců zákon zakazuje, přičemž diskriminaci 
spojuje se stanovenými důvody, které byly explicitně doplněny v § 16 odst. 2 zákonem 
č. 206/2017 Sb., s účinností od 29. 7. 2017. (Obdobnou úpravu rovného zacházení a 
zákazu diskriminace ze shodných diskriminačních důvodů, při uplatňování práva na 
zaměstnání, stanoví § 4 zák. o zaměstnanosti ve znění zákona č. 206/2017 Sb.)71 

• Přestože uvedené ustanovení nesměřuje výslovně k ochraně zaměstnanců před 
šikanou, lze ho jako základní osobnostní právo také uplatnit.72 
 

• Příklad: Žalobkyně Mgr. P. P. se domáhala, aby žalované organizaci ČR – Hasičskému 
záchrannému sboru P. kraje byla uložena povinnost zveřejnit na její úřední desce po 
dobu jednoho měsíce omluvu v tomto znění: „Hasičský záchranný sbor P. kraje se 
omlouvá Mgr. P. P. za chování Bc. J. Ch., když v období od poloviny roku 2003 do 
poloviny roku 2006 jako ředitel kanceláře krajského ředitele žalované 
v pracovněprávních vztazích porušil při jednáních s Mgr. P. P. zásadu rovného 
zacházení se všemi zaměstnanci a zásadu zákazu ponižování lidské důstojnosti tím, 
že zejména naléhal na skončení jejího služebního poměru, vysmíval se jejímu 
osobnímu vztahu a naléhal na ukončení osobního vztahu s Ing. P., zpochybňoval její 
morální a pracovní kvality.“ Žalobkyně Mgr. P. P. dále požadoval uložení povinnosti 
zaplatit náhradu nemajetkové újmy ve výši 150.000,-- Kč. Žalobu odůvodnila tak, že 
v roce 2001 nastoupila do služebního poměru k Hasičskému záchrannému sboru P. 
kraje jako vedoucí oddělení, přičemž podléhala řídící pravomoci Bc. J. Ch., který byl ve 
funkci ředitele kanceláře krajského ředitele. Bc. J. Ch. se po určité době začal vůči ní 
jednosměrně citově projevovat, nejprve verbálně, později ve formě fyzických kontaktů 
překračujících běžnou společenskou hranici, např. letmými doteky, políbením na čelo 
apod. Jakmile Bc. J. Ch. v prvním čtvrtletí roku 2003 zjistil, že Mgr. P. P. navázala vztah 
s Ing. P., dával jí najevo svůj nesouhlasný postoj k Ing. P. natolik, že odmítl přijmout její 
soukromý život. Vyzval ji, ať si vybere: buď se nebude stýkat s Ing. P., nebo odejde ze 
služby. Když takový požadavek odmítla, následovaly z jeho strany urážky a ponižování. 
Psychický nátlak se v prvním čtvrtletí roku 2005 nepříznivě projevil i na zdravotním 
stavu Mgr. P. P. a v červenci roku 2006 také na odměnách za vykonanou práci. Bc. J. 

                                                        
71 Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Zákoník práce 2018 se stručným komentářem, ANAG, 2018, s. 20 
72 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 45 
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Ch. opakovaně žádala, aby od svého jednání upustil. Rovněž se obrátila na Ministerstvo 
vnitra, které jí právní ochranu neposkytlo. Vzhledem k tomu, že v důsledku jednání Bc. 
J. Ch. došlo k těžkému psychickému poškození Mgr. P. P. v oblasti mezilidských vztahů 
u Hasičského záchranného sboru P. kraje, k poškození dobré pověsti včetně absolutního 
ohrožení kariérního postupu a také s ohledem na způsobenou majetkovou újmu, 
domáhala se Mgr. P. P., aby jí bylo rovněž přiznáno právo na náhradu újmy v penězích. 
Případ byl několikrát vrácen vyšší instancí zpět k okresnímu soudu k novému 
projednání. Nejvyšší soud však v rámci dovolání konstatoval, 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 upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto 
porušování a 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 škoda.73 
 

2.4.5. Šikanózní jednání zaměstnavatele v době trvání pracovního 
poměru 

 

2.4.5.1. Nepřidělování druhu práce podle pracovní smlouvy  
• Zaměstnanec má právo dle § 38 ZP na to, aby mu zaměstnavatel od vzniku pracovního 

poměru přiděloval práci dle pracovní smlouvy, platil mu za vykonanou práci mzdu, 
vytvářel podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodržoval ostatní pracovní podmínky 
stanovené právními předpisy, smlouvou, nebo stanovené vnitřním předpisem. 

• Zaměstnavatel se zaměstnancem se musí před vznikem pracovního poměru 
v pracovní smlouvě dohodnout na druhu práce. 

• Sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů = jedná se o 
pracovní náplň (ta je již jednostranným úkonem zaměstnavatele a může ji měnit i bez 
dohody se zaměstnavatelem.)74 

• Příklad: U zaměstnavatele pracuje několik pracovnic ve funkci samostatné účetní. 
Společným druhovým základem této funkce jsou samostatně vykonávané účetní práce, 
apod. Jestliže je v pracovní smlouvě sjednána funkce samostatné účetní a tato žena 
vykonává účetní práce ve finanční účtárně, zaměstnavatel jí může i bez jejího souhlasu 
převést na účetní práce v jiné své účtárně. Jde o převedení na jinou práci v rámci 
pracovní smlouvy. Zaměstnavatel tedy může v rámci pracovní smlouvy měnit pracovní 
náplň zaměstnance, aniž by k tomu potřeboval jeho souhlas. Jestli však zaměstnavatel 
určuje zaměstnanci nebo mění pracovní náplň tak, že tato náplň obsahuje jiné práce, 

                                                        
73 Příklad zpracován podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013 Sb., sp. zn. 21 Cdo 867/2011. 
74 Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Zákoník práce 2018 se stručným komentářem, ANAG, 2018, s. 30 
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než byly sjednány v pracovní smlouvě, jde vlastně o převedení na jinou práci mimo 
rámec pracovní smlouvy. K tomu může dojít jen se souhlasem zaměstnance, nejedná-li 
se o případy uvedené v § 41 ZP (např. zdravotní důvody apod.) 

• Příkladem šikany na pracovišti může být jednání, kdy zaměstnavatel přestane 
přidělovat zaměstnanci druh práce, jež byl sjednán v pracovní smlouvě. 

• Druh práce má důležité postavení, protože určuje, jakou práci je zaměstnanec u 
zaměstnavatele povinen vykonávat. 

• Na každé změně druhu práce se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. 
• Konat práce jiného druhu zaměstnanec zásadně není povinen s výjimkou převedení 

podle § 41 ZP (např. vzhledem ke změně zdravotního stavu zaměstnance). 
• Zaměstnavatel nesmí jednostranně zaměstnance převést např. na nekvalifikovanou, a 

tudíž méně placenou práci. 
• Cílem takového jednání je zpravidla nátlak na zaměstnance, aby sám měl zájem ukončit 

pracovní poměr. 
• Příklad: Krajský soud v Hradci Králové75řešil nepřidělování práce zaměstnanci podle 

pracovní smlouvy. Zaměstnanec dále požadoval po svém zaměstnavateli zaplacení 
nemajetkové újmy ve výši 100.000,-- Kč za nerovné zacházení. Tvrdil, že uzavřel 
s žalovaným pracovní smlouvu s druhem práce řidič mezinárodní kamionové dopravy 
(dále jen MKD). Bylo mu přiděleno, vozidlo Mercedes Benz 1836. Od 1. 7. 2006 s tímto 
vozidlem vykonával práci dle pracovní smlouvy. V červenci 2006 mu neoprávněně 
zaměstnavatel srazil na mzdě položku „poplatek za telefon“ ve výši 7.166,-- Kč za 
překročený limit hovorného, přičemž k tomuto překročení došlo pro nedostatečné 
zaškolení s obsluhou navigačního zařízení ve vozidle a byl nucen volat dispečerky, které 
ho odkazovaly na další řidiče žalovaného. K dalšímu nedorozumění došlo 23. 11. 2006, 
kdy žalobce byl chybně navigován dispečerkou při cestě v Rakousku – byl nucen hodinu 
couvat pod dozorem policie, což vyústilo k sepsání hrubé SMS zprávy dispečerce, za 
kterou se jí však následně omluvil. Po této pracovní cestě mu bylo sníženo kapesné a 
nařízena dovolená. Po dobu jeho dovolené (od 3. 12. 2006 – 10. 12. 2006) s tímto 
vozidlem měl jezdit jako záskok jiný řidič. Po návratu z dovolené mu bylo sděleno, že 
žalovaný nemá jiná vozidla a pro nedostatek vozidel nemůže žalobce dále zaměstnávat 
jako řidiče MKD. Nebyla mu přidělována práce dle pracovní smlouvy, ale prováděl 
úklidové a pomocné práce v sídle žalovaného. Žalobce ústně i písemně žalovaného 
upozornil, že s tímto postupem nesouhlasí, neboť jeho vozidlo bylo nadále svěřeno 
kolegovi, který uzavřel pracovní smlouvu s žalovaným později než žalobce. Žalovaný 
v mezidobí uzavřel další pracovní poměry na výkon práce řidiče MKD s jinými 
pracovníky, kterým přiděloval práci i vozidla. Přesto žalovaný tvrdil, že pro žalobce 
práci nemá, neboť nemá volná vozidla. V lednu 2007 vyzval žalovaný žalobce ke 
skončení pracovního poměru dohodou a poté, kdy toto žalobce odmítl, mu bylo 
sděleno, že pro něho žalovaný nemá práci a měl setrvat na případné povolání k výkonu 
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práce doma. Počátkem měsíce února 2007 žalovaný uzavřel nové leasingové smlouvy 
na dodávky nákladních vozidel. Žalobce se tedy domáhal, aby mu žalovaný přiděloval 
práci dle pracovní smlouvy – tedy vysílal ho na zahraniční služební cesty. Žalobce měl 
za to, že chování žalovaného je diskriminační. Dále pak mu žalovaný dopisem vytkl 
porušení povinností, kdy měl dne 2. 1. 2007 bez svolení použít elektrický přímotop a 
tento po odchodu z pracoviště nechat zapnutý. Toto žalobce popíral a tvrdil, že porušení 
povinností považuje za vykonstruované. Žalobce byl přesvědčen, že žalovaný svým 
jednáním porušuje zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a pro žalobce 
nevytváří rovné pracovní podmínky odpovídající ostatním zaměstnancům zařazeným 
jako řidič MKD. Jednáním žalovaného došlo i k izolaci žalovaného, jehož důsledkem je i 
nemajetková újma, která mu vzniká v souvislosti s nepřidělováním práce, což snižuje 
jeho lidskou důstojnost a vážnost, jednání žalovaného se promítlo i do majetkové sféry 
žalobce, a proto se domáhal i náhrady újmy v penězích. Bylo prokázáno, že v době, kdy 
žalobci práce řidiče MKD přidělována nebyla, tedy od prosince 2006 do března 2007, 
žalovaný přijal 18 nových zaměstnanců na pozici řidičů MKD. V rozhodném období 
provozoval žalovaný 102 vozidel. Teprve od března 2007 začal být žalobce zařazován 
na práci řidiče MKD tak, jak bylo uvedeno v pracovní smlouvě. Všechny tyto důkazy 
svědčily pro závěr, že zaměstnavatel nepřiděloval zaměstnanci práci z jiného důvodu, 
než který uváděl, že neměl dostatek kamionových souprav. Zaměstnavatel místo toho, 
aby konkrétní porušení pracovních předpisů řešil např. písemnou výstrahou při 
porušení pracovní kázně, vykonstruoval překážku na straně zaměstnavatele dle 
zákoníku práce, která však ve skutečnosti neexistovala. Odvolací soud dospěl 
k závěru, že žalovaný nepřiděloval žalobci práci dle pracovní smlouvy účelově, že 
došlo k nerovnému zacházení, a proto má žalobce nárok na nemajetkovou újmu 
v penězích. Při stanovení výše nemajetkové újmy vycházel ze závažnosti a intenzity 
vzniklé újmy, z okolností, za nichž k jednání zasahujícímu do osobnostních práv 
zaměstnance došlo, z délky trvání zásahu do práv žalobce (minimálně 3 měsíce). 
Žalobce minimálně po dobu 3 měsíců nedosahoval svého průměrného příjmu. V této 
době vykonával podřadné práce na pracovišti – zametal dvůr nebo zůstával doma. 
Toto žalobce těžce psychicky nesl a tohoto jednání se vůči němu dopustil přímo 
zaměstnavatel. Výši majetkové újmy soud žalobci přiznal ve výši 50 tisíc korun. 
 

2.4.5.2. Snížení mzdy (platu) nebo odebrání osobního příplatku  
• Mzda nebo plat se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti páce, podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledků (§ 109 odst. 4 ZP). 

• Mzda může být sjednána: 
o v pracovní smlouvě (zde je při změně výše mzdy vždy třeba dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem) 
o stanovena vnitřním předpisem nebo  
o určena mzdovým výměrem. 
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• Plat je pak určen zpravidla platovým výměrem. 
• Mzda ani plat nesmí být nižší, než je minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy. 
• Dle ustanovení § 131 odst. 1 ZP může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek (až 

do výše 50% platového tarifu) zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých 
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. 

• Dle ustanovení § 131 odst. 2 ZP může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek (až 
do výše 100% platového tarifu) zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně 
uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové 
třídy, do které je zaměstnanec zařazen.  

• Ze shora uvedených ustanovení vyplývá, že jednou ze složek platu je osobní příplatek, 
který může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje 
výsledků uvedených v zákoně. 

• Osobní příplatek = představuje tzv. nenárokovou složku platu, která se však po 
přiznání zaměstnavatelem (jejího přidělení a výše) stává nárokovou složkou platu nebo 
mzdy. 

• Nároková složka platu = jedná se o platový nárok, který je zaměstnavatel povinen 
v určené výši uspokojit, jestliže se u zaměstnance splní stanovené předpoklady a 
podmínky. 

• Nenároková složka platu = poskytuje se jen v případě, že zaměstnavatel o jejím 
přiznání a výši rozhodl. Jestliže však zaměstnavatel vydá v souladu se zákoníkem práce 
rozhodnutí o jejím přiznání a o její výši, je povinen tuto složku platu zaměstnanci 
v určené výši poskytovat.76 

• Bossing ze strany vedoucího zaměstnance se často projevuje snížením výše některé 
části mzdy nebo platu. Může se jednat o přeřazení do nižší mzdové (platové) třídy, 
odnětí osobního příplatku, nevyplacení nárokových nebo nenárokových prémií apod. 
Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě 
dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit tehdy, 
pokud došlo k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle 
množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším 
rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.77 

• Ty části mzdy (platu) zaměstnance, které jsou nárokové nebo jejichž přiznáním se 
nárokovými stávají, může zaměstnavatel změnit nebo odejmout jen ze zákonem 
stanovených důvodů.  

• Šikanózní odejmutí části mzdy nebo platu není možné a zaměstnanec se může 
žalobou domáhat jejich zaplacení.!!! 

                                                        
76 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.: 21 Cdo 832/2012 ze dne 27. 2. 2013, Soudní judikatura č. 3/2014, s. 191-
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77 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 64 
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• Příklad:  Nejvyšší soud 78  projednával případ zaměstnankyně, která pracovala jako 
vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací Krajského úřadu. Rozhodnutím 
žalovaného byl žalobkyni na základě zhodnocení dosahovaných pracovních výsledků 
přiznán osobní příplatek ve výši 5.500,-- Kč měsíčně. V červnu 2008 se žalobkyně 
zúčastnila školení zaměřeného na posílení „týmové spolupráce a schopnosti 
spolupracovat na řešení zadaných úkolů“, při němž se prvního dne odmítla účastnit 
jedné z aktivit (přemísťování plastových kelímků zvláštním jeřábem z jednoho stolu na 
druhý a sestavování co nejvyšší stavby z těchto kelímků) a druhý den se bez omluvy 
nezúčastnila hodnocení aktivit předchozího dne školení. V měsíci srpnu 2008 žalobkyně 
odmítla od pracovnice personálního oddělení žalovaného převzít svou změněnou 
pracovní náplň poté, co nedostala odpověď na svůj dotaz, v čem tato změna spočívá. 
Po změně pracovní náplně žalobkyně, která spočívala ve zrušení jejího oprávnění 
zastupovat vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti s účinností od srpna 2008, 
byly vztahy mezi žalobkyní a jejím přímým nadřízeným, vedoucím odboru kanceláře 
hejtmana Ing. A. K., „velmi napjaté“. Ing. A. K. byl vůči žalobkyni stále kritičtější, vytýkal 
jí i drobnosti, návrhy korespondence jí vracel i pro drobné vady, nechával ji dlouho 
čekat, když požádala o přijetí, nebo když ji k sobě sám zavolal, aniž by ji nakonec přijal. 
Žalobkyně se nezúčastnila vzdělávacího kurzu na téma „Rovnoprávnost mužů a žen“, 
který se konal v září 2008, s odůvodněním, že kurz se nevztahuje k její činnosti, přestože 
jí Ing. A. K., který ji na kurz přihlásil, elektronickou zprávou sdělil, že se kurz k její činnosti 
vztahuje. V říjnu 2008 se žalobkyně za přítomnosti osob, které nebyly zaměstnanci 
žalovaného, vyjádřila o pokynu Ing. A. K., aby připravila předání sanitních vozů 
Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, který jí byl uložen, způsobem, z něhož 
vyplývala neochota tento pokyn splnit. V měsících říjnu a listopadu 2008 byly u 
žalovaného provedeny kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku hospodářských 
opatření pro krizové stavy a zajišťování obrany České republiky, jimiž nebyly zjištěny 
nedostatky. Ing. A. K. vypracoval v listopadu 2008 písemné hodnocení žalobkyně, 
v němž byly ohodnoceny její osobní a odborné kvality, sociální a komunikativní 
dovednosti a řídící schopnosti nízkým počtem bodů. Poté navrhl řediteli krajského 
úřadu, aby žalobkyni odebral osobní příplatek. V posuzovaném případě žalovaný 
spatřoval důvod k odnětí osobního příplatku žalobkyni, který jí byl přiznán proto, že 
dlouhodobě dosahovala velmi dobrých pracovních výsledků, ve zhoršení jejích 
pracovních výsledků, které dovozoval z pracovního hodnocení žalobkyně zpracovaného 
jejím nadřízeným Ing. A. K. v listopadu 2008. V něm se podle žalovaného promítla 
okolnost, že žalobkyně se dopustila několika jednání, ve kterých žalovaný shledal 
porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k jí vykonávané 
práci.  

• I Kdyby bylo možné jednání vytýkaná zaměstnavatelem skutečně kvalifikovat jako 
porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k jí vykonávané 

                                                        
78 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.: 21 Cdo 832/2012 ze dne 27. 2. 2013, Soudní judikatura č. 3/2014, s. 191-
200, dostupní na /www.nsoud.cz/. 



61 
 

práci, mohla by tato jednání mít za následek odnětí osobního příplatku je tehdy, 
projevila-li by se ve zhoršení pracovních výsledků žalobkyně ve srovnání s těmi, 
kterých dosahovala před dnem, kdy jí byl zvýšen osobní příplatek, takovou měrou, že 
by tyto výsledky z hlediska množství a kvality nadále nemohly být považovány za 
velmi dobré. 

• Pro odnětí osobního příplatku není tedy směrodatné, zda zaměstnanec porušuje či 
neporušuje při plnění svých pracovních povinností pracovní předpisy, ale jakých 
dosahuje výsledků a kvality odvedené práce. 
 

• Příklad: Specifický příklad bossingu ze strany předsedkyně Okresního soudu v Liberci 
vůči soudci řešil Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 16 Kss 10/2013 jako kárné provinění 
předsedkyně.79 Ta rozhodla o snížení platu za měsíc březen 2013 soudci o částku 1.682 
Kč a o snížení paušální náhrady za měsíc březen 2013 o 69 Kč, což odůvodnila tím, že 
tento soudce měl v březnu 2013 neomluvenou absenci na pracovišti v délce 3 hodiny 21 
minut, a nevyužil tak plně pracovní dobu a nedodržel základní pracovní povinnost. 
Kárný senát konstatoval, že smyslem rozvržení pracovní doby a nařízení pracovní 
pohotovosti (§ 84 odst. 2 a 3 zák. č. 2/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů) není samoúčelné zavedení pevných pravidel, podle kterých se musí 
soudci po celou pracovní dobu zdržovat v budově soudu, nýbrž maximálně efektivně 
zajistit řádný výkon soudnictví. Obsahem funkce soudce je totiž výkon soudnictví u 
soudu, k němuž byl soudce přidělen nebo přeložen. Postup předsedkyně soudu, která 
na základě pouhé „evidenční absence“ soudce v budově soudu, a to bez jakéhokoliv 
ohledu na to, zda tato absence ohrozila či omezila řádných výkon soudnictví, dala pokyn 
ke snížení jeho platu, byl protiprávní nejen ve smyslu porušení zákona (tzn. absence 
jakékoliv zákonné opory pro tento postup, tímto zákonným podkladem nemohlo být ani 
ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a 
soudců a poslanců Evropského parlamentu) nýbrž také v nepochopení a popření 
podstaty a smyslu funkce soudce, jeho práce a poslání ve společnosti. Jestliže 
Ministerstvo spravedlnosti stanoví doporučený počet věcí, které mají být vyřízeny, a 
soudce jich v březnu 2013 vyřídil dvojnásobek, je zřejmé, že vynaložil dvojnásobek času 
a úsilí a předsedkyně soudu nemohla dospět k závěru, že práci nevykonal v počtu hodin, 
stanovených zákoníkem práce. Výkon funkce soudce lze totiž provádět i mimo budovu 
soudu (sebevzdělávání, studium spisů, rešerše judikatury atp.) a nelze jej omezovat jen 
na dobu, kdy je na pracovišti. 

 

2.4.5.3. Pracovní doba a doba odpočinku 
• Tuto oblast upravuje § 78 a násl. zákoníku práce. 

                                                        
79 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 16 Kss 10/2013-84 ze dne 10. 1. 2014, dostupné na 
/www.nssoud.cz/ 
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• Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 
práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle 
pokynů zaměstnavatele. 
 

• Stanovená týdenní pracovní doba činí (§ 79 ZP): 
o v jednosměnném pracovním režimu 40 hodin týdně 
o ve dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodin týdně 
o v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodin týdně. 

 
• Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.  
• Délka směn nesmí přesáhnout 12 hodin (§ 83 ZP). 
• Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemní rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit 

s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na 
nějž je pracovní doba rozvržena. 
 

Přestávky v práci 
• Přestávka na jídlo a oddech – zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci 

nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, přičemž tato přestávka musí činit nejméně 
30 minut. Pokud je přestávka rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 
minut a neposkytuje se na začátku a konci pracovní doby. 

• Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami – zaměstnavatel je povinen rozvrhnout 
pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem 
následující nepřetržitý odpočinek alespoň 11 hodin (§ 90 ZP). 

• Nepřetržitý odpočinek v týdnu – by měl činit alespoň 35 hodin (§ 92 ZP). 
 

Práce přesčas 
• Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. 
• Nařízení práce přesčas může činit maximálně 150 hodin za rok. 
• Celkový rozsah práce nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které 

může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (v kolektivní smlouvě lze vymezit toto 
období na 52 týdnů). 
 

Pracovní pohotovost 
• Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu 

práce nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn, přičemž může být konána jen na jiném 
místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. 
 

• V případech násilí na pracovišti (tzv. bossingu) se často vyskytují jednání 
zaměstnavatele či vedoucího pracovníka, jež záměrně nedodržuje shora uvedená 
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ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku a tím znepříjemňuje 
oběti šikany jeho pracovní prostředí. 
 
 

2.4.6. Práva a povinnosti zaměstnance, vyplývající z pracovního 
poměru 

 

2.4.6.1. Práva a povinnosti zaměstnance 
• Zaměstnanec je dle § 38 odst. 1 písm. b) ZP povinen podle pokynů zaměstnavatele:  

o konat osobně práce podle pracovní smlouvy  
o v rozvržené týdenní pracovní době a  
o dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. 

 
• Dále je zaměstnanec povinen: 
• odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným 

způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví; takové odmítnutí nelze posuzovat jako 
nesplnění povinnosti zaměstnance (§ 106 odst. 2 ZP) 

• účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, včetně ověření svých znalostí (§ 106 odst. 4 písm. a) ZP) 

• podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním (§ 106 odst. 4 
písm. b) ZP) 

• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen (§ 106 odst. 4 písm. c) ZP) 

• dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky (§ 106 odst. 4 
písm. d) ZP) 

• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a 
v pracovní době i mimo tato pracoviště, nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, 
kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci (§ 106 odst. 4 písm. e) ZP) 

• oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohrožují bezprostředně nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví zaměstnanců při práci (§ 106 odst. 4 písm. f) ZP). 

• V praxi by měl zaměstnanec oznámit nadřízenému zaměstnanci násilí na pracovišti, 
pokud by se ho dopouštěl kolega.80 

                                                        
80 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 46 
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• V případě bossingu by se měl zaměstnanec obrátit přímo na zaměstnavatele. Je to 
jeden z alternativních způsobů, kterým se může oběť pokusit bránit a to ještě před 
podáním žaloby a následným soudním sporem.81 

• V případě násilí na pracovišti by měl zaměstnanec požadovat po zaměstnavateli, příp. 
za pomoci odborové organizace, projednání mobbingu nebo bossingu. Odborová 
organizace nebo její centrála má k dispozici odborný aparát, je oprávněna 
zaměstnance také v případném pracovněprávním sporu zastupovat.82 

• s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na 
odstraňování nedostatků, zjištěných při kontrolách (např. hygienické stanice) - (§ 106 
odst. 4 písm. g) ZP) 

• bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 
úraz (§ 106 odst. 4 písm. h) ZP) 

• podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance (písemně určeného 
zaměstnavatelem) zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
(§ 106 odst. 4 písm. i) ZP) 
 

2.4.6.2. Další základní povinnosti zaměstnance 
• Zaměstnanci jsou dle znění § 301 ZP povinni: 

o pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
nadřízených (§ 301 písm. a) ZP) 

o využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, 
plnit kvalitně a včas pracovní úkoly (§ 301 písm. b) ZP) 

o dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané (§ 301 písm. c) 
ZP) 

o řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a 
ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím (§ 301 písm. d) ZP).  
 

