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Úvod a pozadí

1	 Ve	věkové	skupině	mužů	16–29	let,	v	roce	2017	nahlásili	přibližně	3	%	mužů	hrubé	jednání.
2	 Švédský	úřad	pro	pracovní	prostředí,	Pracovní	prostředí	2017	(Arbetsmiljön	2017),	(2019-05-30)	https://www.

av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2017/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2017-rapport-2018-2.pdf

Předkládaná	zpráva	popisuje	švédský	právní	rámec	v	oblasti	obtěžování,	sexuálního	obtě-
žování	a	viktimizace	na	pracovišti	(bullying)	z	hlediska	obsahu	a	důsledků.	

Pro	 účely	 zprávy	 jsou	 použity	 následující	 definice,	 které	 odpovídají	 zákonným	 definicím	
švédského	práva.	Pojem	obtěžování	(harassment)	je	definován	jako	jednání,	které	„poru-
šuje	důstojnost	člověka	a	které	je	spojeno	s	diskriminací	na	základě	pohlaví,	transgende-
rové	identity,	etnicity,	náboženství	nebo	jiného	přesvědčení,	zdravotního	postižení,	sexuální	
orientace	nebo	věku“.	Pojem	sexuální	obtěžování	 (sexual	harassment)	 je	definován	 jako	
chování	„sexuální	povahy,	které	porušuje	něčí	důstojnost“.	Obtěžování	a	sexuální	obtěžo-
vání	 jsou	pojmy,	které	patří	především	do	oblasti	diskriminačního	práva	a	 jsou	upraveny	
Zákonem	o	diskriminaci	(2008:	566).

Pojem	bullying	není	ve	Švédsku	právním	pojmem.	Bullying	spadá	ve	Švédsku	pod	pojem	
viktimizace,	 který	 patří	 do	 právní	 oblasti	 pracovního	 prostředí	 a	 je	 upravený	 Zákonem	
o	 pracovním	prostředí	 (1977:	 1160).	Viktimizace	 je	 definována	 jako	 „opakující	 se	 trestní	
nebo	výrazně	negativní	 jednání,	 směřované	proti	 jednotlivým	zaměstnancům	ofenzivním	
způsobem,	které	může	vést	k	vyřazení	těchto	zaměstnanců	z	pracovního	kolektivu“.	Koncept	
viktimizace	je	široký.	Kromě	jednání,	které	je	běžně	označováno	jako	(bullying)	šikana,	zahr-
nuje	také	jednání,	které	lze	považovat	za	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžování.

Ochrana	před	obtěžováním	a	sexuálním	obtěžováním	je	zakotvena	v	Zákoně	o	diskriminaci	
(2008:	567).	Ochrana	ukládá	spravedlivé	jednání	s	oběťmi,	nápravné	prostředky	a	sankce	ze	
strany	zaměstnavatele,	což	je	v	rozporu	s	ustanovením	o	viktimizaci	v	Zákoně	o	pracovním	
prostředí	(1977:	1160).	Cílem	těchto	ustanovení	je	usilovat	o	to,	aby	zaměstnavatelé	aktivně	
pracovali	na	bezpečném	pracovním	prostředí.

Je	velmi	obtížné	odhadnout	skutečný	rozsah	obtěžování,	sexuálního	obtěžování	a	dalších	
forem	 viktimizace	 na	 pracovišti.	 Švédský	 statistický	 úřad	 (Swedish	 Bureau	 of	 Statistics,	
SCB)	 provádí	 každý	 druhý	 rok	 jménem	 Švédského	 úřadu	 pro	 pracovní	 prostředí	 (Work	
Environment	Authority,	AMV)	průzkum	pracovního	prostředí.	Průzkum,	který	se	týká	všech	
aspektů	pracovního	prostředí,	zahrnuje	písemné	dotazníky	a	telefonické	rozhovory	s	4	000	
až	12	000	osobami.	Průzkum	z	roku	2017	čítá	odpovědi	od	zhruba	8	700	osob.

Výzkum	dokázal,	že	v	roce	2017	byl	přibližně	jeden	z	deseti	zaměstnanců	vystaven	nevhod-
nému	chování	formou	hrubých	rozhovorů	a	jednání	ze	strany	vedoucích	pracovníků	nebo	
kolegů.	Podíl	10	%	platí	 jak	pro	muže,	 tak	ženy	prakticky	všech	věkových	skupin,	stejné	
procento	se	vyskytuje	již	od	roku	2009.1

Co	se	týče	sexuálního	obtěžování	ze	strany	manažerů	nebo	kolegů	bylo	v	roce	2017	mezi	
oběťmi	asi	1	%	mužů	a	4	%	žen.	Tento	podíl	je	nejvyšší	u	mladých	žen	ve	věku	16–29	let,	
činí	10	%.	Pokud,	zahrneme	i	ty,	kteří	byli	vystaveni	sexuálnímu	obtěžování	od	ostatních	lidí	
(tj.	klientů,	zákazníků,	pacientů,	žáků	nebo	cestujících),	podíl	všech	zaměstnanců	se	zvýší	
z	1	%	na	10	%	a	na	30	%	ve	skupině	mladých	žen	ve	věku	16–29	let.	Podíl	mužů,	kteří	byli	
vystaveni	sexuálnímu	obtěžování	ze	strany	vedoucích	pracovníků	nebo	kolegů,	je	od	roku	
2017	konstantní,	přibližně	na	1	%.	Mezi	ženami	zaznamenává	Švédský	úřad	pro	pracovní	
prostředí	mírný	nárůst	z	2	%	v	roce	2013	na	4	%	v	roce	2017.2

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2017/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2017-rapport-2018-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2017/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2017-rapport-2018-2.pdf
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Průzkum	pracovního	prostředí	poskytuje	cenné	informace	o	tom,	jak	jsou	různé	typy	problémů	
souvisejících	s	pracovním	prostředím	vnímány	u	rozdílných	skupin	zaměstnanců	s	ohledem	
na	sektor,	věk	a	pohlaví.	Můžeme	však	předpokládat,	že	existuje	mnoho	nenahlášených	
případů,	zejména	kvůli	nedostatku	znalostí,	o	tom,	co	přesně	lze	považovat	za	obtěžování	
a	sexuální	obtěžování,	spolu	s	neochotou	tyto	záležitosti	hlásit.3	Po	hnutí	#MeToo	v	roce	
2017	zahájila	řada	odborů,	organizací	a	úřadů	vyšetřování	sexuálního	obtěžování,	některé	
vedly	k	sepsání	zprávy,	jiné	jsou	stále	nevyřešené.

Švédské	právo	se	zabývá	obtěžováním,	sexuálním	obtěžováním	a	dalšími	formami	viktimi-
zace	na	pracovišti	především	v	Zákoně	o	diskriminaci	(2008:	567)	a	Zákoně	o	pracovním	
prostředí	1977/1160).	Hlavním	cílem	této	zprávy	je	rozebrání	těchto	dvou	zákonů.	Struktura	
analýzy	je	následující.	Po	krátkém	úvodu	do	švédského	pracovního	práva	a	pracovněpráv-
ních	vztahů	(oddíl	2)	bude	představen	přehled	regulačního	rámce	(oddíl	3).	Další	dvě	části	
budou	pojednávat	o	obtěžování	a	sexuálním	obtěžování	jako	o	otázce	rovnosti,	nediskrimi-
nace	(oddíl	4)	a	viktimizaci	v	souvislosti	s	pracovním	prostředím	(oddíl	5).	V	závěrečné	části	
bude	zpráva	zakončena	SWOT	analýzou	(oddíl	6).

3	 The	Union	of	Civil	Servants	(ST),	Sexuella	trakasserier	–	en	delrapport	till	Temperaturmätaren	2018	(2019-05-
30)	 https://st.org/sites/default/files/attachment/sexuella_trakasserier_en_delrapport_till_temperaturmata-
ren_2018.pdf

https://st.org/sites/default/files/attachment/sexuella_trakasserier_en_delrapport_till_temperaturmataren_2018.pdf
https://st.org/sites/default/files/attachment/sexuella_trakasserier_en_delrapport_till_temperaturmataren_2018.pdf
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1. Švédské pracovní právo a pracovněprávní vztahy

4	 Cf.	Bruun,	N.	et	al,	The Nordic Labour Relations Model. Labour Law and Trade Unions in the Nordic Countries 
– Today and Tomorrow,	Dartmouth	1992.

5	 V	roce	2017	bylo	v	odborech	sdruženo	67	procent	pracovníků	a	míra	kolektivních	smluv	čítala	89	procent,	
Švédský	úřad	pro	mediaci,	výroční	zpráva	2018.

6	 Biagi,	M.	and	M.	Tiraboschi,	Forms	of	Employee	Representational	Participation,	in	R.	Blanpain	(ed.),	Compar-
ative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies,	Wolters	Kluwer	2010,	pp.	525;	
and	Rose,	E.,	Work	Place	Representation	in	Europe	–	are	there	any	Single	Channel	Systems	left?,	in	T.	Blanke	
et	al.	(ed.),	Recasting Worker Involvment? Recent trends in information, consultationand co-detarmination of 
worker representatives in a Europeanized Arena,	Kluwer,	Deventer	2009,	49.

