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Úvod a cíle zprávy
Zpráva,	 kterou	 čtete,	 je	 analytickým	 výstupem	 projektu	 „Důstojné	 pracoviště	 ve	 veřejné	
správě“.	Cílem	projektu bylo vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje 
kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na praco-
višti a dále implementovat tento systém do praxe.

Projekt	 metodicky	 nastavil	 a	 realizoval	 vzdělávací	 aktivity	 vedoucí	 k	 rozvoji	 kompetencí	
pracovníků	veřejné	správy	(státní	správy	a	samospráv)	–	personalistů,	vedoucích	a	řado-
vých	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	interperso-
nálních	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	je	realizován	na	celém	území	České	republiky.

Cílovou skupinou projektu jsou: 
• 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).

Cílem této zprávy je popsat systém prevence a eliminace násilí na pracovištích 
v České republice, prostřednictvím popisu klíčových aktérů v této oblasti, shrnutí 
nejdůležitějších systémových nástrojů,	včetně	podrobného	právního rozboru a zmapo-
vání současného pojetí rozvoje kompetencí pracovníků v této oblasti.

Významnou	 součástí	 analytického	 textu	 je	 právní	 analýza,	 již	 čtenář	 s	 ohledem	 na	 její 
rozsáhlost	nalezne	v	externí	příloze	tohoto	dokumentu.	Vlastní	text	zprávy	nejprve	přehledně	
popisuje	definice	důležitých	pojmů	spojených	 s	oblastí	 prevence	a	eliminace	násilí,	 a	 to	
optikou	 českého	právního	 řádu,	 dále	 se	 text	 věnuje	analýze	úloh	nejdůležitějších	aktérů	
této	oblasti,	rozboru	dostupných	systémových	nástrojů	a	možnostem,	jež	poskytuje	český	
systém	prevence	a	eliminace	násilí	oběti.	Poslední	analytická	kapitola	se	věnuje	zmapování	
současného	pojetí	rozvoje	kompetencí	pracovníků	v	této	oblasti.	Závěr	je	věnován	krátkému	
shrnutí.
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1. Definice násilí na pracovišti dle legislativy v ČR
(M. Šimečková, M. Štefko, M. Tritová)

Problematika	 násilí	 na	 pracovišti	 zahrnuje	 velké	 množství	 pojmů	 a	 odborných	 termínů,	
z	nichž	se	v	této	kapitole	budeme	podrobně	věnovat	pouze	těm,	jež	se	opírají	a	vycházejí	
ze	stávajícího	českého	právního	řádu.	Pokud	má	čtenář	zájem	o	stručný	přehled	většiny	
důležitých	pojmů	užívaných	v	souvislosti	s	násilím	na	pracovišti,	odkazujeme	jej	na	výstup	
projektu	„Zpráva	o	reálném	stavu	násilí	na	pracovištích	v	České	republice“.	Tato	kapitola	
vychází	zejména	z	právní	analýzy,	která	byla	zpracována	externími	odborníky	a	která	 je	
přílohou	1	této	zprávy.

Český	právní	řád	blíže	nedefinuje	v	praxi	nejužívanější	pojmy,	 jako	jsou	šikana,	mobbing	
a	násilí	na	pracovišti.	Pokud	dojde	k	násilí	na	pracovišti,	je	oběť	nucena	se	při	domáhání	
se	 svých	 práv	 opírat	 o	 subsidiární	 právní	 normy.	 Nejpoužívanějšími	 právními	 normami	
v	tomto	ohledu	jsou:	antidiskriminační	zákon	(zákon	č.	198/2009	Sb.),	zákoník	práce	(zákon	
č.	262/2006	Sb.),	občanský	zákoník	(zák.	č.	89/2012	Sb.),	zákon	o	některých	přestupcích	
(zákon	č.	251/2016	Sb.),	zákon	o	státní	službě	(zák.	č.	234/2014	Sb.),	Ústava	(zákon	č.	
1/1993	Sb.)	a	Listina	základních	práv	a	svobod	(zákon	č.	2/1993	Sb.)	a	případně	 trestní	
zákoník	 (zákon	č.	40/2009	Sb.).	Pro	pracovníky	veřejné	správy	 je	dále	závazný	zákon	o	
úřednících	územních	samosprávných	celků	(zákon	č.	312/2002	Sb.)	a	zákon	o	státní	službě	
(zákon.	č.	234/2014	Sb.).	

V	českém	právním	řádu	je	šikana	chápána	jako	součást nebo jednání blízké právnímu 
institutu zneužití (subjektivního)	 výkonu	 práva.	 Jak	 podrobně	 rozebírá	 ve	 svém	 stano-
visku,	docent	Štefko.	(Příloha	1,	kapitola	5):

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.	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.	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	subjektiv-
ního	práva	realizuje	subjektivní	právo	bez	skutečného	nebo	alespoň	nepatrného	zájmu	na	
jeho	výkonu.	Úmysl	působit	škodu	není	rozhodující.	

Z	uvedeného	je	tedy	nutno	vyzdvihnout	naposledy	zmíněný	příklad,	který	je	v	odborné	litera-
tuře	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.“	Tento	poznatek	 lze	podpořit	 též	zahraniční	 litera-
turou,	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.	Bürgerli-
ches	Gesetzbuch.	14.	vydání.	München:	C.	H.	Beck,	2011,	komentář	k	§	242;	či	Schwab,	D.	
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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).