2.4.6.3. Právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti 
v pracovněprávním vztahu 

• V souvislosti s právní ochranou zaměstnanců před násilím na pracovišti lze též odkázat 
na § 276 odst. 9 ZP, podle něhož je zaměstnavatel povinen projednat se 
zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců 
nebo zástupcem pro oblast BOZP stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností, 
vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 

                                                        
81 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 46 
82 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 46 
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• Odborová organizace nebo její centrála má k dispozici odborný aparát, je oprávněna 
zaměstnance také v případném pracovněprávním sporu zastupovat.83 

• Zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu mají právo na projednání, kterým 
se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a 
vysvětlení s cílem dosáhnout shody (§ 278 odst. 1 ZP).84 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným 
způsobem (§ 278 odst. 2 ZP). 

• Předmět takové stížnosti se pochopitelně může týkat také případů násilí na pracovišti.  
• Řádné a včasné projednání stížnosti zaměstnance na výkon práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů přispívá ke zmírnění napětí na pracovišti a 
předcházení soudnímu řešení pracovněprávních sporů.85 

• Neprojednání stížnosti na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního 
vztahu pak naplňuje skutkovou podstatu přestupku, resp. správního deliktu na úseku 
rovného zacházení, jejíž postih spadá do působnosti orgánu inspekce práce.86 

• Pokud by však zaměstnanec zneužíval právo podávat stížnost na výkon práv a 
povinností dle tohoto §276 odst. 9 ZP, např. podáváním extrémního množství stížností 
v pravidelných intervalech, zřejmě nepřichází v úvahu sankcionovat zaměstnavatele za 
porušení povinností takovéto stížnosti projednat.87 

• Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 
znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících 
z pracovněprávních vztahů.88 

• Pokud by zaměstnavatel přesto postihl zaměstnance, jde o šikanózní jednání v rozporu 
s dobrými mravy, které se zatěžuje absolutní neplatností (§ 580 odst. 1 OZ).89 

• V případě násilí na pracovišti by zaměstnanec měl požadovat po zaměstnavateli, 
příp. za pomoci odborové organizace, projednání mobbingu nebo bossingu. 

• Problém může nastat na straně samotného zaměstnance, který prožívá psychické 
trauma a není schopen šikanu oznámit ani zaměstnavateli, ani ji řešit přes odborovou 
organizaci. 

 
2.4.7. Šikanózní jednání zaměstnance v době trvání pracovního 

poměru 
• Mezi shora uvedenými povinnosti zaměstnance dle § 38 odst. 1 ZP a § 301 ZP není 

uvedena povinnost, která by zakazovala diskriminační nebo šikanózní jednání. 

                                                        
83 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 46 
84 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 158 
85 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 158 
86 § 11 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce 
87 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 159 
88 § 346b odst. 4 ZP 
89 Přiměřeně srov. Bělina, Drápal, Zákoník práce. Komentář. Praha C.H.Beck, 2012, s. 1267 
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• Šikanující zaměstnanec zpravidla bude porušovat povinnost pracovat řádně, využívat 
pracovní dobu a dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci. 

• Jeho jednání bude z povinnosti pracovat řádně docela jistě vybočovat, protože veškerá 
jednání, kterých se vůči oběti násilí na pracovišti dopustí, nebudou odpovídat jeho 
pracovním povinnostem. 

• Příklad: V pracovní smlouvě se zaměstnancem by nebylo možné sjednat jako druh 
práce násilí na pracovišti, protože to odporuje základním zásadám pracovněprávních 
vztahů a dobrým mravům. 

• Další porušenou povinností bude nevyužívání pracovní doby k plnění pracovních 
povinností, protože se zmíněného násilí bude dopouštět nejčastěji v pracovní době, i 
když není vyloučeno i jednání mimo pracovní dobu, které je v zahraničních právních 
řádech také postižitelné. 
 

2.4.7.1. Právní následky šikany pro šikanovaného zaměstnance 
• V každém pracovním prostředí dochází čas od času ke konfliktům mezi zaměstnanci, 

případně mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Drobné roztržky nebo vyměňování 
názorů jsou běžnou součástí pracovního života – nutno rozlišovat od šikany!! 

• Jako mobbing (bossing) se pak označuje systematické, cílené, časté protiprávní 
jednání, které zasahuje pracovní i osobní život druhého člověka, narušuje pracovní 
prostředí, snižuje produktivitu práce a způsobuje oběti psychické a někdy i fyzické 
poškození. Z tohoto důvodu je mobbing celospolečensky odmítán.90 

• Nejvyšší soud se zabýval vztahem výkonu práva a zneužití práva (šikany) v rozsudku 
z roku 2005. Vyplývá z něj závěr: „protože výkon práva vylučuje protiprávnost (stejný 
stav nemůže být současně stavem právním i právu se příčícím), je třeba chování, které 
směřuje k zákonem předpokládanému výsledku, považovat za dovolené i tehdy, je-li 
jeho (eventuálním) vedlejším následkem vznik určité újmy (majetkové, popř. 
nemajetkové) na straně dalšího účastníka právního vztahu. Jestliže však jednající sice 
koná v mezích svého práva, ale prostřednictvím realizace chování jinak právem 
dovoleného sleduje poškození druhého účastníka právního vztahu, jedná se sice o 
výkon práva, ale o výkon práva závadný. Toto zneužití výkonu subjektivního práva 
(označované rovněž jako šikana), kdy je výkon práva ve skutečnosti toliko prostředkem 
umožňujícím poškodit jiného účastníka pracovněprávních vztahů, zákoník práce 
nepřipouští.91 

• Tento závěr je velmi důležitý i pro další rozhodování v případech násilí na pracovišti.  
• Zneužití práv ze strany zaměstnavatele, které bylo přijato s cílem zaměstnance 

poškodit, je relativně neplatné.  

                                                        
90 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 59 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2842/2004 ze dne 15. 8. 2005, dostupný na /www.nsoud.cz/ 
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• Zákoník práce chrání zaměstnance také v ust. § 18 ZP, který stanoví, že je-li možné 
právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance 
nejpříznivější.92 
 

2.4.7.2. Pracovněprávní následky pro šikanujícího zaměstnance93 
• Zaměstnavatel se zpravidla dozví o existenci některé z formy násilí na pracovišti od 

oběti takového jednání (není tím vyloučeno, že by to mohl oznámit jiný zaměstnanec, 
jiná organizace příp. odborová organizace). 

• V oblasti postihu pro šikanujícího zaměstnance je právní úprava ZP dostatečná a 
v oblasti porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 
k zaměstnancem vykonávané práci je doplněna bohatou a dobře propracovanou 
judikaturou. 

• Rozhodně nelze pochybovat o tom, že šikana na pracovišti, ať už ve formě mobbingu 
či bossingu, je takovým porušením povinností zaměstnance a zaměstnavatel má 
možnost se zaměstnancem nebo vedoucím zaměstnancem skončit pracovní poměr: 

o  Výpovědí dle § 52 písm. g) ZP 
o  Okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 odst. 1 ZP. 

• Takové opatření pak má i preventivní účinky vůči ostatním zaměstnancům.  

Výpověď - § 52 písm. g) ZP 
• Pokud zaměstnanec šikanuje jiného zaměstnance, naplňuje tím skutkovou podstatu 

výpovědního důvodu podle ust. § 52 písm. g) ZP. 
• Tento výpovědní důvod může zaměstnavatel použít tehdy:  

o pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním mohl okamžitě 
zrušit pracovní poměr, ale tento způsob rozvázání pracovního poměru 
zaměstnavatele buď nechce, anebo nemůže použít, protože to zákon 
neumožňuje, 

o pokud dojde k závažnému porušení povinností vyplývajících z právní předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tato formulace nahradila 
dříve používané „porušení pracovní kázně“) 

o pro soustavné méně závažné porušování povinnosti, vyplývajících z právních 
předpisů, vztahujících se k vykonávané práci (podle judikatury musí jít alespoň 
o 3 a více případů – používají se písemné výtky); podmínkou platnosti výpovědi 
je v tomto případě písemné upozornění zaměstnance na možnost výpovědi, 
které mu bylo předáno v posledních 6 měsících, 

• Judikaturou je zpracováno množství různých jednání, která byla označena za závažné 
porušení povinností. Jsou mezi nimi uvedeny i morální delikty na pracovišti, pod které 

                                                        
92 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 60 
93 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 53 
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bychom mohli zařadit mobbing nebo bossing. Tato jednání budou zřejmě vždy 
úmyslným porušením povinností, protože je v podstatě nemožné se dopouštět 
šikanózního jednání z nedbalosti.  

• Šikana bude patrně vždy závažným porušením povinností nebo příp. porušením zvlášť 
hrubý způsobem.  

• Soustavným méně závažným porušením povinností by mohly být například pomluvy 
šířené úmyslně o některém zaměstnanci, které by ho měly zdiskreditovat. 

• Při zkoumání intenzity porušení povinností zaměstnance se také přihlíží k funkci, 
kterou zaměstnanec zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, 
k době a situaci, v níž došlo k porušení povinnosti zaměstnance, k míře zavinění, 
k důsledkům porušení povinnosti zaměstnance pro zaměstnavatele, zda došlo ke 
vzniku škody apod.  

 

Okamžité zrušení pracovního poměru - § 55 ZP 
• Jde o druhý, ale nejčastější způsob rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, 

který se dopustil šikanózního jednání94, a to dvěma výpovědními důvody: 
• Podle § 55 odst. 1 písm. a) ZP může zaměstnavatel výjimečně pracovní poměr zrušit 

jen tehdy: 
o byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo 
o byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. 

• Podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP může zaměstnavatel výjimečně pracovní poměr zrušit 
jen tehdy: 

o porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. (Musí být splněny dva 
předpoklady, a to že zaměstnanec porušil své povinnosti a zároveň toto 
porušení dosahuje intenzity zvlášť hrubého porušení.) 

• Zákoník práce stanoví základní povinnosti zaměstnance v ust. § 38 odst. 1 písm. b) ZP 
a v ust. § 301 ZP (viz výše). 

• Příklad: Porušením povinností zaměstnance v případě šikany na pracovišti mohou být 
fyzické nebo psychické útoky na zaměstnance z pozice kolegy nebo nadřízeného.95 

• Před okamžitým zrušením pracovního poměru musí mít zaměstnavatel zjištěn důvod 
tohoto opatření, nestačilo by jen podezření, že je takový důvod dán. 

• Podle ust. § 55 odst. 2 ZP nesmí zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s: 

                                                        
94 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 56 
95 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 57 



69 
 

o těhotnou zaměstnankyní, 
o zaměstnankyní na mateřské dovolené, 
o zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 

• Podle zákoníku práce však lze s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr 
výpovědí. 

• Příklad: Okresní soud v Karviné96řešil případ zaměstnance, s kterým zaměstnavatel 
okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodů zvlášť hrubého porušení povinností 
označeného jako „vážné porušení etických pravidel zaměstnavatele a všeobecných 
morálních zásad společnosti díky vytváření a šíření pornografických fotomontáží“, které 
spočívalo v zaslání fotomontáží obličejů zaměstnankyň s připojením cizího obnaženého 
těla dvěma kolegům elektronickou poštou. Soud přihlédl k osobě žalobce 
(zaměstnance), který byl dlouhodobým zaměstnancem žalovaného (po dobu 37 let). 
Naposledy v samostatné funkci technologa, bez jemu podřízených zaměstnanců a 
s přímým nadřízeným – ředitelem závodu. Po celou dobu nebylo žalobci ze strany 
žalovaného vytknuto žádné porušení pracovní kázně. V posledním roce ušetřil žalobce 
žalovanému na nákladech částku ve výši 3.400.000,-- Kč. Na konci roku 2006 mu byla 
vyplacena odměna a byla mu také zvýšena mzda. Žalobce fotomontáže, jež byly 
důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru, nezhotovil. Obdržel je dne 1. 11. 
2006 od jiné osoby, poté s nimi nijak nenakládal a až 22. 12. 2006 je na žádost dvou 
zaměstnanců žalovaného těmto osobám přeposlal. Soud po zhodnocení všech 
skutečností dospěl k závěru, že zaměstnanec sice porušil povinnosti vyplývající 
z právních předpisů, nikoliv však zvlášť hrubým způsobem. 

 

• Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů může dát zaměstnavatel podle § 58 odst. 1 ZP pouze 
ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení 
pracovního poměru dověděl.  

• Pokud se v průběhu těchto 2 měsíců stane jednání zaměstnance předmětem šetření 
jiného orgánu (např. orgánu činného v trestním řízení), může zaměstnavatel dát 
tomuto zaměstnanci výpověď či s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 
měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o výsledku tohoto šetření (§ 58 odst. 
2 ZP) – původní běh 2 měsíční lhůty se tedy staví ke dni, kdy se zaměstnavatel dozvěděl 
o šetření jiného orgánu. 

• Po uplynutí shora uvedených lhůt nemůže zaměstnavatel, z jmenovaných důvodů dát 
zaměstnanci výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru. 

                                                        
96 Rozsudek Okresního soudu v Karviné sp. zn. 24 C 5/2007 ze dne 10. 9. 2007, nepublikováno. 
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• V případě šikany na pracovišti, která je charakteristická pokračujícími útoky ať už 
fyzického nebo psychického násilí, je tímto okamžikem poslední útok agresora 
(mobbera).97 

 

2.4.8. Skončení pracovního poměru 
• Pracovněprávní úprava poskytuje ohraničený prostor pro rozvázání pracovního 

poměru, jsou-li dány důvody, pro které oběma účastníkům nebo jednomu z nich 
nevyhovuje další trvání pracovního poměru.98 

• V úvahu přichází uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání 
pracovního poměru, který skončí sjednaným dnem.  

• Pokud není dohoda uzavřena, ačkoli jeden z účastníků nemá zájem na dalším trvání 
pracovního poměru, lze za splnění určitých předpokladů skončit pracovní poměr 
jednostranným projevem. 
 

2.4.8.1. Druhy skončení pracovního poměru podle § 48 ZP 
o Dohodou - § 49 ZP – dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na rozvázání 

pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem (dohoda musí být 
písemná). Důvod není třeba uvádět. 
 

o Výpovědí - § 50 a násl. ZP  
§ Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů výslovně 

uvedených v § 52 ZP.  
§ Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení 

důvodu (§ 50 odst. 3 ZP). 
§ Výpovědní doba činí pro zaměstnance i zaměstnavatele 2 měsíce, její 

běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne 
příslušného měsíce (§ 51 ZP). 

 

o Okamžitým zrušením pracovního poměru - § 55 a násl. ZP  
§ Zaměstnavatel může výjimečně okamžitě zrušit pracovní poměr: 

• byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 
čin nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 

                                                        
97 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 55 
98 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 159 
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• porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem. 

§ Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 ZP 
z důvodů: 

• jestliže podle lékařského posudku nemůže nadále konat svou 
práci a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné vhodné práce, 

• zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu či jakoukoli její část do 15 
dnů od splatnosti. 
 

o Skončením pracovního poměru na dobu určitou - § 65 ZP  
§ Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby 

uvedenými shora – dle § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. 
§ Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání 

určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. 

§ Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 
zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr 
na dobu neurčitou. 
 

o Zrušením pracovního poměru ve zkušební době - § 66 ZP 
§ Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 

době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
§ Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době 

prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 
§ Vyžaduje se písemná forma zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm 
uvedeno datu pozdější. 

 

2.4.8.2. Nátlak vedoucího zaměstnance při rozvázání pracovního poměru 
dohodou99  

• Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena § 49 ZP. 
• Dohoda je jediným dvoustranným pracovněprávním jednáním, podle kterého zaniká 

pracovní poměr. 
• Podstatné náležitosti dohody: 

o ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o tom, že pracovní poměr 
zaniká 

o kterým dnem končí pracovní poměr. 

                                                        
99 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 60 
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• Zaměstnavatel může návrh dohody o rozvázání pracovního poměru doručit 
zaměstnanci, který však může návrh odmítnout či se k němu nevyjádří = není platný. 

• Bez souhlasu obou stran tedy nemůže dojít k rozvázání pracovního poměru dohodou. 
• Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením ve zkušební 

době nebo dohodou může zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit podle ust. § 72 ZP ve 
lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. 

• Žalobu může podat kterákoliv ze stran, jež spatřuje vady takového jednání. 
• Neplatné je pouze takové jednání, jehož neplatnost byla určena pravomocným 

rozhodnutím soudu (pokud tedy nedojde k podání žaloby pro určení neplatnosti - § 
586 ZP, má se za to, že je jednání bezvadné a platné).100 

• Případy právních jednání, při kterých by zaměstnanec byl donucen k podpisu 
dohody, a to pod hrozbou fyzickým nebo psychickým násilím, řeší ust. § 587 ObZ (jež 
stanoví: „kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního 
násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i 
k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má 
právo namítnout neplatnost právního jednání.“ 

• Neboli pokud vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí 
zaměstnanec podepíše, může namítnout u soudu neplatnost podle ust. § 587 ObZ. 

• Podle § 588 ObZ pak soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, 
které se zjevně příčí dobrým mravům anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje 
veřejný pořádek. 
 

• Příklad: Judikaturou byl řešen případ zaměstnankyně,101 která se domáhala určení, že 
skončení pracovního poměru dohodou je neplatné, protože ji podepsala „pod 
psychickým nátlakem“ nadřízeného Ing. R., tedy „nesvobodně (přinucením), když ji 
jmenovaný dne 14. 1. 2004 v 8.30 hodin přímo na pracovišti před zraky ostatních 
zaměstnanců donutil k podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru bez udání 
důvodu, i když to na něm požadovala. Když odmítala podepsat, protože neví proč, křičel 
na ni a výhružkami ji donutil k podpisu“. Ještě týž den „po uklidnění“ žalobkyně uvedené 
skutečnosti písemně sdělila zaměstnavateli s tím, že z těchto důvodů považuje dohodu 
za neplatnou. Soudy přijaly závěr o tom, že z hlediska intenzity jednání nadřízeného 
žalobkyně Ing. R. se sice nejednalo o bezprávnou výhružku a ani nemohlo na straně 
žalobkyně vyvolat důvodnou bázeň, avšak přesto okolnosti, za nichž byla žalobkyni 
předložena dohoda o skončení pracovního poměru, omezily možnost žalobkyně 
svobodně se rozhodnout, zda na návrh dohody přistoupí, do té míry, že z její strany se 
jednalo o právní úkon nesvobodný, a tudíž neplatný (dle § 242 odst. 1 písm. b) starého 
ZP). 

                                                        
100 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 60 
101 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2073/2005 ze dne 27. 7. 2006, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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2.4.9. Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 
 

2.4.9.1. Druhy skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 
o Dohodou - § 49 ZP – dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na rozvázání 

pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem (dohoda musí být 
písemná). Důvod není třeba uvádět. 
 

o Výpovědí - § 50 a násl. ZP - zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen 
z důvodů výslovně uvedených v § 52 ZP, jedná se o: 

 
§ organizační důvody:  

o zrušení zaměstnavatele nebo jeho části – písm. a) 
o přemístění zaměstnavatele – písm. b) 
o nadbytečnost zaměstnance – písm. c) 
• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce a vzniká nárok 

na odstupné nejméně: 
- jednonásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr 

méně než rok 
- dvojnásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr 

alespoň 1 rok a méně než 2 roky 
- trojnásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr 

alespoň 2 roky 
 

§ zdravotní důvody:  
o pokud zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku poskytovatele 

pracovně lékařských služeb dále konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání - § 52 písm. d) 
ZP 
• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce a vzniká nárok 

na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku 
 

o pozbyl-li zaměstnanec dle posudku poskytovatele pracovně 
lékařských služeb dlouhodobě zdravotní způsobilost (úraz, 
kardiovaskulární onemocnění, karcinom) - § 52 písm. e) ZP 
• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce  

 
o nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li požadavky pro 
řádný výkon práce - § 52 písm. f) ZP 
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• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce  
 

§ porušení předpisů:  
o z důvodu závažného porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo 
pro soustavné méně závažné porušení těchto povinností - § 52 
písm. g) ZP 
• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce a 

zaměstnanec musel být v době poslední 6 měsíců alespoň 3x  
písemně upozorněn na porušení povinnosti a zároveň musí být 
na možnost výpovědi v posledních 6 měsících písemně 
vyrozuměn 

• podrobněji viz kapitola výše – Pracovněprávní následky pro 
šikanujícího zaměstnance 
 

o poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem v době prvních 14 
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti stanovený 
režim dočasně práce neschopného - § 52 písm. f) a § 301a ZP 
• v těchto případech platí výpovědní doba 2 měsíce  

 
§ Výpovědní doba činí pro zaměstnance i zaměstnavatele 2 měsíce, její 

běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne 
příslušného měsíce (§ 51 ZP). 

 

o Okamžitým zrušením pracovního poměru - § 55 a násl. ZP  
§ Zaměstnavatel může výjimečně okamžitě zrušit pracovní poměr: 

• byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 
čin nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 

• porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem. 
 

o Skončením pracovního poměru na dobu určitou - § 65 ZP  
§ Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby 

uvedenými shora – dle § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. 
§ Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání 

určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. 
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§ Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 
zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr 
na dobu neurčitou. 
 

o Zrušením pracovního poměru ve zkušební době - § 66 ZP 
§ Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 

době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
§ Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době 

prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 
§ Vyžaduje se písemná forma zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm 
uvedeno datu pozdější. 

 

2.4.9.2. Skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodu 
nadbytečnosti - § 52 písm. c) ZP 

• V praxi dochází poměrně často k této modelové situaci: 
o zaměstnanec je vystaven nepřiměřenému „zájmu“ nadřízeného,  
o je šikanován nepřiléhavými postupy a pokyny,  
o bezdůvodnými dotazy a poznámkami,  
o nadřízený mu brání ve vzdělávání,  
o je mu zhoršováno pracovní prostředí,  
o mezi ním a nadřízeným neprobíhá korektní komunikace, 
o nemá oproti ostatním zaměstnancům na stejné úrovni služební telefon, nesmí 

použít služební auto apod.102 
• Přestože to zaměstnanec stále snáší, přichází další krok zaměstnavatele, a tím je 

skončení pracovního poměru. Pracovní poměr šikanovaného zaměstnance pak 
nejčastěji končí výpovědí z organizačních důvodů podle ust. § 52 písm. c) ZP. 
 

• Předpokladem platného podání výpovědi dle shora uvedeného ustanovení je: 
o změna úkolů zaměstnavatele, 
o změna jeho technického vybavení, 
o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce anebo 
o jiné organizační změny, o kterých přijal zaměstnavatel nebo příslušný 

orgán  rozhodnutí, podle něhož se konkrétní zaměstnanec stane nadbytečným. 
• Pro tento typ výpovědi je charakteristické, že zaměstnavatel sice (objektivně vzato) i 

nadále může zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy, avšak jeho práce 

                                                        
102 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 225/2012 ze dne 30. 10. 2012, nepublikováno. 
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není pro zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se stal nadbytečným 
vzhledem k rozhodnutím zaměstnavatele.103 

• Zákon tak uvedeným způsobem umožňuje zaměstnavateli, aby reguloval počet svých 
zaměstnanců tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém 
kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám. 

• O výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud 
není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.104 

• Šikana v tomto případě může vycházet jak ze strany přímého nadřízeného 
zaměstnance, tak s takovým postupem mohou být ztotožněni i další nadřízení vedoucí 
zaměstnanci na stejné úrovni, příp. sám zaměstnavatel. 

• Dost často vedoucí zaměstnanec sice ví, že mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným je 
napjatý vztah, pokud se však jedná pouze o jednoho zaměstnance, tak nechce žádné 
problémy řešit a nakonec se raději zbaví toho zaměstnance, který z nějakého důvodu 
nezapadl do kolektivu a stal se neoblíbeným, příp. obětí šikany.105 
 

• Příklad: Krajský soud v Plzni106 projednával případ zaměstnance, který se domáhal 
vydání rozhodnutí, jímž by byla výpověď z pracovního poměru ze dne 18. 2. 2013, daná 
žalobci podle ust. § 52 písm. c) ZP žalovanou, určena neplatnou. V roce 2010 účastníci 
uzavřeli pracovní smlouvu na pracovní pozici žalobce „technolog výrobních procesů“ na 
dobu neurčitou. Žalovaná doručila žalobci výpověď z pracovního poměru z důvodu 
nadbytečnosti s poukazem na rozhodnutí žalované ze dne 15. 2. 2013, účinné ke dni 28. 
2. 2013, o přijetí organizační změny, spočívající ve snížení počtu zaměstnanců na 
pracovní pozici technolog výrobních procesů BUSC ze stávajících 3 na 2, a to za účelem 
zvýšení efektivnosti práce a snížení provozních nákladů žalované. Žalobce považoval 
výše uvedenou výpověď z pracovního poměru za neplatnou a vyzval žalovanou 
k přidělování práce v souladu s pracovní smlouvou. Žalobce tvrdil, že byl nadřízeným 
pracovníkem šikanován, pronásledován, bylo s ním nerovně zacházeno, což se 
projevovalo tím, že byly stupňovány požadavky na jeho práci oproti jiným 
zaměstnancům na téže pozici, aniž žalobce zadával jakoukoliv příčinu. Jednání 
vedoucího nemělo nic společného s kontrolou podřízeného pracovníka, snižoval 
pracovní hodnocení žalobce, a tím ho poškozoval finančně. V červnu 2012 sdělil vedoucí 
žalobci, že mu je nesympatický a nemá u něj šanci uspět, a od té doby docházelo 
k šikanování osoby žalobce, které se vystupňovalo poté, kdy žalobce kritizoval 
nehospodárné zacházení s finančními prostředky žalované, jež se projevilo ve 
zbytečném nakupování nových ukládacích boxů. Současně žalobce kritizoval 
stupňované nerovné zacházení. Dne 13. 2. 2013 se žalobce dotázal vedoucí 

                                                        
103 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 67 
104 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1506/2011 ze dne 12. 6. 2012, dostupný na /www.nsoud.cz/. 
105 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 68 
106 Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 61 Co 418/2014-317, nepublikováno. 
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personálního oddělení na důvod nepřiznání osobního hodnocení za měsíc leden 2013, 
což vedlo k vykonstruování důvodu nadbytečnosti pro skončení pracovního poměru. To, 
že dne 25. 2. 2013 prostřednictvím emailu vedoucí přikázal žalobci, aby část své agendy 
v rámci náplně práce předal jinému pracovníkovi, aby se dne 28. 2. 2013 přestěhoval 
do jiné kanceláře, a dal žalobci pokyn, aby jeho agendu, vzorky a materiál předal 
kolegům, poukazuje na důvodné přesvědčení žalobce, že se nejednalo o prostou 
nadbytečnost. Žalobce odmítl jinou práci vykonávat, zaměstnavatel nařídil žalobci 
čerpání dovolené s tím, že si nepřeje, aby žalobce byl nadále na pracovišti přítomen. 
Vyzval ho k předání klíčů a všech pracovních prostředků. Soud vyslechl mimo jiné dva 
svědky, kteří již u zaměstnavatele nepracovali. Svědek A potvrdil, že se vedoucí choval 
nepřiměřeně i k ostatním technologům, byť k žalobci „hodně nabroušeně“, více ho 
sledoval. Svědek B pracoval u žalované od července 2005 do dubna 2011 jako kontrolor 
na vstupní kontrole a kvůli nestandardnímu chování vedoucího pracovní poměr 
dobrovolně ukončil, když jeho chování na svědka působilo jako šikana. Z výpovědi 
svědků, kteří byli zaměstnanci společnosti, vyplynulo, že požadavky vedoucího vůči 
podřízeným zaměstnancům ohledně plnění pracovních povinností představovaly jeho 
celkový pracovní přístup, který byl jeho charakteristickým rysem, když je neuplatňoval 
jen vůči žalobci. 