7	 Julén	Votinius,	J.,	Sweden.	In:	Ebisui,	M.,	S.	Cooney	and	C.	Fenwick	(eds.)	Resolving	individual	labour	disputes:	
A	comparative	overview,	ILO	2016,	235–267.

8	 Chapter	4	Section	1	Discrimination	Act	(2008:567),	Chapter	7	Section	1	Work	Enviroment	Act	(1977:1160).

Švédské pracovní právo je	 charakteristické	 využíváním	 kolektivních	 smluv.	 Zároveň	 zde	
však	existuje	i	komplexní	legislativa	pro	pracovní	právo.4

Soubor	zákonných	předpisů	je	jednotný,	stejná	ustanovení	se	obvykle	vztahují	na	zaměst-
nance v soukromém	i	veřejném	sektoru.	Zákonné	právo	upravuje	prakticky	všechny	části	
pracovního	poměru,	 s	 výjimkou	mezd.	Většina	 zákonných	předpisů	 je	 však	 semimanda-
torních	v	tom	smyslu,	že	se	od	nich	lze	odchýlit	v	kolektivních	smlouvách.	Převážná	část	
pracovníků	jsou	členy	odborů,	a	ještě	větší	počet	pracuje	na	pracovištích,	na	které	se	vzta-
huje	kolektivní	smlouva.5	Na	trhu	práce	ze	strany	politických	stran	panuje	silná	tradice	auto-
nomního	regulování	pracovního	života	prostřednictvím	kolektivního	vyjednávání.

Švédský	 systém	 pracovněprávních	 vztahů	 je	 jednokanálový,	 odbory	 v	 něm	 zastupují	
zaměstnance	jak	v	sektorovém	kolektivním	vyjednávání,	 tak	na	místní	úrovni	na	pracovi-
štích.6	Jednání	mezi	zaměstnavatelem	a	odborovou	organizací	jsou	zdaleka	nejběžnějším	
způsobem	řešení	jednotlivých	pracovních	sporů.7

Ve	 Švédsku	 neexistuje	 inspektorát	 práce.	 V	 některých	 oblastech	 však	 existují	 orgány	
s	 pravomocemi	 dohledu.	 Ombudsman	 pro	 rovné	 příležitosti,	 dále	 jen	 Ombudsman,	 je	
orgánem	dozoru,	který	dohlíží	na	Zákon	o	diskriminaci	(2008:	567),	zatímco	Švédský	úřad	
pro pracovní prostředí	 je	 orgánem	 dozoru	 nad	 Zákonem	 o	 pracovním	 prostředí	 (1977:	
1160).8	Bez	ohledu	existence	těchto	dozorčích	orgánů	funguje	v	každodenním	pracovním	
životě	spolupráce	mezi	zaměstnavatelem	a	odbory,	která	představuje	rozhodující	prvek	pro	
dodržování	právních	požadavků,	a	to	jak	v	oblasti	rovnosti	žen	a	mužů,	tak	v	oblasti	pracov-
ního	prostředí.
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2. 3. Regulační rámec

9	 Melander,	G,	Sweden,	In:	Martin	Scheinin	(ed.),	International	Human	Rights	Norms	in	the	Nordic	and	Baltic	
Countries	(Kluwer	Law	International	Dordrecht	1995).	The	State	is	bound	by	the	convention	already	from	the	
time	of	ratification.

10	 Vládní	návrh	zákona	1991/92:98,	Vládní	návrh	zákona1997/98:8.
11	 Rozsudek	švédského	nejvyššího	soudu	2005	p.	642	a	pozdější	judikatura.
12	 Herzfeld	Olsson,	P.	Folkrätten	i	arbetsrätten.	In:	Stern	R.	and	Österdahl	I.	(eds.)	Folkrätten	i	svensk	rätt,	Liber	

2012.
13	 Zákon	o	diskriminaci	SFS	2008:567

V	oblasti	mezinárodních	dohod	uplatňuje	Švédsko	dualistický	přístup.	Vnitrostátní	orgány	
nepoužívají	vnitrostátní	právní	normy	a	nelze	se	jich	dovolávat	před	vnitrostátními	soudy,	
dokud	nebudou	 transformovány	do	národního	práva.9	Švédsko	 ratifikovalo	úmluvu	Orga-
nizace	spojených	národů	o	odstranění	všech	forem	diskriminace	žen	(1979),	revidovanou	
Evropskou	 sociální	 chartu,	 většinu	 aktuálních,	 platných	 úmluv	 Mezinárodní	 organizace	
práce	(ILO),	včetně	dohody	č.	100	o	Rovném	odměňování	a	dohody	č.	111	o	diskriminaci	
(zaměstnanost	a	povolání).	Vnitrostátní	právní	předpisy	poskytují	zaměstnancům	vysokou	
úroveň	právní	ochrany,	díky	čemuž	se	mohlo	schválit	mnoho	dohod	z	Mezinárodní	organi-
zace	práce	bez	komplikací.	Švédsko	upustilo	od	ratifikace	úmluv	a	ustanovení	v	oblastech,	
kde	sociální	partneři	regulují	bez	jakéhokoli	nebo	téměř	žádného	zasahování	státu,	jako	je	
oblast	mezd	a	pracovní	doba.10

V	roce	1952	Švédsko	schválilo	Evropskou	Úmluvu	o	ochraně	 lidských	práv	a	základních	
svobod	(zkráceně	Evropská	úmluva	o	lidských	právech),	která	je	od	roku	1995	začleněna	
do	 vnitrostátních	 právních	 předpisů.	 Přestože	 má	 Evropská	 úmluva	 o	 lidských	 právech	
formální	postavení	zákonného	práva,	ve	švédském	právním	systému	má	zvláštní	postavení	
na	základě	kapitoly	2	oddílu	23	vládního	nástroje	SFS	1974:	152,	který	zakazuje	právní	
předpisy,	které	porušují	úmluvu.11	Stát	může	být	odpovědný	za	škodu	v	případech,	kdy	vnit-
rostátní	právo	neochrání	práva	z	úmluvy	o	 lidských	právech.	Kromě	zákonů	upravujících	
vztah	mezi	státem	a	jednotlivcem	mohou	zaměstnanci	pracující	ve	veřejném	sektoru	podat	
žalobu	proti	svému	zaměstnavateli	v	případě,	že	jde	o	porušení	lidských	práv	a	základních	
svobod. 

Ačkoli	švédský	pracovní	soud	někdy	odkazuje	na	úmluvu	o	lidských	právech,	vzácněji	na	
úmluvu	Mezinárodní	organizace	práce,	praxe	ukazuje,	že	mezinárodní	úmluvy	mají	pouze	
ojediněle	podstatný	dopad	na	výsledek	případu.12	Což	znamená,	že	výsledek	je	stejný,	ať	
rozhoduje	soudní	dvůr	na	základě	mezinárodních	úmluv,	nebo	dle	vnitrostátního	práva.

Nejvyšší	postavení	mají	ústavní	a	právní	předpisy,	které	musejí	být	vykládány	v	souladu	
s	 právem	EU.	V	 rámci	 pracovního	 práva	mají	 nejvyšší	 postavení	 kolektivní	 smlouvy.	Ve	
švédském	kontextu	nejsou	obtěžování,	sexuální	obtěžování	ani	jiné	formy	viktimizace	ústav-
ními	záležitostmi.	Základní	zákonná	pravidla	ochrany	se	nacházejí	v	právních	předpisech.	
Pokud	jde	o	obtěžování	a	sexuální	obtěžování,	je	nejdůležitějším	zákonem	Zákon	o	diskri-
minaci	(2008:	567),	který	je	navržen	obdobně	jako	směrnice	EU	týkající	se	diskriminace.13 
Stejný	zákon	také	obsahuje	povinnost	zaměstnavatelů	přijmout	aktivní	opatření	k	vytvoření	
inkluzivního	a	přístupného	pracoviště.	Pokud	jde	o	 jiné	formy	viktimizace,	nejdůležitějším	
pramenem	je	Zákon	o	pracovním	prostředí	(1977:	1160)	a	navazující	zákonné	nástroje	jako	
ustanovení	O	organizačním	a	sociálním	pracovní	prostředí	(Organisational	and	social	work	
environment,	AFS	 2015:	 4),	 které	 se	 zabývají	 viktimizací.	 Viktimizace	může	mít	 podobu	
nespravedlivého	zacházení,	pomluv,	urážek	nebo	urážlivých	činů,	může	vést	až	k	vyřazení	
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z	pracovního	z	kolektivu.14	Ustanovení	Zákona	o	pracovním	prostředí	se	z	hlediska	viktimi-
zace	vztahuje	také	na	případy	sexuálního	obtěžování	a	obtěžování	podle	Zákona	o	diskri-
minaci.	Zákony	se	tak	do	jisté	míry	překrývají.

Předkládaná	zpráva	se	zaměřuje	na	Zákon	o	diskriminaci	a	Zákon	o	pracovním	prostředí.	
Ustanovení	dalších	zákonů	 (například	Zákon	o	ochraně	zaměstnanosti	1982:	80,	Trestní	
zákoník	1962:	700	a	Zákon	o	odpovědnosti	1972:	207),	budou	v	případě	relevantnosti	také	
použity.	Následující	 text	 bude	pojednávat	 o	 řízení	 a	 regulování	 obtěžování	a	 sexuálního	
obtěžování	 ve	 vztahu	 k	 rovnému	a	nediskriminačnímu	 zacházení.	V	 další	 části	 se	 bude	
zpráva	zabývat	regulací	viktimizace	na	pracovišti	v	rámci	pracovního	prostředí.	V	závěrečné	
části	budou	analyzovány	nejdůležitější	a	nejpoužívanější	řešení.

