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Skutečný harassment je protiprávní jednání. Autor podává stručný přehled
právních norem, které mohou být aplikovány v těchto případech.

V  závěru  února  byla  na  Bohnických  sexuologických  dnech  věnována,  vedle
dalších zajímavých otázek, pozornost sexuálnímu  obtěžování, včetně toho, jak
tento  fenomén  hodnotit  a  jak  mu  předcházet.  V  Americe  se  říká  sexual
harassment a my to v  Čechách označujeme spíše jako nežádoucí a nepříjemný
sexuální  kontakt. Prostě obtěžování, které je sexuálně motivováno.

Josef Škvorecký vymyslel termín " harašení " a vyjádřil tím,  že to Američané v
ledasčem hodně přehánějí.  Není  tomu tak dávno,  co v našem tisku proběhly
zprávy o tom, jak byl malý chlapeček  vyloučen ze školky protože dal pusu své
spolužačce, či jiný zase  za to že, své spolužačce utrhl knoflík, nebo o tom, že 
následovala  soudní  žaloba  pro  sexuální  obtěžování  na  mladíka,  který  se  ve
výtahu  údajně  nemravně  díval  po  spolucestující  mladé  slečně.  Náš  voják  v
Bosně,  který  pozval  americkou  důstojnici  do  baru  na  drink,  málem  zaplatil
kariérou a vyvolal téměř  mezinárodní konflikt. Nepřekonatelným harassmentem
byla  nedávno  ukončená  nejslavnější  aféra  amerického  presidenta  od  vzniku
USA,  díky které ví každé malé dítě na světě, co to je orální sex. A  to, prosím,
Amerika o sobě a svých mravech myslí a hovoří je v  superlativech a dokonce
tomu  všemu  i  věří.  Faktem  ovšem  je,  že  se  nemá  přehánět  nic,  tedy  ani
puritánství.

Svého času byl i  u nás ze sexuálního obtěžování obviněn jistý  vysokoškolský
pedagog,  jindy  pak  náměstek  primátora,  jistý  ředitel  banky  byl  dokonce
odsouzen,  v  nedávné době  proběhlo  tiskem několik  článků,  poukazujících na
sexuální obtěžování  pacientek se strany ošetřujících lékařů. Ozývají se hlasy, 
zejména pak mezi našimi feministkami, o nezbytnosti zavedení  přísného stihání
takovéhoto jednání a rozšíření trestního zákona  v tomto smyslu.

Doufám,  že  nepřijmeme  principy  anglosaského  práva,  které  vychází  z  jiné
tradice a morálky, než-li  právo kontinentální a  to zejména v jeho německo -
rakousko  - švýcarské  oblasti,  kam  jsme také náleželi  a  doufám, že  i  nadále
budeme náležet.

Je mimo jakoukoliv diskusi, že zasahuje-li sex do práv a  chráněných zájmů jiné
osoby, jde o jednání protiprávní a že  dotčená osoba má nejen právo na ochranu,
ale i na uplatnění  této ochrany.

Sexuální harassment se tedy nejčastěji chápe jako forma  nevhodného chování
až nátlaku v sexuální oblasti. I když termín pochází z USA, nejde o  něco, co by
bylo  svým  praktickým  obsahem  něčím  v  našich  kulturních  podmínkách 
neobvyklým.  

Zamilované  oči,  náznaky  a  narážky,  letmé  dotyky,  flirt,  nabídky  a  sexuální
hrátky nemusejí být a jistě že nejsou  - zpravidla pro ženu - vždy a za všech
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okolností právě tím super  nejlepším, s čím se může setkat, ba dokonce, někdy
může jít i o  záležitost veskrze nepříjemnou, žinantní, obtěžující a  ponižující.

Česká klasická i braková literatura je plná příkladů toho,  kterak slušné děvče pod
nenechavými prsty nemravného záletníka  přicházelo kousek po kousku o pyl své
nevinnosti či kterak  smyslná a věčně neukojená paní továrníková dovlekla do
své  ložnice  nešťastného  mladého  prokuristu,  který  ve  strachu  ze  ztráty
výhodného zaměstnání raději nasadil svému chlebodárci  parohy, než-li by šel o
žebrácké holi světem.

Né  každé  jednání,  které  je  sexuálně  motivované  však  musí  být  nutně
obtěžováním a jako obtěžování se chápe.