Absence	jasného	vymezení	a	přesného	popsání	násilí	na	pracovišti	(resp.	šikany)	v	praxi	
vede	k	tomu,	že	je	nejčastěji	nahlíženo	na	šikanózní	jednání	optikou	diskriminace.	I	když	
šikana	často	vzniká	i	z	jiných	než	diskriminačních	důvodů,	je	právě	antidiskriminační	zákon	
jedním	z	mála,	jež	alespoň	částečně	problematiku	násilí	na	pracovišti	pokrývá.	Za diskrimi-
naci se pak dle antidiskriminačního zákona považuje takové rozlišování nebo znevý-
hodňování, 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. 
Právní	 předpisy	 ukládají	 zaměstnavateli	 v	 souvislosti	 s	 prosazováním	 zákazu	 diskrimi-
nace	řadu	povinností.	Zaměstnavatel	 je	 jednak	povinen	při	úpravě	pracovních	podmínek,	
odměňování,	 péče	 o	 zaměstnance	 (např.	 u	 odborné	 přípravy	 nebo	 povyšování	 zaměst-
nanců),	ale	také	při	propouštění	zaměstnanců	přihlížet	k	jejich	pracovní	výkonnosti,	schop-
nostem	a	všem	dalším	okolnostem	souvisejícím	s	výkonem	práce.	Zaměstnavatel naopak 
nesmí zaměstnance zvýhodňovat či znevýhodňovat pro rasu, etnický původ, národ-
nost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, 
světový názor, těhotenství, mateřství, otcovství, pohlavní identifikaci, barvu pleti, 
jazyk, sociální původ, majetek či jiné postavení nebo státní příslušnost. Podstatou	
diskriminace	je	určité	odlišné	či	rozdílné	zacházení	se	zaměstnancem	(tj.	nositelem	diskri-
minačního	znaku),	s	cílem	zamezit	zvýhodňování	či	znevýhodňování	jedinců	podle	charak-
teristik	stereotypně	připisovaných	skupině,	za	 jejíž	příslušníky	 jsou	považováni.	K diskri-
minaci 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).	Diskriminací	není	rozdílné	zachá-
zení	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	povin-
nostem	spojeným	se	zaměstnáním	nebo	povoláním	nezbytná,	nebo

• pro	řádný	výkon	zaměstnání	nebo	povolání	potřebné	odborné	vzdělávání,	které	je	nepři-
měřeně	dlouhé	vzhledem	k	datu,	ke	kterému	osoba	ucházející	se	o	zaměstnání	nebo	
povolání	dosáhne	důchodového	věku	podle	zvláštního	zákona.

Česká	 judikatura	 rozlišuje	 tzv.	 přímou a nepřímou diskriminaci. 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.	Základními	znaky	nepřímé	diskrimi-
nace	jsou	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.

Podrobnější	rozbor	opět	čtenář	nalezne	v	analýze	Tritové	v	příslušné	kapitole	(Příloha	1).

V	 antidiskriminačním	 zákonu	 je	 definována	 odpovědnost	 zaměstnavatele	 za	 definované	
formy	diskriminace,	 jimiž	 jsou	 tolerování	či	 trpění	obtěžování nebo sexuálního obtěžo-
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vání, pronásledování či pokyn a navádění k diskriminaci zaměstnance	při	výkonu	práce	
či	v	přímé	souvislosti	s	ním.	

1. Obtěžování je	nežádoucí	chování	související	s	antidiskriminačními	znaky
• jehož	záměrem	nebo	důsledkem	je	snížení	důstojnosti	osoby	a	vytvoření	zastrašují-

cího,	nepřátelského,	ponižujícího,	pokořujícího	nebo	urážlivého	prostředí,	nebo
• které	může	být	oprávněně	(objektivně)	vnímáno	jako	podmínka	pro	rozhodnutí	ovliv-

ňující	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).	

2. 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.

3. Pronásledováním	se	rozumí	nepříznivé	zacházení,	postih	nebo	znevýhodnění,	k	němuž	
došlo	v	důsledku	uplatnění	práv	podle	Antidiskriminačního	zákona.

4. Pokynem k diskriminaci se	rozumí	chování	osoby,	která	zneužije	podřízeného	posta-
vení	druhého	k	diskriminaci	 třetí	osoby.	Naváděním	k	diskriminaci	se	rozumí	chování	
osoby,	 která	 druhého	 přesvědčuje,	 utvrzuje	 nebo	 podněcuje,	 aby	 diskriminoval	 třetí	
osobu.

Odpovědnost	zaměstnavatele	za	porušení	zákazu	diskriminace	je	objektivní	(tj.	bez	zřetele	
na	zavinění).	Nezajištění	rovného	zacházení	se	všemi	zaměstnanci	je	správní	delikt,	respek-
tive	přestupek	dle	ustanovení	§	11	a	24	zákona	č.	251/2005	Sb.,	o	inspekci	práce,	ve	znění	
pozdějších	předpisů.	
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2. Aktéři v oblasti prevence a eliminace násilí 
na pracovištích
(M. Šimečková)

1 MPSV. Koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015-2015 [online]. MPSV, 2015 [Cit. 12. 
9. 2019]. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/koncepce-ministerstva-prace-a-socialnich-
-veci-pro-obdobi-2015_2017-s-vyhledem-do-roku-2020

Absence	přímého	vymezení	pojmů	násilí/šikany	na	pracovišti	determinuje	a	značně	 limi-
tuje	roli,	povahu	a	kompetence	aktérů	v	oblasti	prevence	a	eliminace	násilí	na	pracovištích	
v	České	republice.	Za	klíčové	aktéry	této	oblasti	lze	považovat:
• Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	České	republiky
• Státní	úřad	inspekce	práce
• Veřejného	ochránce	práv
• Mobbing	free	institut

V	následujících	 řádcích	se	podrobně	věnujeme	popisu	 těchto	aktérů,	základní	 informace	
shrnuje	obrázek	č.	1.