14 The organisational and social work environment – key pieces of the puzzle in shaping a good work environment Guide for implementation of the 
Swedish Work Environment Authority’s provisions concerning the organizational and social work environment, AFS 2015:4, 33.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/books/the-organisational-and-social-work-environment-h457.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/books/the-organisational-and-social-work-environment-h457.pdf
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3. Obtěžování a sexuální obtěžování jako otázka rovnosti 
a nediskriminačního jednání

15	 Vládní	návrh	zákona	2004/05:147,	53.
16	 Vládní	návrh	zákona	2007/08:95,	137.
17	 Rozsudek	švédského	Soudu	práce	AD	2016	No	38.

3.1. Řešení obtěžování a sexuálního obtěžování ve třech různých 
rovinách

V	právních	předpisech	EU	o	rovném	zacházení	a	nediskriminačním	jednání	je	obtěžování	defi-
nováno	jako	nežádoucí	jednání	osoby	související	s	některým	z	chráněných	důvodů,	uvede-
ných	ve	směrnici,	jehož	účelem	nebo	výsledkem	je	porušení	důstojnosti	osoby	a	vytvoření	
zastrašujícího,	nepřátelského,	ponižujícího	nebo	útočného	prostředí	(čl.	2	odst.	1	písm.	c)	
směrnice	2006/54,	článek	2.3	směrnice	2000/78	a	článek	2.3	směrnice	2000/43).	Sexuální	
obtěžování	 je	 definováno	podobným	způsobem,	ale	nežádoucí	 chování	 je	 specifikováno	
jako	„jakákoli	 forma	nežádoucího	verbálního,	neverbálního	nebo	fyzického	chování	sexu-
ální	povahy“,	přičemž	toto	chování	nesmí	souviset	s pohlavím	nebo	chráněným	důvodem.	
(Článek	2.1	písm.	D)	směrnice	2006/54).	

Až	 do	 roku	 2005	 švédské	 právo	 nerozlišovalo	mezi	 obtěžováním	 s	 ohledem	 na	 pohlaví	
a	sexuálním	obtěžováním.	Právní	předpisy	však	byly	v	 roce	2005	změněny	po	zavedení	
přepracované	směrnice	o rovném	zacházení	2006/54.15	Obtěžování	se	oddělilo	od	sexuál-
ního	obtěžování,	nově	se	v	případě	sexuálního	obtěžování	nebere	ohled	na	pohlaví.	Dnes	
je	obtěžování	a	sexuální	obtěžování	upraveno	v	Zákonu	o	diskriminaci	z	roku	2008:	567.	
V	 roce	2009	nahradil	Zákon o diskriminaci	 tehdy	čtyři	 samostatné	zákony	o	diskriminaci	
(o	pohlaví,	sexuální	orientaci,	zdravotním	postižení	a	etnicitě	včetně	náboženství).	Zákon	
o	diskriminaci	pracuje	s	obtěžováním	a	sexuálním	obtěžováním	ve	třech	různých	směrech.	
Zaprvé	se	zákaz	diskriminace	vztahuje	na	případy,	kdy	je	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžo-
vání	prováděno	ze	strany	zaměstnavatele.	Zadruhé	má	dle	zákona	zaměstnavatel	povinnost	
vyšetřovat	obvinění	a	přijmout	opatření	proti	obtěžování	a	sexuálnímu	obtěžování	v	přípa-
dech,	kdy	je	pachatelem	kolega.	Na	základě	obou	těchto	ustanovení	může	zaměstnanec	
podat	právní	nárok	k	soudu.	Zatřetí	Zákon	o	diskriminaci	ukládá	povinnost	zaměstnavatelům 
přijmout	aktivní	preventivní	opatření	k	vytvoření	inkluzivního	a	přístupného	pracoviště.	Tuto	
povinnost	 zaměstnanci	 nemají	 ustanovenou	mezi	 svými	 zaměstnaneckými	 právy.	 Poža-
davek	na	zaměstnavatele	je	v	této	oblasti	záležitostí	dozorčí	činnosti	ombudsmana.

3.2. Obtěžování a sexuální obtěžování jako forma diskriminace
Zákaz	diskriminace	v	pracovním	životě	znamená,	že	zaměstnavatel	nesmí	diskriminovat	
zaměstnance,	někoho,	kdo	shání	nebo	žádá	o	práci	či	stáž,	někoho,	kdo	je	k	dispozici	pro	
výkon	práce	nebo	vykonává	stáž,	nebo	brigádníka	(kapitola	2,	oddíl	1	Zákona	o	diskrimi-
naci).	Podle	stejného	ustanovení	je	každý,	kdo	má	právo	rozhodovat	jménem	zaměstnava-
tele,	roven	zaměstnavateli.16	Podle	judikatury	švédského	pracovního	soudu	zahrnuje	zákon	
i	okamžitý	dohled.17

Zákon	 o	 diskriminaci	 zakazuje	 šest	 různých	 forem	 diskriminace:	 přímou	 diskriminaci,	
nepřímou	diskriminaci,	nedostatečné	podmínky	pro	osoby	se	zdravotním	postižením,	obtě-
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žování,	sexuální	obtěžování	a	diskriminační	příkazy	(kapitola	1,	oddíl	4).18	O	přímou	diskrimi-
naci	se	jedná,	pokud	je	s	někým	ve	srovnatelné	situaci	zacházeno	hůře	než	s	kýmkoli	jiným	
a	 toto	 jednání	souvisí	s	 jedním	z	chráněných	důvodů.19	V	případech,	kdy	není	chráněný	
důvod	přímo	uveden,	ale	zaměstnavatel	místo	toho	zdůrazňuje	kritéria	implicitně	související	
s	určitým	chráněným	důvodem,	jedná	se	o	nepřímou	diskriminaci.20	Diskriminační	nařízení	
se	vztahují	také	na	situaci,	kdy	zaměstnavatel	nařídí	někomu	podřízenému,	aby	diskrimi-
noval	osobu,	která	je	chráněna	zákonem.

Obtěžování	je	definováno	jako	jednání,	které	porušuje	důstojnost	člověka	a	které	je	spojeno	
s	jedním	z	diskriminačních	důvodů,	jako	je	pohlaví,	transgenderová	identita,	etnicita,	nábo-
ženství	 nebo	 jiné	 přesvědčení,	 zdravotní	 postižení,	 sexuální	 orientace	 nebo	 věk.21 Zda 
se	jedná	o	obtěžování,	 je	subjektivní	záležitost	ve	smyslu,	že	pro	posouzení	 je	třeba	vzít	
v	úvahu	samotnou	zkušenost	poškozené	osoby.22

Stejně	 jako	u	 jiných	 forem	diskriminace	se	ochrana	před	obtěžováním	nevztahuje	pouze	
na	lidi,	kteří	jsou	chráněni	z	diskriminačních	důvodů,	ale	také	na	ty,	kteří	jsou	viktimizováni,	
protože	jsou	spojováni	s	osobou	chráněnou	zákonem	(na	základě	diskriminačních	důvodů,	
srov.	Případ	C	303	/	06	Coleman).	Chráněné	důvody	nemusejí	být	jediným	motivem	k	poni-
žujícímu	jednání	a	ochrana	platí	také	v	případech,	kdy	zaměstnavatel	chybně	předpokládá,	
že	někdo	patří	do	chráněné	skupiny.23

Sexuální	 obtěžování	 je	 definováno	 jako	 jednání	 sexuální	 povahy,	 které	 porušuje	 lidskou	
důstojnost.24	Je	třeba	poznamenat,	že	na	rozdíl	od	práva	EU	vnitrostátní	právní	předpisy	
nestanovují	v	případě	obtěžování	nebo	sexuálního	obtěžování,	že	chování	musí	být	ozna-
čeno	jako	„nežádoucí“,	protože	jednání,	které	porušuje	lidskou	důstojnost,	musí	být	již	samo	
o	sobě	považováno	za	nežádoucí.	Další	specifikace	tedy	není	potřebná.	Zahrnutí	„nežádou-
cího“	chování,	jako	jednoho	z	určujících	kritérií	pro	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžování,	by	
navíc	na	oběť	uvalilo	povinnost	jednoznačného	odmítnutí	chování.25

Obtěžování	 i	 sexuální	 obtěžování	 může	 mít	 slovní,	 neverbální	 nebo	 fyzickou	 podobu.	
Chování	související	s	diskriminací	může	zahrnovat	rasistické	texty,	obrázky,	hesla,	graffiti	
nebo	může	mít	podobu	útočných	gest,	zírání	a	hvízdání.	Dále	se	může	jednat	o	zesměš-
ňující	 nebo	ponižující	 chování,	 například	 komentáře	 ke	 vzhledu	nebo	 chování.	Takovéto	
chování	 způsobuje	 újmu,	 nepříjemné	 pocity,	 čímž	 zřetelným	 způsobem	 porušuje	 důstoj-
nost	 jedince.	Nepatrné	 rozdíly	při	 jednání	by	neměly	být	považovány	za	znevýhodňující,	
a	tudíž	by	se	neměly	považovat	za	obtěžování.26	Chování	musí	být	zpravidla	zaměřeno	na	
jednoho	nebo	více	jedinců.	Opakovaná,	opovržlivá	vyjádření	zaměřená	na	větší	skupinu	lze	
považovat	za	diskriminaci,	pokud	někdo	ve	skupině	zřetelně	pociťuje,	že	jsou	názory	uráž-
livé.	Jednání	nebo	postoje,	které	se	zdají	být	samy	o	sobě	neškodné,	mohou	představovat	

18	 Kapitola	1,	oddíl	4,	Zákona	o	diskriminaci
19	 Vládní	návrh	zákona	2007/08:95,	486f.
20	 Vládní	návrh	zákona	2007/08:95,	490.	K	nepřímé	diskriminaci	dochází	také	tehdy,	když	je	osoba	znevýhod-

něna	ustanovením,	kritériem	nebo	postupem,	který	se	 jeví	 jako	neutrální,	ale	znevýhodňuje	osoby	určitého	
náboženství.

