
NĚKOLIK  POZNÁMEK  K USTANOVENÍ  §  7  ZÁKONÍKU
PRÁCE

Miroslav Mitlöhner    

     Jako sexuální obtěžování se chápe nejčastěji  určitý nátlak v
sexuální oblasti, jehož  formy jsou různé, od sexuálních hrátek,
flirtů,  nabídky a  jejich  realizace  až  po  chování  nesoucí  znaky
trestné  činnosti.  Z toho  plyne  že  se  problematika  sexuálního
obtěžování   z  hlediska  práva  dotýká  oblastí  občanskoprávní,
pracovněprávní a trestněprávní.       I   když  na  obsah
sexuálního harassmentu není jednotný názor,  lze přece jenom
určitou  typologii  tohoto  chování  vymezit  a  to  přibližně  do
následujících čtyř kategorií:

a) narážky -  více či méně obhroublé vtipy, degradující
postoje  vůči  druhému  pohlaví  s cílem  vzbuzení
pozornosti

b) svádění  –  nechtěné,  nevhodné a  ofenzivní  sexuální
nabídky,  naléhání  k  účasti  na  společných  večeřích,
pozvání na drink nebo schůzku, obtěžující dopisy či
telefonáty, popřípadě SMS

c) sexuální  návrhy  –  víceméně  jednoznačně
formulované nabídky k sexuální aktivitě nebo jinému
jednání spojenému se sexem a to vše jak ve skryté,
tak i zcela otevřené formě

d) sexuální nátlak – záměrné jednání s cílem dosažení
sexuální  aktivity  nebo  jiného  jednání  spojeného  se
sexem,  vykonávané  pod  určitou,  zcela  konkrétní
hrozbou,  jakou  může  být  ztráta  místa,  snížení
mzdového  ohodnocení,  převedení  na  jinou  práci  či
zdržováním povýšení či postupu

e) sexuální ohrožování – silný tlak sexuálně motivovaný,
jako  je  nekompromisní  osahávání,  doteky,
donucování a podobně.

Sexuální  obtěžování  není  v našich    podmínkách  něčím
neobvyklým,  avšak  ne  vždy  se  zachovávají  určité  hranice
únosnosti a občas se stávají - zpravidla pro ženu - záležitostí
nepříjemnou, obtěžující a ponižující. Na druhé straně je ovšem
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třeba přiznat, že sex a erotika patřily, patří a zřejmě i nadále
budou patřit  k  běžným radostem a  starostem.  K sexuálnímu
zájmu  bude,  tak  jako  dosud,  docházet  všude  a  při  každé
příležitosti, tedy i na pracovištích. Každý je jiný a pro každého
platí jiná kriteria slušností a mezí kam až lze jít.

   Z právního hlediska jde o  problém  tří rovin: 

základních lidských práv a svobod,  pracovního práva a  trestního
práva.

       Listina základních lidských práv a svobod, jako součást
ústavního pořádku České republiky, zakotvuje v čl. 3 odst. 1 a
Čl. 10 zákaz diskriminace. Každý má právo na zachování  lidské
důstojnosti,  osobní  cti,  dobré  pověsti  a  ochrany  jména,   na
ochranu  před  neoprávněným  zasahováním  do  soukromého  a
rodinného  života  a  na  ochranu  před  neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním  nebo jiným zneužíváním údajů
o své osobě.

       Podle § 11 Občanského zákoníku,  fyzická osoba právo na
ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a
lidské  důstojnosti,  jakož  i  soukromí,  svého  jména  a  projevů
osobní povahy.

       V pracovně právní oblasti je pro Českou republiku závazná
Evropská sociální charta, která ukládá jak zaměstnavatelům, tak
i  zaměstnancům  řady  povinností  v  oblasti  ochrany  zdraví,
bezpečnosti práce a důstojnosti v práci.

       V článku  26  se  charta zabývá sexuálním obtěžováním  na
pracovišti  s  cílem  zajistit  účinné  uplatnění  práva  všech
pracovníků na ochranu jejich důstojnosti v práci. Charta ukládá
propagovat uvědomění a informovanost o sexuálním obtěžování
na pracovišti nebo ve vztahu k práci, propagovat prevenci proti
takovému  jednání  a  přijmout  všechna  vhodná  opatření  na
ochranu  pracovníků  před  takovým  chováním,  propagovat
uvědomění  a   informovanost  o  trvalém   trestuhodném  nebo
výrazně  negativním   jednání  namířeném  proti  jednotlivým
pracovníkům na pracovišti nebo ve vztahu k práci,  podporovat
předcházení  takovému  jednání  a  přijmout  všechna  vhodná
opatření na ochranu pracovníků před takovým chováním.