Obrázek 1: Aktéři v oblasti násilí na pracovišti dle typů nástrojů, jež mohou ovlivnit

Zdroj:	 Vlastní	zpracování
Pozn.:	 × symbol	značí,	že	daná	organizace	má	potenci	ovlivnit	tento	typ	nástroje	

a	prostřednictvím	tohoto	nástroje	působí	na	systém	prevence	a	eliminace	
násilí	v	ČR

1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
V	gesci	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	ČR	(dále	„MPSV“)	 je	dlouhodobá podpora 
účinné obrany proti šikaně.	Záměry	MPSV	v	oblasti	prevence	a	eliminace	násilí	na	praco-
višti	jsou	deklarované	v	Koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015–2017, 
s výhledem do roku 20201	(dále	jen	„Koncepce“),	podle	které	má	MPSV	pro	oblast	veřejné	
správy	 „prosazovat	 zvýšení	 kvality,	 efektivity	 a	 transparentnosti,	 racionalizaci	 pracovních	
procesů	a	postupů	v	resortu	zároveň	se	snížením	nákladů	na	její	výkon	(…)“,	viz	bod	3.1	
Koncepce.	 Základní	 strategické	 ukotvení	 projektu	 však	 tkví	 v	 bodě	 3.4	Bezpečný	 výkon	

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-pro-obdobi-2015-2017-s-vyhledem-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-pro-obdobi-2015-2017-s-vyhledem-do-roku-2020
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práce:	„Prioritami v působnosti MPSV jsou prevence, tvorba a podpora preventivních opat-
ření v oblasti bezpečného výkonu práce (…) a předcházení rizikům, která vznikají např. při 
násilí a obtěžování na pracovišti,“ a „Záměrem rezortu v oblasti předcházení riziku nežádou-
cích jevů spojených s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti je poskytnout zaměst-
navatelům, zaměstnancům a jejich zástupcům na všech úrovních rámec pro výkon činností 
zaměřených na rozpoznávání, předcházení a vypořádávání se s problémy, které vyvolává 
např. pracovní tlak, obtěžování a násilí na pracovišti, dále zvýšit kompetence zaměstnava-
telů, zaměstnanců a jejich zástupců v dané problematice a povědomí o ní a posílit realizo-
vatelnost těchto opatření prostřednictvím optimální zákonné úpravy.“ 

MPSV	 podporuje	 obranu	 proti	 šikaně	 prostřednictvím	 legislativních,	 administrativních	
a	informačních	nástrojů	(obr.	č.	1).	MPSV	administruje	oblast	prostřednictvím	řízení	činnosti	
Státního	 úřadu	 inspekce	 práce,	 v	 jehož	 kompetenci	 je	 nejen	 kontrola	 dodržováni	 povin-
ností	plynoucích	z	pracovněprávních	předpisů	včetně	antidiskriminačního	zákona	a	před-
pisů	o	bezpečnosti	a	ochraně	zdraví	při	práci,	ale	také	prevence	negativních	jevů	vyskytují-
cích	se	na	pracovištích.	V	gesci	MPSV	je	také	tvorba	právních	předpisů	týkajících	se	oblasti	
prevence	a	eliminace	násilí	na	pracovištích.

2) Státní úřad inspekce práce
Státní	úřad	inspekce	práce	(dále	„SÚIP“)	a	osm	oblastních	inspektorátů	práce2	jsou	orgány	
státní	správy	velmi	významně	ovlivňující	oblast	prevence	a	eliminace	násilí	na	pracovištích	
v	České	republice3.	SÚIP	 je	 řízen	Ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí.	Kromě kontrol 
patří k základním úkolům SÚIP i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová 
činnost.	Činnost	SÚIP	a	inspektorátů	se	řídí	zákonem	č.	251/2005	Sb.,	o	inspekci	práce.	
SÚIP	se	snaží	primárně	předcházet	negativním	jevům,	ne	působit	represivně,	i	když	jsou	to	
právě	orgány	inspekce,	které	v	odůvodněných	případech	mohou	ukládat	pokuty	za	spáchání	
přestupku	nebo	správního	deliktu.

Oblast	násilí	na	pracovišti	spadá	v	rámci	kontrolní	činnosti	SÚIP	pod	rovné	zacházení	a	odmě-
ňování	zaměstnanců	a	zákaz	diskriminace4.	SÚIP	přistupuje	k	problematice	se	zvláštním	
zřetelem	a	s	ohledem	k	předmětu	patří	provádění	těchto	kontrol	k	jedněm	z	nejspecifičtěj-
ších.	Tato	problematika	tvoří	zhruba	7	%	všech	podnětů	(celkem	286	podnětů)5.	Podněty	
z	většiny	poukazují	právě	na	„šikanu“	na	pracovišti	(mobbing	či	bossing)	nebo	jinou	formu	
jednání	 zaměstnavatele,	 kdy	 zaměstnancům	 nejsou	 vytvářeny	 na	 pracovišti	 uspokojivé	
pracovní podmínky.

Postup	šetření	této	oblasti	je	následující6.	Nejprve	SÚIP	každý	z	obdržených	podnětů	vyhod-
nocuje	a	informuje	podatele	o	jeho	možnostech,	stejně	jako	o	možnostech	orgánů	inspekce	
práce	v	dané	věci.	Součástí	tohoto	procesu	je	případné	poradenství	pro	podatele.	Orgány	

2 Jedná se o: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlo-
varský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský 
kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj

3 Základní údaje [online]. Státní úřad inspekce práce, ©2020. [Cit. 7. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.suip.
cz/o-nas/zakladni-udaje/

4 SÚIP. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2018 [online]. SÚIP, 2019 [Cit. 8. 10. 2019]. 
Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vy-
sledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf

5 Číslo uváděno za rok 2018.
6 SÚIP. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2018 [online]. SÚIP, 2019 [Cit. 8. 10. 2019]. 

Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vy-
sledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf

http://www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/
http://www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/
http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
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inspekce	se	v	rámci	komunikace	s	podatelem	snaží	získat	také	co	nejpodrobnější	informace,	
tak	aby	mohly	vést	co	nejúčelnější	šetření.	Velkým	úskalím	šetření	je	povinnost	zachování	
mlčenlivosti,	která	sice	chrání	zaměstnance	zejména	v	případech	strachu	ze	ztráty	zaměst-
nání,	zároveň	je	však	významnou	bariérou	při	samotném	šetření.	V	případě,	že	inspektor	
není	podatelem	podnětu	zbaven	zákonné	povinnosti	mlčenlivosti,	na	což	má	podatel	plné	
právo,	nemůže	se	inspektor	při	kontrole	konkrétně	dotazovat	na	jeho	pracovněprávní	vztah	
u	zaměstnavatele	a	s	tím	související	skutečnosti.	