21	 Kapitola	1,	oddíl	4(5)	Zákona	o	diskriminaci.
22	 Fransson,	S.	and	E.	Stüber,	Diskrimineringslagen: En kommentar,	Norstedts	Juridik.,	2015.
23	 Vládní	návrh	zákona.	2004/05:147,	493.
24	 Kapitola	1,	oddíl	4(6)	Zákona	o	diskriminaci.
25	 Vládní	návrh	zákona	2004/05:147,	56.
26	 Vládní	návrh	zákona	2004/05:147,	492.
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obtěžování,	pokud	se	opakují	a	pokud	oběť	pociťuje,	že	se	jedná	o	obtěžování.	Pokud	jde	
o	sexuální	obtěžování,	mohou	mít	 slovní	útoky	podobu	nežádoucích	návrhů,	zesměšňo-
vání,	nátlaku	a	hrubých	komentářů	sexuální	povahy,	se	sexuálními	narážkami.27

Ačkoli	pachatel	nemusí	mít	při	obtěžování	jasný	cíl,	musí	si	uvědomovat,	že	jeho	jednání	
je	nežádoucí.	Některé	chování	je	urážlivé	samo	o	sobě,	zatímco	v	jiných	méně	zřetelných	
situacích	by	mohlo	být	vyžadováno,	aby	dala	oběť	jasně	najevo,	že	je	pro	ni	jednání	nepří-
jemné.	Stejně	jako	v	případech	obtěžování	je	prvním	krokem	pro	posouzení,	zda	se	jednalo	
o	sexuální	obtěžování,	skutečnost,	jak	situaci	vnímala	oběť.

Zákon	o	diskriminaci	obsahuje	rovněž	zákaz	repreí,	který	slouží	jako	ochrana	práv.	Zaměst-
navatel	 tedy	 nemůže	 nikoho	 chráněného	 zákonem	 vystavit	 represi	 z	 důvodu,	 že	 osoba	
nahlásila	nebo	upozornila	na	skutečnost,	že	zaměstnavatel	jednal	v	rozporu	se	zákonem,	
účastnil	se	vyšetřování	podle	zákona	nebo	byl	ze	strany	zaměstnavatele	obtěžován	nebo	
sexuálně	obtěžován	(kapitola	2,	§	18).

Oběť	může	v	případech	obtěžování,	sexuálního	obtěžování	a	represí	podat	na	zaměstnava-
tele	žalobu.	Zaměstnanec	se	může	v	rámci	právní	podpory	obrátit	na	odborový	svaz	(pokud	
je	členem),	ombudsmana	nebo	na	nezávislého	právníka.	Pokud	je	zaměstnanec	zastupován	
odborovým	svazem,	začíná	proces	řešení	sporů	jednáním	o	stížnosti,	pokud	je	zastupován	
ombudsmanem,	ombudsman	nejprve	oznámí	stížnost.	Pakliže	se	zaměstnanec	zastupuje	
sám	nebo	jej	zastupuje	právník,	začíná	proces	oznámením	či	žádostí	o	předvolání.

Na	velkých	pracovištích,	kde	má	zaměstnavatel	nadřízené,	začíná	obvykle	vyšetřování	tím,	
že	zaměstnanec	nahlásí	(sám,	prostřednictvím	odborů	nebo	s	pomocí	ombudsmana)	obtě-
žování	nebo	sexuální	obtěžování	pracovníkovi	na	pracovišti,	který	je	pověřen	zaměstnava-
telem	přijímat	zprávy	tohoto	typu.	Jak	bude	popsáno	níže,	Zákon	o	diskriminaci	(viz	oddíl	
4.4),	i	Zákon	o	pracovním	prostředí	(1977:	1160)	spolu	s	navazujícími	zákonnými	nástroji	
(viz	oddíl	5.2)	vyžadují,	aby	všichni	zaměstnavatelé	informovali	své	zaměstnance,	na	koho	
se	obrátit	a	jak	postupovat	v	případě	obtěžování,	sexuálního	obtěžování	nebo	represí.	Na	
malém	 pracovišti	 je	 mnohdy	 zbytečné	 hlásit	 obtěžování	 nadřízenému	 zaměstnavatele,	
protože	osoba,	která	se	dopustila	obtěžování,	má	nejvyšší	postavení.

Odborové	organizace	mají	právo	zastupovat	své	členy	před	švédským	soudem	práce	(kapi-
tola	6,	oddíl	2,	Zákona	o	diskriminaci).	Asi	70	%	pracovníků	jsou	členy	odborů.	Drtivá	většina	
individuálních	případů	je	řešena	prostřednictvím	jednání	o	stížnosti	a	nikdy	se	nedostane	
k soudu.

Pokud	 se	 odbory	 rozhodnou	nezastupovat	 svého	 člena	 nebo	pokud	osoba	není	 členem	
odborů,	může	být	zastoupena	Ombudsmanem.	Ombudsman	má	právo	zastupovat	zaměst-
nance	 u	 soudu,	 ale	 není	 to	 jeho	 povinností	 (kapitola	 6,	 oddíl	 2,	 Zákona	 o	 diskriminaci).	
Většina	případů,	které	řeší	veřejný	ochránce,	končí	dohodou,	což	je	v	souladu	se	zákonem.28

Poškozený	může	být	také	zastoupen	neziskovou	organizací,	která	má	ve	stanovách	uvedeno,	
že	se	stará	o	zájmy	svých	členů	(kapitola	6,	odst.	1,	písm.	2	Zákona	o	diskriminaci).

Pokud	se	osoba	rozhodne	podat	žalobu	samostatně,	aniž	by	využila	pomoci	odborové	orga-
nizace,	Ombudsmana	pro	rovné	příležitosti	nebo	neziskové	organizace,	mohou	být	právní	
náklady	velmi	vysoké.	Žaloba	podaná	samotným	zaměstnancem	musí	být	podána	u	okres-

27	 Vládní	návrh	zákona	2004/05:147,	492.
28	 Ombudsman	se	bude	snažit	o	mimosoudní	vyrovnání,	Government	prop	2007/08:	95	s.	544.
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ního	soudu	a	zahrnuje	poplatek	za	podání	žádosti	280	EUR.29	Soudnímu	dvoru	se	neplatí	
žádné	další	poplatky,	ale	v	případě	prohraného	sporu	musí	zaměstnanec	kromě	vlastních	
nákladů	na	soudní	 spory	platit	 i	 náklady	soudního	sporu	 (tj.	 náklady	právního	zástupce)	
strany,	která	vyhrála.30	Existuje	možnost	podat	žádost	o	finanční	právní	pomoc	na	základě	
ověření	finančního	příjmu,	která	se	poskytuje	pouze	osobám,	které	mají	velmi	nízký	příjem	
(příjem	nesmí	přesahovat	částku	2	200	EUR	měsíčně)	a	nemají	hodnotný	majetek.	Finanční	
právní	pomoc	obvykle	pokrývá	pouze	část	nákladů	na	vlastního	právníka	–	žalobce	(příjemci	
finanční	právní	pomoci	jsou	osvobozeni	od	poplatku	podání	žaloby	u	soudu).31	Důležité	je,	
že	právní	pomoc	nepokrývá	náklady	na	soudní	spory	druhé	strany	v	případě,	že	žadatel	
spor	prohraje.32

Sankce	 pro	 zaměstnavatele,	 který	 poruší	 zákaz	 diskriminace	 nebo	 represí,	 je	 odpověd-
nost	za	odškodnění	trestného	činu	vyplývajícího	z	porušení	zákona.	Totéž	ustanovení	platí	
pro	zaměstnavatele,	kteří	nesplní	svou	povinnost	vyšetřovat	a	přijímat	opatření	proti	obtě-
žování	nebo	sexuálnímu	obtěžování,	 které	bude	popsáno	v	následující	 části.	Zaměstna-
vatel,	který	poruší	zákaz	diskriminace,	 rovněž	zaplatí	náhradu	za	vzniklou	škodu.	Diskri-
minační	zákon	uvádí,	že	výše	odškodnění	má	sloužit	zejména	k	odrazení	zaměstnavatele,	
aby	porušoval	zákon.	Dle	studií	se	však	tento	cíl	nedaří	naplnit,	výše	odškodného	obecně	
odpovídá	v	případech	diskriminace	stejné	výši	jako	v	jiných	případech	pracovního	práva.33 
V	nedávném	případu	sexuálního	obtěžování	činila	výše	odškodného	25	000	(2	500	EUR)	až	
50	000	SEK	(5	000	EUR).34

Zákaz	diskriminace	je	relevantní	pouze	tehdy,	pokud	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžování	
provádí	zaměstnavatel.	V	případech,	kdy	je	pachatelem	kolega,	musí	zaměstnavatel	zajistit,	
aby	se	zákon	přestal	porušovat.	Jak	je	popsáno	níže.