       Charta  se  tedy  týká  sexuálního  obtěžování,  které  lze
definovat jako nežádoucí či nežádané chování erotického obsahu,
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nebo  jiné  chování  spočívající  v  pohlavním  životě  či  realizaci
pohlavního  pudu a poškozující  ve  svých  důsledcích  důstojnost
pracovníků.  Zaměřuje  se  rovněž  na  případy  šikany,  jejíž
nejčastější  formou je  vyhrožování,  pronásledování,  bránění  ve
služebním postupu a podobně.

       Na chartu navazuje jednak Akční kodex proti sexuálnímu
obtěžování z roku 1991, který je určen především pro soudy a
sociální  partnery  jako  cenné  interpretační  vodítko  pro  soudní
rozhodování  a  kolektivní  vyjednávání,  a  jednak  Doporučení
podniknout opatření k zamezení sexuálního obtěžování. Článek 1
Doporučení definuje fyzické, verbální a neverbální jednání jako
nepřípustné,  jestliže  je  nevítané,  nedůvodné  a  agresivní  vůči
oběti  a  kdy  odmítavý postoj,  který  oběť  zaujme,  je  jednou z
několika  nebo  jedinou   příčinou  existenčního  rozhodnutí  v
zaměstnání.  Rovněž  nepřípustné  je   takové  jednání,   které
vede  k  vytvoření 

intimního,  či  nepřátelského  nebo  ponižujícího  prostředí  na
pracovišti oběti.

       Odezva členských států Evropské unie byla mimořádně
rychlá.  Francie  novelou  zákoníku  práce  zavedla  ochranu  oběti
„zneužívání autority v práci  k sexuálním účelům“ a poskytuje
právní prostředky k ochraně, pokud by byla oběť z tohoto důvodu
diskriminována. Byl doplněn trestní zákoník o novou skutkovou
podstatu.  Podobně  rychle  reagovaly  i  další  státy  unie.  Vláda
Velké  Británie  doporučila  Evropskou  definici  jako  vhodný
standard  a  do  trestního  zákona  byla  vložena  nová  skutková
podstata trestného činu úmyslného rasového, sexuálního či v jiné
formě uskutečněného obtěžování na ulici nebo v zaměstnání.

       Sociologické průzkumy v České republice zjišťují zkušenosti
se sexuálním obtěžováním u 43% žen a u 34% mužů.

  Poslední novela Zákoníku práce, účinná od 1. ledna 2001
přinesla  zcela  nové  formulace  i  pokud  jde  o  postupy  proti
sexuálnímu obtěžování na pracovišti.

  Podle  §  74  zákoníku  práce  mají  vedoucí  zaměstnanci
povinnost  vytvářet  příznivé  pracovní  podmínky  a  zajišťovat
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  vykonávané   podle
pracovní  smlouvy  ve  stanovené  pracovní  době  a  dodržovat
pracovní řád.
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       Na to navazuje ustanovení § 7 odst. 2 téhož zákona,
podle  kterého  nikdo  nesmí  výkonu  práv  a  povinností
vyplývajících  z  pracovněprávních  vztahů  zneužívat  na  újmu
jiného  účastníka  pracovněprávního  vztahu  nebo  k ponižování
jeho lidské důstojnosti. 

       V případě vedoucího zaměstnance by takovéto porušení
pracovní kázně mohlo vést až ke skončení pracovního poměru
výpovědí nebo dokonce k jeho okamžitému zrušení. Pochopitelně
toto  vše  jsou  čistě  teoretická  východiska  možného  postupu a
praktická  aplikace  citovaných  ustanovení,  včetně  dopadu  na
pracovní  poměry,  by  byla  odvislá  od  přesně  a  objektivně
zjištěného  skutkového  stavu  a  zvážení  podílu  zavinění  obou
aktérů.