Samotné	provedení	kontrol	a	jejich	závěrů	vychází	primárně	z	písemných	dokladů,	které	jsou	
poskytnuty	samotným	zaměstnavatelem,	což	představuje	jeden	z	dalších	limitů	pro	úspěšné	
zjištění	skutečností,	neboť	v	případech	možného	nerovného	zacházení	v	oblasti	pracovních	
podmínek	často	neexistují	o	případném	protiprávním	jednání	na	pracovišti	žádné	písemné	
doklady.	Proto	se	při	tomto	typu	kontrol	zjišťují	skutečnosti	dotazováním	jak	zaměstnavatele,	
tak	zaměstnanců	daného	pracoviště.	Získání	relevantních	a	pravdivých	informací	 je	však	
často	omezeno	obavou	zaměstnanců	z	následků,	pokud	by	informovali	otevřeně	inspektora	
o	nedostatcích	na	pracovišti.	I	když	je	v	tomto	případě	využíváno	oprávnění	dotazovat	se	
zaměstnanců	bez	přítomnosti	dalších	fyzických	osob,	často	nastává	důkazní	nouze.

3) Veřejný ochránce práv
Veřejný	ochránce	práv	(dále	„VOP“)	poskytuje pomoc obětem diskriminace, do čehož 
také spadá oblast násilí na pracovišti. Jeho činnost jako tělesa pro rovné zacházení 
stojí na 3 pilířích: informovat, vzdělávat a pomáhat7.	Svou	činností	tedy	ovlivňuje	a	tvoří	
administrativní,	legislativní	a	především	informační	nástroje.

Hlavní	aktivitou	VOP	je	informační	a	vzdělávací	podpora.	VOP	provádí	výzkumy	týkající	se	
otázek	 souvisejících	 s	 problematikou	 diskriminace.	Dále	 vzdělává	 prostřednictvím	 tema-
tických	seminářů,	workshopů	a	tréninků	určených	neziskovým	organizacím,	státní	správě,	
zaměstnavatelům	a	poskytovatelům	služeb.	VOP	také	ve	spolupráci	s	Právnickou	fakultou	
Masarykovy	univerzity	vede	Kliniky	antidiskriminačního	práva	–	výuku	pro	studenty	studij-
ního	oboru	Právo	a	právní	věda.

VOP	 také	 poskytuje	 poradenství	 pro	 oběti	 diskriminace.	 Každá	 osoba	 má	 právo	 se	 na	
ochránce	bezplatně	obrátit	se	svým	problémem	souvisejícím	s	diskriminací.	VOP	se	zabývá	
přímou	i	nepřímou	diskriminací	a	posuzuje	případ	vždy	z	právního	hlediska.	Obětem	navrhne	
další	postup8.	VOP	spolupracuje	při	poskytování	metodické	pomoci	s	neziskovou	organizací	
Pro	bono	aliance,	která	může	zprostředkovat	bezplatnou	právní	pomoc	nemajetným	obětem	
diskriminace.	Podrobně	postup	práce	VOP	popisuje	obrázek	č.	2.	Největším	úskalím	je	vždy	
získání	dostatečných	důkazů,	kterými	mohou	být	e-maily,	nahrávky	či	svědci.	Nejčastěji	se	
VOP	setkává	s	případy,	kdy	je	namítáno	obtěžování	z	důvodu	věku	či	pohlaví.

VOP	také	vydává	doporučení,	jež	se	týkají	konkrétních	projevů	diskriminace	ve	společnosti	
a	obsahují	 doporučení,	 jak	 se	 takového	 jednání	 vyvarovat.	Tato	doporučení	 jsou	určena	
široké	veřejnosti.	Dále	VOP	vydává	stanoviska,	která	mají	stejný	účel	jako	doporučení,	jsou	
však	určena	odborné	veřejnosti.

VOP	také	využívá	možnosti	připomínkovat	návrhy	právních	předpisů,	případně	jiné	mate-
riály	předkládané	Vládě	ČR	a	touto	cestou	může	také	ovlivnit	podobu	zákonů	týkajících	se	

7  Diskriminace [online]. Kancelář veřejného ochránce práv, ©2020. [Cit. 10. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.
ochrance.cz/diskriminace/

8  V rámci úkolu, který ochránci ukládá ustanovení § 21b písm. a), ochránce poskytuje metodickou pomoc obětem 
diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace.

https://www.ochrance.cz/diskriminace/
https://www.ochrance.cz/diskriminace/
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oblasti	násilí	na	pracovišti.

Obrázek 2: Postup práce veřejného ochránce práv

Zdroj:	 Postup práce veřejného ochránce práv	 [online].	 Kancelář	 veřejného	
ochránce	 práv,	 ©2020.	 [Cit.	 10.	 10.	 2019].	 Dostupné	 z:	 https://www.
ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/jak-postupujeme/

https://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/jak-postupujeme/
https://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/jak-postupujeme/
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4) Mobbing free institut
Je	nestátní	nezisková	organizace9,	která	se	dlouhodobě	věnuje	vztahové	patologii	na	praco-
višti	a	osvětě	v	 této	oblasti.	Organizace	poskytuje firmám i jednotlivcům poradenství 
a vzdělávání, vytvořila řadu inovativních řešení krizových komunikací.	Jejím	cílem	je	
informování	veřejnosti	o	problematice	prostřednictvím	médií	a	osvětových	aktivit,	jako	jsou	
například:
• Proškolování	pracovníků	ve	firmách.
• Edukace	vedoucích	pracovníků	a	pracovníků	personálních	oddělení.
• Školení	a	certifikace	mobbing	free	expertů	a	poradců.
• Workshopy,	semináře,	webináře,	školení,	tréninky	pro	oběti	i	firemní	management.
• Osvěta	na	středních	i	vysokých	školách.
• Regionální	roadshow.
• Spolupráce	s	knihovnami	–	přednášky.