29	 Nařízení	o	poplatcích	u	veřejných	soudů	(1987:	452).	U	sporů,	kde	je	částka	menší	než	2	200	EUR,	se	poplatek	
za	podání	žádosti	snižuje	na	90	EUR.

30	 Neexistují	žádné	oficiální	statistické	informace	o	podílu	případů,	v	nichž	se	zaměstnanec	zastupuje	sám,	a	po-
dílu	případů,	kdy	je	zaměstnanec	zastoupen	právníkem.	Informace	jsou	získané	soudci	okresního	soudu.

31	 Zákon	o	právní	pomoci	(1996:	1619).
32	 Pokud	strany	dosáhnou	mimosoudního	vyrovnání,	obě	strany	obvykle	platí	své	vlastní	náklady	na	řízení.
33	 Carlson,	L.,	Discrimination	damages	-	Promoting	or	preventing	access	to	justice?	In:	Rönnmar,	M.	and	J.	Julén	

Votinius	(eds.),	Juristförlaget,	Lund,	2017.	http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1161824/FULLTEXT01.
pdf

34	 Rozsudky	švédského	soudu	práce	AD	2001	č.	13,	AD	2016	č.	38	a	AD	2016	č.	56.

3.3. Povinnost vyšetřovat a přijímat opatření proti obtěžování 
a sexuálnímu obtěžování

Pokud	zaměstnavatel	získá	 informaci,	že	některý	zaměstnanec	pociťuje	ze	strany	spolu-
pracovníka,	případně	stážisty,	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžování,	musí	zaměstnavatel	
případ	vyšetřit	a	v	případě	potřeby	přijmout	preventivní	opatření	(kapitola	2,	oddíl	3,	Zákona	
o	diskriminaci).

K	obtěžování	nebo	sexuálnímu	obtěžování	však	musí	dojít	v	souvislosti	s	prací.	To	znamená,	
že	se	vztahuje	nejen	na	 jednání,	která	se	odehrála	na	pracovišti,	ale	 také	na	služebních	
cestách,	 konferencích,	 firemních	 akcích	 atd.	 Povinnost	 vyšetřovat	 a	 v	 případě	 potřeby	
přijmout	opatření	vzniká	okamžitě	poté,	co	zaměstnavatel	získá	informaci	o	incidentu.	Tyto	
podněty	mohou	pocházet	od	oběti,	jiných	osob	nebo	z	vlastního	pozorování	zaměstnava-

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1161824/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1161824/FULLTEXT01.pdf
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tele.	Podezření,	zvěsti	a	postřehy	jsou	dostatečné	podněty	k	tomu,	aby	vznikla	povinnost	
provést	 předběžné	 vyšetřování,	 což	 obvykle	 znamená	 tázat	 se	 údajné	 oběti	 na	 podrob-
nosti.	Jakmile	zaměstnavatel	obdrží	potvrzení,	že	se	osoba	cítí	být	obětí	obtěžování	nebo	
sexuálního	obtěžování,	vzniká	povinnost	provést	řádné	vyšetřování.35	Vyšetřování	musí	být	
prováděno	s	velkou	rozvážností.	Zpravidla	zahrnuje	rozhovory	s	údajnou	obětí	a	údajným	
pachatelem.	Kromě	toho	musí	zaměstnavatel	vždy	přijmout	opatření	na	podporu	oběti.

Pokud	vyšetřování	prokáže,	že	je	nezbytné	přijmout	preventivní	opatření,	musí	zaměstna-
vatel	učinit	vše	k	zajištění,	aby	se	obtěžování	nebo	sexuální	obtěžování	 již	neopakovalo.	
Většinou	 stačí	 vysvětlit,	 že	 takové	 chování	 je	 neakceptovatelné.	 V	 obtížných	 případech	
mohou	opatření	vést	i	k	přemístění	osoby,	která	se	dopustila	obtěžování	nebo	sexuálního	
obtěžování.	V	konečném	důsledku	může	být	osoba	propuštěna,	protože	obtěžování	či	sexu-
ální	obtěžování	představují	adekvátní	důvod	pro	propuštění	ve	smyslu	§	7	Zákona	o	ochraně	
zaměstnanosti	(1982:	80).

V	případech,	kdy	dojde	k	obtěžování	nebo	sexuálnímu	obtěžování	mezi	spolupracovníky,	
zaměstnavatel	zpravidla	nekontaktuje	policii.	Zaměstnavatel	by	měl	oběť	přesvědčit,	aby	
incident	 sama	 nahlásila	 a	 podala	 žalobu.	Obtěžování	 a	 sexuální	 obtěžování	mohou	 být	
trestným	 činem	 podle	 trestního	 zákoníku	 a	 poškozená	 osoba	může	 na	 základě	 Zákona	
o	odpovědnosti	z	roku	1972:	207	podat	žalobu	k	občanskoprávnímu	soudu	o	náhradu	škody	
způsobenou	pachatelem.

Pro	zaměstnavatele	ve	veřejném	sektoru	však	povinnost	ohlašovat	závažné	případy	obtě-
žování	a	sexuálního	obtěžování	vyplývá	z	§	22	Zákona	o	veřejném	zaměstnávání	(1994:	
260).	Zaměstnavatel	veřejného	sektoru	je	povinen	nahlásit	zaměstnance	k	trestnímu	stíhání	
v	případech,	kdy	je	zaměstnanec	důvodně	podezřelý	ze	spáchání	trestného	činu	v	zaměst-
nání.	Jedním	z	 těchto	případů	může	být	situace,	kdy	 lze	předpokládat,	že	bude	uložena	
jiná	sankce	než	pokuta	 (například	odnětí	 svobody	nebo	podmíněný	 trest).	Zaměstnanec	
může	podat	na	zaměstnavatele	žalobu	k	soudu,	pokud	zaměstnavatel	nezahájí	vyšetřování	
nebo	nepřijme	preventivní	opatření,	pokud	zjistí,	že	byl	příslušný	zaměstnanec	obtěžován	
nebo	sexuálně	obtěžován	spolupracovníkem.	Postupy	a	sankce	 jsou	stejné	 jako	v	přípa-
dech	diskriminace,	které	byly	popsány	v	předchozí	části.

Zákon	o	diskriminaci	také	požaduje	(kromě	zákazu	diskriminace,	vyšetřování	a	předcházení	
obtěžování	ze	strany	zaměstnavatelů),	aby	zaměstnavatel	aktivně	pracoval	na	prosazování	
rovných	příležitostí	a	prevenci	obtěžování	i	sexuálního	obtěžování.	Tato	ustanovení	budou	
popsána	níže.	Postupy	a	sankce	jsou	totožné	jako	v	případech	diskriminace	(viz	předchozí	
část).

35	 Vládní	návrh	zákona	2004/05:147,	297.

3.4. Preventivní aktivní opatření pro podporu rovnosti na pracovišti
Od	 svého	 zavedení	 (1979)	 kombinovaly	 švédské	 právní	 předpisy	 o	 rovném	 zacházení	
v	pracovním	životě	zákaz	diskriminace	se	zákonným	požadavkem,	aby	zaměstnavatel	vyko-
nával	aktivní	opatření	pro	vytvoření	inkluzivního	a	přístupného	pracoviště.	Práce	na	aktiv-
ních	opatřeních,	která	slouží	k vytvoření	rovných	práv	a	příležitostí	v	pracovním	životě	musí	
být	implementována	ve	spolupráci	se	zaměstnanci	(kapitola	3,	odst.	1,	písm.	11).	V	případě,	
že	je	mezi	zaměstnavatelem	a	odbory	nedostatečná	spolupráce,	měla	by	být	tato	skuteč-
nost	uvedena	v dokumentaci.