       Za  ponižování  lidské  důstojnosti  v souladu  s principy
rovnosti  mužů  a  žen  v pracovněprávních  vztazích  považovat  i
takové  nežádoucí  sexuální  chování  na  pracovišti,  které  je
nevítané,  nevhodné  nebo  urážlivé,  čímž  vytváří  nepřátelskou
atmosféru  na  pracovišti,  nebo  které  může  být  druhým
účastníkem pracovněprávního  vztahu oprávněně  vnímáno jako
podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností
vyplývajících  z pracovněprávních  vztahů.  Nežádoucí  sexuální
chování se může týkat jak zaměstnanců ve stejném funkčním
postavení, tak i zaměstnanců ve vztahu vzájemné podřízenosti.

       Podle důvodové zprávy znamená tato úprava především
soulad s rezolucí Rady ES č. 90/C/157/02, o ochraně důstojnosti
žen a mužů na pracovišti a doporučení Komise č.92/131/EEC.

       Dojde – li v pracovněprávních vztazích k porušování práv či
povinností  vyplývajících z rovného zacházení  s muži  a  ženami,
nebo k ponižování lidské důstojnosti, má postižený zaměstnanec
právo se domáhat, aby zaměstnavatel upustil od toho porušování
nebo  jednání,  aby  odstranil  následky  tohoto  porušování  nebo
jednání a aby zaměstnanci bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
Pokud  v konkrétním  případě  nebude  postačující  upuštění  od
nežádoucího chování nebo jednání, protože byla ve značné míře
snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti,
má  zaměstnanec  právo  na  náhradu  nemajetkové  újmy  v
penězích. O výši náhrady bude rozhodovat soud. 

       V případě diskriminačního jednání zaměstnavatele, včetně
sexuálního obtěžování, má zaměstnanec možnost obrany. Může
se domáhat ochrany podle povahy věcí, zejména podle nového
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ustanovení zákoníku práce,  aby zaměstnavatel upustil  od toho
porušování  nebo  jednání,  aby  odstranil  jejich  následky  a  aby
zaměstnanec  dostal  přiměřené  zadostiučinění.  Pokud  se
zaměstnanec  cítí  poškozen  v důsledku  nedodržení  zásady
stejného zacházení,  může se dále domáhat formou stížnosti  u
příslušného úřadu práce, nebo prostřednictvím soudního sporu.
Pokud nebude postačující upuštění od nežádoucího chování nebo
jednání,  protože  byla  ve  značné  míře  snížena  důstojnost
zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti, má zaměstnanec
právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. O výši náhrady
bude rozhodovat soud. 

       Právní  předpisy  upravující  občanskoprávní  řízení  před
soudem stanoví zaměstnavateli povinnost nést důkazní břemeno
ve  sporech  týkajících  se  porušování  rovnosti  z důvodu pohlaví
v novele  občanského  soudního  řádu  od  roku  2001  současně
s účinností novely zákoníku práce. 

       Zaměstnanec se tedy může domáhat ochrany podle povahy
věci,  zejména  podle  §  7  odst.  4  až  6,  popřípadě  podle
občanského zákoníku (§ 11 až 13). 

       V soudním řízení však nebude nikterak snadné jednoznačně
definovat  jaký  je  vlastně  obsah  slov  „  ponižování  lidské
důstojnosti „ . Jde o termín více než vágní,  kterým lze označit
skutečně  širokou  škálu  jednání.  Vzniká  tedy  naprosto
odůvodněná otázka zda je skutečně každé jednání, které je zcela
subjektivně pro žalobce nepříjemné, nežádoucí, nevhodné nebo
urážlivé takovým jednáním, které je  za hranicí  zákona a jaké
tedy zákonodárce při tvorbě právního předpisu uvažoval.

        Nemůže být jako nežádoucí a urážlivé jednání subjektivně
chápáno  někým to,  že  je  mimo  předmět  jakéhokoliv  zájmu,
zatímco co ve spolupracovnici od vedlejšího stolu se šéf jen vidí a
zahrnuje ji maximální pozorností ?  Vždyť by se tato opomíjená a
přehlížená bytost také ráda hřála na slunci přízně. 

       Je možné vůbec jít s takovouto kauzou k soudu ? A když
ano,  tak čeho se  domáhat ?  Jak by měl  znít  žalobní  návrh a
následný rozsudek? Že má mít šéf místo jedné milenky dvě ? 