• V dané věci nebylo sporu o tom, že rozhodnutí o organizační změně bylo vydáno 
v časové relaci předcházející dání výpovědi pro nadbytečnost, bylo vydáno kompetentní 
osobou, nabylo účinnosti před uplynutím výpovědní doby pro skončení 
pracovněprávního vztahu se žalobcem. Předmětem sporu bylo, zda mezi vydaným 
rozhodnutím a skutečností, že se žalobce stal v důsledku rozhodnutí nadbytečným, 
existuje příčinná souvislost. Žalovaná prokázala, že udaný výpovědní důvod je v souladu 
se všemi předpisy a řádně vydaným rozhodnutím, avšak žalobce neprokázal, že jeho 
nadbytečnost byla pouze zástupným důvodem k jeho výpovědi. Soud proto žalobu pro 
její nedůvodnost zamítl. 

• Zaměstnavateli se zpravidla podaří objektivně prokázat provedení organizační změny, 
zatímco zaměstnanci se nepodaří prokázat, že ho zaměstnavatel šikanoval a zbavil se 
ho jako nepohodlného.107 
 

• Příklad: Zaměstnavatel přijal do pracovního poměru pátého řidiče, i když v té době bylo 
zřejmé, že pět řidičů nepotřebuje. Jeden z řidičů se pak stal nadbytečným a 
zaměstnavatel se pokusil zbavit žalobce jako nepohodlného zaměstnance. 
Zaměstnavatel předstíral přijetí organizačního opatření, proto toto rozhodnutí 
nemohlo být příčinou nadbytečnosti, a výpověď z pracovního poměru byla označena za 
neplatnou.108 
 

                                                        
107 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 71 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2204/2003 ze dne 27. 4. 2004, dostupný na /www.nsoud.cz/ 
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• Stejným způsobem, tedy jako „vyvolaná nadbytečnost“, by mohly být posouzeny i 
organizační změny, kdy zaměstnanec tvrdí, že byl šikanován, a část svědků, zpravidla 
těch, kteří již u zaměstnavatele nepracují, to potvrzuje. Pokud by k tomuto soudy 
nepřihlédly, tak nikdy nemůže subjektivní tvrzení o šikaně převýšit objektivní 
reorganizaci na pracovišti.  
 
 

2.4.9.3. Skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodu 
neuspokojivých pracovních výsledků – § 52 písm. f) a z důvodu 
soustavného méně závažného porušování povinností - § 52 písm. 
g) ZP 

 

Skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP 109 
• Jedním ze způsobů, jak se zbavit nepohodlného zaměstnance, je jistě i možnost uložit 

mu spoustu úkolů, které z časových důvodů nestihne splnit, nebo jsou to úkoly 
nesmyslné, případně i úkoly, které jsou nad jeho síly. 

• Podmínkou pro užití tohoto důvodu je upozornění dané zaměstnanci, a to pokud byl 
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 
zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. Ustanovení § 52 písm. f) ZP se použije 
v případě neuspokojivých pracovních výsledků, kterých zaměstnanec dosahuje, ale bez 
svého zavinění. 

• Pokud zaměstnanec odmítá vykonávat práci, jedná se o zaviněné porušení povinností, 
které odpovídá ust. § 52 písm. g) ZP. 
 

Skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele podle § 52 písm. g) ZP 
• Pokud zaměstnanec šikanuje jiného zaměstnance, naplňuje tím skutkovou podstatu 

výpovědního důvodu podle ust. § 52 písm. g) ZP. 
 

• Tento výpovědní důvod může zaměstnavatel použít tehdy:  
o pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním mohl okamžitě 

zrušit pracovní poměr, ale tento způsob rozvázání pracovního poměru 
zaměstnavatele buď nechce, anebo nemůže použít, protože to zákon 
neumožňuje, 

o závažné porušení povinností vyplývajících z právní předpisů vztahujících se 
k zaměstnancem vykonávané práci (tato formulace nahradila dříve používané 
„porušení pracovní kázně“) 

                                                        
109 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 72 
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o pro soustavné méně závažné porušování povinnosti, vyplývajících z právních 
předpisů, vztahujících se k vykonávané práci (podle judikatury musí jít alespoň 
o 3 a více případů – používají se písemné výtky); podmínkou platnosti výpovědi 
je v tomto případě písemné upozornění zaměstnance na možnost výpovědi, 
které mu bylo předáno v posledních 6 měsících, 

• Judikaturou je zpracováno množství různých jednání, která byla označena za závažné 
porušení povinností. Jsou mezi nimi uvedeny i morální delikty na pracovišti, pod které 
bychom mohli zařadit mobbing nebo bossing. Tato jednání budou zřejmě vždy 
úmyslným porušením povinností, protože je v podstatě nemožné se dopouštět 
šikanózního jednání z nedbalosti.  

• Šikana bude patrně vždy závažným porušením povinností nebo příp. porušením zvlášť 
hrubý způsobem.  

• Soustavným méně závažným porušením povinností by mohly být například pomluvy 
šířené úmyslně o některém zaměstnanci, které by ho měly zdiskreditovat. 

• Při zkoumání intenzity porušení povinností zaměstnance se také přihlíží k funkci, 
kterou zaměstnanec zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, 
k době a situaci, v níž došlo k porušení povinnosti zaměstnance, k míře zavinění, 
k důsledkům porušení povinnosti zaměstnance pro zaměstnavatele, zda došlo ke 
vzniku škody apod.  
 

• Příklad: Nejvyšší soud projednával případ žalobkyně, které byla v únoru 2010 dána 
výpověď z důvodu nesplnění požadavků pro řádný výkon práce, spočívajících 
v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance. 110  Neuspokojivé pracovní 
výsledky spočívaly v tom, že žalobkyně i přes opakované výzvy svého nadřízeného 
neplnila uložený pracovní úkol, kterým bylo vypracování srovnávací analýzy, zaměřené 
na porovnání výuky na základních uměleckých školách. Žalobkyně tento úkol odmítala 
splnit s odůvodněním, že se ze strany nadřízeného jedná o bossing a že tento úkol 
neodpovídá její pracovní náplni. Dle žalobkyně se ze strany zaměstnavatele mělo jednat 
o pomstu za to, že se, po předchozí úspěšné žalobě na určení neplatnosti výpovědi, 
vrátila v březnu 2008 do zaměstnání na odbor školství a sportu Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď 
z pracovního poměru je neplatná. Nejvyšší soud dovolání žalobkyně zamítl. Podle jeho 
názoru se totiž v uvedeném případu o bossing nejednalo. Uložené pracovní úkoly nebyly 
mimo rámec působnosti odborného referenta oddělení organizace školství. Tyto úkoly 
žalobkyně výslovně odmítala splnit, ačkoli se jednalo o pokyny nadřízených vedoucích 
zaměstnanců, vydané v souladu s právními předpisy. Také nevyvinula dostatečnou 
snahu o jejich splnění ani v opakovaně prodlužovaném termínu, kterou – vzhledem 
k okolnostem a jejím osobním poměrům – by bylo možno po ní spravedlivě požadovat. 
Namísto toho neopodstatněně polemizovala se žalovaným o nesrozumitelnosti 

                                                        
110 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 742/2012 ze dne 21. 3. 2013, dostupné na /www.nsoud.cz/ 



80 
 

zadaných pracovních úkolů, o nezbytnosti jejich provedení, o tom, zda spadají do její 
pracovní náplně a zda je řádně splnila, či nikoli. Za tohoto stavu je odůvodněn závěr, že 
porušení pracovních povinností vytčené žalobkyni bylo jednáním zaviněným, kdy 
vzhledem k výše popsaným okolnostem lze důvodně uvažovat nejen o nedbalostní, ale 
dokonce i o jeho úmyslné formě, a že tedy po skutkové stránce zde byl uplatněn důvod 
výpovědi uvedený v § 52 písm. g) ZP. Proto výpověď daná zaměstnankyni byla platná. 
 

2.4.9.4. Nárok na odstupné 
• V případech výpovědi ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. a), b) a c) ZP nebo 

dohodou z týchž důvodů vzniká nárok na odstupné (dle § 67 ZP) nejméně: 
o jednonásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr méně než rok 
o dvojnásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr alespoň 1 rok a 

méně než 2 roky 
o trojnásobek průměrného výdělku, trvá-li pracovní poměr alespoň 2 roky 
o součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených výše, 

jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance 
vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4 ZP. 

o nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku, v případě výpovědi ze strany 
zaměstnavatele podle § 52 písm. d) ZP nebo dohody z týchž důvodů. 

• Dle ust. § 67 odst. 4 ZP je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci odstupné po 
skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele, 
nedohodnou-li se účastníci pracovněprávního vztahu jinak. 
 

2.4.10. Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance 
 

2.4.10.1. Druhy skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance 
o Dohodou - § 49 ZP – dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na rozvázání 

pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem (dohoda musí být 
písemná). Důvod není třeba uvádět. 
 

o Výpovědí - § 50 a násl. ZP – výpověď (musí být písemná) ze strany zaměstnance 
může být dána z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu (§ 50 odst. 3 ZP). 
 

o Okamžitým zrušením pracovního poměru - § 56 a násl. ZP 
§ Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 ZP 

z důvodů: 
• jestliže podle lékařského posudku nemůže nadále konat svou 

práci a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné vhodné práce, 
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• zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu či jakoukoli její část do 15 
dnů od splatnosti. 
 

o Skončením pracovního poměru na dobu určitou - § 65 ZP  
§ Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby 

uvedenými shora – dle § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. 
§ Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání 

určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. 

§ Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 
zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr 
na dobu neurčitou. 
 

o Zrušením pracovního poměru ve zkušební době - § 66 ZP 
§ Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 

době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
§ Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době 

prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 
§ Vyžaduje se písemná forma zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm 
uvedeno datu pozdější. 

 

2.4.11. Obecná odpovědnost zaměstnance k náhradě škody 
zaměstnavateli 

• Dle ust. § 250 ZP odst. 1: „Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, 
kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

• Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, 
povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí. 

• V tomto případě je zaměstnavatel povinen prokázat zavinění zaměstnance (výjimku 
tvoří odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách – dle § 252 ZP a 
odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí – dle § 255 ZP). 

 

2.4.12. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou 
zaměstnanci 
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2.4.12.1. Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu 
• Podle ust. § 265 odst. 1 ZP: „Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, 

která mu vznikla:  
o při plnění pracovních úkolů nebo  
o v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo  
o úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“ 

• Podle tohoto ustanovení není podstatné, kdo právní povinnost porušil nebo kdo 
úmyslně jednal proti dobrým mravům, zda to byl zaměstnavatel, zaměstnanec jednající 
jeho jménem, nebo jiná osoba.  

• Rozhodující je zde skutečnost, že ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním. 

• Může se jednat o požadavek na náhradu škody z poškození zdraví, kterou nelze 
podřadit pod odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

• Příklad: Může jít o případ zaměstnance, který tvrdí, že onemocněl a vznikla mu újma 
na zdraví v důsledku dlouhodobého výkonu práce, pro kterou byl lékařem uznán 
zdravotně způsobilým, ač objektivně byl této práce neschopen.111 
 

• O pracovní úraz nemůže jít proto, že újma na zdraví nevznikla náhlým násilným, a 
zejména krátkodobým působením zevních vlivů na tělesnou integritu zaměstnance. 

• O nemoc z povolání by mohlo jít jedině, jestliže by vzniklou újmu na zdraví bylo možné 
podřadit pod některou nemoc v seznamu nemocí z povolání.  

• V případ mobbingu nebo bossingu může zaměstnanec začít trpět podle Davenportové 
nejprve:  

o v 1. stupni např. občasnými poruchami spánku, podrážděností, sníženou 
schopností koncentrace. Tento stav se může zhoršovat a mohou nastat  

o ve 2. stupni přetrvávající poruchy spánku, vyšší krevní tlak, gastrointestinální 
problémy, poruchy pozornosti, nepřiměřené snížení nebo zvýšení váhy, 
deprese, zneužívání alkoholu nebo drog, vyhýbání se pracovišti (absentérství 
nebo vyhledávání jiné práce mimo pracoviště), úzkostnost a rozvoj fobií.  

o Ve 3. stupni jsou popisovány jako typické symptomy deprese, suicidální 
tendence a pokusy, rozvinutá psychosomatická onemocnění i působení násilí 
třetí straně.112 

• To, jaké důsledky (zdravotní problémy psychické i fyzické) bude mít oběť mobbingu, 
záleží na mnoha faktorech (doba působení mobbera, má-li oporu u přátel či rodiny, 
jaká je jeho hladina tolerance, záleží na genetických a osobnostních predispozicích - 
někteří tíhnou k depresi, jiní k paranoie atd.). 

                                                        
111 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 75 
112 Davenport, Schwartz, Elliott. Mobbing – Emotional Abuse in the American Workplace, 3. vydání. Ames: Civil 
Society Publishing, 2005, s. 50 
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• Mobbing může způsobit celou řadu zdravotních problémů, některé se projevují i jako 
snížená odolnost vůči infekcím, vedoucím k častým nachlazením nebo chřipce. 

• Tato výše zmiňovaná onemocnění by musela být posuzována podle obecné 
odpovědnosti - § 265 ZP. 
 

• Zaměstnavatel je povinen dle § 265 odst. 2 ZP nahradit zaměstnanci též škodu, 
kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů 
zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem. 

• Jak uvádí Nejvyšší soud113, předpoklady této obecné odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu vzniklou zaměstnanci, jsou:  

o porušení právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele 
zaměstnanci jednající jeho jménem, 

o vznik škody a 
o příčinná souvislost mezi uvedeným porušením právních povinností a vznikem 

škody. 
• Právě v případech škody, která by vznikla šikanovanému zaměstnanci, by byl 

odpovědný zaměstnavatel za jednání svých zaměstnanců, kteří ho šikanovali. 
• Pokud dojde k šikaně na pracovišti, tak šikanovaný zaměstnanec případnou náhradu 

škody v pracovněprávním sporu musí uplatnit přímo vůči svému zaměstnavateli. 
V případě, že ji bude požadovat přímo po zaměstnanci, bude taková žaloba zamítnuta. 
 

• Příklad: Žalobu zaměstnankyně proti jejímu nadřízenému, kterou žádala zadostiučinění 
za nemajetkovou újmu ve výši 150 000,-- Kč, zamítl Okresní soud v Ústí nad Labem, 
protože nadřízený zaměstnanec nebyl věcně legitimován.114 V dané věci se žalovaný 
zaměstnanec ÚP dopustil urážlivých výroků na poradách vedení odboru, kdy žalobkyni, 
jako vedoucí oddělení v lednu 2010 přede všemi zúčastněnými hlasitě řekl: „Jděte už do 
prčic!“ a v únoru 2010, kdy žalobkyně požadovala zapsat do zápisu z porady své 
požadavky vůči žalovanému, dal zapisovatelce pokyn: „Ty slinty (vedoucí oddělení) tam 
nedávejte!“ Nadřízený zaměstnanec pak dal podnět k odvolání žalobkyně z funkce 
vedoucí oddělení, k úplnému odnětí osobního příplatku a obvinil žalobkyni z pokusu o 
nelegální přístup do počítače jí přiděleného.  

• Protože těmito výroky bylo vůči žalobkyni vskutku vytvářeno nepřátelské, ponižující a 
urážlivé prostředí, které má znaky bossingu, je za takové jednání zaměstnance 
odpovědný jeho zaměstnavatel a jen vůči němu se žalobkyně může domáhat náhrady 
škody. Žalovaný zaměstnanec sám za toto jednání neodpovídá. Pouze v případě, pokud 
by žalovaný při některých těchto skutcích vybočil z rámce svých pracovních povinností 
a dopustil se excesu, pak by mohl za takové jednání odpovídat sám. Šikanující 

                                                        
113 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 78 
114 Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 19 C 203/2010-138 ze dne 25. 9. 2013, nepublikováno. 
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zaměstnanec odpovídá pak zaměstnavateli za zaviněné porušení svých povinností a 
kromě pracovněprávní odpovědnosti odpovídá také osobně podle trestního práva. 
 

• Příklad: Nejvyšší soud rozhodoval ve věci žalobce MUDr. J. P., CSc., který se domáhal, 
aby mu žalovaná Úrazová nemocnice v B. zaplatila 1.400.000,-- Kč.115 Žalobu odůvodnil 
tím, že byl od roku 1984 do 20. 8. 2003 zaměstnancem žalované, přičemž od roku 1991 
až do skončení pracovního poměru pracoval ve funkci náměstka ředitele pro vědu a 
výzkum. Nejméně od začátku června do 8. 7. 2003 byl vystaven stupňující se šikaně 
ředitele žalované MUDr. P. Z., CSc., byl nevhodně okřikován v přítomnosti dalších 
zaměstnanců nemocnice, byla znevažována jeho odbornost, byl neoprávněně krácen 
na platu, byla mu zakázána operační činnost, byl vykazován ze schůzek vedení, ač jeho 
účast na nich je obvyklou součástí náplně práce náměstka pro vědu a výzkum. Byl 
odvolán z funkce s nabídkou zařazení zdaleka neodpovídající jeho kvalifikaci, a bylo mu 
vyhrožováno další šikanou. Tato neúnosná situace jej pak donutila uzavřít dne 8. 7. 
2003 dohodu o rozvázání pracovního poměru. V přímém důsledku diskriminace mu tak 
vznikla škoda, kterou spatřuje v rozdílu mezi příjmy, jež pobíral jako zaměstnanec 
žalované, a příjmy, jež pobírá nyní jako důchodce v řádném starobním důchodu. 
Nemocnice v posuzované věci uzavřením soudního smíru uznala, že v měsíci červnu a 
červenci 2003 došlo ze strany tehdejšího ředitele žalované k šikaně osoby žalobce a 
jeho diskriminaci z důvodu zdravotního stavu, což vedlo k tomu, že se žalovaná 
zavázala zaslat žalobci omluvný dopis. V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu 
žalobce namítal, že je dána příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním žalované a 
následkem – škodou v podobě snížení příjmů žalobce. Žalobce sice ukončení pracovního 
poměru „inicioval“, když k tomuto kroku byl šikanou donucen a pracovní poměr ukončil 
dohodou, nicméně ukončení pracovního poměru nelze interpretovat jako jakýsi pouhý 
lidský motiv žalobce, ale naopak jako důsledek šikany, které mu předcházela a na 
kterou skončení pracovního poměru bezprostředně navazovalo. Setrváním na své 
pracovní pozici by se žalobce pouze vystavil další šikaně, a proto volil možnost skončit 
pracovní poměr dohodou a odejít ihned. V posuzované věci se žalobce domáhal po 
žalované náhrady škody, která mu vznikla v důsledku porušení právní povinnosti 
žalovanou. 

• Protože šikana představuje porušení právní povinnosti zaměstnavatele, a za splnění 
dalších předpokladů zakládá odpovědnost zaměstnavatele, a protože v řízení bylo 
prokázáno toto protiprávní jednání žalované a vznik škody, je podstatné, že je zde 
dána příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením uvedené právní povinnosti. 
Z tohoto důvodu nelze izolovaně pohlížet na skončení pracovního poměru dohodou, 
protože důvodem pro uzavření dohody byla šikana ze strany ředitele nemocnice. 

                                                        
115 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2204/2011 ze dne 9. 10. 2012, dostupný na /www.nsoud.cz/ 
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• (V této situaci by zaměstnanec také nemohl použít institutu určení neplatnosti skončení 
pracovního poměru podle ust. § 72 ZP, protože by tím usiloval o obnovení pro něj 
nepřijatelného stavu.) 
 

• Zaměstnavatel dle § 265 odst. 3 ZP není povinen nahradit zaměstnanci škodu na 
dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním bez jeho souhlasu, ani škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a 
předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu. 
 
 

2.4.12.2. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci 
z povolání 

• Pracovní úrazy a nemoci z povolání upravují § 269 - § 271u ZP. 
• I když by se mohlo zdát, že tato ustanovení nijak nesouvisí s problematikou násilí na 

pracovišti, opak je toho pravdou a i tato ustanovení mohou být při řešení šikany 
v pracovněprávních vztazích a hlavně v následných náhradách za způsobené škody na 
zdraví zaměstnance pro oběť násilí velmi důležité – viz příklad z praxe níže. 

• Dle § 269 ZP je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo 
nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem či nemocí z povolání, jestliže škoda 
nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním. 

• V případě vzniku nemoci z povolání je škodu povinen nahradit zaměstnanci ten 
zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy pracoval před zjištěním nemoci 
z povolání za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou je zaměstnanec 
postižen (§ 269 odst. 2 ZP). 

• Zaměstnavatel je povinen k náhradě škody, i když dodržel všechny právní předpisy i 
předpisy k BOZP. 
 

• Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, 
prokáže-li, že vznikla: 

o tím, že zaměstnanec porušil BOZP 
o v důsledku opilosti postiženého zaměstnance a zaměstnavatel nemohl škodě 

zabránit 
o a tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. 

 
• Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, 

prokáže-li, že vznikla stejným způsobem, jako při zproštění, ale tyto skutečnosti nebyli 
jediným důvodem vzniku škody a zaměstnavatel za ni tedy též spoluzodpovídá. 
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• Zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu či nemajetkovou újmu 
v případě, že vznikla zaměstnanci při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo 
nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně 
nevyvolal. 

 

• Zákoník práce upravuje v ust. § 271a až § 271e druhy náhrad škody, jimiž jsou:  
o náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti- § 271a ZP, 

přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem 
škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší 
náhrady mzdy, 

o náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti- § 271b ZP, 
nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným 
výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu 
nebo po zjištění nemoci z povolání, 

o náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění- § 271c ZP, se poskytuje 
zaměstnanci jednorázově a to nejméně ve výši, stanovené nařízením vlády č. 
276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

o účelně vynaložené náklady spojené s léčením- § 271d ZP, přísluší tomu, kdo 
tyto náklady vynaložil, 

o náhradu věcné škody - § 271e  a § 271j ZP, zaměstnanci, který utrpěl pracovní 
úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout náhradu za věcnou škodu, případně jeho dědicům 

o náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem - § 271g ZP, 
přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil, 

o náhrada nákladů na výživu pozůstalých - § 271h ZP, přísluší pozůstalým, 
kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval a to do doby, do které by tuto 
povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by 
zemřelý zaměstnanec dosáhl věku 65 let. Výživné se poskytuje každý měsíc. 

o jednorázové odškodnění pozůstalých - § 271i ZP, přísluší pozůstalému 
manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, každému ve výši nejméně 
240.000,-- Kč;  dále i rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve 
společné domácnosti. 
 

• Jako pracovní úraz se posuzuje i úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 
úkolů (§ 269 odst. 1 ZP). V tomto případě by se mohlo jednat o úraz, který 
zaměstnanec utrpí např. v mimopracovní dobu, ale jedná se o odvetu za to, jakým 
způsobem rozhodl nějakou záležitost útočníka. 116 

                                                        
116 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 81 



87 
 

• V případě šikany na pracovišti by se mohlo jednat např. o bývalého zaměstnance 
zaměstnavatele, propuštěného mobbera, který by se mstil vedoucímu zaměstnanci 
za skončení pracovního poměru.117 

• Příklad: Případ řešil Okresní soud v Karviné, 118  který projednával žalobu dcery 
zavražděného zaměstnance na jednorázové odškodnění pozůstalých podle § 378 ZP 
(nyní § 271i ZP). V říjnu 2004 na dole ve staničení 760 m, na mezipatrové svážné 
z devátého na desáté patro došlo k usmrcení zaměstnance A jeho kolegou a 
nadřízeným zaměstnancem B, a to tak, že na něj opakovaně zaútočil bodnořezným 
nástrojem a způsobil mu tak mnohačetná bodnořezná poranění v oblasti břicha, 
hrudníku, horních končetin a krku a hlavy, v důsledku kterých zaměstnanec  A  na místě 
zemřel. Zaměstnanec B bezprostředně po činu spáchal sebevraždu oběšením. Z tohoto 
titulu bylo proti B jako tvrzenému pachateli usnesením Policie ČR odloženo trestní 
stíhání, když toto není přípustné proti tomu, kdo zemřel. Soud dospěl k závěru, že 
vražda zaměstnance – v našem případě mobbera – byla pracovním úrazem podle ust. 
§ 380 ZP (nyní § 269 ZP), protože bylo prokázáno, že k úmrtí zaměstnance došlo na 
pracovišti, v pracovní době a při plnění pracovních úkolů. Bylo prokázáno, že mezi 
zavražděným A a pachatelem – zaměstnancem B byly dlouhodobé pracovní spory, o 
kterých věděli nadřízení zaměstnanci žalovaného, kteří dohlíželi na jejich práci. I přesto, 
že mezi těmito docházelo ke každodenním rozepřím, zaměstnavatel neučinil žádná 
opatření, potřebná k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a k zajištění 
vztahů v pracovním kolektivu (dle ust. § 302 písm. a) a c) zákoníku práce), když toto se 
vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.  
 

 

2.5. Správněprávní aspekty násilí na pracovišti 
• Obecným předpisem správněprávní odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní 

delikt je zákon upravující některé přestupky č. 251/2016 Sb.  
 

2.5.1. Zákon o některých přestupcích – zák. č. 251/2016 Sb. 
 

• Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích upravuje některé přestupky (dále jen 
ZoP), vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních 
trestů, které lze za jejich spáchání uložit. 

• Z hlediska násilí na pracovišti budou využívána především ustanovení § 7 ZoP, jež 
rozlišuje mezi přestupky fyzických osob (v našem případě jak zaměstnance, tak 
zaměstnavatele) a přestupky právnických osob (tedy zaměstnavatele). 