Sex a erotika patřily, patří a jistě i v budoucnu budou patřit  k běžným radostem
a starostem a budou se realizovat za  nejrůznějších okolností a při každé vhodné,
či méně vhodné  příležitosti.K projevům sexuálního zájmu mezi pohlavími, ale i 
uvnitř jednotlivých pohlaví bude tak, jako dosud docházet i  nadále. Člověk je
tvor sexuální a na rozdíl od jiných savců  jeho říje, a tedy i pohlavní apetence,
trvá třistašedesátpět dnů  v roce a jednou za čtyři roky dokonce o jeden den více.
S tím se  asi mnoho nadělat nedá a nezbývá se s tímto faktem než se  smířit,
vyrovnat a brát ho jako součást života. Každý z nás je  neopakovatelný originál a
každý tudíž má jiné zábrany, pravidla  hry a její hranice.

Za  sexuální  obtěžování  tedy  lze  považovat  situace,  kdy  je  někdo  vystaven
nechtěnému sexuálnímu zájmu nebo chování se strany  někoho jiného. Někdy
vyšle signál žena, která vědomě či  nevědomě muže provokuje nevinným flirtem,
pohledem a představou,  že vše zvládne a přesně ví, kam až nechá věci dojít.
Častěji je  pravdou opak.

Zcela  odlišná  je  situace,  kdy  se  žena  úzkostlivě  vyhýbá  všemu,  jen  aby
nezavdala příčinu k projevení zájmu se strany muže, se  kterým chce vycházet
jen v mezích společenské, případně pracovní  normy.

Z právního hlediska je třeba problém posuzovat v podstatě ze  tří pohledů a to z
pohledu základních lidských práv, pracovního práva a trestního  práva.

V Čl.3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ( LZPS ) se  zakazuje diskriminace
a podle Čl. 10 LZPS má každý právo, aby  byla zachována jeho lidská důstojnost,
osobní  čest,  dobrá  pověst  a  chráněno  jeho  jméno,  právo  na  ochranu  před
neoprávněným  zasahováním do  soukromého a  rodinného života  a  každý  má
právo na  ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 
jiným zneužíváním údajů o své osobě. Tyto principy dále rozvádí  11 Občanského
zákoníku,  podle  kterého  má  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 ( ESCH ), která ukládá jak  zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům řadu
povinností v oblasti  ochrany zdraví, bezpečnosti práce a důstojnosti v práci. V
čl.26  se ESCH přímo zabývá sexuálním obtěžováním na pracovišti s cílem  zajistit
účinné uplatnění práva všech pracovníků na ochranu  jejich důstojnosti v práci.
Ukládá  propagovat  uvědomění  a  informovanost  o  sexuálním  obtěžování  na
pracovištích nebo ve  vztahu k práci, propagovat prevenci proti takovému jednání
a  přijmout  všechna  vhodná  opatření  na  ochranu  pracovníků  před  takovým
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chováním, propagovat uvědomění a informovanost o trvalém  trestuhodném nebo
výrazně  negativním  jednání  namířenému  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.  Podle  ESCH  se  za  sexuální  obtěžování  považuje  nežádoucí  či 
nežádané chování erotického obsahu, nebo jiné chování,  spočívající v pohlavním
životě či realizaci pohlavního pudu a  poškozující ve svých důsledcích důstojnost
pracovníků, včetně  šikany jakou je vyhrožování, pronásledování a bránění ve 
služebním postupu a podobně.

Odezva  států  Evropské  unie  byla  mimořádně  rychlá  a  vedla  k  úpravám
pracovního a trestního práva.

Český Zákoník práce ( ZP ) ukládá v 74 vedoucím zaměstnancům  povinnost
vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat  bezpečnost a ochranu zdraví při
práci,  konat  práci  podle  pracovní  smlouvy  ve  stanovené  době  a  dodržovat
pracovní řád. V 7 odst. 2.   Zákoník práce stanoví, že nikdo nesmí výkonu práv a
povinností,  vyplývajících z  pracovněprávních vztahů zneužívat  k  újmě jiného 
účastníka  pracovněprávního  vztahu.  V  případě  vedoucího  zaměstnance  by
takovéto porušení pracovní kázně mohl vést až ke  skončení pracovního poměru
vypovědí nebo dokonce k jeho  okamžitému zrušení.

Pochopitelně, že toto vše jsou čistě  teoretická východiska možného postupu a
praxe by byla silně  odvislá od přesně a objektivně zjištěného skutkového děje a 
zvážení podílu vinny na daném stavu se stany obou aktérů.

Intenzivnější  sexuální  obtěžování  může nabýt  takových rozměrů a  forem,  že
může  přicházet  v  úvahu  využití  norem  trestního  práva.  Jednání  směřující  k
dosažení sexuálního záměru proti vůli toho  druhého i bez zjevného násilí, muže
být při splnění přesně  zákonem vymezených podmínek trestným činem. V úvahu
může  přicházet útisk podle 237 tr. zákona, jehož se pachatel  dopustí tím, že
jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo  závislosti, aby něco konal, opominul nebo
trpěl. V  pracovněprávním vztahu podřízený - nadřízený jsou zcela  automaticky
vztahy závislosti dány.

