
 

Obtěžování při práci (Mobbing) 
Zřeknutí se práv: 

Tento dokument byl přeložen a upraven, s povolením, z původního dokumentu 
publikovaného na 
URL:http://www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPublications/factsheets/haras1.htm  

JAKÝ JE TO PROBLÉM? 

V republice existují  státní anti-diskriminační  (rovnoprávné) zákony,  které mají chránit před 
obtěžováním na  pracovišti, ale praktické dopady a účinky těchto zákonů jsou mírně odlišné 
v každé z oblastí jejich působení.  

 Obtěžování na pracovišti je protizákonné a může mít podobu: 

• sexuální;  
• rasovou (včetně barvy pleti, národnosti, etnického původu  a etnického pozadí);  
• rodinného stavu  

Kromě těchto běžných podob obtěžování na pracovišti existují ještě další specifické formy, 
které jsou rovněž  protiprávní, diskriminující, s důrazem na rovnoprávnost při práci a při 
získávání práce, např. z důvodu vyznání (náboženství), věku, zdravotního stavu, mentální 
nezpůsobilosti, homosexuality, transsexuality, rodinných a příbuzenských vztahů.     

JAK TO PŮSOBÍ NA ČLOVĚKA? 

Obecně je  obtěžování nějaká forma nechtěného nebo nepřípustného chování, která: 

• ponižuje  
• obtěžuje  
• zastrašuje   

JAK IDENTIFIKOVAT,  ZDA OBTĚŽOVÁNÍ MŮŽE BÝT PROBLÉMEM NA VAŠEM 
PRACOVIŠTI ? 

 V závislosti na podmínkách, situaci a legislativě, může  být jako oběžování (mobbing) 
chápána každá z následujících forem chování: 

• materiál, který je rasistický, sexuálně vyzývavý,   pohlavně 
jednoznačný, homophobický (zaměřený proti homosexuálům) apod. a 
je zobrazovaný na pracovišti, uváděn do oběhu, nebo je umístěn v  
pracovním prostoru nebo majetku nebo na počítači, faxu nebo na 
Internetu, 

• slovní nadávky nebo komentáře, které zesměšnují či zařazují lidi z 
důvodu jejich sexu, těhotenství, rodinnému stavu, rasy, homosexuality, 
nezpůsobilosti, transsexuality či věku, 

• gesta, která jsou pohlavně nebo rasově ofenzivní,  
• aktivity ignorující, izolující nebo segregující jednotlivce nebo skupinu z 

důvodu jejich pohlaví, rasy atd.  
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• sexuální nebo fyzický kontakt, například plácání, líbání nebo dotyk,  
• verbální projevy zaměřené na sexuální aktivitu, 
• sexuální útok,  
• opakovaná sexuální pozvání, která byla dříve odmítána,  
• zasvěcovací obřady, které  zahrnují nežádoucí sexuální aj. chování,  
• žerty založené na diskriminaci a zesměšňování  pohlaví, těhotenství, 

rasy, rodinného stavu, homosexuality, nezpůsobilosti, transsexuality 
nebo věku.  

Aby bylo obtěžování na pracovišti považováno za mobbing, mělo by se pravidelně 
vyskytovat po určitou dobu,  ale v některých případech i jednotlivý akt může být považován 
za tak intenzivní a závažný, že je možno jej srovnat s mobbingem.  

Obětí se může stát kdokoliv z důvodu věku, rasy, pohlaví, jakékoliv odlišnosti aj. A kterém 
může být jedna osoba nebo skupina, nadřízený nebo spolupracovník, popř. koalice mezi 
kolegy a nadřízenými, strategie obtěžování může být fyzická, verbální, může mít podobu   
sociálního izolování, neposkytnutí pomoci nebo informací, šíření pomluv, očerňování, 
odmítnutí podpory, sabotování práce, s následky psychickými atd.   

JAK JE TŘEBA SE BRÁNIT?  

Každý zaměstnavatel musí pracovníkovi zajistit potřebné podmínky pro výkon jeho práce, 
což zahrnuje i povinnost zamezení obtěžování na pracovišti. Stejná pravidla a podmínky platí 
jak pro  stálé (kmenové) pracovníky, tak i pracovníky na částečný úvazek nebo příležitostné 
pracovníky.  

Jestliže k obtěžování dojde mimo výkon práce a pracoviště (např. na ulici, domově), je nutno 
kontaktovat policii nebo linku bezpečí.   

PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ 

Každý člověk má  právo o obtěžování hovořit  na veřejnosti a pokusit se těmto událostem 
zamezit. Aktéra je nutné upozornit na  protizákonnost jeho chování s    poukazem na 
ofenzivní prvky v jeho chování, s důrazem jejich ukončení a zastavení. Pokud nedojde k 
nápravě a ukončení formy obtěžování, potom je nuto tyto aktivity oznámit nadřízenému. Je 
třeba vědět, že vedoucí pracovníci, manažeři a zaměstnavatelé musí pro pracovníky  vytvořit 
takové podmínky, aby nebyl negativně ovlivněn pracovní výkon pracovníků a aby k 
obtěžování nedocházelo. Každý pracovník se může rovněž obrátit o pomoc (zejm. právní) na 
odbory, pokud je jejich členem.  

Každý manažer musí brát stížnost vážně a rychle a důvěrně obtěžování šetřit a řešit.   Musí 
naslouchat oběma stranám, v případě že se potvrdí mobbing, musí okamžitě dojít k jeho 
zastavení. Nesmí dojít k vytýkání nebo obviňování jen proto, že došlo ke stížnosti.  

Jestliže se nechcete kontaktovat přímo s aktérem ( s osobou, která obtěžovala), nebo s  
nadřízeným či manažerem , můžete vyhledat právní pomoc a následky mobbingu a 
způsobenou újmu (materiální nebo morální)  řešit právní cestou v podobě žaloby na ochranu 
osobnosti  prostřednictvím soudu.  


