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Poradna Kolega v práci mě uráží, jak se bránit?
JUDr. Jan
Kozubek

advokát z kanceláře
Becker a Poliakoff

Můj kolega v práci mě neustále
sprostě uráží, napadá i mou rodinu.
A chodí žalovat nadřízenému – říká
mu věci, které nejsou pravdivé. Vedoucí mému kolegovi věří. Již několikrát jsem ho žádal, aby mě přeřadil
do jiné směny, ale prý k tomu není důvod. Jak se mám bránit?

››

Problém je řešitelný, aniž
byste musel dávat výpověď. Jde (či může jít) o takzvaný mobbing, což je dlouhodobé soustavné šikanování zaměst-

nance spolupracovníkem, zde v rovině hrubých slovních útoků. Pracovní právo má nástroje, které
v podobných případech pomáhají.
Vedoucí pracovník je podle mého
názoru povinen se situací zabývat.
V zákoníku práce je uloženo zaměstnavatelům a výslovně pak přímo vedoucím zaměstnancům vytvářet příznivé pracovní podmínky
a zajišťovat bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Rovněž zákon zakazuje činit mezi zaměstnanci neodůvodněné rozdíly v zacházení, popřípadě je diskriminovat. K dalším
povinnostem zaměstnavatele a potažmo i vedoucího zaměstnance
patří zabezpečovat dodržování
právních a vnitřních přepisů, a to
nejen pracovněprávních. Zaměst-

nancům pak ukládá povinnost spolupracovat s ostatními, k čemuž je
žádoucí mít korektní vzájemné
vztahy. Pokud vám tedy váš vedoucí sdělil, že s tím nic dělat nebude,
podle mého názoru i on porušuje
své pracovněprávní povinnosti
a mohl by být ze strany zaměstnavatele za takový postoj postižen.
Myslím, že by si vedoucí měl
s vaším kolegou otevřeně promluvit (k takovému rozhovoru jej znovu vyzvěte) a požádat ho, aby útoků na vás a vaši rodinu zanechal,
neboť nejenže snižují vaši pracovní pohodu, nýbrž mohou i negativně ovlivňovat atmosféru na celém
pracovišti. Tento rozhovor je jistě
možné vést i za vaší účasti, neboť
není vyloučeno, že kolega bude po-

važovat vaše obvinění za nepravdivá či přehnaná. Možná by proto
bylo dobré, kdybyste mohl svá tvrzení nějak prokázat, například svědeckou výpovědí jiného kolegy,
který byl útokům přítomen. Vše si
při rozhovoru vzájemně vyříkejte,
zdůrazněte nepřípustnost kolegova jednání a chtějte, aby s útoky na
pracovišti okamžitě přestal.
Šikanózní útoky na vás mohou
být i porušením občanského práva, konkrétně práva na ochranu
osobnosti (vaší i členů vaší rodiny) a jednáním v rozporu s dobrými mravy. Úkolem vedoucího pracovníka je usilovat i o to, aby tyto
útoky skončily a neovlivňovaly atmosféru a výkony na pracovišti. Je
totiž nepochybné, že čas strávený

urážkami a útoky není řádným výkonem pracovní činnosti, a je tedy
porušováním pracovněprávních
předpisů ze strany vašeho kolegy,
které by měl vedoucí rovněž postihovat.
Pokud i přesto nadřízený nehodlá vniklý spor efektivně řešit
s cílem, abyste oba mohli zůstat
na stejném pracovišti v totožné
směně, má samozřejmě možnost
(nikoliv však právní povinnost)
přeložit jednoho z vás (patrně to
budete vy) do jiné směny. Umožňuje-li to organizace práce, byla
by to nejlepší, nejrychlejší a nejhospodárnější možnost. Pakliže
by vám potřebnou pomoc neposkytl váš přímý nadřízený, lze požádat jiného zodpovědného ve-

doucího zaměstnance či příslušné
oddělení (personální/HR).
Jestli zaměstnavatel s vaším problémem nic neudělá, je pochopitelně možné podat podnět k inspektorátu práce, neboť by mohlo
jít o porušování zákonných povinností zaměstnavatelem (nezabránil šikanóznímu jednání, diskriminaci a podobně).
Kdyby intenzita útoků neklesala,
není vyloučena ani možnost zvážit
žalobu na ochranu osobnosti, na jejímž základě může být vašemu kolegovi soudem uloženo, aby upustil
od neoprávněných zásahů do vaší
soukromé sféry, omluvil se vám (písemně, veřejně), anebo dokonce
aby vám poskytl přiměřené peněžní zadostiučinění.