Tam, kde nadřízený podřízenou osobu mladší osmnácti let nebo  osobu svěřenou
jeho dozoru přiměje k mimomanželské souloži, nebo  takovou osobu, zneužívaje
její  závislosti,  jiným  způsobem,  pohlavně  zneužije,  půjde  o  trestný  čin
pohlavního zneužívání  podle 243 tr. zákona.

Intenzivnější  jednání  může  naplnit  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu
vydírání podle 235 tr. zákona, jestliže  pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí
nebo pohrůžkou jiné  těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Od
tohoto  trestného činu je pak již jen krůček ke znásilnění podle 241  tr. zák.)
spočívající  v  tom,  že  pachatel  násilím nebo  pohrůžkou  bezprostředního  násilí
donutí ženu k souloži (případně k  takovému činu zneužije její bezbrannosti).

I když tedy k harassmentu může vlastně docházet kdekoliv a  kdykoliv a jeho
obsah je velice vágní, stále častěji  se  setkáváme se sexuálním obtěžováním,
které je co do forem značně  různorodou činností.

K tomuto obtěžování  může docházet  i  doma, po x letech  manželství,  když z
práce unavený a stresovaný manžel netoužící  po ničem jiném než po lahvové
dvanáctce a klidu je  tvrdě, nekompromisně a bezohledně sváděn až donucen
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svojí  manželkou  k  vyčerpávajícímu  výkonu.  Prakticky  neexistuje  místo  na
zeměkouli  a  vztah  nejméně  dvou  lidí  kde  a  kdy  by  nemohlo  jít  o  sexuální
obtěžování. Hodně toho bylo napsáno a řečeno o  sexuálním obtěžování, které
vychází z rovnice o dvou nerovných  činitelích, tedy ze vztahu závislosti, přičemž
se takto  zpravidla chápal vztah na pracovišti, ve škole, v rodině a  podobně.

Nicméně však mohou nastat situace, kdy je vztah mezi  ženu a mužem zvláštní s
ohledem na dané podmínky. A to je  mimo jiného situace mezi  pacientkou a
lékařem, zejména pak  gynekologem, případně sexuologem.

V poslední době některé časopisy zaměřené především na  čtenářskou klientelu z
řad  ženy  otiskly  zážitky  žen  údajně  zneužitých  v  rámci  léčebného  procesu,
zejména pak při léčení  neplodnosti, a těchto případů je prý tolik, že pro takto 
postižené ženy existuje dokonce něco jako linka důvěry, kam se  mohou se svými
problémy či udáními obracet.

Budiž ovšem řečeno, že většinou z toho, co až dosud bylo na  téma sexuálního
harassmentu v českých lékařských ordinacích  publikováno, se zdá, že se nejprve
mezi oběma aktéry vytvořil  jakýsi vztah sympatie, někdy i dokonce milenecký,
trvající  určité  delší  období  a  teprve  později  žena  svůj  vztah  přehodnotila  a
počala se považovat za zneužívanou a obtěžovanou.  Bylo tomu tak zpravidla
tehdy, kdy zjistila, že není jedinou  milenkou.Láska pak snadno a lehce přešla do
nenávisti.

Za této situace je opravdu velice obtížné hodnotit situaci  jinak, než jako osobní
selhání terapeuta a nerespektování  stanoviska Světové organizace gynekologů a
porodníků z května  1997 podle kterého je, mimo jiného, ve vztahu lékaře k 
pacientce třeba dodržovat přísná pravidla, protože tento vztah  je nerovnovážný z
hlediska moci a z hlediska znalostí. Z tohoto  důvodu je romantický a sexuální
vztah mezi lékařem a pacientkou  neakceptovatelný vždy a za všech okolností,
když lékař pacientku  aktivně léčí. Teprve po ukončení aktivního terapeutického 
vztahu, kdy již neexistují mezi lékařem a pacientkou ani zbytky  závislosti, jsou
sexuální a romantické vztahy akceptovatelné.

Jinými  slovy  řečeno,  není  fér  vůči  ženě  -  pacientce,  ale  ani   vůči  ostatním
mužům,  když sexuolog či gynekolog využije toho, že si  dáma sama lehne a 
svlékne se,  zatímco ostatní muže dosažení  téhož stojí  nemalé  úsilí,  námahu,
přesvědčování a někdy i značné finance.

A pokud v ordinacích k sexuálnímu obtěžování skutečně  dochází, neměly by tyto
případy zůstávat v anonymitě, ale naopak  by měly ženy, které se staly objektem
sexuálního obtěžování se  strany lékaře nebo samy zažily v ordinaci takovou
situaci,  záležitost oznámit a umožnit tak její řešení Výborem  Sexuologické
společnosti.
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