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1. Úvod 
Projekt Důstojné pracoviště usiloval o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí 
pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím ino-
vativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými 
zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně orga-
nizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích. Hlavním cílem pro-
jektu bylo vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje kompetencí pracovníků 
veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na pracovišti a dále implementovat tento 
systém do praxe. 

Projekt metodicky nastavil a realizoval vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí pra-
covníků veřejné správy (státní správy a samospráv) – personalistů, vedoucích a řadových 
pracovníků v oblasti ochrany na vlastních pracovištích jako osob, které mohou být obětí či 
svědkem násilí na vlastním pracovišti či mají v popisu práce zajistit ochranu svých kolegů. 

Dílčími cíli projektu byly: 
• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí řadových pracovníků veřejné správy jako 

těch, kteří jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti. 
• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí vedoucích pracovníků veřejné správy 

jako těch, kteří na jedné straně jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti, na 
straně druhé zastupují zájmy organizace veřejné správy jako zaměstnavatele. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí personalistů veřejné správy jako těch, 
kteří pracují s lidskými zdroji na každodenní bázi a jsou nositeli procesních a interper-
sonálních změn v organizaci. 

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí systémových pracovníků jako těch, které 
charakterizuje schopnost a zákonná povinnost systémově nastavit ochranu pracovníků 
před násilím na pracovišti. 

Partnery projektu byly Kancelář veřejného ochránce práv a Státní úřad inspekce práce. 

Projekt byl realizován na celém území České republiky. 

Cílovou skupinou projektu byli:  
• řadoví pracovníci, vedoucí pracovníci a personalisté organizačních složek státu, stát-

ních příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů (Cílová skupina I), 
• pracovníci MPSV, SÚIP a VOP (Cílová skupina II). 

Tento materiál a výstup projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě je určen především 
systémovým pracovníkům v daném oboru, a to zejména specialistům z MPSV (sekce 4 a 2), 
řídicím pracovníkům a metodikům SÚIP, do jejichž gesce spadá problematika násilí na pra-
covišti, a odborným pracovníkům Kanceláře veřejného ochránce práv, která řeší konkrétní 
životní situace a vytváří systémová řešení. Cílem materiálu je poskytnout manažerské shr-
nutí obsahující základní poznatky z analýz projektu a nejdůležitější doporučení pro efektivní 
rozvoj oblasti systémové prevence a eliminace násilí na pracovištích v České republice tak, 
jak z rozsáhlé analytické práce vyplynuly. Podrobné zpracování analýz nalezne čtenář v ná-
sledujících výstupech projektu: Komparační analýza o systému ochrany před násilím na 
pracovišti v ČR (autorkami jsou Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D., Mgr. Adéla 
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Vobořilová), Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích v ČR (autory jsou Mgr. 
et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D. (eds.), Markéta Tritová, LL.M., doc. JUDr. Martin Štefko, 
Ph.D.), Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích v Německu (autorem je Ge-
orgia Strati LL.M.), Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích ve Švédsku (au-
torem je prof. Jenny Julén Votinius), Průběžná a závěrečná zpráva z procesní evaluace pro-
jektu (autorkou je Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D.), Souhrnná evaluační zpráva 
sledující dopady realizovaných aktivit (autorkou je Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D.). 

Materiál je volně dostupný spolu s dalšími výstupy projektu na https://www.dustojnepraco-
viste.cz/o-nas/vystupy-projektu). 

.

https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
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2. Systémové nastavení problematiky násilí na pracovišti v ČR 
a vybraných státech Evropské unie (Německo a Švédsko) 

Projekt se podrobně věnoval analýze systémového nastavení prevence a eliminace násilí 
v České republice, Německu a Švédsku. Zahraniční analýzy byly zpracovány experty z da-
ných zemí. Poznatky byly dále komparovány a byla hledána inspirace pro další rozvoj této 
oblasti v českém prostředí. 

Švédsko má z komparovaných zemí nejsilněji vybudovaný systém ochrany před násilím na 
pracovišti. Jeho síla vyplývá zejména ze silných a etablovaných aktérů (Švédský úřad pro 
pracovní prostředí, Ombudsman pro rovné příležitosti a odborové organizace), kteří mají 
dostatečné kompetence. Dále země disponuje také propracovanými informačními i legisla-
tivními nástroji, které kladou na zaměstnavatele vysoké nároky. Nástroje podporují potřeb-
nou prevenci a vyžadují pravidelný rozvoj kompetencí v této oblasti. Zároveň také v případě 
výskytu šikany poskytují dostatečně účinné nástroje pro ochranu oběti. Stěžejním ustano-
vením je Systematické řízení pracovního prostředí, dle kterého musí zaměstnavatelé vytvá-
řet postupy pro systematickou práci k eliminaci rizik, vzdělávat manažery a zástupce bez-
pečnosti, posuzovat rizika a přijímat opatření ke snížení rizik. Slabinou systému je však 
účinná kontrolní činnost, která je v současnosti ze strany aktérů marginalizována. Riziko lze 
spatřovat také ve svěření velké části odpovědnosti sociálním partnerům, neboť tento stav 
ve svém důsledku může vést k nízké aktivitě v boji proti obtěžování, sexuálnímu obtěžování 
a jiným formám viktimizace na pracovišti.  