INZERCE

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - obchodně inženýrská společnost v Milevsku,
která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od
znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro
klimatizaci a větrání přijme zaměstnance na pozici:

Pribina-TPK, závod Přibyslav, Hesov 421
hledá do svého zaměstnaneckého týmu
vhodného kandidáta/ku pro pozici

Hlavní úkoly:
Odpovídá za seřizování a průběžnou údržbu výrobní linky, přípravu linky
před výrobním procesem (montáž, demontáž výrobního zařízení) s dodržováním správné hygienické praxe. Preventivní údržba, sleduje přehled
stavu náhradních dílů. Je podřízen hlavnímu mechanikovi závodu a řídí se
pokyny vedoucích provozů. Pracovní činnost je plně v souladu s normami
ISO a HACCP.

Požadujeme:
Vzdělání-SPŠ strojní / elektro, nebo
vyučen strojní zámečník. Praxe
v problematice seřízování a údržby
strojů (výrobních linek ). Svářečský
průkaz a praxe na obráběcích strojích. Samostatný, flexibilní, odolný
vůči stresu při nepředvídatelných

poruchách výrobní linky. Pečlivost,
komunikativnost, týmový hráč. Příležitost pro muže. Řidičské oprávnění skupiny B - není podmínkou.
Třísměnný provoz, pracoviště
Pribina-TPK, závod Přibyslav.

Nabízíme:
Zajímavou a perspektivní práci se
zázemím francouzského vlastníka
firmy Bongrain. Tréninky, školení,
vzdělávací programy.

Profesní růst v rámci společnosti.
Další zaměstnanecké výhody. Motivační mzdové ohodnocení dle zkušeností.

V případě, že se cítíte osloveni naší nabídkou a chtěl/a byste se
aktivně zapojit do práce této významné potravinářské
společnosti se zahraniční účastí, zasílejte své přihlášky
(stručný motivační dopis) s připojeným strukturovaným
životopisem nejpozději do 30. září 2013.
Pribina - TPK
Oddělení lidských zdrojů
Hesov 421
582 22 Přibyslav

Sales
Manager

Vý vojov ý pracovník

PRACOVNÍK ÚDRŽBY

E-mail: blanka.jerabkova@pribina-tpk.com
Tel.: 569 493 405, 569 493 406
Fax: 569 482 588

Požadujeme:
• Absolvent VŠ technického směru
• Znalost CAD systémů
• Znalost AJ
• Znalost RJ výhodou
• Samostatnost, maximální pracovní nasazení,
komunikativnost, organizační schopnost
• Řidičské oprávnění skupiny B výhodou

• Spolupráce na zpracování nabídek
navržených zařízení
• Komunikace s pracovníky navazujících
profesí

Aggressive and dynamic person
needed to manage the CZ, Slovakia
and Hungary territory.

Místo výkonu práce: Milevsko
Nabízíme:
• Zázemí stabilní a renomované společnosti
• Motivující finanční ohodnocení a práci
na zajímavých projektech
• Týden dovolené navíc
• Závodní stravování, příspěvek na penzijní
připojištění
• Jazykové kurzy

Náplň práce:
• Řešení částí vývojových úkolů
• Spolupráce na zdokonalování stávajících zařízení
• Provádění zkoušek, činností a měření
při ověřování nových řešení
• Sledování současných trendů a rozvoj nových
technologií obzvláště v oblasti spalování
Nástup možný ihned.
odpadů a odlučování plynných znečišťujících
látek z kouřových plynů
Kontakty:
Jana Nováková – tel.: 382 55 2707, jana.novakova@zvvz-enven.cz
Ing. Marie Veselá – tel.: 382 55 2858, marie.vesela@zvvz.cz

Must like working from home,
be an excellent prospector, good at
developing new accounts, have ability
to communicate technical, price and
performance issues to customers and
engineers. Requires 50% travel in territory,
computer ability, must speak English,
and have 2-3 years sales exp. preferably
in similar industry. BSME a plus.
We offer a competitive salary/plus
comm. and company car.
Please e-mail CV (in English) to:
info@doubleeint.de

Žádost o zaměstnání a strukturovaný životopis zasílejte na uvedené kontaktní e-mailové adresy.