V	oblasti	prevence	a	eliminace	násilí	na	pracovišti	působí	i	další	aktéři,	jejichž	vliv	je	výrazně	
méně	 silný	 a	 cílí	 zejména	 na	 zlepšení	 informovanosti	 veřejnosti	 a	 pracovníků	 v	ČR.	Ve	
snaze	zlepšit	informovanost	pracovníků	jsou	dlouhodobě	aktivní	odbory.	Odborové	zastou-
pení	 je	 však	 v	 České	 republice	 nízké,	 dle	 Výzkumného	 ústavu	 práce	 a	 sociálních	 věcí	
měly	odborové	organizace	v	roce	2018	zhruba	506	000	členů10,	což	představuje	přibližně	
12	%	zaměstnanců11.	Za	zmínku	v	tomto	ohledu	stojí	Českomoravská	konfederace	odbo-
rových	svazů,	největší	odborová	centrála	v	ČR,	která	v	posledních	letech	realizuje	vzdělá-
vání	v	oblasti	násilí	na	pracovišti.	Dalšími	subjekty,	které	se	podílejí	na	informování	laické	
i	odborné	veřejnosti,	jsou	univerzity.	Z	nich	v	této	oblasti	nejvýznamněji	působí	Univerzita	
Palackého		v	Olomouci,	katedra	psychologie,	jež	se	dlouhodobě	věnuje	výzkumu	šikany	na	
pracovištích	v	ČR.

9  O nás [online]. Mobbing free institut, ©2016–2020. [Cit. 10. 10. 2019]. Dostupné z: https://mobbingfreeinsti-
tut.cz/o-nas/

10  REDAKCE Aktual24.cz. Odborářů přibývá, někteří kopou za zaměstnance, jiní sami za sebe. Aktual24.cz [online]. 
Scandal Republic s.r.o., ©2020. [Cit. 10. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.aktual24.cz/zpravy/10554-odbo-
raru-pribyva-nekteri-kopou-za-zamestnance-jini-sami-za-sebe

11  V České republice je přibližně 4,1 milionu zaměstnanců. ČSÚ. Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční 
mzda [online]. ČSÚ, 2019 [Cit. 10. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91606457/11002419q221.pdf/7bba7f94-ba1f-4836-82c5-e83d9dcf43bf?versi-
on=1.0

https://mobbingfreeinstitut.cz/o-nas/
https://mobbingfreeinstitut.cz/o-nas/
https://www.aktual24.cz/zpravy/10554-odboraru-pribyva-nekteri-kopou-za-zamestnance-jini-sami-za-sebe
https://www.aktual24.cz/zpravy/10554-odboraru-pribyva-nekteri-kopou-za-zamestnance-jini-sami-za-sebe
https://www.czso.cz/documents/10180/91606457/11002419q221.pdf/7bba7f94-ba1f-4836-82c5-e83d9dcf43bf?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91606457/11002419q221.pdf/7bba7f94-ba1f-4836-82c5-e83d9dcf43bf?version=1.0
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3. Nástroje prevence a eliminace násilí na pracovištích
(M. Šimečková, M. Tritová, M. Štefko)

12  O nás [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ©2019. [Cit. 11. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.
dustojnepracoviste.cz/o-nas

3.1. Legislativní nástroje
(M. Šimečková, M. Tritová, M. Štefko)

V rámci českého právního řádu není žádný zákon výlučně věnován oblasti šikany, 
mobbingu či násilí na pracovišti, je tak nutné opírat se o subsidiární právní normy. 
Nejčastěji	využívanou	normou	je	v	tomto	ohledu	Antidiskriminační	zákon	(zákon	č.	198/2009	
Sb.).

Dále	 se	 vychází	 z	 norem:	 zákoník	 práce	 (zákon	 č.	 262/2006	 Sb.),	 občanský	 zákoník	
(zák.	 č.	 89/2012	Sb.),	 zákon	o	 některých	 přestupcích	 (zákon	 č.	 251/2016	Sb.),	 zákon	o	
státní	službě	(zák.	č.	234/2014	Sb.),	Ústava	(zákon	č.	1/1993	Sb.)	a	Listina	základních	práv	
a	svobod	(zákon	č.	2/1993	Sb.)	a	případně	trestní	zákoník	(zákon	č.	40/2009	Sb.),	zákon	o	
úřednících	územních	samosprávných	celků	(zákon	č.	312/2002	Sb.)	a	zákon	o	státní	službě	
(zákon.	č.	234/2014	Sb.).	

Podrobný	popis	všech	legislativních	nástrojů	obsahuje	externě	zpracovaná	právní	analýza,	
tato	je	s	ohledem	na	svou	rozsáhlost	samostatnou	přílohou	analytické	zprávy	(Příloha	1	–	
Právní	 analýza	 zpracovaná	Markétou	Tritovou	 obsahující	 stanovisko	 doc.	 JUDr.	Martina	
Štefka,	Ph.D.)

3.2. Administrativní nástroje
(M. Šimečková)

Česká republika nedisponuje zásadními administrativními nástroji.	Oblast	prevence	
a	eliminace	násilí	na	pracovišti	spadá	do	gesce	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	ČR,	které	
v	 administrativní	 rovině	 působí	 zejména	 prostřednictvím	Státního	 úřadu	 inspekce	 práce,	
který	je	ministerstvem	řízen	a	jenž	mimo	osvětu	a	poradenství	provádí	kontroly	a	v	odůvod-
něných	případech	ukládá	pokuty	za	spáchání	přestupku	nebo	správního	deliktu.	Oblast	také	
ovlivňují	doporučení	a	stanoviska	vydávané	Veřejným	ochráncem	práv.	Zatímco	doporučení	
jsou	určena	široké	veřejnosti	a	týkají	se	konkrétních	projevů	diskriminace,	stanoviska	jsou	
se	stejným	účelem	určena	odborné	veřejnosti.