                                                        
117 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 81 
118 Rozsudek Okresního soudu v Karviné sp. zn. 24 C 41/2006-52 ze dne 19. 9. 2007, nepublikováno. 
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• Jednání mobbera může být postiženo zejména jako přestupek proti občanskému 
soužití podle § 7 ZoP (dříve § 49 zákona o přestupcích).119 

• Příslušnými k projednávání přestupku proti občanskému soužití jsou (dle § 60 odst. 2  
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) obecní úřady, v jehož 
obvodu byl přestupek spáchán (§ 62 téhož zákona). 
 

• Přestupek = zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je 
za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 
delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.120 
 

• Přestupkem může být pouze jednání protiprávní, resp. nedovolené, a proto je nutné 
zkoumat i to, zda byl pronesený výrok (ještě) učiněn v mezích výkonu svobody projevu 
podle čl. 17 Listiny.121 
 

2.5.1.1. Přestupky proti občanskému soužití - § 7 ZoP 
• Dle ust. § 7 odst. 1 ZoP se: „fyzická osoba dopustí přestupku tím, že 

• a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
• b) jinému ublíží na zdraví, nebo 
• c) úmyslně naruší občanské soužití (rozumí se souhrn ustálených pravidel 

jednání a chování ve společnosti, který je založen na respektování práv 
ostatních lidí, jejichž dodržování je v určitém čase a místě ve společnosti 
obvyklé.122) tak, že: 

§ 1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 
§ 2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
§ 3. se vůči jinému dopustí schválnosti (rozumí se zásahy do pokojného 

života jiného v úmyslu mu tento stav narušit), nebo 
§ 4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.“ (Hranice mezi 

hrubým jednáním a nevhodností, neslušností či jinou nesprávností 
nejsou určovány zcela přesně. Jde o to, že hrubé jednání musí být 
vykládáno objektivně.123  – např. jde o vyhrožování jinou újmou než 

                                                        
119 Jemelka, Vetešník. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, s. 
258 
120 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 142 
121 K hodnocení ironického a sarkastického výroku, který byl kvalifikován jako přestupek proti občanskému soužití 
podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích (nyní § 7 odst. 1 písm. a) ZoP), se vyjadřuje rozsudek Krajského 
soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 20. 1. 2009 sp. zn. 52 Ca 53/2008 takto: „Projevem 
učiněným v mezích čl. 17 Listiny není možno naplnit znaky skutkové podstaty přestupku podle § 49 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, byť by byl takový projev objektivně ironický či sarkastický a konkrétní 
osoba by se jím cítila být uražena či zesměšněna, neboť ironie, sarkasmus, vtip a výsměch patří ke svobodě 
projevu, stejně jako právo svobodně se projevovat, patří k demokratickému právnímu státu.“  
122 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 144 
123 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 144 
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újmou na zdraví, pomlouvání, vydírání apod. za podmínky, že nejde o 
trestný čin.124) 
 

• Dle ust. § 7 odst. 2 ZoP se: „právnická osoba dopustí přestupku tím, že: 
• a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
• b) naruší občanské soužití tak, že: 

§ 1. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
§ 2. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
§ 3. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.“ 

 
• Dle ust. § 7 odst. 3 ZoP se: „fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí 

přestupku tím, že: 
• a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv 

příslušníků národnostních menšin, nebo (např. tím, že zaměstnavatel 
znemožňuje svému zaměstnanci, který je islámského náboženství, vykonávat 
každodenní modlitby, jež mu jeho víra přikazuje a to i během pracovní doby) 
 

• b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro 
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, 
víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné 
smýšlení, členství nebo činnost v politických sraných nebo politických hnutích, 
odborových organizacích nebo jiných sdružení, pro jeho sociální původ, 
majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav. 

 

• V oblasti násilí na pracovišti by se mohlo jednat o pomluvy, nadávky, fyzické napadení, 
vyhrožování (za tyto přestupky lze podle § 7 odst. 4 ZoP uložit pokutu za přestupek 
podle odstavce 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a) ve výši 10.000,-- Kč a podle odstavce 1 
písm. b) nebo c) a odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 pokutu ve výši 20.000,-- Kč.) 

• Dopustí-li se přestupku fyzická osoba, lze jí též správním orgánem uložit omezující 
opatření (tedy zákaz škodlivého jednání - § 7 odst. 6 ZoP). 

• U přestupku ublížení na cti, zesměšnění nebo jiného hrubého uražení se správní 
orgán pokusí o usmíření stran – dojde-li v rámci řízení ke smíru, správní orgán řízení 
usnesením zastaví (§ 7 odst. 8 ZoP). 

• V oblasti násilí na pracovišti se zákon o přestupcích uplatní velmi zřídka, protože 
zmíněná jednání se budou odehrávat nikoli na veřejnosti, ale v uzavřeném prostředí 
zaměstnavatele, které by je měl sám sankcionovat. 125 

                                                        
124 Pro srovnání Jemelka, Vetešník, Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2013, s. 259. 
125 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 85 
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• Jedná se však o další možnost postihu mobbera, částečně i ochrany oběti. 
• Jiné správní delikty fyzických osob jsou obsaženy v jednotlivých zákonech z oblasti 

výkonu veřejné správy, které umožňují postihnout fyzické osoby, není-li jejich jednání 
označeno jako přestupek. 

• K vyvození odpovědnosti právnické osoby za správní delikt postačuje porušení nebo 
nesplnění povinností, stanovených zákonem nebo uložených na jejím základě. 

• Ustanovení o jiných správních deliktech jsou v poměru speciálním k zákonu o 
některých přestupcích, které jsou zase ve vztahu subsidiarity k ustanovení o trestných 
činech a správních deliktech, postižitelných podle zvláštních právních předpisů.126 
 

2.5.2. Zákon o zaměstnanosti – zák. č. 435/2004 Sb.  
• Zákon o zaměstnanosti (dále jen ZoZ) ukládá zaměstnavatelům řadu povinností.127 
• Zákon rozděluje mezi přestupky fyzických osob a přestupky právnických a podnikajících 

fyzických osob, vymezuje obecné skutkové podstaty protiprávního jednání a od nich 
pak odvozuje maximální možnou výši pokuty, již může orgán kontroly uložit. 

• Na tuto koncepci navázal i zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
• Zákon o zaměstnanosti upravuje odpovědnost fyzické osoby a právnické osoby 

v souladu s koncepcí správního trestání. 
• Jednotlivá ustanovení konkrétně definují, jaká jednání se považují za přestupek, a 

stanoví peněžité sankce. 
• Přestupky na úseku zaměstnanosti jsou projednávány Státním úřadem inspekce 

práce nebo oblastním inspektorátem práce.128 
• Odvolacím orgánem je pak ministerstvo (proti rozhodnutí Státního úřadu inspekce 

práce) nebo Státní úřad inspekce práce (proti rozhodnutí oblastního inspektorátu 
práce). 

• Podle § 4 ZoZ se povinnost účastníků právních vztahů zajišťovat rovné zacházení a 
zákaz diskriminace vztahuje na všechny fyzické osoby, které uplatňují právo na 
zaměstnání.129 

• K určení předpisu, podle něhož bude správněprávní odpovědnost týkající se 
nezajištění rovného zacházení a porušení zákazu diskriminace dovozována, je třeba 
konstatovat: „Ačkoli v některých případech bude posuzování, zda se jednalo o 
diskriminaci podle zákona o zaměstnanosti, nebo podle zákoníku práce, zřejmě obtížné, 
z pojmů zaměstnavatel a zaměstnanec uvedených v citovaném § 16 zákoníku práce je 

                                                        
126 Prášková, Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 148 
127  JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. aktualizované 
vydání, ANAG, 2018, s. 1151 
128  JUDr. Hloušková, JUDr. Hofmannová, Mgr. Knebl, Mgr. Roučková, Mgr. Schmied, Mgr. Schweiner, Mgr. 
Tomandlová, Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 11. aktualizované 
vydání, ANAG, 2018, s. 1152 
129 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 86 
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možno dovozovat, že základním rozlišovacím znakem bude, zda k diskriminačnímu 
jednání došlo v uzavřeném pracovněprávním vztahu (zde půjde jednoznačně o 
diskriminaci dle zákoníku práce), nebo ještě před uzavřením takovéhoto vztahu (zde 
se autoři přiklánějí spíše k tomu, že se jedná o diskriminaci dle zákona o 
zaměstnanosti).130 

• V uzavřeném pracovněprávním vztahu se tedy bude diskriminace posuzovat dle 
zákoníku práce, avšak postih z takové jednání je upraven zákonem o inspekci práce. 
Zde jsou vymezeny přestupky, týkající se rovného zacházení a zákazu diskriminace, viz 
samostatná kapitola o zák. o inspekci práce tohoto dokumentu.131 

 

2.5.2.1. Zákaz diskriminace a nezajištění rovného zacházení - přestupek FO  
• V souvislosti násilí na pracovišti lze použít následující ustanovení zákona o 

zaměstnanosti.   
• Dle znění § 139 odst. 1 písm. a)  ZoZ se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší 

zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona. 

 

• Dle § 139 odst. 2 písm. b) ZoZ se fyzická osoba dále dopustí přestupku tím, že jako 
zaměstnavatel nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši 
povinného podílu stanoveného v § 81 ZoZ. 

• Za shora uvedené přestupky lze dle § 139 odst. 3 písm. a) ZoZ uložit pokutu až do výše 
1.000.000,-- Kč. 

 

2.5.2.2. Zákaz diskriminace a nezajištění rovného zacházení – přestupek 
PO 

• Dle znění § 140 odst. 1 písm. a) ZoZ se právnická nebo podnikající fyzická osoba 
dopustí přestupku tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení 
podle tohoto zákona. 

 
• Dle § 140 odst. 2 písm. b) ZoZ se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí 

přestupku tím, že jako zaměstnavatel nesplní povinnost zaměstnat osoby se 
zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanoveného v § 81 ZoZ. 

 
• Za shora uvedené přestupky lze dle § 140 odst. 4 ZoZ uložit pokutu až do výše 

1.000.000,-- Kč. 

                                                        
130 Cit. Stádník, Kieler, Diskriminace v oblasti zaměstnanosti jako správní delikt. Práce a mzda. 2012, roč. 60, č. 
6, s. 33. 
131 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 86 
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2.5.3. Zákon o inspekci práce – zák. č. 251/2005 Sb. 
 

• K určení předpisu, podle něhož bude správněprávní odpovědnost týkající se 
nezajištění rovného zacházení a porušení zákazu diskriminace dovozována, je třeba 
konstatovat: „Ačkoli v některých případech bude posuzování, zda se jednalo o 
diskriminaci podle zákona o zaměstnanosti, nebo podle zákoníku práce, zřejmě obtížné, 
z pojmů zaměstnavatel a zaměstnanec uvedených v citovaném § 16 zákoníku práce je 
možno dovozovat, že základním rozlišovacím znakem bude, zda k diskriminačnímu 
jednání došlo v uzavřeném pracovněprávním vztahu (zde půjde jednoznačně o 
diskriminaci dle zákoníku práce), nebo ještě před uzavřením takovéhoto vztahu (zde 
se autoři přiklánějí spíše k tomu, že se jedná o diskriminaci dle zákona o 
zaměstnanosti).132 

• V uzavřeném pracovněprávním vztahu se tedy bude diskriminace posuzovat dle 
zákoníku práce, avšak postih za takové jednání je upraven zákonem o inspekci práce 
(dále jen ZIP). Zde jsou vymezeny přestupky, týkající se rovného zacházení a zákazu 
diskriminace133 (viz následující kapitoly o zákonu o inspekci práce tohoto dokumentu). 

• Nedodržování rovného zacházení, zákazu diskriminace a ochrany soukromí 
zaměstnanců na pracovišti mohou mít nezřídka i dlouhodobý dopad na zdraví 
zaměstnance. Orgány inspekce práce sice nemohou provádět klasické vyšetřování či 
řešit spor, důkladnou kontrolní a preventivní činností v této oblasti však mohou přispět 
ke zvýšení povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců o právech a povinnostech 
plynoucích ze zákoníku práce a antidiskriminačního zákona.134 

• Zákon o inspekci práce rozlišuje, zda byla pachatelem přestupku fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba či právnická osoba, avšak skutkové podstaty i výše pokut 
jsou shodné. 

 

2.5.3.1. Některé přestupky fyzických osob   
Zásada rovného zacházení  

• Ustanovení § 11 odst. 1 ZIP stanoví přestupky fyzických osob na úseku rovného 
zacházení, kdy se fyzická osoba dopustí takového přestupku tím, že: 

o dle písm. a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 
pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých 

                                                        
132 Cit. Stádník, Kieler, Diskriminace v oblasti zaměstnanosti jako správní delikt. Práce a mzda. 2012, roč. 60, č. 
6, s. 33. 
133 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 86 
134 Viz Plánované kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a zákona o zaměstnanosti v roce 2014 a výsledky 
činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc únor 2014, dostupné na /www.suip.cz/ 
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plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout 
funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

• Skutková podstata přestupku se nepřímo dovolává zákoníku práce, v jehož rámci je 
promítnuta Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (viz 
kapitola – Práva a povinnosti zaměstnavatele), vyplývající z pracovního poměru, čímž 
jsou vyjádřeny hodnoty chránící veřejný pořádek.135  

• Jde o § 16 odst. 1 ZP, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné 
zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování 
za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o 
odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 
v zaměstnání. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 11 odst. 2 
ZIP). 
 

Zákaz diskriminace 
• Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZIP stanoví přestupky fyzických osob na úseku 

rovného zacházení, kdy se fyzická osoba dopustí takového přestupku tím, že 
diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce). 

• Rovněž tato druhá skutková podstata je postavena na porušení primární povinnosti 
(příkazu), kdy podle § 16 odst. 2 ZP je v pracovněprávních vztazích zakázána jakákoli 
diskriminace. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 11 odst. 2 
ZIP). 

 

Právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti a zákaz jeho znevýhodnění z důvodu domáhání 
se svých práv 

• Ustanovení § 11 odst. 1 ZIP stanoví přestupky fyzických osob na úseku rovného 
zacházení, kdy se fyzická osoba dopustí takového přestupku tím, že: 

o dle písm. c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným 
způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních 
vztahů, 

o dle písm. d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci 
zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících 
z pracovněprávního vztahu (§ 25c odst. 7 zákoníku práce).136 

• Za shora uvedený přestupek písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun a za 
přestupek uvedený pod písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400.000,-- Kč (§ 11 odst. 
2 ZIP). 

                                                        
135 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 145 
136 Podrobněji k těmto institutům viz kapitola – Právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti 
v pracovněprávním vztahu. 
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Narušení soukromí zaměstnance 
• Ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních 
práv zaměstnanců, kdy se fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového 
přestupku tím, že naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných 
prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku 
práce. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 11a odst. 
2 ZIP). 

Porušení informační povinnosti o kontrole a monitoringu na pracovišti 
• Ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních 
práv zaměstnanců, kdy se fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového 
přestupku tím, že neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího 
provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 100.000,-- korun (§ 11a odst. 
2 ZIP). 

 

Vyžadování zbytných osobních informací po zaměstnanci 
• Ustanovení § 11a odst. 1 písm. c) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních 
práv zaměstnanců, kdy se fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového 
přestupku tím, že v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance 
informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem. 

• Za shora uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 11a odst. 
2 ZIP). 
 

2.5.3.2. Některé správní delikty (přestupky) právnických a podnikajících 
fyzických osob 

 

 Zásada rovného zacházení  
• Ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) ZIP stanoví správní delikty právnických osob na úseku 

rovného zacházení, kdy se právnická osoba dopustí takového správního deliktu tím, 
že nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 
podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění 
peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného 
postupu v zaměstnání. 
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• Skutková podstata přestupku se nepřímo dovolává zákoníku práce, v jehož rámci je 
promítnuta Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, viz 
kapitola – Práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající z pracovního poměru, čímž 
jsou vyjádřeny hodnoty chránící veřejný pořádek.137  

• Jde o § 16 odst. 1 ZP, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné 
zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování 
za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o 
odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 
v zaměstnání. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 24 odst. 2 
ZIP). 
 

Zákaz diskriminace 
• Ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) ZIP stanoví správní delikty právnických osob na úseku 

rovného zacházení, kdy se právnická osoba dopustí takového správního deliktu tím, 
že diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce). 

• Rovněž tato druhá skutková podstata je postavena na porušení primární povinnosti 
(příkazu), kdy podle § 16 odst. 2 ZP je v pracovněprávních vztazích zakázána jakákoli 
diskriminace. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 24 odst. 2 
ZIP). 

 

Právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti a zákaz jeho znevýhodnění z důvodu domáhání 
se svých práv 

• Ustanovení § 24 odst. 1 ZIP stanoví správní delikty právnických osob na úseku 
rovného zacházení, kdy se právnická osoba dopustí takového správního deliktu tím, 
že: 

o dle písm. c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným 
způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních 
vztahů, 

o dle písm. d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci 
zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících 
z pracovněprávního vztahu (§ 25c odst. 7 zákoníku práce).138 

                                                        
137 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 145 
138  Podrobněji k těmto institutům viz kapitola – Právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti 
v pracovněprávním vztahu. 
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• Za shora uvedený přestupek písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun a za 
přestupek uvedený pod písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400.000,-- Kč (§ 24 odst. 
2 ZIP). 
 

Narušení soukromí zaměstnance 
• Ustanovení § 24a odst. 1 písm. a) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku 
ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, kdy se právnická nebo podnikající 
fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového přestupku tím, že naruší 
soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele 
některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 24a odst. 
2 ZIP). 
 

Porušení informační povinnosti o kontrole a monitoringu na pracovišti 
• Ustanovení § 24a odst. 1 písm. b) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku 
ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, kdy se právnická nebo podnikající 
fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového přestupku tím, že neinformuje 
zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 
zákoníku práce. 

• Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 100.000,-- korun (§ 24a odst. 
2 ZIP). 

 

Vyžadování zbytných osobních informací po zaměstnanci 
• Ustanovení § 24a odst. 1 písm. c) ZIP (novela – zák. č. 206/2017 Sb. s účinností od 29. 

7. 2017) stanoví přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku 
ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, kdy se právnická nebo podnikající 
fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí takového přestupku tím, že v rozporu s § 
316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně 
nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. 

• Za shora uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 1 milion korun (§ 24a odst. 
2 ZIP). 

 

2.5.4. Zákon o státní službě – zák. č. 234/2014 Sb. 
 

• Zákon o státní službě (dále jen ZSS) upravuje dle svého § 1 odst. 1: 
o právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech 
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státní správu,  
o organizační věci státní služby (dále jen „služba“),  
o služební vztahy státních zaměstnanců,  
o odměňování státních zaměstnanců a  
o řízení ve věcech služebního poměru.  

 
• Tento zákon dále dle znění § 1 odst. 2 ZSS upravuje organizační věci týkající se 

zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.  
• Zákon o státní službě nemá speciální úpravu rovnosti a zákazu diskriminace 

zaměstnanců ve služebním poměru. 
• Zásada rovnosti v důstojnosti a právech zaměstnance je zakotvena již v čl. 2 Listiny 

základních práv a svobod a v Antidiskriminačním zákoně, a to na základě odkazu ze 
zákoníku práce (§ 16 odst. 2 ZP) – viz příslušné kapitoly této analýzy. 

• Podrobněji je rovnost státních zaměstnanců ve služebním poměru a zákaz jejich 
diskriminace subsidiárně upraven v zákoníku práce (§ 16 a § 17 ZP), na který ZSS 
odkazuje v § 98 ZSS. 

• Dojde-li ve služebním poměru k diskriminaci, pak obvykle v případech uvedených v ust. 
§ 159 odst. 1 ZSS. 

• Rozhodnutí ve věcech podle služebního zákona rozhodují správní soudy. 
• Násilí na pracovišti však není pro státní zaměstnance ve služebním poměru v tomto 

ani jiném zákoně českého právního řádu nijak upraveno a proto se zde vyskytuje 
prostor pro užití mezinárodního práva. 

• Při nedostatečnosti úpravy v zákonu  o stání službě, resp. správního řádu a s. ř. s. by 
bylo možné uvažovat o přímém účinku čl. 19 odst. 1 směrnice 2006/54/ES, tento 
článek však obsahuje úpravu, která při nedostatku relevantní judikatury SDEU budí 
pochybnosti v tomto směru. Členské státy totiž nemusí uplatňovat úpravu přenesení 
důkazní povinnosti a důkazního břemena dle čl. 19 odst. 1 na řízení, v nichž zjišťování 
skutkové podstaty přísluší soudu nebo příslušnému orgánu.139 

• Etické chování státního zaměstnance – úředníka státní správy je samostatně 
upraveno služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
13/2015, ze dne 14. prosince 2015.140 

 

2.5.5. Zákon o úřednících územních samosprávných celků – zák. č. 
312/2002 Sb. 

 

• Zákon o úřednících územních samosprávných celků (dále jen ZUUSC) upravuje ve 
svém § 1 že: 

                                                        
139 Štefko, Stanovisko k nedostatkům platné právní úpravy diskriminace a šikany na pracovišti – viz příslušná 
kapitola na konci této analýzy. 
140 viz kapitola Etický kodex úředníků veřejné správy, dále v tomto dokumentu. 
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o pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání  
o na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se 

vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak. (ZUUSC je tedy normou 
speciální, neupravuje-li nějakou pracovněprávní oblast, použije se obecné 
normy – zákoníku práce). 
 

2.5.5.1. Doba trvání pracovního poměru (§ 10 ZUUSC): 
o Pracovní poměr s úředníkem se uzavírá na dobu neurčitou (výjimečně lze 

uzavřít pracovní smlouvu i na dobu určitou, např. za zaměstnankyni na 
rodičovské dovolené). 

 

2.5.5.2. Vedoucí úředník 
• Vedoucím úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí úředník, který je vedoucím 

zaměstnancem (§ 2 ZUUSC). 
• U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede 

vedoucí úřadu. 
• V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka 

zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle tohoto 
zákona starosta.  
 

2.5.5.3. Odvolání z funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu (§ 12 
ZUUSC)   

• Lze uskutečnit jen v případě: 
o pozbyl-li některý z předpokladů pro výkon této funkce (§ 4 ZUUSC), 
o porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených 

povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení 
zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců, nebo 

o neukončil-li vzdělávání vedoucích úředníků ve lhůtě dané tímto zákonem v § 
27 odst. 1, tedy do 2 let ode dne, kdy začal funkci vedoucího úředníka 
vykonávat. 

• Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu se může této funkce též vzdát. 

 

2.5.5.4. Další odstupné (§ 13 ZUUSC)  
• Úředníkovi, s nímž územní samosprávný celek rozváže pracovní poměr výpovědí z 

důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž 
důvodů, vedle odstupného podle § 67 a 68 zákoníku práce náleží další odstupné ve 
výši podle výše odpracovaných let ke dni rozvázání pracovního poměru. 
 

• Výše dalšího odstupného činí:  
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a) dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který ke dni 
rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 10 let pracovního poměru,  

 b) trojnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který ke dni 
rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 15 let pracovního poměru, 

 c) čtyřnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který ke dni 
rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 20 let pracovního poměru. 

 

2.5.5.5. Pracovní pohotovost (§ 14 ZUUSC)  
• Územní samosprávný celek může úředníkovi nařídit pracovní pohotovost na 

pracovišti nebo  na jiném místě v případě  vyhlášení stav nebezpečí nebo nouzového 
stavu nebo stavu ohrožení státu podle zvláštního právního předpisu  

• Pracovní pohotovost lze nařídit, jestliže je dán předpoklad výkonu práce přesčas, a jen 
na dobu nezbytně nutnou nepřesahující 400 hodin v kalendářním roce.  

 
 

2.5.5.6. Základní povinnosti úředníka (§ 16 ZUUSC) 
• Úředník je povinen: 

o dodržovat ústavní pořádek České republiky a ostatní právní předpisy, pokud 
byl s nimi řádně seznámen, 

o hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, 
o plnit pokyny vedoucích úředníků, 
o prohlubovat si kvalifikaci, 
o jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při 

výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 
o zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost 

územního samosprávného celku,  
o zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 
zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,  

o v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody 
o zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu 

zaměstnání a v souvislosti s ním 
o poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního 
zařazení, 

o při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo právnickými osobami 
sdělit své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce, zařazení 
v útvaru úřadu 

o oznámit územnímu samosprávnému celku, že nastaly skutečnosti, které 
odůvodňují převedení na jinou práci ( § 11 ), nebo odvolání z funkce ( § 12 ). 

 
• Úředník je dále povinen: 

o pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,  
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o plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených 
prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,  

o řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem 
a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního 
samosprávného celku,  

o zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním 
zaměstnancům působícím ve veřejné správě.  

  
• Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické 

osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do takového orgánu 
byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který 
byl do takového orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna 
za výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení 
pracovního poměru.  
 

• Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným 
souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán (vyjma činnosti 
vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, a činnosti znalce nebo 
tlumočníka vykonávané podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní 
úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku.  
 

• Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci podle § 18 - § 27 ZUUSC. 
 

• S úředníkem nelze (dle § 40 ZUUSC) uzavřít konkurenční doložku ( § 310 zákoníku 
práce).  