V	roce	2017	byla	v	Zákonu	o	diskriminaci	revidována	ustanovení	týkající	se	aktivních	opat-
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řeních.	Do	roku	2017	byla	práce	zaměstnavatele	na	aktivních	opatřeních	prováděna	v	tříle-
tých	cyklech	(do	roku	2008	pouze	jednou	do	roka).	Tříletý	cyklus	byl	v	roce	2017	zrušen,	
zaměstnavatel	 nyní	musí	 aktivně	 a	 nepřetržitě	 vyhledávat	 informace	 o	 potřebách	 svých	
zaměstnanců,	zda	v	oblastech	pracovních	podmínek,	odměňování,	náboru	a	propagace,	
vzdělávání	 a	 odborné	 přípravy,	 nedochází	 k	 diskriminaci.36	Oblast	 pracovních	 podmínek	
zahrnuje	 obtěžování	 nebo	 riziko	 obtěžování	 (stejně	 tak	 sexuálního	 obtěžování)	 vztahu-
jící	 se	 ke	 všem	 sedmi	 chráněným	 důvodům.37	 Na	 základě	 shromážděných	 informací	 se	
vytváří	aktivní	opatření	k	vytvoření	inkluzivního	a	přístupného	pracoviště.	Zaměstnavatelé	
s	nejméně	25	zaměstnanci	jsou	povinni	dokumentovat	všechny	body	své	práce	týkající	se	
aktivních	opatření.	Účinnost	nového	pracovního	procesu	zatím	nelze	odhadnout.38

Zákon	o	diskriminaci	dále	požaduje,	aby	zaměstnavatel	přijal	konkrétní	opatření	týkající	se	
obtěžování,	sexuálního	obtěžování	a	represí.	Tato	opatření	musejí	být	zavedena	bez	ohledu	
na	výsledek	shromážděných	informací	o	pracovních	podmínkách.	Pokyny	a	postupy	slouží	
k	 tomu,	 aby	 se	 zabránilo	 obtěžování,	 sexuálnímu	 obtěžování	 a	 represím.	 Pokyny	 jasně	
stanovují,	 že	na	pracovišti	 není	 takovéto	chování	akceptováno.	Zahrnují	 dále	akční	plán	
pro	zaměstnavatele	v	případě,	že	někdo	nahlásí	nevhodné	chování	a	instrukce,	na	kterého	
zaměstnance	 se	mají	 obrátit	 v	 případě	 obtěžování,	 sexuálního	 obtěžování	 nebo	 represí	
a	 kdo	 je	 odpovědný	 za	 vyšetřování.	 Zaměstnavatel	 musí	 zavedené	 pokyny	 a	 postupy	
sledovat	a	vyhodnocovat	v	 rámci	nepřetržitého	procesu	práce	na	aktivních	preventivních	
opatřeních	(kapitola	2,	oddíl	6	Zákona	o	diskriminaci).

Je	 třeba	 zdůraznit,	 že	 ustanovení	 o	 aktivních	 preventivních	 opatřeních	 neodpovídají	
zvláštním	právům	jednotlivých	zaměstnanců	a	nemohou	tak	tvořit	základ	právního	nároku	
na	odškodnění.

36	 Cílem	vyšetřování	by	mělo	být	získání	povědomí	o	obecné	úrovni	potřeb	zastoupených	v	organizaci.	Cílem	není	
zmapovat	etnicitu,	náboženské	vyznání,	sexuální	orientaci	nebo	jiné	osobní	údaje,	při	vyšetřování	se	nesmí	
rozšířit	záznamy	s	osobními	údaji,	Vládní	vyhláška	č.	2015/16:	135,	37.

37	 Vládní	návrh	zákona	2015/16:135,	101.
38	 Vládní	návrh	zákona	2015/16:135,	32.
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4. Obtěžování, sexuální obtěžování a jiné formy 
viktimizace v rámci pracovního prostředí

39	 Oddíl	3	ustanovení	Švédského	úřadu	pro	pracovní	prostředí	o	systematickém	řízení	pracovního	prostředí	AFS	
2001:	1	(dále	jen	AFS	2001:	1).

40	 Sekce	6	a	7	AFS	2001:	1.
41	 Kapitola	3,	oddíl	2a	Zákona	o	pracovním	prostředí
42	 Government	Bill	Prop.	1976/77:149.
43	 Kapitola	3,	oddíl	1	Zákona	o	pracovním	prostředí.
44	 Kapitola	6,	oddíl	2	Zákona	o	pracovním	prostředí.
45	 Kapitola	6,	oddíl	8	Zákona	o	pracovním	prostředí.
46	 Oddíl	8	Nařízení	o	pracovním	prostředí	SFS	1977:	1166.
47	 Kapitola	6,	oddíl	9	a	Zákona	o	pracovním	prostředí,	c.f.	Government	Bill	Prop.	2010/11:89.
48	 Kapitola	7,	oddíl	1	Zákona	o	pracovním	prostředí.

4.1. Obecné rysy regulování pracovního prostředí
Zákon	 o	 pracovním	 prostředí	 (1977:	 1160)	 vyžaduje,	 aby	 zaměstnavatel	 předcházel	
pracovním	 úrazům.	 Nařízení	 má	 tedy	 proaktivní	 charakter.	 Zaměstnavatel	 musí	 syste-
maticky	 plánovat,	 řídit	 a	 sledovat	 činnosti	 způsobem,	 který	 zajistí,	 že	 pracovní	 prostředí	
splňuje	předepsané	požadavky	příjemného	pracovní	prostředí	(kapitola	3,	oddíl	2a	Zákona	
o	 pracovním	 prostředí).	 Tyto	 činnosti	 mají	 být	 přirozenou	 součástí	 každodenních	 aktivit	
v	 organizaci.	 Zahrnuje	 všechny	 fyzické,	 psychologické	 a	 sociální	 podmínky	 důležité	 pro	
pracovní	prostředí.39	Úkolem	zaměstnavatele	je	zajistit,	aby	pracovníci,	kteří	mají	na	starosti	
oblast	pracovního	prostředí,	měli	dostatečné	znalosti	a	byli	pravidelně	vzděláváni.40	Syste-
matické	řízení	pracovního	prostředí	znamená,	že	zaměstnavatel	musí	vyšetřovat	pracovní	
úrazy,	průběžně	vyšetřovat	rizika	spojená	s	činnostmi	ve	firmě	a	v	důsledku	toho	přijímat	
nezbytná	opatření.	Zaměstnavatel	musí	vypracovat	akční	plán,	 jehož	součástí	 je	časový	
plán	pro	opatření,	která	nelze	okamžitě	přijmout.	V	akčním	plánu	dále	zaměstnavatel	doku-
mentuje	pracovní	prostředí	a	opatření	přijatá	s	ohledem	na	pracovní	prostředí.41

Zákon	o	pracovním	prostředí	je	založen	na	předpokladu,	že	zaměstnavatelé	a	zaměstnanci	
spolupracují	v	otázkách	týkajících	se	pracovního	prostředí.42	Přestože	je	zdraví	a	bezpeč-
nost	primárně	odpovědností	zaměstnavatele,	zákon	jasně	stanovuje,	že	by	zdravého	pracov-
ního	prostředí	měli	dosáhnout	společně	zaměstnavatelé	i	zaměstnanci.43	Každé	pracoviště,	
v	němž	 je	zaměstnáno	minimálně	pět	zaměstnanců,	musí	mít	alespoň	 jednoho	delegáta	
bezpečnosti,	obvykle	 jmenovaného	odborovou	organizací.44	Větší	pracoviště	s	minimálně	
padesáti	zaměstnanci	musí	jmenovat	komisi	pro	bezpečnost,	složenou	ze	zástupců	zaměst-
navatele	 a	 zaměstnanců	 na	 pracovišti.45	 Je-li	 to	možné,	má	 jeden	 ze	 zástupců	 zaměst-
navatele	srovnatelné	postavení,	a	 tudíž	má	pravomoc	přijímat	 rozhodnutí,	která	 jsou	pro	
zaměstnavatele	závazná.46	Na	základě	kolektivní	smlouvy	mohou	místní	strany	 jmenovat	
jiný	orgán,	který	se	považuje	za	výbor	pro	bezpečnost,			ačkoli	se	zabývá	jinými	otázkami,	
než	které	se	týkají	pracovního	prostředí.47	Úlohou	výboru	pro	bezpečnost	(nebo	jiné	formy	
spolupráce)	je	být	proaktivní	a	přispívat	k	obecným	politickým	otázkám	ohledně	pracovního	
prostředí	a	podílet	se	na	plánování	a	kontrole	pracovního	prostředí.

Švédský	úřad	pro	pracovní	prostředí	dohlíží	na	dodržování	Zákona	o	pracovním	prostředí	
a	předpisů	vydaných	dle	zákona.48	Úřad	je	zmocněn	vydávat	příkazy,	zákazy	nebo	předpisy	
vztahující	se	k	zákonu.	Příkaz	nebo	zákaz	může	být	podmíněn	finanční	penalizací	nebo	
namířen	proti	soukromým	i	veřejným	zaměstnavatelům.
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4.2. Viktimizace jako záležitost pracovního prostředí

49	 Vyhláška	Švédské	národní	rady	pro	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci	obsahující	ustanovení	o	opatřeních	
proti	viktimizaci	v	práci,	AFS	1993:	17	(dále	jen	ASF	1993:	17),	zrušená	prostřednictvím	AFS	2015:	4.