Univerzita Karlova v Praze, odbor pro zahraniční vztahy, hledá referentku/ta pro
zahraniční meziuniverzitní spolupráci. Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání, aktivní znalost
anglického jazyka slovem a písmem (znalost
dalšího cizího jazyka vítána) a práci na PC
(MS Office, Excel). Platové podmínky dle
platového řádu. Nástup od 15.11. 2013.
Váš životopis v českém a anglickém jazyce
zasílejte na adresu: Univerzita Karlova v
Praze, rektorát, osobní oddělení, Ovocný
trh 3, 116 36 Praha 1, osobni@ruk.cuni.cz
Česká firma s dlouholetou tradicí vypisuje
konkurz na místo obchodního zástupce. Jste
pracovně zdatní, organizačně schopní, psychicky odolní, komunikativní a flexibilní? Pokud myslíte, že ano, volejte 608 813 237.
Získáte zajímavou, samostatnou a velmi dobře placenou práci. Po zapracování služební
auto a další benefity.

ARABELLA BIJOUX
PRácE nA dOmA
nabízí spolupráci všem
zájemcům při výrobě bižuterie.
Atraktivní výdělky
od 50 do 300 Kč/ks
V případě vašeho zájmu
volejte nebo pište:

na telefon:
00420 274 777 844

MÁME PRÁCI PRO KAŽDÉHO!
VYSOČINA
STAVEBNICTVÍ, PROJEKCE
Strojní inženýři kontroly a řízení kvality Edscha
Trailer Systems s.r.o., - Minimální vzdělání:
Vysokoškolské (ref. č.: AA4F11EF)
Grafici a výtvarníci v multimédiích Antonín
Prchal, - Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou
(bez vyučení) (ref. č.: EDE09ADD)
Strojní inženýři kontroly a řízení kvality Valeo
Compressor Europe s.r.o., - Minimální vzdělání:
Vysokoškolské (ref. č.: 76416776)
Strojní inženýři projektanti, konstruktéři
Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov ,
cizojazyčné mutace : Pacovské strojírny
Aktiengessel, - Minimální vzdělání:
Vysokoškolské (ref. č.: 36E84755)

Aktuálně více než 17 000 nabídek

www.jobdnes.cz

Strojní inženýři kontroly a řízení kvality Futaba
Czech, s.r.o., - Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: DDDE2DAA)
MANAGEMENT
Řídící pracovníci v hotelích INKORA, s.r.o., Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 37ED37FF)

POSLEDNÍ
MOŽNOST
OBJEDNÁNÍ

Řídící pracovníci v oblasti dopravy ERNEKS
INVEST s.r.o., - Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení
s maturitou) (ref. č.: C16F21A9)
Řídící pracovníci v jiných službách ETERNITIS
s.r.o., - Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 50975F83)
ŘEMESLA, VÝROBA

Ostatní specialisté v oblasti techniky JOPP
Automotive s.r.o., - Minimální vzdělání: ÚSO
(vyučení s maturitou) (ref. č.: 1EB43685)

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb Ing. Petr Tuček, - Minimální vzdělání:
Základní + praktická škola (ref. č.: 8B0F1D05)

Strojní inženýři přípravy a realizace investic,
inženýringu TENEZ a.s., - Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.: A33200C4)

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
SWR JIHLAVA, spol. s r.o., - Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou) (ref. č.: F67D389E)

OBCHODNÍ AKCE
portálu jobDNES.cz
INZERUJTE VAŠE POZICE
JEŠTĚ VÝHODNĚJI!
Více na www.jobdnes.cz

Pro zobrazení celého znění inzerátu zadejte prosím na www.jobdnes.cz referenční číslo (např. AF70E1BB). Některé inzeráty otiskujeme z databáze úřadu práce.