     V Uherském Hradiště lze beztrestně přednést odlehčené
úvahy na vážná témata a proto mi dovolte i tyto úvahy. Nicméně
jsem  přesvědčen,  že  ve  skutečnosti  „  ponižování  lidské
důstojnosti  „  jaksi  naruby  může  existovat  a  také nepochybně
existuje.
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 Problematika  se  ovšem  netýká  jen  vztahů  vertikálních
mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, ale i horizontálních mezi
zaměstnanci na stejné pracovní úrovni.

  Nedokáži  si  dosti  dobře  představit  jak  bude  možno
objektivně  takováto  jednání  indentifikovat,  prokazovat  či
vyvracet. Bude třeba vyčkat judikatury.

   A  co  když  se  obtěžování  neprokáže  –  otevře  se  tak
možnost postihu pro trestný čin pomluvy podle § 206 trestního
zákona  ?  Vždyť  v případě  neúspěšné  žaloby  vlastně  půjde  o
zjištění  skutečnosti,  že  někdo  o  jiném sdělil  nepravdivý  údaj,
který  je  způsobilý  značnou  měrou  ohrozit  jeho  vážnost  u
spoluobčanů,  zejména  poškodit  jej  v zaměstnání,  narušit  jeho
rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. A nepůjde-
li o dokonaný trestný čin, pak jistě půjde o pokus trestného činu.

        Intenzivnější sexuální obtěžování může nabýt takových
rozměrů a forem, že přichází do úvahy využití norem trestního
práva,  čili  jinými  slovy  řečeno,je  třeba  zvážit,  zdali  nebyl
jednáním spáchán některý z trestných činů proti svobodě a lidské
důstojnosti.  U  těchto  trestných  činů  je  charakteristické  ,  že
pachatel užil tak intenzivního nátlaku k dosažení svého záměru,
že již hovoříme o určité formě a stupni násilí. To je také vedle
úmyslu pachatele dosáhnout očekávaného výsledku významným
kvalifikačním hlediskem.

       Také jednání směřující k dosažení sexuálního cíle proti vůli
toho druhého bez donucení a násilí může být při splnění určitých
zákonem stanovených předpokladů a podmínek trestným činem.
Takovéto  jednání  by  totiž  mohlo  být  kvalifikované  jako  útisk
podle  §  237  trestního zákona,  jehož  se  pachatel  dopustí  tak,
když jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco
konal,  opominul  nebo trpěl.  Je  zřejmé,  že  v  pracovněprávním
vztahu podřízený-nadřízený jsou jaksi automaticky dány vztahy
závislosti, které  mohou být  snadno  zneužity  tak, jak  již bylo
rozebráno. Je - li pracovník vystaven tlaku rozhodnout se, zda se
podřídí  sexuálním představám svého  nadřízeného či  nikoliv,  a
uvědomí  si,  že  v  negativním  případě  mu  bude  objektivně
existující  vztah  závislosti  přinášet  nejrůznější  potíže,  a  tak
vlastně  z  přinucení  objektivními  okolnostmi  bude  konat  nebo
trpět, bude tedy nadřízenému po vůli, půjde o klasickou situaci,
ve které budou pojmové znaky trestného činu naplněny. Útisk je
vlastně  z  trestněprávního  hlediska  nejméně  intenzivní  formou
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nátlaku.  Quasi  -  milenecký  vztah,  vycházející  z  rovnice  o
nerovných  stranách,  že  vlastně  podřízeného  utiskuje,  nemusí
nadřízenému dojít. Stejně tak, i to že získává něco, co by jinak ,
kdyby  nebylo  pracovněprávního  vztahu  podřízenosti  a
nadřízenosti, nikdy nedosáhl.  Samozřejmě je jiná situace tam,
kde  nadřízený  využívá  závislosti  podřízené  osoby  mladší  než
osmnáct  let  nebo  osoby  svěřené  jeho  dozoru  a  přiměje  ji  k
mimomanželské  souloži,  nebo  takovou  osobu,  zneužívaje  její
závislosti,   jiným  způsobem  pohlavně  zneužije.  Pak  půjde  o
trestný čin pohlavního zneužívání podle § 243 trestního zákona a
výrazně  přísnější  postih.  Trestným činem útisku  podle  §  237
tr.zákona, tak  pohlavního zneužívání podle § 243 tr.zákona, jsou
pokryty heterosexuální i homosexuální vztahy.
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