 

• Případ: Bossing řešil Krajský soud v Ostravě,141který projednával případ žalobkyně – 
vedoucí odboru Města J., které s ní okamžitě zrušilo pracovní poměr, protože zneužívala 
svého postavení vedoucí odboru vůči šesti svým podřízeným. Její jednání spočívalo 
v povinnostech zaměstnankyň A, B a C objímat a líbat nadřízenou na důkaz, že jsou si 
blízké, musely se svou nadřízenou trávit volný čas, aby tím vyjadřovaly svou loajálnost. 
Po zaměstnankyni A požadovala půjčování soukromého automobilu, a to využívala 
v pracovní době k soukromým účelům. Nutila ji k tančení břišních tanců před 
zaměstnancem E, přes její odpor ji vystavovala chování a gestům se sexuálním 
podtextem. Zaměstnankyně B povinně setrvávala v její kanceláři, kde musela 
poslouchat její intimní problémy. Nutila ji ve vztahu k manku vypovídat nepravdu a 
činila na ni nátlak, že jen na ní záleží, kdo bude na odboru pracovat. Zakazovala jí 
jakékoli přátelské vztahy s ostatními kolegy z práce. Vůči zaměstnankyni C zneužívala 
svého postavení tím, že musela čelit nadávkám a ponižování, spočívajícím v tom, že 
neodůvodněně kritizovala stav její kanceláře a ponižovala ji zpochybňováním jejího 

                                                        
141 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 114/2010 ze dne 2. 9. 2010, nepublikováno. 
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psychického stavu s tím, že to nemá v hlavě v pořádku a že skončí v léčebně. 
Zpochybňovala její pracovní kvality a vyhrožovala jí rozvázáním pracovního poměru. 
Toto chování pak mělo zásadní vliv na zdravotní problémy, které se projevovaly mj. 
vyčerpáním. Psychické problémy musela řešit pomocí specialisty. Vůči zaměstnanci E 
zneužívala svého nadřízeného postavení tím, že ho nutila řešit v pracovní době velmi 
privátní otázky soukromého života (sledovat přítele vedoucí). Musel ji v pracovní době 
vozit soukromým automobilem řešit soukromé záležitosti, protože se obával 
následného ponižujícího jednání. Vedoucí zaměstnankyně si vynucovala z titulu svého 
nadřízeného postavení odvoz autem do práce a nutila ho brát soukromý telefon, a to 
kdykoli, i v noci. Ponižovala ho neopodstatněnou kritikou jeho oblečení, nařizovala mu, 
aby nosil oblečení podle jejích představ a vkusu. Musel zpracovávat (jako její zástupce) 
veškerou agendu vedoucího odboru, navíc zpracovával i soukromé úkoly vedoucí, 
související s jejím studiem a studiem její dcery na vysoké škole. Přidělovala mu úmyslně, 
a navíc vulgárním způsobem nevhodné úkoly, které byly hluboko pod jeho kvalifikační 
úrovní (např. aby místo vyhotovování správních rozhodnutí šel zakládat občanské 
průkazy, což bylo pracovní náplní jiného zaměstnance. Ve vztahu k zaměstnankyni D ji 
zastrašovala sděleními, že má zhotovený pořadník, s kým a kdy bude ukončen pracovní 
poměr. Obtěžovala ji tím, že si od ní půjčovala peníze s příslibem, že jí vše vrátí na 
odměnách, čímž zneužívala svého nadřízeného postavení. Od zaměstnankyně F 
požadovala naprostou oddanost a poslušnost, dávala jí najevo, že má zásluhu na jejím 
přijetí. Nutila ji naslouchat soukromým problémům a vyžadovala, aby jí věnovala volný 
čas mimo pracovní dobu i o víkendech. Zaměstnankyně se obávala odmítnout, neboť 
se obávala neadekvátní reakce. Žalobkyně popsaným jednáním vytvářela atmosféru 
strachu a napětí, s jednotlivými zaměstnanci nepřípustně manipulovala. Dávala jim 
najevo své nadřízené postavení, kterého zneužívala. Důsledkem jejího chování byly 
nepříznivé pracovní podmínky a snížená schopnost soustředit se na práci. K podřízeným 
zaměstnancům se dopouštěla zneužívajícího chování, které se projevovalo 
v nepřípustném jednání, slovech i gestech (i se sexuálním podtextem), což poškozovalo 
jejich osobnost, důstojnost a psychickou integritu. Zcela to znehodnocovalo „pracovní 
klima“. V případě jakéhokoli odporu se dopouštěla hysterických scén, výhružek 
dlouhodobým školením či ukončením pracovního poměru. Tohoto jednání se 
dopouštěla po delší časové období (16 měsíců). 

• Shora uvedeným jednáním byla porušena základní zásada pracovního práva dle § 8 ObZ 
(kdy „zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany“). Zaměstnankyně nezachovávala 
pravidla slušnosti vůči podřízeným zaměstnancům ve smyslu § 16 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a dále povinnost vedoucího zaměstnance dle § 
302 ZP, povinnost co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a 
zabezpečovat dodržování právních předpisů. Vedoucí zaměstnankyně porušila 
povinnosti vyplývající z právních předpisů úmyslně. Jako vedoucí úředník se dopustila 
úmyslného zneužití svého nadřízeného postavení a sexuálního obtěžování vůči 
podřízeným zaměstnancům. Tyto povinnosti porušovala opakovaně po delší časové 
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období a tohoto jednání se dopouštěla vůči většímu počtu podřízených zaměstnanců, 
což podstatně zvýšilo intenzitu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, 
vztahujících se k vykonávané práci. Pokud jde o důsledky jejího porušení, jedna 
z podřízených se musela léčit s psychickými problémy. Uvedené skutečnosti poskytly 
náležitý podklad pro posouzení intenzity porušení pracovních povinností, proto bylo 
okamžité zrušení pracovního poměru podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) ZP shledáno jako 
odpovídající.  

 

2.6. Trestněprávní aspekty násilí na pracovišti 
 

2.6.1. Kriminalizace násilí na pracovišti142 
• Trestné činy představují nejzávažnější kategorii protispolečenského jednání. 
• Spácháním trestného činu vzniká trestněprávní vztah mezi státem a pachatelem. 
• Jedná se o další možnou obranu pro oběti násilí na pracovišti pomocí trestního práva. 
• Vzhledem k povaze trestního práva připadá v úvahu pouze u těch nejzávažnějších 

případů násilí na pracovišti, kdy k ochraně jeho oběti nestačí ostatní právní normy 
českého práva a jako takové nesmí být nadužíváno. 

• V trestním právu není zakotvena zvláštní skutková podstata, jež by postihovala 
alespoň pravidelně se opakující případy šikany na pracovišti. 

• Pro ochranu obětí šikany na pracovišti se subsidiárně používají obecně formulované 
skutkové podstaty, pokrývající také jiné společenské vztahy, u nichž se vyžaduje 
trestněprávní ochrana stejných nebo obdobných zájmů. 

• Při uplatňování trestní odpovědnosti nemůže jít o prvořadé prostředky k zajišťování 
řádného stavu na pracovišti. 

• Vzhledem k zásahům do nejrůznějších objektů ochrany jde o různorodé trestněprávní 
kvalifikace, zejména o trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a 
lidské důstojnosti a trestné činy narušující soužití lidí. 

• Uplatnění trestněprávní odpovědnosti, a to ani v oblasti násilí na pracovišti, není 
vázáno na předcházející neúspěšné použití mimotrestních prostředků, směřujících 
k odstranění protiprávního stavu, ani na předchozí marné využití možnosti vyvodit 
odpovědnost podle jiného právního předpisu.143 
 
 

                                                        
142 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 101 
143 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 103 
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2.6.2. Trestní odpovědnost právnických osob144- zák. č. 418/2011 Sb.  
• Individuální trestní odpovědnost fyzických osob (dále jen FO) vyjadřuje odpovědnost 

za vlastní jednání. 
• Přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen 

PO) a řízení proti nim, byl zaveden model pravé trestní odpovědnosti. 
• ČR byla posledním členským státem Evropské unie, který neměl prosazenou 

odpovědnost právnických osob za jejich jednání a závazné předpisy k jeho postihu. 
Závazek trestního postihu PO za určité protiprávní jednání obsahovaly rovněž 
mezinárodní smlouvy, závazné pro Českou republiku. 

• Faktem je, že často nebylo možné dovodit odpovědnost konkrétní FO, rozhodoval-li 
kolektivní orgán PO, a pokud došlo ke kriminalizaci FO, nedařilo se efektivně zabránit 
PO v dalších nelegálních činnostech. 

• Zák. č. 418/2011 Sb. omezuje odpovědnost PO na taxativně vymezený okruh 
trestných činů. 

• Uvedený katalog neobsahuje všechny trestné činy, které jsou podrobeny rozboru ve 
spojitosti s tématem násilí na pracovišti – z celkového počtu 10 TČ se týká jen dvou, a 
sice vydírání dle § 175 a sexuálního nátlaku dle § 186 TZ. Jejich aplikace v praxi je však 
velmi střídmá.145 

• Dle zák. č. 418/2011 Sb. je trestně odpovědná pouze PO, vychází se z tzv. fikční teorie 
právnických osob. 

• Exempce trestní odpovědnosti PO se vztahuje pouze na Českou republiku a územně 
samosprávné celky při výkonu veřejné moci. 

• Za účelem trestní odpovědnosti PO se vytváří specifická konstrukce přičitatelnosti = 
jednání, u něhož bude možné přepustit přičtení právnické osobě, musí naplňovat 
skutkovou podstatu některého z trestných činů, uvedených v katalogu a takový TČ 
musí být spáchán jménem PO, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Přídavná 
podmínka předpokládá souvislost s činností PO tak, aby odpovědnost nebyla dána na 
tzv. excesy osob, jejichž jednání lze jinak PO přičítat.146 

• V kontextu tématu násilí na pracovišti je nutné zdůraznit, že trestný čin mohou páchat 
také zaměstnanci právnické osoby při plnění pracovních úkolů či osoby v obdobném 
postavení a právnická osoba bude za jejich jednání odpovídat za podmínek uvedených 
pro přičitatelnost trestného činu právnické osobě. Právnická osoba nebude odpovídat 

                                                        
144 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 104-106 
145 Ve sledovaných kategoriích je nicméně vykazován evidentní vzestupný trend. Co se týče počtu trestně 
stíhaných PO, bylo v roce 2013 zahájeno trestní stíhání vůči 51 PO (v roce 2012 tento počet činil 18 PO). 
Obžalováno bylo v témže roce 14 PO, na 5 PO byly podány návrhy na potrestání (v roce 2012 šlo o 4 obžalované 
PO a 2 návrhy na potrestání vůči PO). Neznáme případ trestně stíhané PO, který by se vztahoval k násilí na 
pracovišti. Pouze obecně a ojediněle byl zaznamenán TČ vydírání podle § 175 TZ. Novější výzkum nebyl nalezen. 
146 Trešlová, Habarta, Forejt, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. 
Praha: Linde, 2012, s. 69 
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za výlučný exces zaměstnance, pokud dodržela vše, co od ní lze spravedlivě 
požadovat.147 

• Zásada souběžné trestní odpovědnosti kolektivní a individuální (§ 9 odst. 3) = byl-li 
trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba 
právnická, odpovídá každá z nich jako by trestný čin spáchala sama. Trestní 
odpovědnost právnických osob se tak zásadně uplatňuje souběžně s trestní 
odpovědností fyzických osob. 

 

2.6.3. Trestní zákoník – zák. č. 40/2009 Sb. 
• Trestní právo chrání společenské vztahy pro společnost významné tím, že hrozí tresty 

za činy, které tyto vztahy porušují nebo ohrožují, a upravuje ukládání a výkon trestů a 
ochranných opatření. 

2.6.4. Trestné činy proti životu a zdraví  
• U trestných činů proti životu a zdraví zásadně nepřichází v úvahu možnost svolení 

poškozeného ve smyslu okolnosti vylučující protiprávnost, neboť poškozený nemůže 
dát souhlas k trestnému činu namířenému proti jeho životu a zdraví (§ 30 odst. 3 
trestního zákoníku). 

2.6.4.1. Vražda 
• Dle § 140 odst. 1 TZ: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody 

na deset až osmnáct let.“ 
• Objektivní stránka je postavena na usmrcení člověka (jakékoli zbavení jeho života), 

přičemž smrtí se podle judikatury rozumí biologická smrt (tj. stav organismu, u něhož 
je obnovení všech životních funkcí již vyloučeno148). 

• Subjektivní stránka je postavena na úmyslu pachatele usmrtit člověka. Jednal-li tedy 
pachatel s jiným úmyslem, než byla smrt člověka, nebude jeho čin posuzován dle § 140 
TZ, ale dle jiného ustanovení, jež chrání dotčené zájmy chráněné trestním 
zákoníkem149. 

• Lze jej spáchat jak konáním, tak i opomenutím konání, k němuž byl pachatel povinen 
(např. dle jiného právního předpisu, z úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku 
dobrovolného převzetí povinnosti konat – viz § 112 TZ) 

• Dle § 140 odst. 2 TZ: „Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím 
uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.“ 

• Jedná se o úmyslný trestný čin, který směřuje k usmrcení člověka a zahrnuje150:  

                                                        
147 K přehledu modelových interních opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby srov. Fenyk, 
Smejkal, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní 
opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 146 a násl. 
148 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 111 
149 Šámal, Trestní zákoník II § 140-421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1462 
150 komentář k § 140 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Robert Fremr 
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• spontánní útok (v náhlém hnutí mysli útočníka, v afektu a podobných stavech) 
– § 140 odst. 1 
nebo 

• jednání s rozmyslem (=kvalifikovaná forma úmyslu, kdy pachatel patřičně zváží 
svoje jednání a na základě tohoto subjektivního přístupu jiného úmyslně 
usmrtí) – § 140 odst. 2 
nebo  

• po předchozím uvážení (pachatel před spácháním činu zvažuje rozhodující 
okolnosti k jeho provedení, aby k němu došlo podle jeho představy úspěšně) – 
§140 odst. 2 

• Vraždu podle §140 odst. 1 TZ pachatel spáchá spontánně, neplánovitě. 
• Vraždu podle §140 odst. 2 TZ pachatel již plánuje dopředu. 
• Dle § 140 odst. 3 :“Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným 

trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 dle písm. 
d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci.“ 

• Dle § 140 odst. 3 písm. d) úřední osoba – (viz § 127 odst. 1 TZ) při výkonu úřední 
povinnosti (viz výklad § 323 bod 4 TZ- násilí proti orgánu veřejné moci) 151 

• Výklad § 127 odst. 1 TZ – úřední osobou je dle písm. c) prezident České republiky, 
poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo 
jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci a např. dle písm. d) člen 
zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy 
nebo jiného orgánu veřejné moci, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá 
při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

• Podmínkou trestní odpovědnosti je, že pachatel takovou osobu usmrtil v souvislosti s 
výkonem její povinnosti. Termín "v souvislosti" bude zahrnovat jak případy, kdy 
úmyslem pachatele je zabránit, aby taková osoba splnila svou povinnost, tak případy, 
kdy usmrcení bude reakcí na výkon této povinnosti. 

• Může se ale jednat i o případy, kdy usmrcení takové osoby má ovlivnit další osoby ve 
stejném postavení, aby tuto povinnost plnily v souladu s představami pachatele 
(vypovídaly, tlumočily či podaly znalecký posudek v jeho prospěch). 

• Příklad dokonané vraždy: Jednání pachatele-oběti mobbingu bylo vyvoláno 
zavrženíhodným jednáním mobbera: Případ řešil Okresní soud v Karviné 152 , který 
projednával žalobu dcery zavražděného zaměstnance na jednorázové odškodnění 
podle § 378 ZP (nyní § 271i ZP). V říjnu 2004 na dole ve staničení 760 m, na mezipatrové 
svážné z devátého na desáté patro došlo k usmrcení zaměstnance A jeho kolegou a 
nadřízeným zaměstnancem B, kdy zaměstnanec A v důsledku mnohačetných 
bodnořezných ran na místě zemřel. Bylo prokázáno, že mezi zavražděným A a 
pachatelem – zaměstnancem B byly dlouhodobé pracovní spory, o kterých věděli 
nadřízení zaměstnanci žalovaného, kteří dohlíželi na jejich práci. I přesto, že mezi 

                                                        
151 komentář k § 140 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Robert Fremr 
152 Rozsudek Okresního soudu v Karviné sp. zn. 24 C 41/2006-52 ze dne 19. 9. 2007, nepublikováno. 
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těmito docházelo ke každodenním rozepřím, zaměstnavatel neučinil žádná opatření, 
potřebná k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a k zajištění vztahů 
v pracovním kolektivu (dle ust. § 302 písm. a) a c) zákoníku práce), když toto se vztahuje 
na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.  
 

• Příklad pokusu o vraždu: Špatné mezilidské vztahy v zaměstnání mohou být motivem 
k útoku na tělesnou integritu člověka. Z výpovědi obviněného a poškozeného, jakož i ze 
znaleckého posudku z oboru klinické psychologie vyplynulo, že obviněný S. B. se 
nechtěl smířit s tím, že mu poškozený M. S. vydává v rámci výkonu práce určité 
pokyny, ke kterým není z jeho pohledu oprávněn. Konflikt vyvolal obviněný a měl 
z jeho strany gradující tendenci v závislosti na způsobu obrany poškozeného. Od 
samého počátku obviněný k útoku používal nože a jeho útoky směřovaly vždy proti 
životně důležitým částem lidského těla. Svoji roli v rozhodování obviněného, jakým 
způsobem vyřešit tyto interpersonální vztahy sehrálo i ovlivnění alkoholem, kdy se 
obviněný nacházel ve středně těžkém stupni opilosti. Obviněný S. B. byl uznán vinným 
pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 k § 140 odst. 1 trestního zákoníku, který 
spáchal tím, že dne 24. 5. 2011 v době mezi 15.30 – 15.50 hod. v obci D., okres T., 
v objektu místního zemědělského družstva po předchozím konfliktu, vyprovokovaném 
obviněným z důvodů výhrad vůči poškozenému, v úmyslu usmrtit, napadl poškozeného 
M. S., státního příslušníka Ukrajiny, loveckým nožem s délkou čepele více jak 15 cm. 
Nejprve ohrožoval poškozeného máváním nože v oblasti krku, což se poškozenému 
podařilo vykrýt, následně se znovu rozpřáhl a poškozeného bodl do hrudníku vpravo 
nad úrovní prsu, kdy rána směřovala do podpaždí. Dalším útokem obviněného došlo 
k těžkému poranění podpažní žíly a větve podklíčkové tepny, kdy bez včasné 
specializované chirurgické pomoci hrozila smrt vykrvácením. Poškozený byl 
bezprostředně po útoku hospitalizován v Nemocnice Č. B. a operován. Za ukončený 
pokus zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 a § 140 odst. 1 TZ se považuje jednání pachatele, 
kterým bezprostředně ohrozil život poškozené osoby. Za pokus tohoto zločinu byl S. B. 
odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti let a pro jeho výkon byl zařazen do 
věznice s ostrahou.153 

 

2.6.4.2. Zabití 
• Dle § 141 TZ: „Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku 

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 
zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na 
tři léta až deset let.“ 

• Oproti trestnému činu vraždy (viz výše) má usnadnit mírnější postih jednání 
zahrnujícího úmyslné usmrcení člověka, avšak za výrazně polehčujících okolností154 
jakými jsou:  

o silné rozrušení ze strachu (afekt) vede k zúžení vědomí, ke snížení schopnosti 
pachatele jednat racionálně. Může se kumulovat postupně v důsledku 

                                                        
153 Příklad zpracován podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012 sp. zn. 5 Tdo 806/2012 
154 Komentář k § 141 převzat ze systému ASPI 
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negativních faktorů působících na psychiku pachatele, ale může být i okamžitou 
reakcí na jednorázový podnět = tedy i v případě šikany či násilí na pracovišti 

o úleku – např. policista zastřelí svou služební zbraní kolegu, jež na něj nečekaně 
vybafne do jeho kanceláře s na něj namířenou atrapou zbraně, ač v žertu 

o zmatku - bude zahrnovat případy, kdy pachatel v důsledku zátěžové situace 
nebude schopen ji racionálně vyhodnotit a přistoupit k jejímu řešení v souladu 
se zákonem (např. rozespalý noční hlídač zastřelí opilého nadřízeného, bušícího 
na okno vrátnice) nebo  

o jiného omluvitelného hnutí mysli - např. soucit (usmrcení z útrpnosti), smutek, 
hluboké zklamání (usmrcení nevěrné manželky) apod. anebo  

o v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného - případy, kdy 
pachatel usmrtí jiného v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 
poškozeného (tzv. provokace). Musí jít přitom o mimořádně závažné a 
intenzivní jednání poškozeného, které osoba takovému jednání vystavená 
pociťuje jako zásadní újmu na svém zdraví, svobodě, důstojnosti, jako jednání, 
jež ji extrémně poškozuje, je bolestivé, stresující či ponižující. 

 

2.6.4.3. Ublížení na zdraví 
• Dle § 146 odst. 1 TZ: „Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta.“ 
• Tento trestný čin bude v praxi v případě šikanovaného zaměstnance velmi častým 

trestným činem. 
• Východiskem pro to, zda a jaké ublížení na zdraví bylo způsobeno, je stav před 

poškozením, nikoliv stav absolutního zdraví. Rozhodující tedy je, o kolik se zdravotní 
stav zhoršil oproti předchozímu.155 

• Jedná se o úmyslný trestný čin. 
• Násilí na pracovišti může být spojeno s fyzickým i psychickým násilím. 
• V souvisejícím § 122 odst. 1 TZ je definován pojem ublížení na zdraví: „Ublížením na 

zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který 
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po 
krátkou dobu (dle judikatury min. 7 dní), obvyklý způsob života poškozeného a který 
vyžaduje lékařského ošetření.“ 

2.6.4.4. Těžké ublížení na zdraví 
• Dle § 145 odst. 1 TZ: „Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude 

potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.“ 
• Jedná se rovněž o úmyslný trestný čin, jehož i samotná příprava je trestná. 
• Jako v případě § 146 TZ, i zde se může jednat jak o násilí fyzické, tak psychické. 

                                                        
155 Rozhodnutí č. 31/1973 Sbírka soudních rozhodnutí trestních 
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• Pojem ublížení na zdraví je definován v § 122 odst. 1 TZ jako porucha zdraví nebo jiné 
onemocnění, které porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 
znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného a vyžaduje lékařské ošetření, a to 
nikoli po krátkou dobu (podle judikatury nejméně 7 dnů). 

• Těžkou újmou na zdraví může být podle § 122 odst. 2 TZ např. zmrzačení, poškození 
důležitého orgánu, mučivé útrapy a delší dobu trvající porucha zdraví, za které soudy 
považovaly vážnou poruchu zdraví nebo vážné onemocnění, které znamenalo velmi 
citelnou újmu v obvyklém způsobu života poškozeného.156 

• Rozdíl mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví spočívá v tom, že při těžké 
újmě na zdraví musí jít o vážnou poruchu zdraví nebo vážné onemocnění, které 
poškozený pociťuje jako citelnou újmu v obvyklém způsobu života. Jde o zhodnocení 
všech důležitých okolností, zejména povahy poruchy, jakými příznaky se projevovala, 
který orgán nebo která funkce byly narušeny, jaká byla bolestivost poranění a její 
intenzita, jaké lékařské ošetření si poranění vyžádalo a do jaké míry porucha zdraví 
narušila obvyklý způsob života poškozeného, včetně doby léčení a znemožnění 
obvyklých sportovních aktivit oběti atpod.157  

• Příklad: Obviněný V. H. byl uznán vinným zločinem těžkého ublížení na zdraví podle § 
145 odst. 1 TZ, jehož se dopustil tím, že dne 29. 11. 2011 v době od 10.00 do 10.20 hod. 
v ulici R. ve V., okres Strakonice, v prostoru šatny návěsu v drůbežářském závodu, po 
předchozí slovní rozepři a vzájemném fyzickém napadení bodl svého spolupracovníka – 
poškozeného D. M. – kuchyňským nožem o celkové délce 24 cm a délce čepele 11 cm, 
do oblasti břicha a následně za poškozeným, který poté z místa utíkal, běžel s kovovou 
tyčí, kterou vzal ze své šatní skříňky, přičemž vykřikoval: „já tě zabiju“, a poškozenému 
tak způsobil bodnou ránu v oblasti podžebří, s proniknutím do dutiny břišní a do 
retroperitonea, což si vyžádalo lékařské ošetření. D. M. a následně operační zákrok a 
hospitalizaci na chirurgickém oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., přičemž ze soudně 
lékařského hlediska šlo o poranění těžké pro poškození důležitého orgánu (břišní stěny). 
Obviněný V. H. nejprve odmítal vypovídat, následně přišel s vysvětlením, že při sporu o 
cizí bundu v šatně jej poškozený D. M. napadl, vyhrožoval mu zabitím a uchopil ho 
zezadu za krk, sáhl do skříňky pro nůžky a bodl za sebe. Nůžky, které měl v ruce, se 
údajně zlomily o oblečení, v šoku vzal nůž a tím poškozeného bodl, když stáli čely proti 
sobě. Byl rozčilen, vzal tyč a chtěl poškozeného zabít, ale ten mu utekl. Už s ním měl 
konflikt dříve a měl za to, že se mu D. M. chtěl pomstít. Skutková zjištění se však s jeho 
verzí neslučovala. V. H. byl uznán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 
čtyřiceti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.158 

                                                        
156 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 11 Tdo 1104/2012 ze dne 9. 1. 2013, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
157 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 119 
158 Příklad zpracován podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2013 sp. zn. 11 Tdo 1104/2012. 
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2.6.5. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 
soukromí a listovního tajemství  

2.6.5.1. Omezování osobní svobody 
• Dle § 171 odst. 1 TZ: „Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 
• Větší trestní sazbou – odnětím svobody na dva až osm let bude pachatel dle § 171 odst. 

3 potrestán: 
o spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, 
o spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 
proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, 

o způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy, 
o způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 
o spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 
• Bráněním v užívání osobní svobody se rozumí takový zásah do osobní svobody, jímž se 

znemožňuje svobodný pohyb člověka a zároveň se mu brání o jeho pohybu svobodně 
rozhodovat. (Pachatel brání jinému v užívání osobní svobody.) 

• Jedná se o úmyslný trestný čin. 
• Délka doby, po kterou je člověku znemožněno se svobodně pohybovat, není 

rozhodující, avšak v případě trvalého nebo delší dobu trvajícího omezení osobní 
svobody, které se blíží uvěznění, jde již o jiný trestný čin, a to o Zbavení osobní svobody 
- § 170 TZ.159 

• Příklad: Může jít např. o uzamčení v místnosti, ve výtahu, zabránění vystoupení z 
dopravního prostředku, znemožnění volného průchodu veřejným prostranstvím 160 , 
znemožnění pohybu svázáním, připoutáním k pevnému předmětu, svíráním v náruči, 
držením paží nebo jiným uchopením a zadržováním, uzamčení dveří, zbavení tělesně 
postižené osoby pomůcek, bez nichž není schopna se sama pohybovat.161 
 

• Souběh tohoto trestného činu je vyloučen s trestnými činy, jejichž zákonné znaky 
v sobě obsahují omezování osobní svobody.162  Jinými slovy, je vyloučeno, aby byl 
pachatel obviněn např. jak z trestného činu loupeže dle § 173 TZ či trestného činu 
znásilnění dle § 185 TZ a zároveň s tím i z trestního činu dle § 171 TZ omezování osobní 
svobody, neboť omezování osobní svobody je již předpokládáno a je obsaženo 
v uvedených trestných činech. Pachatel bude tedy obžalován pouze z nich. 

                                                        
159 Komentář k § 171 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
160 Komentář k § 171 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
161 Šámal, Trestní zákoník II § 140-421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1712 
162 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 122 
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• Naopak přípustným je jednočinný souběh s trestným činem vydírání podle § 175 TZ. (V 
§ 171 TZ nejsou vyjmenovány prostředky, jimiž se svoboda pohybu omezuje, v případě 
§ 175 TZ se zásah do svobodného rozhodování člověka děje použitím násilí, pohrůžky 
násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy.) 