Oblast prevence a eliminace násilí na pracovištích není v Německu tak výrazně rozvinuta, 
jako tomu je ve švédském pracovním prostředí. Velkým problémem jsou velmi omezené 
kompetence klíčových aktérů (Spolkový antidiskriminační úřad, Spolkové ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Taktéž systém 
rozvoje kompetencí není rozvinutý, zaměstnanci mají mnohdy značně nízké povědomí 
o možnostech řešení šikany. Problematická je v celém systému zejména nutnost prokázání 
důkazního břemene. Oproti českému prostředí však poskytuje německá občanská a pra-
covní legislativa rozšířenější práva a opatření k nápravě, která najdeme zejména v občan-
ském zákoníku a zákonu o rovném zacházení, který mimo jiné zakazuje viktimizaci ve 
smyslu represálie. Silnou stránkou systému jsou také propracovanější nástroje v oblasti pre-
vence, důležitým pilířem je řízení pracovní integrace a ve veřejné správě pak sehrává důle-
žitou roli Rada zaměstnanců, mezi jejíž obecné úkoly patří povinnost zajistit dodržování pra-
videl, která se vztahují na zaměstnance. Pro vybudování silnějšího systému ochrany před 
násilím by měla být ze strany aktérů poskytnuta právní legitimizace, která by obětem šikany 
na pracovišti poskytla podporu po dobu dlouhých soudních sporů, měly by být posíleny le-
gislativní nástroje odborů a v neposlední řadě by se mělo Německo zaměřit na osvětovou 
a vzdělávací činnost. 

Situace v České republice je ze sledovaných zemí nejslabší, neboť absentuje propracova-
nější systém prevence a eliminace násilí. Problém spočívá v omezených kompetencích i roli 
aktérů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Státní úřad inspekce práce, Veřejný 
ochránce práv, z oblasti NNO Mobbing free institut, z.ú.). Neexistuje zde žádný systém roz-
voje kompetencí v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích ani dostatečně účinné 
nástroje prevence. Setkáváme se zde oproti Švédsku i Německu se slabými legislativními 
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nástroji pro obranu oběti. Sjednání nápravy se často nedaří, neboť SÚIP může v součas-
nosti udělit pouze pokutu. Oběť se může domáhat sjednání práva výlučně v rámci soudního 
řízení, při kterém musí počítat s vysokým rizikem dlouhého řízení a vysokých nákladů. Pro 
samotnou šikanu neexistuje právní vymezení, na oblast je právně nahlíženo optikou diskri-
minace, při jejíž prokázání však čelí oběť ve většině případů slabé důkazní pozici. Zásadním 
problémem ČR je ta skutečnost, že je důkazní břemeno na oběti – prokázat důsledky šikany, 
na rozdíl od jiných sledovaných zemí, kde se musí hodnověrně označený mobber vyvinit. 
Dalším velkým problémem je velmi nízké povědomí o diskriminaci či šikaně jak na straně 
vedoucích pracovníků, tak zaměstnanců, absence řízení lidských zdrojů a nevhodné adap-
tace nových zaměstnanců do pracovního prostředí. Většina zaměstnanců také není sezná-
mena s tím, které aktivity, informace a důkazy jsou právně relevantní. Pro vybudování sil-
ného systému ochrany zaměstnanců před násilím na pracovišti by bylo vhodné v České 
republice rozšířit pravomoci orgánů veřejné správy a do problematiky šikany více zapojit 
sociální partnery a prohloubit osvětovou a vzdělávací činnost, aby se zvýšilo obecné pově-
domí. 
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3. Klíčová doporučení a možná systémová řešení pro české 
prostředí 

V České republice není v současnosti nastaven plně funkční systém prevence a eliminace 
násilí na pracovištích. Šikana je chápána jako součást nebo jednání blízké právnímu insti-
tutu zneužití (subjektivního) výkonu práva, v praxi se využívá zúžené optiky, kdy se na ši-
kanu/násilí/patologické jevy nahlíží prostřednictvím antidiskriminačního zákona. Takovýto 
přístup v důsledku znamená, že oběť se může bránit pouze v těch případech, kdy činnost 
mobbera splňuje podmínky vymezených diskriminačních důvodů, ostatní šikanózní aktivity 
jsou v šedé nepostihnutelné zóně. 