50	 Oddíl	13,	AFS	1993:17.
51	 Oddíl	14,	AFS	1993:17.

V	kontextu	pracovního	prostředí	 je	viktimizace	definována	jako	opakující	se	trestné	nebo	
zřetelně	negativní	 jednání,	 které	 se	dotýká	 jednotlivých	 zaměstnanců	a	 které	může	vést	
k	vyřazení	těchto	zaměstnanců	z	pracovního	kolektivu.	Definice	vychází	z	předchozího	usta-
novení	Švédského	úřadu	pro	pracovní	prostředí,	konkrétně	z	ustanovení	O	organizačním	
a	sociálním	pracovním	prostředí	(AFS	2015:	4,	dále	jen	AFS	2015:	4).	49

V	 prevenci	 a	 boji	 proti	 viktimizaci	 na	 pracovišti	 je	 zaměstnavatel	 povinen	 informovat	
a	objasnit	všem	zaměstnancům,	že	viktimizace	není	na	pracovišti	akceptována.	To	by	mělo	
být,	pokud	možno,	provedeno	písemně.	Zaměstnanci	s	funkcí	dohledu	mají	v	případě	vikti-
mizace	zvláštní	odpovědnost	a	zaměstnavatel	musí	zajistit,	aby	tyto	osoby	měly	dostatečné	
znalosti	k	výkonu	této	funkce.	Zaměstnavatel	musí	podniknout	kroky	k	zamezení	podmínek,	
které	by	mohly	na	pracovním	prostředí	vést	k	viktimizaci.	Zvláštní	pozornost	by	měl	věnovat	
konfliktům,	spolupráci	a	změnám	v	práci,	jakož	i	pracovní	zátěži	a	přidělování	práce.50

Další	povinností	zaměstnavatele	je	zavést	postupy,	ve	kterých	musí	být	jasně	stanoveno,	
komu	má	oběť	viktimizace	předat	informace	a	na	koho	se	má	obrátit,	aby	získala	okamžitou	
pomoc.	 Zaměstnavatel	 oznámí	 tyto	 postupy	 všem	 zaměstnancům.	 Obecná	 doporučení	
Švédského	 úřadu	 pro	 pracovní	 prostředí	 stanovují,	 že	 se	 viktimizace	 obvykle	 oznamuje	
neprodleně	vedoucímu	organizace,	případně	(pokud	není	možné	oznámit	viktimizaci	vedou-
címu)	dalšímu,	kdo	zaujímá	v	hierarchii	organizace	pozici	pod	ním.	Zaměstnanec	se	navíc	
může	vždy	obrátit	na	delegáta	bezpečnosti.	Je	důležité,	aby	byla	pro	zaměstnance	zajiš-
těná	okamžitá	pomoc,	protože	se	situace	může	zhoršovat.	Zaměstnavatel	může	také	využít	
služby	pracovního	lékařství	nebo	jiného	specialisty,	aby	poskytl	podporu	a	pomoc.51

V	souladu	s	požadavky	na	systematické	řízení	pracovního	prostředí	musí	zaměstnavatel	
usilovat	o	to,	aby	v	budoucnu	nedošlo	k	opětovné	viktimizaci.	Obecná	doporučení	zdůraz-
ňují,	 že	nedostatečné	vyšetřování	viktimizace	může	negativně	ovlivnit	pracovní	prostředí	
nebo	zdraví	zaměstnance.	Pracovník,	který	vede	vyšetřování,	musí	mít	dostatečnou	způso-
bilost,	musí	být	nestranný	a	mít	důvěru	všech	zúčastněných.

4.3. Nápravná opatření a přístup ke spravedlnosti
Je	důležité	zdůraznit,	že	právní	předpisy	v	oblasti	pracovního	prostředí	mají	za	úkol	před-
cházet	nemocem,	pracovním	úrazům	a	nehodám.	Nezabývají	se	otázkami	odškodnění	nebo	
viny.	Proto	je	třeba	usilovat	o	přístup	ke	spravedlnosti	jiným	způsobem.

Viktimizace	však	může	mít	podobu	i	trestného	činu.	Kromě	skutečnosti,	že	pachatel	mohl	při	
viktimizaci	spáchat	trestný	čin	(v	případech	násilí,	hrozeb,	porušení	integrity,	pomluvy,	sexu-
álního	zločinu	atd.),	může	 trestný	čin	spáchat	 také	zaměstnavatel,	což	se	označuje	 jako	
trestný	čin	v	pracovním	prostředí.	Ustanovení	 týkající	 se	viktimizace	najdeme	v	 trestním	
zákoníku	(1962:	700),	kapitole	3,	O	trestných	činech	proti	životu	a	zdraví.	Oddíl	10	označuje	
v	této	kapitole	tři	 typy	trestných	činů:	1)	v	oblasti	životního	prostředí,	2)	dle	toho,	zda	byl	
trestný	čin	spáchán	úmyslně	nebo	zanedbáním	povinností,	3)	v	oblasti	prevence	nemocí	
nebo	úrazů	podle	Zákona	o	pracovním	prostředí.	Pokud	se	jedná	o	zločiny,	které	zapříčiní	
smrt	 někoho	 jiného,	 způsobí	 zranění,	 nemoc	nebo	někoho	 vystavují	 nebezpečí,	 trest	 se	



15

pohybuje	od	pokuty	až	po	trest	odnětí	svobody	na	šest	let.	Doposud	existuje	pouze	jeden	
trestný	čin	z	pracovního	prostředí,	jedná	se	o	soudní	proces	(Krokom,	odvolací	soud	Lower	
Norrland,	2015-03-03,	B	399-14).	Případ	se	týkal	sociálního	pracovníka,	který	po	viktimi-
zaci	 na	 pracovišti,	 která	 skončila	 jeho	 propuštěním,	 spáchal	 sebevraždu.	 Okresní	 soud	
zjistil,	že	zaměstnavatel	řádně	nevyšetřil	obvinění	týkající	se	viktimizace.	Porušil	jak	Zákon	
o	pracovním	prostředí,	tak	řadu	dalších	zákonných	nástrojů,	jako	jsou	AFS	2001:	1	O	syste-
matickém	řízení	pracovního	prostředí	a	AFS	1993:	17	O	viktimizaci	v	práci.	Dva	manažeři	
byli	shledáni	vinnými	z	trestného	činu	v	pracovním	prostředí.	Odvolací	soud	však	rozsudek	
změnil	a	uvedl,	že	ačkoliv	manažeři	porušili	řadu	pravidel,	žádné	z	těchto	porušení	nebylo	
samo	o	sobě	dost	závažné,	aby	představovalo	trestný	čin	v	pracovním	prostředí.	Soudní	
dvůr	dále	vysvětlil,	že	neexistují	žádné	podrobné	pokyny,	 jakým	způsobem	vést	vyšetřo-
vací	proces	v	případě	viktimizace.	Trest	se	v	těchto	případech	pohybuje	od	pokuty	až	po	
trest	odnětí	svobody	maximálně	na	šest	let.	V	trestných	činech	požaduje	prokurátor	obvykle	
odškodnění	obětí.	V	ostatních	případech	se	musí	zaměstnanec	obrátit	na	odborový	svaz	
nebo	zahájit	individuální	právní	proces	pro	odškodnění	na	základě	Zákona	o	odpovědnosti	
(1972:	207),	což	je	obecný	zákon	týkající	se	odškodnění.
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Závěr

52	 Viz	například,	T.J.	Chermack	&	B.K.	Kasshanna,	The	Use	and	Misuse	of	SWOT-analysis	in	HDR	(2007)	10	Hu-
man Resource Development International 4:383–399.

53	 H.	Weihrich,	The	TOWS	Matrix-	A	Tool	for	Situational	Analysis	(1982)	Long	Range	Planning,	15	(2),	pp.	54-66,	
R.	Dealtry,	Dynamic SWOT Analysis: Developer’s Guide	(U	threat,	Dynamic	SWOT	Associates	1992).

V	 této	části	budou	shrnuty	nejdůležitější	poznatky	v	diskusi,	 která	bude	popisovat	 různé	
aspekty	švédských	nařízení	o	obtěžování,	sexuálním	obtěžování	a	dalších	 formách	vikti-
mizace	na	pracovišti,	v	 rámci	SWOT	analýzy.	SWOT	analýza	 je	model,	který	byl	vyvinut	
v	 oblasti	 podnikového	 plánování,	 aby	 poskytnul	 spolehlivé	 informace	 a	 pomohl	 procesu	
organizačního	rozhodování.52	Model	pomáhá	zejména	při	plánování	podnikových	strategií,	
protože	umožňuje	uvažovat	současně	o	interních	i externích	faktorech,	které	ovlivňují	orga-
nizaci.	Neexistuje	jednotná	představa	o	tom,	jak	přesně	by	měla	SWOT	analýza	vypadat,	
aby	bylo	zajištěno	spolehlivé	řešení	budoucího	plánování.	Obvykle	se	používá	matice	čtyř	
polí.	 Ve	 čtyřech	 rámečcích	 jsou	 uvedeny	 jak	 interní	 faktory	 v	 podobě	 silných	 a	 slabých	
stránek,	tak	vnější	faktory	–	příležitosti	a	hrozby.53

Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby
V	následující	části	se	právní	analýza	propojí	s	terminologií	SWOT	analýzy.	To	však	nezna-
mená,	že	bude	provedena	skutečná	SWOT	analýza.	SWOT	analýza	je	komplexní	metoda	
strategické	 analýzy	 zahrnující	 vnitřní	 a	 vnější	 aspekty	 organizace	 nebo	 projektu.	 Právní	
systém	nebo	jeho	část	se	od	organizace	nebo	projektu	velmi	liší.	Švédský	zákon	o	obtěžo-
vání,	sexuálním	obtěžování	a	viktimizaci	 je	produktem	politických	rozhodnutí	během	více	
než	čtyřiceti	 let	a	má	hluboké	souvislosti	 s	obecným	vývojem	pracovního	práva,	násled-
ného	rozšíření	politiky	rovnosti	žen	a	mužů	a	národního	systému	pracovních	vztahů.	Není	
tedy	možné	nebo	žádoucí	provést	SWOT	analýzu	nařízení,	popsaných	v	této	zprávě.	Silné	
a	slabé	stránky,	hrozby	a	příležitosti	však	mohou	poskytnout	nástroj,	který	umožní	systema-
tizaci	a	ilustraci	nejvýznamnějších	a	nejnaléhavějších	záležitostí	v	této	oblasti.