• Při vydírání jiného se poškozený uvedenými prostředky nutí, aby něco konal, opomenul 
nebo trpěl. 
 

2.6.5.2. Vydírání 
• Dle § 175 TZ: „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 

nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“ 

• Objektem tohoto trestného činu je osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování.163 
• Pachatel jiného nutí, a to prostředky spočívajícími v násilí, pohrůžce násilí nebo 

pohrůžce jiné těžké újmy, aby něco konal, opominul nebo trpěl. 
o Násilí – rozumí se zde použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného 

nebo očekávaného odporu. 
o Pohrůžka násilí – pohrůžka bezprostředního násilí i násilí, jež má být vykonáno 

později. Může obsahovat hrozbu, že násilí bude použito s odstupem času. 
Pohrůžka násilí může být uskutečněna např. dopisem, telefonicky, e-mailem 
apod. Osoba, které je vyhrožováno, nemusí být ani přítomna na místě, kde se 
vydírání pronáší. 

o Pohrůžka těžké újmy – spočívá v hrozbě působení majetkové újmy, vážné újmy 
na cti a dobré pověsti, směřovat k rozvratu manželství, zahájení trestního 
stíhání v důsledku oznámení trestného činu a uplatnění zajišťovacích úkonů 
včetně vazby. Zde záleží, jakou měrou by byly narušeny osobní, rodinné, 
pracovní i jiné vztahy poškozené osoby v případě uskutečnění pohrůžky. Dále 
se přihlíží k individuální charakteristice poškozené osoby, k intenzitě ovlivnění 
jejího psychického stavu apod.  

• Čin je dokonán uskutečněním donucování, takže není třeba, aby poškozený konal, 
opominul nebo trpěl to, co na něm bylo vynucováno. 

• Je-li trestný čin vydírání spáchán více dílčími útoky, ve formě pokračování v trestném 
činu, postačí, že při prvním útoku pachatel vzbudí v poškozeném obavu z realizace 
pohrůžky pro případ, že jej neuposlechne při následujících útocích. 

• Pachatelem tohoto trestného činu může být jak fyzická osoba, tak osoba 
právnická.164 (viz kapitola 2.6.2. této analýzy.) 

• Příklad: Podle judikatury se za trestný čin vydírání považovalo jednání pachatele, který 
vyhrožoval poškozeným dívkám tím, že jejich erotické fotografie zveřejní v rozporu se 

                                                        
163 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 122 

164 Komentář k § 175 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
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smlouvou, na jejímž základě byly vytvořeny. Vyhrožoval, že je nechá otisknout 
v časopisech vycházejících v ČR nebo že je předá rodičům poškozených. Takovou formu 
nátlaku, jímž je pachatel nutil, aby něco konaly, lze považovat za významný zásah do 
jejich osobního života, kterým byl naplněn zákonný znak trestného činu vydírání, 
spočívající v pohrůžce jinou těžkou újmou.165 
 

2.6.5.3. Útisk 
• Dle ust. § 177 odst. 1 TZ: „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby 

něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 
nebo zákazem činnosti.“ 

• Objektem útisku je stejně jako u vydírání svobodné rozhodování člověka. Od 
trestného činu vydírání se liší mírnější formou donucování.166 

• V pracovněprávních vztazích je zřejmá závislost zaměstnance na zaměstnavateli, 
protože zaměstnanec nemůže zcela svobodně jednat, neboť je v určitém směru 
odkázán na zaměstnavatele. 

• Tíseň je hospodářský, společenský, zdravotní, rodinný a eventuálně jiný nepříznivý 
stav, který svojí závažností ovlivňuje svobodu vůle jím postižené jednající osoby. 
Nezáleží na tom, zda tíseň byla způsobena událostí, jinou osobou či samotným 
postiženým. Může se jednat o stav jak dlouhodobý, tak i pouze přechodný. Stav tísně 
je vždy vyvolán změnou vnějších okolností a omezuje schopnost člověka svobodně se 
rozhodovat v důsledku určitého nedostatku (finanční tíseň, časová tíseň apod.).167 

• Příklad stavu tísně:  
o Ve stavu tísně se může nacházet uchazeč o zaměstnání, pokud je to odůvodněno 

jeho tíživými osobními, rodinnými nebo majetkovými poměry.168 
o Též zaměstnanec, který je nucen k podpisu dohody o rozvázání pracovního 

poměru dohodou pod pohrůžkami.169 
o Trestného činu útisku se dopustil dle usnesení Nejvyššího soudu jednatel 

společnosti P.-D., s.r.o., tím, že požadoval po třech zaměstnankyních 
společnosti, aby svým podpisem stvrdily převzetí mzdy ve výši dle pracovní 
smlouvy a odpracovaných hodin, tak jak byla uvedena na výplatní pásce, ačkoliv 
ve skutečnosti jim vyplatil méně, čímž došlo ke zneužití jejich závislosti na tomto 
zdroji obživy.170 

• Závislost je stav, ve kterém nemůže osoba svobodně jednat a je ve svém rozhodování 
odkázána na pachatele (vztah dlužník - věřitel, nadřízený - podřízený, lékař - pacient, 

                                                        
165 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 8 Tdo 612/2011 ze dne 15. 6. 2011, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
166 Komentář k § 177 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
167 Komentář k § 177 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
168 Rozhodnutí č. 46/2009 Sbírky rozhodnutích trestních 
169 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 3 Tdo 1579/2011 ze dne 25. 1. 2012, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
170 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 11 Tdo 55/2008 ze dne 17. 4. 2008, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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rodič - dítě). Pachatel zneužívá skutečnosti, že je na něj utiskovaný odkázán a vnucuje 
mu svou vůli, které by se poškozený nepodřídil, kdyby nebyl závislý.171 

• Příklad závislosti: Stav závislosti přichází rovněž v úvahu ve vztahu zaměstnance a jeho 
zaměstnavatele. Např. „za situace, kdy obviněný po dobu několika měsíců nutí 
zaměstnance, by svým podpisem stvrdili převzetí stravného, na které měli nárok, a 
příslušné částky jim nevyplácel, přičemž tyto částky ve svém součtu přesáhly celkem 
200.000,-- Kč, lze stěží akceptovat závěr, že se tak nedělo při vědomí zneužití 
závislosti.“172 

• Pachatel vnucuje svoji vůli poškozenému a stejně jako při vydírání, tentokrát však 
mírnějšími prostředky, jej nutí k chování s právně relevantními důsledky, a to ať již 
k aktivnímu jednání – konání, či k pasivnímu chování - opominutí nebo trpění.173 

• Čin je dokonán již samotným donucováním, a proto není nutné, aby ve skutečnosti k 
vynucenému konání, opomenutí či strpění došlo. 
 

2.6.5.4. Pomluva 
• Dle § 184 odst. 1 TZ: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou 

měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, 
narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok.“ 

• Přísněji bude dle odst. 2 potrestán pachatel, který trestný čin pomluvy provede tiskem, 
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 
účinným způsobem. 

• Ochraňuje vážnost, čest a pověst člověka (toto právo je zakotveno v čl. 10 odst. 1, 2 
Listiny174). 

• Za nepravdivý údaj se považuje oznámení informace o jiném, které je v rozporu se 
skutečností, a tento údaj je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiného u 
spoluobčanů.175 Má-li být údaj označen za nepravdivý, je třeba, aby se dal ověřit. 
Z tohoto důvodu nelze za nepravdivý údaj považovat pouze tvrzení, která jsou 
hodnotící povahy a jsou prezentována jako subjektivní úsudek jejich autora.176 

• Příklad: Podle judikatury nepravdivý údaj o jiném, že je duševně nemocný, může být 
údajem způsobilým značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, poškodit ho 
v zaměstnání, resp. mu způsobit vážnou újmu ve smyslu znaku trestného činu 
pomluvy.177 

                                                        
171 Komentář k § 177 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
172 Cit. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2008 sp. zn. 5 Tdo 1096/2008, resp. rozhodnutí č. 46/2009 
Sbírky rozhodnutí trestních 
173 Komentář k § 177 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
174 Komentář k § 184 převzat ze systému ASPI –  komentář JUDr. Vladimír Vočka Ph.D. 
175 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 130-131 

176 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2004 sp. zn. 7 Tdo 726/2004 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1415/2013 ze dne 16. 7. 2014, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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• Pomluva patří k velmi častým způsobům násilí na pracovišti. 
• Každá pomluva však nemusí být kvalifikována jako trestný čin podle TZ, pokud tento 

čin nebude dosahovat potřebné (vyšší) společenské škodlivosti, tak k nápravě postačí 
uplatnění odpovědnosti pachatele podle soukromého práva.178 

• Ochrana podle tohoto ustanovení není poskytována právnickým osobám, pracovním 
kolektivům, úřadům nebo institucím.179 
 

2.6.6. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 
• Společným objektem ochrany této skupiny trestných činů je svoboda v rozhodování o 

pohlavním životě a svobodném rozhodování v pohlavních vztazích.180 
 

2.6.6.1. Znásilnění 
• Dle ust. § 185 TZ: „Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné 

těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho 
bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ 

• Tento trestný čin je charakterizován dvojím jednáním: 
o pachatel násilím nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy jiného donutil 

k pohlavnímu styku nebo 
o k takovému činu zneužil jeho bezbrannosti. 

• Donucení k pohlavnímu styku je vykládáno jako překonání vážně míněného odporu 
poškozené osoby. 

• Stav bezbrannosti = stav, ve kterém poškozená osoba není schopna klást odpor.181 
• V pracovněprávních vztazích by se mohlo jednat o podřízeného zaměstnance, ale 

pouhou okolnost, že je podřízeným, nelze bez dalšího vykládat jako stav bezbrannosti 
např. vůči nadřízenému zaměstnanci. 

 

2.6.6.2. Sexuální nátlak 
• Dle ust. § 186 odst. 1 TZ: „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné 

těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho 
bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo 
zákazem činnosti.“ 

                                                        
178 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 90 
179 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 130 
180 Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie, 
Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 90 
181 Definice převzaty od Šimečková, Jordánová, Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České 
republiky, Francie a Itálie, Leges, s.r.o., Praha 2, 2015, s. 90 
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• Dle ust. § 186 odst. 2 TZ: „kdo jiného donutí ke srovnatelnému chování zneužívaje jeho 
závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, bude 
potrestán stejně jako v odst. 1.“ 

• Ustanovení § 186 odst. 1, 2 TZ obsahuje tři skutkové podstaty, které se od sebe odlišují 
prostředky k dosažení obdobného cíle, a to přimět jiného k pohlavnímu sebeukájení, 
obnažování nebo srovnatelnému chování; v odstavci druhém též k pohlavnímu 
styku.182 

• Postihuje méně závažné útoky ohrožující lidskou důstojnost v sexuální oblasti, které 
nejsou pohlavním stykem.183 

• Pojem zneužití bezbrannosti spočívá v působení pachatele na poškozenou osobu, aby 
se podrobila jeho vůli a konala podle jeho požadavků. Bezbrannost může spočívat buď 
ve stavu bezmocnosti fyzické, anebo psychické, anebo v propojení jich obou, avšak 
vždy za předpokladu, že alespoň částečně nebo omezeně osoba vnímá a je schopna 
reagovat na požadavky pachatele.184 

• Stav bezbrannosti je např.: stav způsobený opilostí, spoutáním, vysokou horečkou, 
hlubokým spánkem, duševní chorobou a dětský věk.185 

• Pachatel zneužívá závislosti poškozené osoby nebo svého postavení a z něho 
vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 

• Závislost = rozumí se stav, v němž se osoba nemůže svobodně rozhodovat vzhledem 
k tomu, že je v určitém směru odkázána na pachatele. 

• Zneužití svého postavení = pachatel dosahuje svého sexuálně motivovaného cíle 
prostřednictvím svojí funkce, pracovního zařazení nebo postavení ve společnosti, kdy 
spoléhá, že s ohledem na takovou skutečnost se mu oběť podvolí.186 Pachatel již tím, 
v jakém je vůči oběti postavení, vyvolává v této osobě důvěru nebo má vůči ní autoritu, 
resp. ji jinak ovlivňuje.  

• O zneužívání postavení pachatele se jedná i tehdy, pokud pachatel dosahuje svého 
sexuálně motivovaného cíle prostřednictvím svého pracovního zařazení, z pozice 
zaměstnavatele nebo nadřízeného pracovníka. 

• Příklad: Mediálně známý je případ MUDr. J. B.187, který byl uznán vinným trestnými činy 
sexuálního nátlaku, znásilnění, nebezpečného vyhrožování na osobních asistentkách, 
které u něho pracovaly v období let 2006 až 2011, za což byl odsouzen k úhrnnému 
trestu odnětí svobody na 12 let. MUDr. J.B. se obhajoval tím, že všechny osobní 
asistentky byly přijímány i jako společnice a milenky. Bránil se tím, že jejich výpovědi 
nejsou věrohodné, že jednání oznámily až po delší době a že pracovní poměry mohly 
kdykoli ukončit. Odsouzený v poškozených dívkách vyvolal strach z realizace 

                                                        
182 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 132 
183 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 133 
184 Šámal, Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, Bulletin advokacie. 2009, roč. 39, č. 11, s. 68 
185 Rozhodnutí č. 42/2006 Sbírky rozhodnutí trestních 
186 Jelínek, Trestní právo hmotné, Praha: Leges, 2009, s. 548 
187 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1415/2013 ze dne 16. 7. 2014, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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pronesených výhružek smrtí jejich i osob blízkých. Zároveň v nich vyvolal představu o 
vlastní beztrestnosti. Ve všech případech se jednalo o mimořádně závažné násilí 
s dlouhodobým a těžkým následkem.  
 

2.6.7. Trestné činy narušující soužití lidí 
 

2.6.7.1. Nebezpečné vyhrožování 
• Dle ust. § 353 TZ: „Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo 

jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ 

• Objektem tohoto trestného činu je zájem na klidném občanském soužití lidí bez 
narušení nebezpečnými výhrůžkami.188 

• Podle judikatury se při posuzování znaků tohoto trestného činu nelze omezit pouze na 
vlastní obsah slovního prohlášení pachatele. Jeho výroky je třeba hodnotit ve spojení 
s dalším konáním a projevy této osoby a teprve na základě komplexního posouzení 
situace je možné učinit závěr, zda se jedná o výhrůžky způsobilé vzbudit důvodnou 
obavu z jejich uskutečnění.189 

• V každém jednotlivém případu je nutné zkoumat, zda vyhrožování může vzbudit 
důvodnou obavu. Přihlíží se k povaze výhrůžky, jestli je jen slovní, nebo je i 
doprovázena nonverbálně, gesty, dále k fyzickým a charakterovým vlastnostem 
pachatele a vztahu k poškozenému. 

• Ten, jemuž je vyhrožováno, nemusí být přítomen na místě samém. Stačí, když je 
výhružka adresována poškozenému takovým způsobem, že pachatel si je vědom toho, 
že se o ní poškozený dozví. 

• Rovněž se nevyžaduje nějaký konkrétní vztah mezi poškozeným a pachatelem, ani 
jejich dřívější konflikty.190 

• Důvodná obava = rozumí se tím vyšší stupeň tísnivého pocitu ze zla, kterým je 
vyhrožováno.191 Konkrétní výroky a činy pachatele je nutno hodnotit v celém kontextu 
případu a osob. 

• Výhrůžka = nemusí být provedena pouze slovně. Je-li vyhrožování doprovázeno 
chováním, které ilustrovalo odhodlání pachatele výhrůžku splnit, např. manipulace se 
zbraní, šermování nožem gestem naznačujícím podříznutí krku nebo jiným gestem 
představujícím zdůraznění hrozby, rovněž taková výhrůžka je způsobilá vyvolat 
důvodnou obavu.192 

• Rozdíl mezi TČ vydírání dle § 175 TZ a TČ nebezpečného vyhrožování dle § 353 TZ 

                                                        
188 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 136 
189 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 564/2011 ze dne 25. 5. 2011, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
190 K obsahu výhružek srov. komentář § 175 trestního zákoníku 
191 Citace usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2011 sp. zn. 6 Tdo 564/2011 
192 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 902/2012 ze dne 19. 9. 2012, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
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o TČ vydírání dle § 175 TZ – zde je užití či pohrůžka násilí nebo pohrůžka 
způsobením jiné těžké újmy prostředkem k tomu, aby pachatel přinutil 
poškozeného něco konat, něčeho se zdržet či něco strpět. Pachatel tedy 
vnucuje poškozenému takové jednání, ke kterému by se dobrovolně bez 
pohrůžky či přímého násilí neuchýlil.193 

o TČ nebezpečné vyhrožování dle § 353 TZ – zde stačí jednorázový útok 
pachatele a oběť nemusí nic konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět. 

• Příklad: Trestný čin nebezpečného vyhrožování se odehrál na akademické půdě.194 
PhDr. B. H., Ph. D., byl uznán vinným ze spáchání trestného činu násilí proti skupině 
obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 TZ, ve znění účinném do 31. 12. 2009, 
kterého se dopustil tím, že z domácího počítače umístěného v bydlišti na ulici R. v B. 
přes doménu Seznam.cz z různých e-mailových adres zasílal svému kolegovi PhDr. J. H., 
CSc., na jemu přidělený pracovní počítač textové zprávy s výhružným obsahem, které 
zejména pro jejich četnost a gradaci závažnosti výhružného obsahu vzbudily obavy 
poškozeného z naplnění uskutečněných výhružek. Dokazováním bylo zjištěno, že 
autorem e-mailu byl právě obviněný, což vyplynulo z elektronické podoby těchto e-
mailů, které v tzv. hlavičce obsahují i IP adresu, ze které byly e-maily odesílány. 
 

2.6.7.2. Nebezpečné pronásledování (tzv. stalking) 
• Dle ust. § 354 TZ: „Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že: 
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo 

jinak kontaktuje, 
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 

 a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví 
nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 
nebo zákazem činnosti.“ 

• Objektem tohoto trestného činu je zájem na klidném občanském soužití. 
• Směřuje k trestněprávnímu postihu nebezpečného pronásledování, v zahraničí 

obvykle označovaného jako tzv. Stalking.195 
• Stalking = obsesivní fixace známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, 

kterou obtěžuje systematicky a úporně nevyžádanou a nechtěnou pozorností.196 

                                                        
193 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 137 
194 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4Tdo 1482/2012 ze dne 12. 12. 2012, dostupné na /www.nsoud.cz/ 
195 Šámal a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3294 
196 Šámal, Korbel, Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingu. Původní elektronické 
texty pro ASPI – aktualizace 520, 2010 
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• Pojem stalking byl převzat ze slangu lovců (označoval uštvání zvěře stopováním) 
k vystižení nového fenoménu interpersonálního násilí. 

• V dnešní době se jedná především o opakované nevyžádané volání a posílání SMS 
zpráv na mobilní telefon, na pevnou linku, zasílání e-mailů, vyhledávání na 
internetových diskuzních fórech, opakované vzkazy, ale i tradiční formy komunikace 
jako zasílání dopisů, pohlednic, telegrafů apod. 

• K trestnosti tohoto činu je potřeba splnění dvou souběžných podmínek: 
o dlouhodobosti = jde o opakující se, zpravidla i systematicky a soustavně 

prováděné jednání197 
o vzbuzení důvodné obavy o život nebo zdraví poškozeného nebo osob jemu 

blízkých (viz komentář k § 353 TZ): = rozumí se tím vyšší stupeň tísnivého pocitu 
ze zla, kterým je vyhrožováno.198 Konkrétní výroky a činy pachatele je nutno 
hodnotit v celém kontextu případu a osob. 

• Pro uvedené formy dlouhodobého pronásledování je charakteristický záměr pachatele 
obtěžovat jiného tak intenzivně, že to již ohrožuje jeho psychickou, příp. i fyzickou 
integritu.199 

• Vyhledávání osobní blízkosti = nejrůznější způsoby slídění, obtěžování, dotírání, 
pozorování apod.  

• Omezování obvyklého způsobu života = omezení dosavadního života poškozeného 
proti jeho vůli, a to v rovině zájmové, kulturní, sportovní a to i omezení společných 
činností s rodinnými příslušníky poškozeného.200 
 

3. Mediace  
• Tato kapitola byla zpracována z těchto podkladů: zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci a 

Vysokoškolská učebnice Mimosoudní metody řešení sporů, Lenka Holá a Miluše 
Hrnčiříková, 2017, Praha: Leges, s. 88-108. 

 

3.1.1. Zákon o mediaci - zák. č. 202/2012 Sb.  
• Ve vztahu k tématu násilí na pracovišti lze předně poukázat na použitelnost mediace 

obecně, tedy jde-li o řešení individuálních pracovněprávních sporů (ve světle 
zahraničních zkušeností se slibně poukazuje na možnost takto překlenout až 80 % 
konfliktů na pracovišti), např. urovnání vztahů mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, resp. jiných soukromoprávních věcí.201 

                                                        
197 Válková, Česká podoba stalkingu podle § 354 TZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 
Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 9. s. 259 
198 Citace usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2011 sp. zn. 6 Tdo 564/2011 
199 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 140 
200 Definice viz Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 140, 141 
201 Chromý, Násilí na pracovišti, Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 174 
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• Oběti, které byly vystaveny násilí, mají sníženou schopnost efektivně vyjednávat a 
nenacházejí se ve fakticky rovné pozici vůči druhé straně. 

• Metoda, která usiluje o vzájemný prospěch ve stylu „výhra – výhra“, selhává při 
akcentaci skutečnosti, že jedna strana je obětí, zatímco druhá pachatelem, tedy 
s nesrovnatelně odlišnou účastí na vzniku, průběhu a následcích konfliktu. 
 

3.1.1.1. Mediace - pojem 
• Mediace jako přístup, idea řešení konfliktů za pomoci třetí nezávislé strany existuje 

v mnoha společenstvích již po staletí. 
• Konfrontace a jednostranná řešení vedou k rozpadu vztahů. 
• Definic mediací je vícero, jako nejvhodnější a pro oblast násilí na pracovišti 

nejpřiléhavější se jeví tato: „ Mediace je metoda řešení konfliktu, při níž neutrální 
kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání, 
jehož cílem je dosažení jejich spokojenosti s procesem i výsledkem řešení 
konfliktu.“202 

• V české legislativě vymezuje mediaci § 2 písm. a) ZoM, který ji rozumí: „postup při 
řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci 
mezi osobami na konfliktu zúčastněními tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného 
řešení jejich konfliktu, uzavřením mediační dohody“. 

 

3.1.1.2. Cíle mediace 
• Cíle mediace mají dynamickou povahu a mohou se v průběhu mediace měnit s tím, jak 

klient postupně objevuje či přehodnocuje své potřeby a zájmy. 
• Mediace má více cílů, např.: 

o pochopit podstatu a různé aspekty konfliktu, 
o redukce konfliktů na úroveň, která je pro klienta řešitelná, 
o poskytnout klientům model pro řešení případných konfliktů v budoucnosti 

(naučit je konflikty řešit), 
o podpořit kooperativnost a slušnost – zlepšení vzájemných vztahů 
o mobilizovat síly a schopnost klientů, 
o nalézt řešení konfliktu, 
o vytvořit a přijmout jasně formulovanou, srozumitelnou a prakticky 

uskutečnitelnou dohodu, která je přijatelná pro všechny zúčastněné. 
 

• Za cíl mediace se považuje ještě něco víc než „pouhé“ vyřešení konfliktu, a to 
spokojenost účastníků s průběhem a výsledkem mediace. 

 

                                                        
202 Holá, Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 52. 
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3.1.1.3. Zásady mediace 
• Jako principy mediace jsou nejčastěji uváděny: 

o Dobrovolnost 
o Důvěrnost 
o Nestrannost 
o Změna soupeření na spolupráci – aby mohlo být dosaženo vzájemně 

přijatelné dohody, je potřebná snaha, zájem a spolupráce obou stran. 
o Převzetí odpovědnosti – klienti jsou odpovědní za věcnou stránku řešení 

konfliktu (samotný způsob řešení) x mediátor se zabývá procesem, zatímco 
věcnou stránku může sledovat z určitého odstupu. Tu nehodnotí ve vztahu 
ke klientům (zda je pro ně toto řešení nejlepší, vhodné, žádoucí), ale ve 
vztahu k zachování idejí mediace, zejména vyváženosti, spokojenosti a 
svobody rozhodování – práva na sebeurčení stran). 

o Orientace na budoucnost – reflektování pocitů a pochopení situace klienta 
je nedílnou součástí vnímavé mediace. Opakováním konfliktních schémat 
z minulosti, toho, co se klientům neosvědčilo, a proto vyhledali pomoc 
mediátora, však bude jen stěží dosaženo změny a pokroku. Mediace se svou 
orientací na budoucnost ptá, co by mohlo fungovat lépe. 

o Akceptace odlišností – účastníci konfliktu jsou soustředění na své vlastní 
pozice, názory, postoje, zájmy, potřeby. Považují je za správné a pravdivé, 
za jedinou možnost vnímání skutečnosti. Akceptace odlišností je schopnost 
účastníků přijmout právo druhého na vlastní pojímání skutečnosti. Jak 
realitu konstruujeme, vysvětlujeme a jaké volíme cesty jejího poznávání a 
využívání, se projevuje na individuální i celospolečenské úrovni. V procesu 
mediace zdůrazňuje mediátor realitu odlišných názorů – různými 
technikami. Výrazem pochopení odlišností je výsledná dohoda, která 
reflektuje a uspokojuje potřeby a zájmy všech účastníků mediace. 

o Svoboda rozhodování – klientům je dána příležitost uvažovat o všech 
navrhovaných řešeních a pro některá se rozhodnout podle vlastních potřeb 
a zájmů. Účastníci se pro mediaci rozhodují dobrovolně. A také kterýkoliv 
z nich může kdykoliv od mediace v jejím průběhu odstoupit. 

o Alternativy – hledání nových možností – princip „alternativnosti“ je jednou 
ze základních charakteristik mimosoudních (alternativních) metod řešení 
sporů. Klient se až dosud pokoušel svou konfliktní situaci vyřešit vlastními 
silami a prostředky, které ovládal, které se mu v minulosti osvědčily. Toto 
řešení mu ale nepřineslo očekávaný výsledek. Hledá tedy jiné možnosti, jak 
svou situaci vyřešit. Z užšího pohledu provází hledání nových možností celý 
proces mediace – ať se již jedná o pohled na vlastní situaci či situaci 
protistrany, objevování vlastních zájmů, potřeb, motivů, hledání vlastních 
zdrojů k řešení problému, tak také hledání možných řešení nepříznivé 
osobní situace. Hledání možných řešení je současně jednou z fází procesu 
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mediace. Hledání možností dohody a spolupráce souvisí s opuštěním 
původních soupeřivých pozic klientů a nasměrováním na vztah spolupráce. 