Mezi nejvýznamnější aktéry v předmětné oblasti patří Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, Státní úřad inspekce práce, Veřejný ochránce práv a z oblasti nestátních neziskových 
organizací Mobbing free institut, z.ú. Vyjma SÚIP se všechny tyto organizace výlučně za-
měřují na prevenci prostřednictvím vzdělávání, poradenství a osvěty tématu šikany na pra-
covišti. Přesto je povědomí o možnostech řešení i prevence šikany v České republice mezi 
zaměstnanci velmi nízké. SÚIP se také věnuje poradenství a osvětě tématu a vyjma těchto 
aktivit může v odůvodněných případech ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správ-
ního deliktu. Kontrola se však může v rámci prováděných kontrol pohybovat pouze v oblasti 
platné právní úpravy, tedy zkoumá situace prostřednictvím antidiskriminačního zákona. 

Velkým problémem současného legislativního uchopení oblasti šikany je nutnost prokázat 
existenci diskriminace, resp. šikany, protože zaměstnanec ve většině případů čelí slabé dů-
kazní pozici. Další problém je samotná možnost sjednání nápravy. Pozice inspektorů práce 
je velmi slabá, a i když nalezne pochybení ze strany zaměstnavatele, může SÚIP dle stáva-
jícího právního řádu udělit pouze pokutu, která jde především za zaměstnavatelem, ne za 
iniciátory mobbingu. SÚIP je omezen kapacitně i personálně, čímž se stěžuje proces hlub-
ších kontrol a hledání důkazů v souvislosti se vztahovou patologií. Problémem také zůstává, 
že se doporučení oblastních inspektorátů práce u zaměstnavatelů nemusí projevit a není 
kladen důraz na větší ochranu oběti a další rizika útoků v celkovém procesu kontrol. Oběť 
se může domáhat zjednání práva v rámci soudního řízení, u něhož se však musí vždy za-
stupovat sám (nemůže využít pomoci žádného ze stávajících aktérů, ani bezplatné právní 
pomoci, jelikož z důvodu obráceného důkazního břemene je ve výjimkách), a musí také po-
čítat s pravděpodobně velmi dlouhým soudním řízením a s rizikem vysokých nákladů v pří-
padě prohry. 

V České republice také neexistuje žádný systém rozvoje kompetencí v oblasti prevence 
a eliminace násilí na pracovištích. Obecně panuje velmi nízké povědomí o tom, co je a není 
diskriminace či šikana, stejně tak většina zaměstnanců není seznámena s tím, které aktivity, 
informace a důkazy jsou právně relevantní. Protože právě znalost problematiky je nejefek-
tivnějším z možných preventivních opatření, bylo by více než vhodné, kdyby stát právě 
osvětě věnoval největší pozornost. Navzdory tomu však šikanu zažívá přibližně pětina osob. 

Mezi nejdůležitější doporučení pro rozvoj oblasti prevence a eliminace násilí lze 
zařadit: 
• Rozsáhlá informační kampaň, která pomůže obětem diskriminace či šikany pomoci ori-

entovat se v problematice, zejména pak v právní úpravě a judikatuře. Kampaň by měla 
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být zaměřena na všechny skupiny pracovníků s důrazem na rizikové skupiny: ženy, 
osoby s nižší úrovní vzdělání, nejmladší věkové kategorie. 

• Rozšíření znalosti zaměstnanců, cílit na osvojení schopností identifikovat klíčové infor-
mace, 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. 

• Zvýšení kompetencí klíčových aktérů. Zejména se nabízí švédská cesta: 
• Významně posílit úlohu ombudsmana, jenž může v případě nutnosti také zastupo-

vat oběť při soudním řízení. 
• Zvýšit možnosti SÚIP při kontrolách (rozšíření „vyšetřovacích nástrojů“) spolu s šíří 

sankcí, jež mohou v případě pochybení na straně zaměstnavatele uplatnit. 
• Možnost zastupovat oběť při soudním řízení prostřednictvím odborů. 

• Po vzoru Švédska zavést osvojení povinného pensa základních znalostí jako součástí 
vzdělávání každého pracovníka. 

• Lépe legislativně definovat šikanu/patologické jevy na pracovišti v zákoníku práce, aby 
nebylo nutné nahlížet na problematiku pouze optikou diskriminace. 