Švédský	právní	rámec	zabývající	se	obtěžováním,	sexuálním	obtěžováním	a	jinými	formami	
viktimizace	na	pracovišti	jasně	rozlišuje	mezi	obtěžováním,	které	má	podobu	ponižujícího	
jednání,	souvisejícího	s	jedním	z	chráněných	důvodů	zákona,	sexuálním	obtěžováním	a	dále	
mezi	jinou	formou	viktimizace,	která	souvisí	s	obecnějšími	záležitostmi	pracovního	prostředí,	
což	demonstruje	důležitou	sílu	zákona.	Sexuální	obtěžování	představuje	obecnější	přístup	
k	ženám,	primárně	jako	sexuálních	objektů	a	jako	méně	schopných	zaměstnanců	a	spolu-
pracovníků.	 Z	 toho	 vyplývá,	 že	 na	 pracovišti,	 které	 umožňuje	 sexuální	 obtěžování,	mají	
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ženy	obvykle	horší	postavení	než	muži.	Boj	proti	sexuálnímu	obtěžování	je	proto	důležitým	
prostředkem	k	prosazování	rovnosti	žen	a	mužů	v	širším	měřítku.	Naopak	v	boji	proti	sexu-
álnímu	obtěžování	musí	zaměstnavatel	pracovat	na	prosazování	rovnosti	žen	a	mužů	ve	
všech	aspektech	organizace.	To	samé	platí	i	pro	obtěžování,	které	souvisí	s	jedním	z	chrá-
něných	důvodů	nediskriminačního	zákona.	Skutečnost,	že	obtěžování	a	sexuální	obtěžování	
jsou	primárně	chápány	z	pohledu	nediskriminačního	chování	a	rovného	zacházení,	umož-
ňuje	účinnější	řízení	těchto	záležitostí,	což	můžeme	považovat	za	silnou	stránku	švédského	
právního	systému.	Další	úzce	propojenou	silnou	stránkou	švédských	nařízení	je	důraz	na	
proaktivní	a	preventivní	opatření,	a	to	jak	v	Zákonu	o	diskriminaci,	tak	v	Zákonu	o	pracovním	
prostředí.	Třetí	silnou	stránkou	jsou	velmi	podrobná,	instruktivní	ustanovení	o	tom,	jak	má	
zaměstnavatel	přistupovat	k	preventivní	práci.	Další	důležitou	stránkou	je	silná	spolupráce	
mezi	zaměstnavateli	a	odbory,	která	pomáhá	podněcovat	nepřetržitý	dialog	ohledně	výše	
popsaných	problémů	na	pracovišti.

Pokud	jde	o	slabé	stránky,	je	zde	problematická	především	velká	odpovědnost	svěřená	soci-
álním	partnerům,	která	může	ve	svém	důsledku	vést	k	nízké	aktivitě	v	boji	proti	obtěžování,	
sexuálnímu	obtěžování	a	jiným	formám	viktimizace	na	pracovišti.	Pokud	se	odbory	dosta-
tečně	neangažují,	může	se	stát,	že	bude	zaměstnavatel	tato	témata	ignorovat.	Další	slabinou	
je	skutečnost,	že	se	Agentura	pro	pracovní	prostředí	nikdy	nezabývá	případy	jednotlivců.	
Třetí,	výraznou	slabinou,	je	obecný	nedostatek	dohledu	ze	strany	příslušných	orgánů,	které	
mají	dohled	na	starosti.	Zejména	kvůli	skutečnosti,	že	se	očekává,	že	problémy	na	praco-
višti	budou	řešit	sami	sociální	partneři.	Zaměstnanec,	který	není	členem	odborů,	může	mít	
kvůli	vysokým	nákladům	soudního	řízení	omezený	přístup	ke	spravedlnosti,	což	můžeme	
označit	za	čtvrtou	slabou	stránku.

Největší	hrozbu	představuje	ve	Švédsku	klesající	procento	odborových	pracovníků	a	celková	
oslabenost	odborů,	která	má	dopad	na	proaktivní,	preventivní	práci	proti	obtěžování,	sexu-
álnímu	obtěžování	a	jiným	formám	viktimizace.	Tato	hrozba	se	zatím	nezdá	být	příliš	nalé-
havá.	I	když	míra	sdružování	do	odborů	ve	Švédsku	klesla,	dosahuje	míra	v	současné	době	
69	%,	což	je	z	mezinárodního	hlediska	stále	velmi	vysoká	hodnota.	Monitorovací	činnosti	
orgánů	dohledu	(Ombudsman	pro	rovné	příležitosti,	Švédský	úřad	pro	pracovní	prostředí),	
ani	soudní	spory	ombudsmana,	nejsou	ve	Švédsku	prioritou,	což	můžeme	považovat	za	
další	hrozbu.	Pokles	monitorovací	činnosti	a	snížení	počtu	soudních	sporů	může	být	motivo-
váno	státním	rozpočtem.	Obě	činnosti	jsou	časově	náročné	a	vyžadují	větší	počet	lidských	
zdrojů.	Omezování	v	této	oblasti	může	být	také	způsobeno	politickými	představami	o	tom,	jak	
je	v	praxi	nejlepší	implementovat	vládní	politiku	a	zákonné	právo.	Zdá	se,	že	se	ve	Švédsku	
upřednostňují	orgány,	které	poskytují	informace	a	snaží	se	změnit	veřejné	mínění,	více	než	
orgány,	které	se	podílejí	na	jednotlivých	případech.	V	posledních	letech	byl	také	kritizován	
Ombudsman	pro	rovné	příležitosti	z	důvodu,	že	upřednostňoval	angažování	v	politických	
diskursech	a	příliš	se	nevěnoval	konkrétním	případům	jednotlivců.54

Z	hlediska	příležitostí	měla	ve	Švédsku	největší	dopad	kampaň	#MeToo,	díky	níž	vzrostlo	
povědomí	v	organizacích	i	ve	společnosti	o	problému	obtěžování,	sexuálního	obtěžování	
a	jiných	formách	viktimizace	na	pracovišti.	Vzhledem	k	tomu,	že	právní	rámec	(jak	Zákon	
o	pracovním	prostředí,	ale	především	Zákon	o	diskriminaci)	je	komplexní	a	podrobný,	nárůst	
povědomí	poskytuje	důležité	příležitosti	pro	náročnější	strategie	na	úrovni	pracoviště.	Dalším	
důležitým	 zdrojem	příležitostí	 je	 národní	 systém	pracovních	 vztahů,	 kde	 se	 silní	 a	 auto-
nomní	sociální	partneři	ujímají	řízení	výzev	na	trhu	práce	nezávisle	na	aktivitách	státu.	Po	

54	 L.	Svenaeus,	Konsten	att	upprätthålla	löneskillnader	mellan	kvinnor	och	män	:	en	rättssociologisk	studie	av	
regler	i	lag	och	avtal	om	lika	lön,	Department	of	Sociology	of	Law,	Lund	University,	Lund	2017,	s.	274.



18

kampani	#MeToo	a	inspiraci	řešením	problémů	z	Kanady	zahájily	některé	odbory	veřejnou	
debatu	o	tom,	jak	by	se	sexuální	obtěžování	dalo	řešit	v	kolektivních	smlouvách.	Odborový	
svaz	Vision	předložil	konkrétní	návrh	dohody	na	místní	úrovni	v	Göteborgu.55	Po	případu	
Krokom,	kdy	zaměstnanec	spáchal	sebevraždu,	které	předcházela	viktimizace	na	praco-
višti	a	následné	propuštění	(viz	oddíl	5.3	výše),	se	vláda	rozhodla	navrhnout	zvýšení	pokuty	
společnostem,	v	případech	trestné	činnosti	v	pracovním	prostředí.	Což	znamená	zvýšení	
maximální	pokuty	z	1	milionu	na	5	milionů	EUR	(z	10	milionů	na	50	milionů	SEK),	která	
vejde	v	platnost	od	1.	ledna	2020.	Návrh	vlády	představuje	příležitost,	protože	vyšší	pokuty	
mohou	přispět	k	vyšší	míře	dodržování	předpisů	mj.	ze	strany	zaměstnavatelů	a	požadavku	
zabránit	viktimizaci	a	působit	proti	ní.56

55 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ville-infora-kollektivavtal-mot-sexuella-trakasserier  
retrieved	2019-06-05.

56	 Proposal	referred	to	the	Council	on	Legislation	for	consideration	(Lagrådsremiss)	June	5	2019,	Skärpta straf-
frättsliga sanktioner mot företag.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ville-infora-kollektivavtal-mot-sexuella-trakasserier
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• Swedish	Supreme	Court	judgement	2005	p.	642.
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