 

3.1.1.4. Účastníci mediace 
• Jednotlivými účastníky mediace jsou: 

o Klienti (strany konfliktu) – jsou to účastníci mediace, kteří řeší svůj 
vzájemný konflikt (např. šikanu na pracovišti). 

o Mediátor – nezávislá, nestranná a kvalifikovaná osoba, která vytváří 
podmínky pro vzájemnou komunikaci a porozumění mezi klienty s cílem 
zvládnout a vyřešit jejich konfliktní situaci. Oprávnění vykonávat činnost 
mediátora se podmiňuje zápisem do veřejného seznamu mediátorů, který 
vede Ministerstvo spravedlnosti.203 

o Zástupci klientů – nejčastěji se jedná o právní zástupce, zástupcem však 
nemusí být nutně advokát. Osobou, která jej zastupuje (např. pro zdravotní 
omezení), může být kdokoliv, kdo má klientovu důvěru. 

o Konzultanti – jsou to osoby poskytující klientům nebo mediátorovi odborné 
informace, potřebné pro kompetentní a informovaná rozhodnutí. Jde např. 
o právní a finanční konzultanty, realitní makléře apod.  

o Jiní odborníci či instituce – pokud některý z klientů potřebuje i jinou formu 
pomoci, kterou mu mediátor nemůže poskytnout, doporučuje klientovi 
pomoc dalšího odborníka či instituce (např. lékaře, psychoterapeuta, 
oddělení péče o děti, soudního znalce). 

o Osoby konfliktem a jeho řešením dotčené nepřímo – jsou to např. 
příbuzní, kamarádi, spolupracovníci, sousedé klientů. V jejich vzájemném 
vztahu s klientem se konflikt a jeho řešení určitou mírou odráží. Mluvíme o 
širším kontextu mediace. 

 

3.1.1.5. Právní úprava mediace 
• Mediace je v České republice právně upravena ve dvou zákonech, a to: 

o v zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který upravuje mediaci 
v trestním řízení, 

o zák. č.  202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (účinnost od 1. 9. 
2012), který upravuje mediaci v civilních věcech. 
 

• Před schválením shora uvedeného zákona o mediaci z r. 2012 byla Českou republikou 
přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 

                                                        
203 Seznam mediátorů v elektronické verzi, včetně jejich odborného zaměření, je dostupný na: 
http:mediatori.justice.cz. 
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o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Ta upravuje 
některé aspekty přeshraniční mediace. 

• Samotný zákon o mediaci upravuje průběh mediaci jen rámcově, a to záměrně, 
vzhledem k charakteru mediace. 

• Mediace je neformální metodou a z velké části záleží na postupech dohodnutých mezi 
stranami a mediátorem. 
 

• Zákon zejména vymezuje:  
o základní pojmy,  
o stanovuje okamžik započetí a ukončení mediace,  
o náležitosti uzavíraných smluv a dohod,  
o kvalifikaci mediátorů a  
o kontext poskytování mediace zapsanými mediátory. 

 

Smlouva o provedení mediace 
• Jedná se o písemnou smlouvu, uzavřenou mezi stranami (účastníky řízení) a nejméně 

jedním zapsaným mediátorem (viz § 2 písm. e) zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci – 
dále jen ZoM). 

• Uzavřením smlouvy o provedení mediace je mediace zahájena a současně je stavěn 
běh promlčeních a prekluzivních lhůt. 

• Smlouvu o provedení mediace není v žádném případě možno zaměňovat s mediační 
doložkou, která znamená pouze závazek řešit budoucí spory formou mediace.204 
 

Mediační dohoda 
• Mediační dohodu zákon definuje jako písemnou dohodu, kterou uzavírají všechny 

strany konfliktu a která upravuje jejich práva a povinnosti. Její uzavření je jedním ze 
způsobů ukončení mediace (§ 2 písm. f) ve spojení s § 6 odst. 3 písm. a) ZoM). 

• Je dohodou stran na řešení daného konfliktu. 
• Za obsah mediační dohody jsou odpovědny jen strany konfliktu, přičemž mediátor je 

povinen o této skutečnosti strany výslovně poučit. 
• Mediační dohoda není přímo vykonatelná (neboli vymahatelná). Její vykonatelnost 

lze dosáhnout několika způsoby: 
o 1. Dojde-li k uzavření mediační dohody před zahájením soudního řízení, strany 

podají návrh na zahájení smírčího řízení, ve kterém soud dohodu schválí 
v podobě prétorského smíru. 

o 2. Uzavřou-li strany dohodu v průběhu již zahájeného soudního řízení, soud 
dohodu schválí v podobě soudního smíru. 

o 3. Soud může převzít znění mediační dohody do výroku rozsudku. 

                                                        
204 Rozehnalová, Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013, s. 51-52. 
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o 4. Další možností je sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.  
• Ve všech zmíněných případech dochází ke vzniku exekučních titulů a dohodnuté 

závazky lze vymáhat prostřednictvím exekuce.  
• Toto řešení je standardní i v jiných státech, které mediaci využívají.205 

 

Mediační doložka 
• Mediační doložku lze charakterizovat jako závazek využít mediaci za účelem 

přátelského urovnání sporu, který může vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy.206 
• Zavazuje strany smluvního ujednání řešit případný spor primárně mediací – to však 

nijak nebrání domáhat se svého nároku u soudu nebo jiného orgánu. 
• Mediační doložka nepředstavuje překážku postupu v občanském soudním řízení, ale 

smluvní povinnost.207 

 

3.1.1.6. Využití mediace 
• Mediace je jako způsob řešení sporů využitelná pro široké spektrum konfliktů. 
• Je vhodná ve všech případech, kdy spor přinesl těžkosti do života jeho účastníků, byly 

narušeny jejich vztahy a koexistence v budoucnosti je ohrožená.  
• Základní předpoklad pro využití mediace je zájem účastníků sporu nalézt oboustranně 

přijatelné řešení konfliktu.  
• Dá se s určitou nadsázkou říci, že kde je vůle, tam je řešení. 
• Mediace naopak není vhodná, pokud si jedna ze stran přeje nebo z povahy sporu 

vyplývá, že je nezbytné, aby rozhodnutí o právech a povinnostech učinila autorita 
(např. soud).  

• Dále tehdy, jsou-li narušena základní lidská práva a svobody či nemá-li některý 
z účastníků schopnosti konflikt řešit. 

• Co se týká oblastí řešeného konfliktu, je mediace široce využitelná, např. i v pracovní 
oblasti. 

• Využití mediace, jako způsobu řešení násilí na pracovišti, se tedy jeví jako nanejvýš 
vhodnou, avšak jen v určitých případech a jen pokud obě strany s touto mimosoudní 
metodou souhlasí a chtějí spolupracovat. 

 

 
 

                                                        
205 Prudíková, Korbel, 2013, Role Ministerstva spravedlnosti při přípravě zákona o mediaci. Bulletin advokacie, 
č. 6, s. 15-17. 
206 Prudíková, Korbel, 2013, Role Ministerstva spravedlnosti při přípravě zákona o mediaci. Bulletin advokacie, 
č. 6, s. 15-17. 
207 Doležalová a kol., Zákon o mediaci: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 19-20. 



123 
 

4. Etický kodex úředníků veřejné správy 
 

• Vláda v květnu roku 2012 schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné 
správy (materiál předložil ministr vnitra Jan Kubice). 

• Kodex má garantovat kvalitu jejich služeb a chránit je třeba při oznámení korupce či 
jiného neetického chování. 

• Formálně zavazuje ostatní orgány veřejné správy zpracovat a publikovat vlastní 
etický kodex. Jeho cílem je jasné vymezení pravidel pro úředníky.  

• Pro krajské úředníky je kodex jen doporučením, ministři ale doufají, že jej přijmou pro 
své úřady i kraje a obce.208 

 

4.1.1.1. Služební předpis, jež upravuje pravidla etiky státních zaměstnanců  
• Jedná se o služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, ze 

dne 14. prosince 2015. 
• Dostupný elektronicky na https://www.mmr.cz/getmedia/c5f6e906-a30a-4d04-9ced-

c8d341eab7a1/13-SP-NMV-SS.PDF. 
• Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu se stanoví pravidla etiky 

státních zaměstnanců. 
• Dle čl. 1: „Tento služební předpis upravuje podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon o státní službě“) pravidla etiky 
státních zaměstnanců (dále jen „pravidla etiky“)“.  

• Článek 1 odst. 2 stanoví, že pro účely tohoto služebního předpisu se v souladu s 
ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní službě za státní zaměstnance považují i 
zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě 
a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona, zařazené k výkonu služby ve 
služebním úřadu (dále jen „státní zaměstnanec“).  

• Dle čl. 1 odst. 3: „Pravidla etiky vycházejí ze zásad řádného výkonu státní služby ve 
služebních úřadech (dále jen „služba“) a upravují a podporují dodržování žádoucích 
standardů chování státního zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům 
s cílem zvyšovat důvěru veřejnosti ve státní správu.“ 

• Ve vztahu k násilí na pracovišti lze zmínit čl. 5 tohoto předpisu, jenž ve svém odst. 3 
upravuje profesionalitu státního zaměstnance: „Státní zaměstnanec jedná korektně 
se spolupracovníky i zaměstnanci jiných služebních úřadů, respektuje jejich znalosti 
a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj 

                                                        
208 Cit. článku z 9. 5. 2012 - aktuálně.cz – dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/eticky-kodex-
uredniku-vlada-schvalila-nova-pravidla/r~i:article:744076/?redirected=1522677520 
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odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj 
vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost. 

 

• Čl. 6 upravuje vystupování státního zaměstnance, který má vystupovat kultivovaně, 
vyjadřovat se spisovně a dbát na odpovídající verbální i neverbální komunikaci.  

• Státní zaměstnanec dále jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez 
jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na 
národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci 
či zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či 
obtěžování.  

• Dle odst. 3 článku 6 Etického předpisu: „K dotčeným osobám státní zaměstnanec 
přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a 
komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualitu a důstojnost“. 

• Článek  11 se věnuje Osvětě státních zaměstnanců:  
o odst. 1 stanoví: „Služební úřad dbá na řádné seznámení státních zaměstnanců 

s etickými pravidly a v rámci prohlubování vzdělání státních zaměstnanců 
podporuje a zajišťuje jejich osvětu.“  

o odst. 2 stanoví: „Představený vede podřízené státní zaměstnance k 
dodržování etických pravidel, přičemž jim jde příkladem. Je schopen a 
připraven řešit etické otázky vyvstalé při výkonu služby.“ 

• V závěrečných ustanoveních čl. 12 je stanoveno, že státní zaměstnanec dodržuje 
etická pravidla, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření 
protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce má dopad na státní 
správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem.  

• Dále poukáže-li státní zaměstnanec oprávněně na neetické jednání, nesmí být v 
souvislosti s tím znevýhodněn. 

• Článek 12 odst. 3 stanoví, že respektování etických pravidel je věcí profesní cti státního 
zaměstnance. Bez jejich dodržování nelze dostát profesní povinnosti státního 
zaměstnance.  

• Odst. 4 tohoto článku stanoví, že porušení pravidel etiky je porušením služební kázně.  
• Vedoucí služebních úřadů a státní tajemníci mohou služebním předpisem stanovit 

pravidla etiky při výkonu služby státními zaměstnanci s přihlédnutím ke specifikům v 
jejich služebních úřadech (dle článku 13 služebního předpisu).  

• Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Č. j. MV-104989-18/OSK-
2015 (vydal Náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ) 
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4.1.1.2. Etický kodex úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní 
rozvoj 

• Dostupný elektronicky na https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/ 
Protikorupcni-aktivity/Eticky-kodex. 

• Dne 1. října 2014 nabyl účinnosti Etický kodex, jež ve své preambuli uvádí: „Na základě 
usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji 
lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-
2013. V této souvislosti se aktualizuje a vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců 
Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Kodex“).“ 

• Účelem Kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníků 
a zaměstnanců ministerstva ve  vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.  

 

4.1.1.3. Etický kodex Moravskoslezského kraje 
• dostupný elektronicky na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/eticky-kodex-95684/. 
• V jeho článku 1 – úvodních ustanoveních, východiska Etického kodexu odst. 5 stanoví, 

že Etický kodex rozvíjí Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválený 
usnesením vlády ze dne 9. 5. 2012, jehož cílem je vymezit a podporovat žádoucí 
standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti 
a spolupracovníkům. 

• Dále v čl. 2, kde stanovuje hodnoty krajského úřadu, upravuje oblast spolupráce 
úředníků: 

o odst. 23 stanoví: „Mezi zaměstnancem, spolupracovníky a klienty panuje 
vzájemná důvěra. Zaměstnanec se spolupracovníky sdílí potřebné informace 
a nabízí jim pomoc. Zaměstnanec vytváří příjemnou pracovní atmosféru 
a podporuje spolupráci mezi odděleními a odbory. Neopomíjí nejzákladnější 
projev slušnosti, kterým je pozdrav, přičemž se drží zásady, že pozdravit je 
slušnost, odpovědět pak povinnost.“ 

o odst. 24 dále upravuje: „Zaměstnanec nakládá s informacemi 
o spolupracovnících, vedoucích zaměstnancích a klientech diskrétně, vyhýbá 
se pomluvám a intrikám. Snaží se předcházet konfliktním situacím. Pokud 
k nim dojde, usiluje o jejich ztlumení, nadhled a spravedlivé řešení. Problém 
řeší přímo s tím, koho se týká. Vyhýbá se zbytečně zraňujícím způsobům, 
nedevalvuje druhé, nezasahuje nepříjemně do osobní sféry spolupracovníků, 
vedoucích zaměstnanců a klientů.“ 

o odst. 26 dále stanoví: „. Vedoucí zaměstnanec vytváří kooperativní 
a kolegiální prostředí, ve kterém podporuje vzájemnou otevřenost, 
vstřícnost, důvěru, spolupráci a rozvoj vztahů mezi zaměstnanci. Zabraňuje 
šíření pomluv a prohlubování konfliktních situací. Nároky a úkoly, které klade 
na své zaměstnance, a které jim svěřuje, jsou vždy odůvodněné a jsou 
v souladu s pracovními povinnostmi zaměstnance a s jeho náplní práce.“ 
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o v odst. 27 upravuje zákaz diskriminace tímto způsobem: „Vedoucí 
zaměstnanec přistupuje ke všem spolupracovníkům objektivně a nestranně, 
dbá na striktní a rovné uplatňování a vymáhání stanovených pravidel, čímž 
zajišťuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, a to i napříč všemi 
odděleními a odbory. Zaměstnance, které řídí, hodnotí spravedlivě, v souladu 
s jejich pracovním výkonem. Nejedná předpojatě na základě osobních 
vztahů.“ 

• Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2017. 

 

4.1.1.4. Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
• Tento kodex nabývá účinnosti 1. 3. 2012. 
• http://docplayer.cz/13490789-Eticky-kodex-chovani-urednika-mestskeho-uradu-

velke-mezirici.html 209- elektronická podoba etického kodexu. 
• Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí stanoví ve svém čl. II. 

nazvaném – Obecné zásady v: 
o odst. 2: „Zaměstnanec jedná korektně s ostatními zaměstnanci i se 

zaměstnanci jiných orgánů veřejné moci a veřejné správy.“ 
o odst. 3: „Zaměstnanec se vyvaruje jednání na pracovišti, které vytváří 

nevhodné pracovní prostředí (sexuální obtěžování, rasová nebo náboženská 
diskriminace, apod.).“ 

o odst. 5: „Zaměstnanec je loajální k nadřízeným zaměstnancům. Úřad vytváří 
příznivé klima pro práci zaměstnanců, v němž minimalizuje neetické situace.“ 

 
• Dále Etický kodex stanoví v čl. VII. - Oznámení nepřípustné činnosti dle: 

o odst. 1: „ Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní 
a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které 
mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví 
města, podvodné, korupční, či jiné obdobné jednání, oznámí tuto skutečnost 
svému nadřízenému nebo tajemníkovi Městského úřadu Velké Meziříčí (dále 
jen „tajemník“).“ 

o odst. 3: „Pokud vedoucí zaměstnanec shledá, že došlo k neetickému jednání 
zaměstnance, oznámí to tajemníkovi úřadu.“ 

o odst. 4: „Porušení tohoto etického kodexu řeší se zaměstnancem 
zaměstnavatel. Tím není vyloučen postih jinými orgány.“ 

 
 

 

                                                        
209 Dokument byl vytvořen v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí“, č. 
CZ.1.04/4.1.01/69.00075 
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5. Stanovisko k nedostatkům platné právní úpravy 
diskriminace a šikany na pracovišti  

 

• Toto stanovisko zpracoval: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. k právnímu stavu 31. 
prosince 2017. 
 

Předmět analýzy je určen především hmotně-právním rozborem vybraných právních 

otázek souvisejících s výkladem ust. § 16 a § 17 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

v platném znění (dále „zákoník práce“), zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), v platném znění, ust. § 98 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, 

v platném znění, ust. § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném 

znění (dále jen „občanský soudní řád“) a ust. § 3 a 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Manažerské shrnutí 
 

Základní problém nízké efektivnosti ochrany před diskriminací a šikanou u zaměstnanců je 

nutnost prokázat existenci diskriminace, resp. šikany. Zaměstnanec totiž často čelí slabé 

důkazní pozici. Neví, co je diskriminace či šikana, jaké informace jsou právně relevantní, ani 

jak má hájit svá práva. 

V širších souvislostech se na nízké efektivitě významně podílí délka soudního řízení, jeho 

nákladnost, slabá vyšetřovací pozice inspekce práce.  

V celospolečenských souvislostech je nutno zmínit vzrůstající atomizaci české společnosti, 

protispolečenské nálady vůči nositelům určitých diskriminačních znaků.    

 

Změna stávající situace vyžaduje širokospektrální reformní úsilí, kdy změna právní úpravy je 

pouze částí řešení. Pomineme-li koncepční kroky spojené s reformou justice či rozšíření 
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působnosti veřejného ochránce práv (ke švédskému modelu), lze identifikovat následující 

dílčí, přesto nezbytné kroky:  

1) informační kampaň, která pomůže obětem diskriminace či šikany pomoci orientovat se 

v právní úpravě a judikatuře.  

 

2) napomoci potenciálním obětem v identifikaci klíčových informací, jakož i vysvětlení 

možností zlepšení individuální důkazní situace. S pokrokem v technice lze významně šance 

zaměstnance na úspěch v případném sporu, bude-li pečlivě chránit svá práva, zvýšit.  

 

 Nejprve bude stručně pojednáno o právní podstatě úpravy zákazu diskriminace, budou 

rozlišeny jevové formy diskriminace a identifikovány jednotlivé testy používané judikaturou. 

Stejně tak bude v druhé části stanoviska pojmově uchopen pojem šikany. V třetí části 

stanoviska bude platná právní úprava posouzena ve světle relevantní právní úpravy, judikatury 

a většinových poznatků doktríny. 

 

1) Zákaz diskriminace a stručný přehled právní úpravy 
 

Právní předpisy ukládají zaměstnavateli v souvislosti s prosazováním zákazu diskriminace 

řadu povinností. Zaměstnavatel je jednak povinen při úpravě pracovních podmínek, 

odměňování, péče o zaměstnance (např. u odborné přípravy nebo povyšování zaměstnanců), 

ale také při propouštění zaměstnanců přihlížet k jejich pracovní výkonnosti, schopnostem a 

všem dalším okolnostem souvisejícím s výkonem práce. Zaměstnavatel naopak nesmí 

zaměstnance zvýhodňovat či znevýhodňovat pro rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, 

sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor, pohlaví, 

těhotenství, mateřství, otcovství, pohlavní identifikaci, barvu pleti, jazyk, sociální původ, 

majetek či jiné postavení nebo státní příslušnost. 

 Zaměstnavatel je rovněž odpovědný za tolerování či trpění obtěžování nebo sexuálního 

obtěžování zaměstnance při výkonu práce či v přímé souvislosti s ním.  



129 
 

Obtěžováním je nežádoucí chování související s antidiskriminačními znaky 

-  jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, 

nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo 

- které může být oprávněně (objektivně) vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující 

výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.  

V závislosti na počtu a postavení obtěžovatelů se jako formy nedovoleného obtěžování 

rozlišují mimo jiné bullying (obtěžování jednotlivcem), mobbing (obtěžování skupinou) a 

bossing (obtěžování nadřízeným).  

 Podstatou diskriminace (a tedy i tvrzeného bossingu) je určité odlišné či rozdílné 

zacházení se zaměstnancem (tj. nositelem diskriminačního znaku), s cílem zamezit 

zvýhodňování či znevýhodňování jedinců podle charakteristik stereotypně připisovaných 

skupině, za jejíž příslušníky jsou považování. K diskriminaci dochází v případě, že jednání 

zaměstnavatele je motivováno alespoň jedním diskriminačním důvodem. Diskriminační 

jednání může být ovšem motivováno též více diskriminačními důvody současně (obvykle 

pohlaví a věk).  

Odpovědnost zaměstnavatele za porušení zákazu diskriminace je objektivní (tj. bez 

zřetele na zavinění). Nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci je správní delikt, 

respektive přestupek dle ustanovení § 11 a 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Judikatura Soudního dvora Evropské unie, a posléze i antidiskriminační legislativa 

Evropské unie v souvislosti se zákazem diskriminace rozlišila tzv. přímou a nepřímou 

diskriminaci. Prosté diskriminaci se tak dostalo přívlastku „přímá“ k odlišení od později 

judikované nepřímé diskriminace. Přímá diskriminace vychází spíše z formálního pojetí 

rovnosti, zatímco nepřímá odráží snahu dosáhnout rovnosti v materiálním smyslu. 

Znevýhodnění se u nepřímé diskriminace prokazuje na úrovni skupiny, nikoliv jednotlivce, a 

na stejné úrovni probíhá též srovnávání, zda se jedná o znevýhodnění odůvodněné, neboli 

přiměřené. 

 Rozdílné zacházení ze strany zaměstnavatele, které je motivováno přímo a výlučně 

diskriminačními znaky (důvody), je přímou diskriminací. Tento typ diskriminace nelze bez 
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výslovné zákonné úpravy žádným způsobem ospravedlnit. Nejpodrobněji je upraveno 

znevýhodnění z důvodu věku. Diskriminací tak není rozdílné zacházení z důvodu věku v 

přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je: 

 - vyžadována podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby  zaměstnání, 

která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání nebo  pro přístup k určitým právům a 

povinnostem spojeným se  zaměstnáním nebo povoláním nezbytná, nebo 

 - pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání potřebné odborné  vzdělávání, které je 

nepřiměřeně dlouhé vzhledem k datu, ke kterému  osoba ucházející se o zaměstnání nebo 

povolání dosáhne důchodového  věku podle zvláštního zákona. 

 

 Za nepřímou diskriminaci se považuje, pokud národní normy či praxe, které navenek 

jsou formulovány neutrálně z hlediska diskriminačních znaků, působí, resp. mohou působit 

vůči podstatně vyššímu podílu příslušníků menšiny vymezené diskriminačním znakem. Tak 

např. jsou více znevýhodněny ženy než muži, osoby se zdravotním postižením než osoby 

zdravé, matky vůči svobodným atd. 

 Základními znaky nepřímé diskriminace je tedy: 

- uplatnění pravidla, které se vztahuje na všechny bez rozdílu (tzv. zdánlivě neutrální 

ustanovení, kritérium nebo zvyklost) a 

- znevýhodnění podstatně většího podílu osob skupiny určené za pomoci 

diskriminačního znaku. 

  

Jako adekvátní důkaz k prokázání diskriminačního jednání, resp. pokusu o takovéto 

jednání, je přitom požadována statistická analýza. Musí se přitom jednat o statistiky, které 

pokrývají dostatečné množství jedinců a neodrážejí jen náhodný nebo krátkodobý stav věcí a 

celkově vzato působí pádně. Přestože se nejedná o výlučnou formu důkazu k prokázání 

nepřímé diskriminace, přestavují statistiky důležitou indicii ve vymezení charakteru nepřímé 

diskriminace. 
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 Téměř vždy je obtížné najít jednotnou hranici pro určení rozdílných účinků opatření 

zaměstnavatele. Málokdy se totiž jedná o jasný případ, kdy diskriminovanou skupinu tvoří 

např. z 98 % ženy. Soudní dvůr Evropské unie zvažoval ve svých rozhodnutích několik testů. Z 

rozhodnutí ve věci Seymour-Smith (SD EU, rozhodnutí C-167/97) lze usoudit, že rozdíl nižší než 

10 % je k prokázání nepřímé diskriminace z důvodu věku nedostatečný (Ústavní soud v nálezu 

II. ÚS 1609/08 jako dostatečnou hranici svědčící pro diskriminaci z důvodu věku považoval 20 

%). 

 Nepřímou diskriminací se u zaměstnavatele rozumí také nedostatek aktivního přístupu 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy se tímto přístupem osoba se zdravotním 

postižením dostává do nevýhodnějšího postavení oproti osobám „zdravým“. Zaměstnavatel 

se dopustí diskriminace, pokud odmítne nebo opomene přijmout přiměřená opatření, aby 

měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní 

činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání. Zavinění se ani v tomto případě 

nevyžaduje. O nepřímou diskriminaci se nejedná, pokud by takové opatření představovalo 

nepřiměřené zatížení. Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené 

zatížení, se zohledňuje míra užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace 

opatření, finanční únosnost opatření pro zaměstnavatele, dostupnost finanční a jiné pomoci k 

realizaci opatření a způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním 

postižením. 

 Opatření zaměstnavatele má diskriminační povahu, pokud má rozdílné účinky v rámci 

posuzované skupiny osob. Zaměstnavatel porovnává účinky svého jednání v rámci skupiny 

osob, která je tvořena pouze zaměstnanci předmětného zaměstnavatele, v případě 

zaměstnavatele České republiky pak pouze zaměstnanci příslušné organizační složky státu. 

Ústavní soud za rozhodující považoval úsek, kde diskriminovaný zaměstnanec pracoval (nález 

II. ÚS 1609/08). 

 Diskriminací může být též případ, kdy k rozdílnému zacházení nedošlo, ale mohlo dojít. 

Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel jedná pouze na základě podezření, nemá však 

k dispozici relevantní údaje o těhotenství zaměstnankyně. 

 Za diskriminaci se tak považuje i pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. 