• Změnu v dokazování – obrácené důkazní břemeno ležící na mobberovi, nikoliv oběti. 
• Osvětu v problematice adaptace nových zaměstnanců. 
• Řízení lidských zdrojů zejména ve státním sektoru. 
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4. Doporučení k postprojektové podpoře rozvoje kompetencí 
v dané oblasti 

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě, jak prokázala evaluace, přinesl: 
• Zvýšení základního povědomí o problematice násilí na pracovišti díky proškolení zna-

lostí v této oblasti.  
• Zvýšení kompetencí a znalostí o problematice u inspektorů SÚIP, celkem proškoleno 

30 inspektorů.  
• Zvýšení znalostí a kompetencí o problematice u systémových pracovníků (SÚIP, 

MPSV, VOP), celkem proškoleno 6 zástupců těchto subjektů. 
• Zavedení formálních opatření podporujících model důstojného pracoviště v 15 organi-

zacích. Zde se jedná především o zavedení základních prvků důstojného pracoviště do 
stávajících interních dokumentů zapojených subjektů VS, jako jsou například kolektivní 
smlouvy či interní předpisy jednotlivých organizací nebo tvorba či úprava etického ko-
dexu organizace zajištující podporu zdravého pracoviště a ochranu zaměstnanců před 
rizikem (vystavením, hrozbou) násilí. 

• Vytvoření vzdělávacích metodik, díky nimž dochází k zavedení systému vzdělávání zá-
kladních znalostí v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích. Příručky jsou 
jednoduchým průvodcem pro získání těchto dovedností a jsou snadno využitelné pro 
jakýkoliv další subjekt veřejné správy, který by rád své zaměstnance v této oblasti roz-
víjel. Tyto metodiky jsou dostupné online na www.dustojnepracoviste.cz.  

• Rozšíření znalostí o současném stavu prevence a eliminace násilí na pracovištích v ČR 
prostřednictvím analytických zpráv. 

• Evaluační a doporučující zprávy, jejichž předběžné závěry ukazují na úspěšné zvýšení 
kompetencí v oblasti znalostí prevence a eliminace násilí na pracovištích u zapojených 
osob, ale také odhalují přetrvávající nedostatky a rizika pro dlouhodobou udržitelnost. 

I když bylo dosaženo cílů projektu, lze nadále pozorovat v doposud příliš nerozvinutém sys-
tému prevence a eliminace násilí na pracovištích nedostatky, jimž by se bylo vhodné věno-
vat po ukončení projektu, ať už v rámci dalších projektů financovaných z relevantního ev-
ropského dotačního fondu, nebo přímým zařazením dané agendy do činnosti některých 
z významných aktérů (MPSV, SÚIP, VOP).  

Témata, kterým by bylo vhodné dále se věnovat, jsou: 
• Na pracovištích přetrvává absence osob, jež mají téma prevence a eliminace patologic-

kých jevů na starost. Je tak potřebné aktivně podporovat jejich ustanovování a etablo-
vání na pracovištích nejen veřejné správy. Může se jednat o ombudsmany, peer pra-
covníky či důvěrníky, kteří budou mít svou činnost zařazenou mezi běžnou agendu vý-
konu své stávající práce a budou nositeli a případně i řešiteli prevence a eliminace ná-
silí na pracovištích. 

• Zajistit informační podporu pro osoby, jež se v každodenní praxi mají věnovat řešení 
vztahové patologie. Panuje jak nedostatek podkladů, tak i podpůrných materiálů. 

• Zajistit odbornou pomoc obětem šikany / oznamovatelům. 
• Přetrvává markantní nedostatek expertních znalostí z oblasti krizové intervence 
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v oblasti vztahové patologie, řešení šikany a psychologické pomoci. Pracovníci, jež se 
věnují dalšímu šíření znalostí prevence a eliminace patologických jevů, taktéž bojují 
s nulovými zkušenosti s pedagogickou činností. 

• Vytvořit podpůrné, široce dostupné (ideálně online) prostředí, v němž by mohly být jed-
notlivé případy šikany (anonymně) řešeny. 

• Nízká schopnost zaměstnanců veřejné správy úspěšně se vypořádat s krizovými 
aspekty při výkonu své práce, jež jsou úzce spojeny s výskytem vztahové patologie 
(např. tlak veřejnosti, která je čím dál tím víc útočnější, stres a šikana v rámci interních 
vztahů). 

• Nalézt všeobecně veřejně respektované vymezení šikany a postupy při odhalování, šet-
ření i eliminaci. 

• Potřeba osvětové činnosti mezi obecnou pracovní veřejností, aby byly znalosti prevence 
i řešení šikany běžnou součástí znalostí pracovníků v České republice. 
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