3.3. Informační nástroje
(M. Šimečková)

Významnými informačními nástroji jsou v oblasti prevence a eliminace násilí na 
pracovišti vzdělávací a osvětové projekty.	Níže	se	zmiňují	nejvýznamnější	z	nich:

1) Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě
Projekt12	 byl	 realizovaný	Ministerstvem	práce	a	 sociálních	 věcí	 (nejprve	Fondem	dalšího	
vzdělávání)	v	letech	2017–2020.	Projekt	usiloval	o	zavedení	a	otestování	systému	rozvoje	
kompetencí	pracovníků	veřejné	správy	v	oblasti	ochrany	před	násilím	na	pracovišti	prostřed-
nictvím	 inovativního	konceptu	důstojného	pracoviště,	s	cílem	dosáhnout	kvalitnější	práce	

https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas
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s	lidskými	zdroji,	profesionálnějšího	výkonu	práce,	lepší	komunikace	a	vyšší	důvěry	uvnitř	
i	vně	organizace	a	samozřejmě	účinně	eliminovat	a	bránit	násilí	na	pracovištích.	

2) Projekt Důstojná práce v České republice
V	roce	2014	byl	tento	projekt13	realizován	Unií	zaměstnavatelských	svazů.	Cílem	projektu	
financovaného	 z	 Norských	 fondů	 bylo	 „prezentovat	 téma	 důstojné	 práce	 (decent	 work)	
v	 České	 republice	 a	 vyvolávat	 celospolečenskou	 diskusi	 na	 téma	 práce,	 pracovních	
podmínek,	vztahu	člověka	a	práce	a	vize	nové	kvality	práce	pro	21.	století.“	V	rámci	projektu	
byl	 vytvořen	 tematický	 webový	 portál,	 realizována	 byla	 společenská	 kampaň	 zaměřená	
na	představení	konceptu	decent	work.	Pro	zaměstnavatele	měl	být	vytvořen	manuál,	 jak	
přenést	 a	 v	 praxi	 realizovat	 koncepty	 důstojné	 práce.	 Projekt	 byl	 realizován	 v	 horizontu	
pouze	několika	měsíců,	jeho	přínos	lze	chápat	zejména	v	představení	základních	principů	
důstojné	práce	(potažmo	důstojného	pracoviště)	dle	metodiky	ILO.	K	praktické	implemen-
taci,	sdílení,	přenosu	dobré	praxe	ani	systemizovanému	uchopení	už	však	v	rámci	projektu	
nedošlo.	Webový	portál	není	v	současnosti	dokončen	a	neplní	účel,	pro	nějž	byl	stvořen.

3) Projekt Posilování sociálního dialogu – prevence násilí na pracovišti
Projekt14	probíhal	v	letech	2010–2012	a	byl	předložený	Českomoravskou	konfederací	odbo-
rových	svazů	(ČMKOS)	ve	spolupráci	s	Konfederací	zaměstnavatelských	a	podnikatelských	
svazů	ČR	(KZPS),	Odborovým	svazem	zdravotnictví	a	sociální	péče	a	Unií	zaměstnavatel-
ských	svazů	ČR.	Tento	projekt	cílil	na	zaměstnance	ve	zdravotnictví	a	sociálních	službách,	
kde	měl	pomocí	posílení	sociálního	dialogu	reagovat	a	preventivně	působit	na	stres	a	násilí	
na	 pracovišti.	 Cílem	 bylo	 vytvoření	 vzdělávacích	 programů	 pro	 zaměstnance	 v	 oblasti	
prevence	násilí	na	pracovišti,	návrhu	organizačních	opatření	a	vytvoření	zásahových	týmů	
odborníků	schopných	poskytnout	pomoc	při	vzniku	incidentu.	V	rámci	realizace	bylo	usku-
tečněno	40	vzdělávacích	kurzů,	na	které	však	nenavazuje	další	udržitelná	aktivita.	

4) Projekt Prevence násilí od třetí strany v Praze
Tento	projekt	financovaný	z	Norských	fondů	částečně	navazuje	na	model	posilování	soci-
álního	dialogu,	který	se	soustředil	na	případy	násilí	proti	zaměstnancům	ve	zdravotnictví	
a	 sociálních	 službách	 v	 Praze	 ze	 strany	 klientů,	 pacientů	 či	 rodinných	 příslušníků	 (třetí	
strany).	 Také	 tento	 projekt	 si	 vytknul	 za	 cíl	 vzdělávací	 aktivity	 a	 vytvoření	 preventivních	
týmů,	přičemž	se	zaměřoval	pouze	na	hlavní	město	ČR	a	pouze	na	násilí	od	třetích	stran.

5) Projekt Well-being and occupational safety and health in central gover-
nment administration: Tackling psychosocial risks at work

Projekt15	realizovaný	Evropskou	komisí	a	financovaný	z	jejích	prostředků	probíhal	v	období	
leden	2015	–	květen	2017	a	zaměřil	se	na	psychosociální	rizika	v	zaměstnání.	Výstupem	
projektu	byla	příručka,	která	pojednává	o	dobrých	příkladech	z	praxe	členských	států	v	před-
cházení	a	řízení	psychosociálních	rizik	v	zaměstnání,	návod	na	správné	používání	dotaz-
níků,	odhalování	a	hodnocení	psychosociálních	rizik	v	zaměstnání	a	krátký	instruktážní	film.	