Pokynem k diskriminaci je chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k 
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diskriminaci třetí osoby. Naváděním k diskriminaci se pak rozumí chování osoby, která 

druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. Pronásledování 

je vymezeno jako nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku 

uplatnění práv podle antidiskriminačního zákona. Není rovněž přípustné, aby zaměstnavatel 

znevýhodňoval zaměstnance proto, že se postavil na obranu práv jiných zaměstnanců. 

 

 V případě, že se zaměstnanec stal obětí diskriminace, má právo se domáhat, aby 

(i) bylo upuštěno od diskriminace, 

(ii) byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a 

(iii) bylo mu poskytnuto přiměřené zadostiučinění. 

 

 Právo domáhat se upuštění od neoprávněných zásahů má zaměstnanec pouze po 

dobu, po kterou zásahy trvají. Zásahy trvají, dokud je se zaměstnancem zacházeno nerovně, 

diskriminačně. Nehraje roli, zda mu ze strany zaměstnavatele či třetí osoby byla způsobena 

škoda. 

 Došlo-li již k ukončení neoprávněných zásahů, pak je možné požadovat odstranění 

jejich následků a přiměřené zadostiučinění. Tyto nároky nelze zaměňovat, nelze např. podat 

žalobu na odstranění následků neoprávněných zásahů a poskytnutí satisfakce v době, kdy 

zásahy dosud trvají. 

 Žaloba fyzické osoby, která se domáhá morálního zadostiučinění za neoprávněný zásah 

do práva na ochranu osobnosti, musí vždy znít na určitou formu tohoto zadostiučinění. Soud 

při úvaze o přiměřenosti navrhované morální satisfakce musí především vyjít jak z celkové 

povahy, tak i z jednotlivých okolností konkrétního případu (musí přihlédnout např. k intenzitě, 

povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a rozsahu zasažené hodnoty 

osobnosti, k trvání i šíři ohlasu vzniklé nemajetkové újmy pro postavení a uplatnění postižené 

fyzické osoby ve společnosti apod.)  
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Nový občanský zákoník posílil reparační a sankční funkci přiměřeného zadostiučinění. 

Od 1. 1. 2014 tak již není poskytnutí náhrady v penězích vázáno na značné snížení důstojnosti 

zaměstnance nebo jeho vážnosti ve společnosti a na závažnost vzniklé újmy včetně okolností, 

za nichž k porušení práva došlo. Vznikne-li zaměstnavateli povinnost odčinit zaměstnanci újmu 

na jeho přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako 

nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Způsob a výše přiměřeného 

zadostiučinění musí být přitom určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele 

hodné. Jimi je mimo jiné úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, 

pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho 

uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na 

jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Rovněž 

se vezme v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud 

takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. 

 Současně platí, že k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k 

náhradě újmy způsobené zaměstnanci na jeho přirozených právech či újmy způsobené 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, se nepřihlíží. Totéž platí, pokud by takové ujednání předem 

vylučovalo nebo omezovalo právo zaměstnance jako slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V 

těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát. Platná úprava zákazu 

diskriminace v pracovněprávních vztazích však stále trpí absencí novelizace 

Antidiskriminačního zákona. Ten totiž i nadále představuje speciální úpravu, která se použije 

přednostně před obecným občanským právem, přitom ale nepřevzal zvýšený standard 

ochrany, který obětem diskriminace nabízí občanský zákoník. 

 Zajištění dodržování zásady rovnosti odůvodňuje speciální úpravu důkazní povinnosti 

v ustanovení § 133a občanského soudního řádu. Od 1. 9. 2009 platí, že pokud žalobce uvede 

před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo 

nepřímé diskriminaci ze zákonem vyjmenovaných diskriminačních důvodů, je žalovaný 

povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Jako diskriminační znaky 

(důvody) v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, u kterých dochází 

k přenesení důkazní povinnosti, jsou uvedeny pohlaví, rasový nebo etnický původ, 

náboženství, víra, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Blíže je toto 

pravidlo přenesení důkazní povinnosti vysvětleno aplikační praxí v bodě 3.1 tohoto stanoviska. 
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Nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci je přestupek dle ust. § 24 zák. o inspekci 

práce. Předmětná úprava přitom jako jedna z mála rozlišuje mezi nezajištěním rovného 

zacházení [§ 24 odst. 1 písm. a) zák. o inspekci práce] a diskriminováním zaměstnanců [§ 24 

odst. 1 písm. b) zák. o inspekci práce]. V případě služebního orgánu zřejmě nepřichází v úvahu 

možnost spáchání přestupku dle zák. o inspekci práce. 

 

 1.1 Státní služba 

Výkon státní služby nevylučuje povinnost služebního orgánu zachovávat rovnost vůči 

státním zaměstnancům. I služební orgán je tak omezen ve výkonu své autority zásadou 

rovného zacházení a zákazem diskriminace. Protože zákon o státní službě deleguje úpravu 

rovnosti a zákazu diskriminace zákoníku práce, pak je nutno oba instituty použít stejně jako v 

pracovním právu. V důsledku této legislativně technické metody není úprava rovného 

zacházení se státními zaměstnanci a zákazu diskriminace nic jiného než rozvedením rovnosti v 

důstojnosti a právech zaměstnance dle čl. 2 LPS a v antidiskriminačním zákoně, na nějž 

odkazuje ust. § 16 odst. 2 zákoníku práce. 

Dojde-li ve služebním poměru k diskriminaci, pak se tak stane obvykle v případech 

definovaných v ust. § 159 odst. 1 zákona o státní službě jako případy, kdy bude probíhat řízení 

ve věcech služby. Ani zákon o státní službě, ani správ. řád nicméně aplikace úpravy obdobné 

ust. § 133a občanského soudního řádu nepředpokládá. Správní soudy přezkoumávající 

rozhodnutí ve věcech služby nemohou jinak, než postupovat dle soudního řádu správního, 

který rovněž obdobnou úpravu nemá (obsahuje pouze zvláštní úpravu u zastoupení účastníka 

v ust. § 35 odst. 4 s. ř. s., byť odlišný postup by umožňovalo ust. § 64 s.ř.s.). Za této situace je 

nutno zvážit, zda Česká republika postupuje v souladu s čl. 19 směrnice o zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, dle 

kterého členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními soudními systémy nezbytná 

opatření pro zajištění toho, aby v případě, kdy se určitá osoba cítí poškozena nedodržením 

zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti 

nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo žalovanému 

prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Tato úprava se přitom vztahuje na 

jakékoli občanské nebo správní řízení týkající se veřejného nebo soukromého sektoru, které 
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poskytuje prostředky k nápravě (nikoliv však řízení trestní). O aplikaci též na služební poměry 

státních úředníků nemůže být tedy pochyb. K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

9. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2470/2012 či rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003 Hilde 

Schönheit proti Stadt Frankfurt am Main a Silvia Becker proti Land Hessen, spojené věci C-4/02 

a C-5/02. 

Při nedostatečnosti úpravy v zákonu  o stání službě, resp. správ. řádu a s. ř. s. by bylo 

možné uvažovat o přímém účinku čl. 19 odst. 1 směrnice 2006/54/ES, tento článek však 

obsahuje úpravu, která při nedostatku relevantní judikatury SDEU budí pochybnosti v tomto 

směru. Členské státy totiž nemusí uplatňovat úpravu přenesení důkazní povinnosti a 

důkazního břemena dle čl. 19 odst. 1 na řízení, v nichž zjišťování skutkové podstaty přísluší 

soudu nebo příslušnému orgánu. 

S odkazem na uvedené je otázkou, zda se státní zaměstnanec, který se stal obětí 

diskriminace, může domáhat satisfakce v rámci ochrany osobnosti, tedy procesním formou, 

kterou zákon o státní službě neoznačuje za řízení ve věcech služby. Pokud by to bylo možné, 

pak je navazujícím problémem, zda proti diskriminujícímu rozhodnutí služebního orgánu se lze 

bránit v rámci civilního řízení dle o. s. ř., k čemuž se spíše přikláním. 

 

2) Šikana 
Termín šikana není v českém právním řádu jasně definován, i když (jak vyplývá z níže 

uvedeného), považuje se často za součást nebo jednání blízké právnímu institutu zneužití 

(subjektivního) výkonu práva. 

Za šikanu se dle judikatury považuje zneužití subjektivního výkonu práva, kdy 

domnělým výkonem práva má ve skutečnosti být toliko způsobena druhé smluvní straně, resp. 

účastníku škoda (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 992/99). 

Tichý pod figuru zneužití výkonu práva řadí tři nejvýznamnější typová jednání: nepoctivé 

získávání právního postavení, rozporuplné jednání a nevykonávání práva.210 Šikanu nicméně 

výslovně z předmětného institutu vylučuje. Šikana dle Tichého spočívá (v souladu s uvedenou 

judikaturou) ve výkonu práva sledujícím účel spočívající výlučně ve způsobení škody jinému. 

                                                        
210 Tichý, L.: Obecná část občanského práva, 1. vydání, 2014, str. 116. 
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Posouzení, zda se jedná o jednání, které je šikanózní, se však uskutečňuje podle objektivních 

hledisek a nikoliv podle subjektivních kritérií.  

Za zneužití výkonu práva je dle většinového názoru (srov. nález Ústavního soudu ze dne  

z 25. 7. 2012, sp. zn. I. ÚS 988/12, publikovaný in SR 10/2012 str. 349) nutno považovat 

případy, kdy výkon práva směřuje k účelu, jenž právní důvod (zákon či smlouva), o nějž se opírá 

subjektivní právo, jež má být vykonáno, vůbec nepředpokládá. Nebo nositel subjektivního 

práva realizuje subjektivní právo bez skutečného nebo alespoň nepatrného zájmu na jeho 

výkonu. Úmysl působit škodu není rozhodující.211  

Z uvedeného je tedy nutno vyzdvihnout naposledy zmíněný příklad, který je v odborné 

literatuře rozveden následovně: „Za zneužití práva se tak považuje situace, kdy je vykonáno 

právo, ačkoliv nositel tohoto práva nemá žádný skutečný nebo jen nepatrný zájem na jeho 

výkonu; výkon práva se pak jeví spíše jako záminka k dosažení účelu právem 

nepředpokládaného nebo nekalého.“ 212  Tento poznatek lze podpořit též zahraniční 

literaturou, zejména Honsell, H., Vogt, N. P., Geiser, T. et al. Basler Kommentar. 

Zivilgesetzbuch I. 4. vydání. Helbing Leichtenhahn Verlag, 2010, str. 46; Mansel in Jauernig, O. 

Bürgerliches Gesetzbuch. 14. vydání. München: C. H. Beck, 2011, komentář k § 242; či Schwab, 

D. Einführung in das Zivilrecht. 14. vydání. Heidelberg : C. F. Müller, 2000, str. 114 a 115. 

Zneužití výkonu práva se může dopustit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec (v 

literatuře a judikatuře je nejvíce analyzují příklady šikanózního výkonu práva na stávku). 

Základním právním předpisem, který upravuje zákaz zneužití výkonu práva, je 

ustanovení § 8 občanského zákoníku, podle kterého zjevné zneužití práva nepožívá právní 

ochrany. Procesním doplňkem je ust. § 2 občanského soudního řádu, kde se stanoví, že v 

občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí 

výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k 

porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno. 

V pracovněprávní úpravě má zákaz zneužití výkonu práva povahu pouze dílčích příkazů 

či zákazů. Mezi ně patří s přihlédnutím k řešenému případu povinnost zaměstnavatele pečovat 

o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s dobrými mravy. Zaměstnanec i 

zaměstnavatel dále odpovídají za škodu, kterou způsobili při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Z obecné úpravy 

                                                        
211 Obdobně Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2014, str. 89. 
212 Obdobně Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2014, str. 90. 
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v občanském zákoníku (která se použije v případech, které nepokrývají výše uvedené dílčí 

příkazy a zákazy stanovené pracovněprávními předpisy) lze s přihlédnutím k poznatkům teorie 

dále dovodit, že ze zneužití výkonu subjektivního práva není ani možné získat jakýkoliv 

prospěch (např. úspora na finančních prostředcích z důvodu nevyplacení odstupného).213 

Pokud se jedná o šikanu, pak platná úprava požaduje zjevnost zneužití práva. Jak 

výslovně konstatuje důvodová zpráva k ust. § 8 občanského zákoníku: „Jsou-li pochybnosti, 

musí být chráněn ten, kdo subjektivní právo má a dovolává se jej.“214 Proto je povinen ten, kdo 

se dovolává ochrany proti šikaně, povinen její existenci prokázat. Důraz na zjevnost zneužití je 

v literatuře interpretován jako pravidlo určující, jaký závěr učinit, jsou-li objektivní 

pochybnosti, zda určité jednání lze považovat za zneužití práva nebo za jeho řádný výkon. 

Vyplývá z něj, že v těchto pochybných případech je na místě se přiklonit spíše k závěru, že o 

zneužití práva nejde.215 

To, že zjevné zneužití práva nepožívá ochrany, znamená, že občanský zákoník odpírá 

přiznat právní následky šikanóznímu výkonu práva, které by jinak mělo, a že naopak přiznává 

ochranu tomu, do jehož právní sféry zneužívající jednání zasáhlo. Procesní provedení této 

zásady představuje pak ust. § 2 občanského soudního řádu. 

Konkrétní projevy tohoto pravidla mohou být různé. Např. následkem šikany vynucený 

souhlas se skončením pracovního poměru dohodou či vzdání se určitého práva. Pro řešený 

případ je podstatné, že neplatné je právní jednání, jímž došlo ke zneužití výkonu práva, nikoliv 

případné následné právní jednání osoby, která byla šikanou dotčena.  

 

3) Malá efektivnost platné úpravy  
Platná úprava trpí alou efektivností z důvodu nutnosti oběti diskriminace či šikany 

tvrdit a prokázat existenci protiprávního jednání. Základním problémem je tak slabá důkazní 

pozice. Dalším důvodem je zdlouhavé soudní řízení. Některé oběti odradí potenciální náklady 

spojené s vedením soudního sporu. Teoreticky efektivní správní dohled ze strany oblastních 

                                                        
213 Např. Tégl, P.: K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku, Bulletin advokacie 1-2/2011, str. 
35 a násl. 
214  Srov. http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf (Cit.: 11. 
6. 2014) 
215 Lavický a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2014, str. 90, autor 
Lavický. 
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inspektorátů práce, resp. Státního úřadu inspekce práce je podvázán personální a materiální 

vybaveností kontrolního orgánu, jakož i omezenými „vyšetřovacími nástroji“. 

 

 3.1 Diskriminace 

 Pokud se jedná o diskriminaci, aplikuje se zde koncepce tzv. důkazu na první pohled 

zřejmé diskriminace, která byla vyvinuta nejprve rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie 

a která byla následně promítnuta i do úpravy v ust. § 133a občanského soudního řádu. K 

přenesení důkazní povinnosti a břemene na zaměstnavatele pak dochází v případě, pokud pro 

diskriminaci hovoří první pohled na věc (důkaz prima facie). Tento první dojem musí vytvořit 

žalobce (zaměstnanec). Žalobce (zaměstnanec) musí v takovém případě tvrdit a prokázat ve 

smyslu kdo, kde, kdy a jak s ním nerovným, znevýhodňujícím způsobem zacházel, resp. že 

s ním nebylo zacházeno obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem a dále musí tvrdit, že 

motivem takového zacházení byl určitý diskriminační důvodu216. Pak je na zaměstnavateli, aby 

prokázal, že existuje věcný (tzn. nikoli diskriminační) důvod pro zjištěný rozdíl, popř. že vůbec 

o nerovné, resp. znevýhodňující zacházení nešlo.  

 

 Subjektivní přesvědčení údajně znevýhodněných zaměstnanců, není-li opřeno o 

konkrétní okolnosti případu, nemůže hrát žádnou roli svou přesvědčivostí a prokázat tak 

diskriminaci. Konkrétní výtky uplatněné zaměstnanci často zaměstnavatelé dokáží díky 

kvalitnímu právní zastoupení a délce soudního řízení buď vyvrátit jako irrelevantní či 

nepravdivé (např. svědectvím dalších svědků údajně diskriminačního zacházení nebo 

emailovou komunikací), nebo dát do kontextu, z něhož je obtížné vyvodit jednoznačný závěr 

o protiprávním jednání vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele (natož závěr, že toto jednání 

mělo charakter nerovného, resp. znevýhodňujícího zacházení ze strany vedoucích 

zaměstnanců zaměstnavatele z nějakého konkrétního diskriminačního důvodu, který by 

přenášel důkazní břemeno ohledně toho, že se nejednalo o diskriminaci, na zaměstnavatele). 

 

                                                        
216 Shodně Ústavní soud ČR - např. nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04.  
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3.2 Šikana 

 Pokud se jedná o údajnou šikanu, k níž ze strany zaměstnavatele mělo v konkrétních 

případech docházet, pak je nutno zdůraznit, že platná úprava požaduje, jak již bylo zmíněno, 

zjevnost zneužití práva. Proto je povinen ten, kdo se dovolává ochrany proti šikaně, povinen 

její existenci prokázat. Nepodaří-li mu to či jsou zde pochybnosti, je nutno chránit jednajícího. 

Základní problém této konstrukce spočívá, pokud se jedná o soudní ochranu, 

v přenesení povinnosti tvrzení, povinnosti důkazní a jim odpovídajícím břemenům tvrzení a 

břemenu důkaznímu na zaměstnance, jež se měl stát obětí šikany. Zaměstnanec je tak nejen 

povinen tvrdit, ale též prokázat, že k šikaně došlo a že mu byla způsobena určitá újma. 

V daném případě v souladu s požadavky procesní spravedlnosti rozhodují o tom, zda došlo 

k šikaně a jaká byla způsobena újma tři osoby (jeden profesionální soudce a dva přísedící), 

kteří o daném případu nic neví a ve formálním soudním procesu se snaží stanoveným 

postupem „přenést v čase“ a zjistit, k čemu a jak došlo. Obecné soudy jsou navíc přetíženy, 

takže obětem nutně nevyhovuje ani časový rámec, v němž soud rozhodne. 

 

3.3 Délka soudních řízení 

Jde-li o soudní nápad (vycházeje ze statistik soudních agend dostupných na stránkách 

Ministerstva spravedlnosti ČR), dochází postupem času k postupnému poklesu počtu 

pracovněprávních sporů.  

 

Vyjádřeno v konkrétních číslech:  

- v roce 1986 činily pracovní spory 15,1 % z celkového soudního nápadu (v té době ještě 

navíc existovala možnost smírčího i rozhodčího řízení vedeného v pracovních sporech 

u závodního výboru odborové organizace),217 a 

- v roce 2014 činily pracovní spory již jen 0,81 % z celkového soudního nápadu.  

 

                                                        
217 Úprava byla obsažena v ust. § 207 a násl. zákoníku práce 1965 a byla v zásadě shodná s 
předchozí úpravou ve vyhlášce č. 184/1959 Ú.l. Novela zákoníku práce 1965 provedená 
zákonem č. 20/1975 Sb. rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech opět rozšířila 
oproti předchozí úpravě. 
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I když celkový soudní nápad mezi lety 1986 a 2014 významně narostl, z 157 967 v roce 

1986 na 655 544 věcí v roce 2014, počet pracovních sporů klesl a stále klesá i v absolutních 

číslech.218  

 

Konkrétně vyjádřeno (vycházeje z oficiálních statistik přehledu soudních agend):  

- v roce 2001 napadlo celkem 9206 pracovněprávních sporů;219 

- v roce 2013 napadlo celkem 5413 pracovněprávních sporů;220 

- v roce 2014 napadlo celkem 5302 pracovněprávních sporů.221   

- v roce 2015 napadlo celkem 4836 pracovněprávních sporů.222  

 

V této souvislosti se nabízí doplnit, že okresní soudy potvrzují nefunkčnost 

alternativních metod řešení pracovních sporů, když bylo sděleno, že celkový nápad 

pracovněprávních sporů byl: 

- v roce 2012 celkem 4246 věcí, přičemž k nařízení mediace došlo ve 3 případech a 

k uzavření smíru v celkem 184 případech; 

- v roce 2013 celkem 4431 věcí, k nařízení mediace došlo ve 24 případech a k uzavření 

smíru v celkem 169 případech; 

- v roce 2014 celkem 4913 věcí, k nařízení mediace došlo ve 27 případech a k uzavření 

smíru v celkem  150 případech; 

- v roce 2015 celkem 3647 věcí, k nařízení mediace došlo ve 48 případech a k uzavření 

smíru v celkem 150 případech; a 

- od 1. ledna 2016 do 31. května 2016 celkem 1336 věcí.   

 

Z hlediska délky řízení pak sice dochází k jejímu postupnému zkracování, toto však není 

natolik významné, aby bylo možné uvažovat o podstatném zlepšení situace.  

                                                        
218 Viz Ministerstvo spravedlnosti ČR Statistický přehled soudních agend, první část, 2014, 
str. 205. 
219 Ministerstvo spravedlnosti ČR Statistický přehled soudních agend, druhá část, 2013, str. 
42. 
220 Ministerstvo spravedlnosti ČR Statistický přehled soudních agend, druhá část, 2013, str. 
42. 
221 Ministerstvo spravedlnosti ČR Statistický přehled soudních agend, první část, 2014, str. 
205. 
222 Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v občanskoprávních věcech podle druhů 
sporů ze dne 20. 4. 2015 
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Konkrétněji vyjádřeno na posunu v rámci let 2001 až 2013 (statistika dle všeho 

zahrnuje i případy rozsudků pro zmeškání, rozsudků pro uznání, platební rozkazy atp., tzn. 

průměrná hodnota pravděpodobně nebude zcela odpovídat průměrné délce běžného 

civilního sporného řízení v pracovněprávní věci – tato bude oproti průměru delší): 223 

-  v roce 2001 činila průměrná délka soudního sporu v pracovněprávní věci 665 dnů od 

jeho zahájení do pravomocného skončení; a 

- v roce 2013 činila průměrná délka soudního sporu v pracovněprávní věci 603 dnů od 

jeho zahájení do pravomocného skončení. 

 

Vedle zdlouhavosti je zřejmě dalším významným faktorem odstrašujícím případné 

ekonomicky slabší strany sporu též zastaralá úprava výpočtu mimotarifní odměny advokáta 

podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, kdy uměle nízká výše odměny za úkon 

právní služby působí, že strany sporu musí za právní služby obvykle poskytované za smluvní 

ceny zaplatit mnohem více, než získají na přísudku dle tarifu v případě vyhraného soudního 

sporu. Zdlouhavost a nákladnost řešení sporu se tak zdají být klíčovou překážkou efektivnosti 

sociálních práv zaměstnance v individuálním pracovním právu před zdejšími soudy.  

 

3.4 Inspekce práce  

I v našem případu se opět potvrzuje, že složité právní konstrukce s mnoha znaky 

obtížně nachází své uplatnění v praxi.  

Zde je málo finančně ohodnocený inspektor z oblastního inspektorátu práce (nejčastěji 

se středoškolským vzděláním či vysokoškolským, ale neprávnickým vzděláním) nucen 

aplikovat požadavek komplexního posouzení existence diskriminace či šikany u konkrétního 

zaměstnavatele. V rámci první fáze správního dohledu, tzv. fáze kontrolního zjišťování, 

kontrolní orgán zjišťuje skutkový stav (to, co je), porovnává jej se stavem žádoucím, 

předepsaným apod. (s tím, co má být) a zjišťuje negativní odchylky, tedy nedostatky. První fáze 

nachází svůj písemný závěr v protokolu o kontrole, aktu dokumentační a informační povahy. 

                                                        
223 Ministerstvo spravedlnosti ČR Statistický přehled soudních agend, druhá část, 2013, str. 
19 a 36. 
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Kontrolní zjišťování neprovádí obvykle tým inspektorů - expertů a k dispozici zde není 

široká paleta právních nástrojů. Inspektor si musí vystačit s pohovorem se zaměstnancem bez 

přítomnosti zaměstnavatele či nadřízeného zaměstnance dle ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona 

o inspekci práce.  Svojí povahou se nejedná o výslech ve smyslu § 55 správního řádu, ke 

kterému však může dojít v rámci navazujícího správního řízení o přestupku. V předmětné fázi 

kontroly se jedná o méně formalizovaný úkon, o kterém by však měl být učiněn záznam, aby 

mohl dále sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění. Případně přichází v úvahu aplikace ust. § 

137 správního řádu – tedy podání vysvětlení, ačkoliv takové vysvětlení nemůže sloužit jako 

důkazní prostředek pro vydání rozhodnutí, resp. by se následně muselo transformovat 

prostřednictvím aplikace institutu svědecké výpovědi. 

Dále je zde upravena ediční povinnost, ta je však omezena na ke kontrole se vztahující 

dokumenty.  Inspektor navíc disponuje s předmětem zjišťovacího řízení a může tak 

kontrolované období následně protáhnout dále do minulosti, čehož se kontrolované subjekty 

oprávněně obávají.  

K pohovoru s osobami vyskytujícími se na kontrolovaném pracovišti obvykle z důvodu 

časové vytíženosti inspektora dojde pouze jednou. Pokud se tyto osoby přestanou na 

kontrolovaném pracovišti vyskytovat, inspektor neprovádí dožádání, ač by dle právní úpravy 

mohl. 

Inspektor může po kontrolovaném subjektu požadovat předložení více dokladů, a to i 

opakovaně, sám je ovšem musí být schopen relevantně vyhodnotit. Základním inhibitorem v 

tomto ohledu je pochopitelně personální podstav řady oblastních inspektorátů práce, jakož i 

počet kontrol, které inspektoři sami musí realizovat. 
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6. Seznam zkratek a označení použitých v textu 
 

• Deklarace  Všeobecná deklarace lidských práv 
 

• Mezin. pakt o HSKP Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 
   právech 
 

• MOP   Mezinárodní organizace práce 
 

• EÚLP   Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
 

• LZPEU   Listina základních práv Evropské unie 
 

• ADZák.  zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních  
prostředcích ochrany před diskriminací (Antidiskriminační 
zákon) 

 
• zák.   zákon 

 

• OSŘ   zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 

 

• LZPS, Listina  zák. č. 2/1993 Sb., Listin základních práv a svobod 

 

• ObZ   zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 

• ZP   zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 

• FO   fyzická osoba 
 

• PO   právnická osoba 
 

• TZ   zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
 

• TČ   trestný čin 
 

• BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

• ZoP   zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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• ZoZ   zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 
• ZIP   zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 
• ZoM   zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů 

 
• EU   Evropská unie 

 
• ČR   Česká republika 

 
• SDEU   Soudní dvůr Evropské unie 

 

 

 

 

 

Právní analýza zpracována s účinností právních norem k 1. 2. 2018. 

Červeně je označen text, jenž je pro téma násilí na pracovišti (resp. 
šikany) velmi důležitý. 