13  Důstojná práce v ČR [online]. Unie zaměstnavatelských svazů ČR, ©2020. [Cit. 7. 11. 2019]. Dostupné z:  htt-
ps://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/dustojna-prace-v-cr

14  Projekt ESF „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pra-
covištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“ [online]. ČMKOS, ©2020. [Cit. 
11. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.cmkos.cz/obsah/282/projekt-esf-posilovani-socialniho-dialogu-preven-
ce-nasili-na

15  Well-being and occupational safety & health (OSH) in central government administrations: tackling psychoso-
cial risks at work [online]. Evropská komise, 2017. [Cit. 11. 11. 2019]. Dostupné z:  https://www.fonction-pub-
lique.gouv.fr/files/files/europe_et_international/EN_Executive_summary.pdf

https://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/dustojna-prace-v-cr
https://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/dustojna-prace-v-cr
https://www.cmkos.cz/obsah/282/projekt-esf-posilovani-socialniho-dialogu-prevence-nasili-na
https://www.cmkos.cz/obsah/282/projekt-esf-posilovani-socialniho-dialogu-prevence-nasili-na
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/europe_et_international/EN_Executive_summary.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/europe_et_international/EN_Executive_summary.pdf
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Jádrem	 realizace	byly	dva	odborné	semináře,	první	 zaměřený	na	digitalizaci	 pracovního	
prostředí	 a	 vliv	 nových	 technologií	 na	 psychosociální	 rizika,	 druhý	 zejména	 na	 (externí)	
násilí	ze	strany	třetích	osob.

Mimo	projektovou	podporu	informovanosti	v	oblasti	prevence	a	eliminace	násilí	na	praco-
vištích	 je	 ještě	 potřebné	 zmínit	 výzkumné	 aktivity	 v	 této	 oblasti.	 Významným	 je	 výzkum	
projektu	Mobbing	jako	rafinovaná	forma	agrese	na	pracovišti16,	který	byl	realizován	v	letech	
2015–2018	 Univerzitou	 Palackého	 v	 Olomouci	 z	 financí	 poskytnutých	 Grantovou	 agen-
turou	ČR.	Cílem	projektu	bylo	vyplnit	existující	mezeru	ve	znalostech	dané	problematiky	
v	ČR,	„popsat	a	psychologicky	analyzovat	výskyt,	způsoby	projevu	a	nejčastější	psychické	
důsledky	mobbingu	v	zaměstnání	v	ČR.“	Dotazováni	byli	pracovníci	s	různými	sociodemo-
grafickými	charakteristikami,	aby	bylo	zajištěno	optimální	pokrytí	cílové	populace.	Výsledky	
tohoto	šetření	mohou	poskytnout	cenné	informace	o	výskytu	a	projevech	násilí	na	pracovišti	
v	ČR	z	pohledu	samotných	pracovníků.	

V	 současnosti	 jediná	 opakovaná,	 a	 tudíž	 srovnatelná	 jsou	 šetření	 realizovaná	 výzkum-
nými	agenturami	Data	Collect,	GfK	Czech	a	STEM/MARK	pod	vedením	Barbory	Večerkové	
coby	autorky	šetření.	Tyto	průzkumy	mají	charakter	základního	monitoringu	daného	tématu	
v	rámci	obecné	reprezentativní	populace.

16  Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti [online]. STARFOS, ©2020. [Cit. 11. 11. 2019]. Dostupné 
z: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA15-18469S

https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA15-18469S
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4. Obrana oběti a nedostatky platné právní úpravy 
diskriminace a šikany na pracovišti
(M. Šimečková, M. Tritová, M. Štefko)

V	případě,	že	se	člověk	stane	obětí	či	svědkem	násilí	na	pracovišti,	lze	se	značnou	simpli-
fikací	a	s	požadavkem	individuální	diference	doporučit	následující	postup	řešení	případu:

Nejprve	by	se	měl	jedinec	pokusit	řešit situaci přímo na svém pracovišti a	využít	insti-
tutu	stížnosti dle	Zákoníku	práce,	 kterou	by	 se	dle	 zákona	 zaměstnavatel	měl	 zabývat,	
a	žádat	sjednání	práva	na	pracovišti.	Zároveň	by	měl	požádat	o	pomoc	svého	nadřízeného,	
nebo	jinou	osobu	reprezentující	zaměstnavatele,	například	požádat	o	pomoc	podnikového	
či	oborového	ombudsmana	(v	případě	státního	zaměstnance	ve	služebním	poměru	je	též	
možnost	 obrátit	 se	 na	prošetřovatele).	Může	 se	 také,	 v	 případě,	 že	 je	 v	 jeho	organizaci	
zřízena,	obrátit	na	odborovou	organizaci,	která	mu	může	poskytnout	základní	poradenství	
a	pomoc	při	řešení	takové	situace.	Tato	cesta,	pokud	je	úspěšná,	představuje	nejjednodušší	
a	nejrychlejší	řešení.

V	případě,	že	zaměstnavatel	nevyslyší	prosby	o	pomoc	a	nebude	se	žádostí	dostatečně	
zabývat,	musí	jedinec	využít	externí	pomoci.	Je	vhodné	požádat o radu a pomoc nezis-
kové organizace,	zabývající	se	problematikou	šikany	na	pracovišti,	případně	se poradit 
s právníkem	erudovaným	v	této	oblasti.	Pokud	situace	a	druh	škodlivého	chování	ze	strany	
mobbera	 spadá	pod	oblasti,	 jež	 kontroluje	SÚIP,	 je	 vhodné	 se	 také	obrátit na oblastní 
inspektorát s podnětem.	 I	 ten	může	 jedinci	 poskytnout	 potřebné	poradenství.	V	 přípa-
dech	diskriminace	se	také	může jedinec obrátit na Veřejného ochránce práv,	který	také	
poskytne	odborné	poradenství	oběti.

Dle	 závažnosti	 následků	 šikanózního	 chování	 je	 vhodné,	 aby	 se	 oběť	 také	 obrátila	 na	
lékaře	 (buď	 praktického,	 závodního	 či	 odborníka	 –	 např.	 psychologa	 či	 psychiatra)	 se	
žádostí	o	vyšetření	a	sepsání	zprávy	či	posudku	 (jeden	z	důkazních	prostředků).	Pokud	
došlo	dokonce	k	protiprávnímu	jednání	(ať	už	 jde	o	přestupek	či	 trestný	čin),	měla	by	se	
oběť	obrátit	na	Policii	ČR.	Dále	také	může	oběť	podat	návrh	na	projednání	přestupku	ve	
správním	řízení.

Žádný	z	výše	uvedených	postupů	však	nedonutí	zaměstnavatele	omluvit	se	oběti,	sjednat	
nápravu	či	nějakou	formou	ji	odškodnit.	I	když	SÚIP	konstatuje	pochybení	na	straně	zaměst-
navatele,	jediné,	co	dle	současného	právního	systému	může,	je	udělit	zaměstnavateli	pokutu	
a	doporučit	mu	nápravu.	Pokud	vyžaduje	oběť	například	omluvu	od	svého	zaměstnavatele	
či	mobbera,	může	zvolit	pouze	žalobu	v	rámci	soudního	procesu,	ve	kterém	se	oběť	musí	
vždy	zastupovat	sama	(resp.	žádná	z	výše	jmenovaných	institucí	nemůže	zastupovat	oběť	
v	rámci	soudního	procesu).	Přirozeně	je	jedinec	při	volbě	takovéto	cesty	řešení	vystaven	
velmi	vysokému	riziku	dlouhého	soudního	řízení	spojeného	s	hrozbou	vysokých	finančních	
nákladů	v	případě,	že	by	prohrál.

Jak	konstatuje	docent	Štefko,	největší	slabinou	současného	legislativního	uchopení	oblasti	
šikany	a	hlavní	bariérou	k	vyšší	efektivitě	ochrany	před	diskriminací	a	šikanou	u	zaměst-
nanců	je	nutnost	prokázat	existenci	diskriminace,	resp.	šikany,	neboť	zaměstnanec	často	
čelí	slabé	důkazní	pozici.	Obecně	panuje	velmi	nízké	povědomí	o	tom,	co	je	a	není	diskri-
minace	 či	 šikana,	 stejně	 tak	 většina	 zaměstnanců	 není	 seznámena	 s	 tím,	 které	 aktivity,	
informace	a	důkazy	jsou	právně	relevantní,	a	v	důsledku	toho	není	většina	zaměstnanců	
schopna	 efektivně	 hájit	 svá	 práva.	 Samozřejmě	 další	 bariérou	 domáhání	 spravedlnosti	
v	oblasti	násilí	na	pracovišti	je	délka	soudního	řízení,	jeho	nákladnost	a	slabá	vyšetřovací	
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pozice	inspekce	práce.	

V	českém	prostředí	je	tak	vyjma	potřeby	změnit	právní	úpravy,	nutnosti	reformovat	justici	
či	 rozšířit	působnost	veřejného	ochránce	práv	 (ke	švédskému	modelu),	potřeba	rozsáhlé	
informační	kampaně	spolu	s	důrazem	na	obecnou	znalost	postupů,	jak	identifikovat	klíčové	
informace	pro	zlepšení	individuální	důkazní	situace.	
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5. Rozvoj kompetencí v oblasti prevence a eliminace násilí 
na pracovištích ČR
(M. Šimečková)

V současné době není v českém prostředí nastaven žádný systém rozvoje kompe-
tencí v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích ČR. Rozvoj kompetencí 
v této oblasti probíhá pouze nahodile,	díky	osvícenému	přístupu	některých	zaměstna-
vatelů	k	 této	problematice,	případně	díky	realizaci	vzdělávacích	projektů,	ať	už	ze	strany	
odborů,	MPSV	či	Mobbing	 free	 institutu	 (podrobně	o	projektech	pojednání	v	kapitole	3.3	
věnující	se	informačním	nástrojům).	

Vzdělávání	 v	 oblasti	 násilí	 zúženou	 optikou	 diskriminace	 je	 jedním	 ze	 základních	 pilířů	
Veřejného	ochránce	práv,	který	tak	činí	prostřednictvím	tematických	seminářů,	workshopů	
a	tréninků	určených	neziskovým	organizacím,	státní	správě,	zaměstnavatelům	a	poskyto-
vatelům	služeb.	Toto	vzdělávání	 tak	není	zaměřeno	na	širokou	veřejnost	a	zaměstnance	
obecně.	VOP	také	ve	spolupráci	s	Právnickou	fakultou	Masarykovy	univerzity	vede	Kliniky	
antidiskriminačního	práva	–	výuku	pro	studenty	studijního	oboru	Právo	a	právní	věda.
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Závěr
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	antidiskriminač-
ního	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.	Vyjma	SÚIP	se	všechny	 tyto	organizace	výlučně	zamě-
řují	na	prevenci	prostřednictvím	vzdělávání,	poradenství	a	osvěty	tématu	šikany	na	praco-
višti.	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.	Přesto,	jak	již	bylo	na	mnoha	místech	této	zprávy	zmíněno,	se	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	
důkazní	pozici.	Další	problém	je	možnost	sjednání	nápravy.	Pozice	inspektorů	práce	je	velmi	
slabá,	a	i	když	naleznou	pochybení	ze	strany	zaměstnavatele,	může	SÚIP	dle	stávajícího	
právního	řádu	udělit	pouze	pokutu.	Oběť	se	může	domáhat	sjednání	práva	v	rámci	soud-
ního	řízení,	u	něhož	se	však	musí	vždy	zastupovat	sám	(nemůže	využít	pomoci	žádného	ze	
stávajících	aktérů),	a	musí	také	počítat	s	pravděpodobně	velmi	dlouhým	soudním	řízením	
a	s	rizikem	vysokých	nákladů	v	případě	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.
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