PRACOVNÍ LIST č. 2
Mechanismy prevence a důsledky neřešení incidentů
Fiktivní novinový článek o sexuálním obtěžování
Chcete pracovat na Úřadu? Připravte se na osahávání a pohrdání.
Sexuální narážky, dlouhodobý psychický tlak, osahávání, podmiňování vyššího platu
výměnou za intimní sblížení či narážky na nižší inteligenci žen – to jsou příklady chování,
kterého se vůči zaměstnankyním Úřadu dlouhodobě dopouštěl ředitel Odboru kontrolního
Jan Stonek. Deník Česko získal exkluzivní výpovědi dvou zaměstnankyň, které se odhodlaly
po letech poprvé promluvit.

Stonek působí na Úřadu jedenáct let. V roce 2012 se stal ředitelem Odboru kontrolního.
Ve stejné době na Úřad nastoupila i paní Marie, dnes tam již nepracuje. „Byla jsem svědkyní
sexuálního obtěžování mnohokrát. Stonek oplzle komentoval naše oblečení, snažil se nás
osahávat. Přišla jsem za ním do kanceláře něco projednat a před ostatními hlasitě
konstatoval, že jak si prý představuji za ním přijít něco projednávat v kalhotách, ať si jdu
okamžitě převléct sukni, a teprve potom přijdu. Připadal si jako hrozný king, že tam má ty
ženský pod palcem a může si s nimi dělat, co chce. Bylo to peklo.“ komentovala svou
zkušenost Marie.
Fakt, že sexuální obtěžování bylo ze strany Stonka na denním pořádku, redakci potvrdila
i jiná zaměstnankyně Úřadu. Ta si ale přála zůstat v utajení, protože na Úřadu stále pracuje.
„Jednou jsem šla po chodbě, potkala Stonka, a jak jsme se míjeli, tak mě tak jakože objal,
měla jsem krátkou sukni a poněkud neomaleným způsobem mi pod tu sukni sáhl. Já jsem to
vůbec nečekala, tak jsem se otočila a dala mu facku,“ popisuje s tím, že předtím zažila
i dlouhodobý psychický tlak, který skončil tím, že onemocněla. „Dával mi takové množství
práce, které nešlo zvládnout. Měla jsem dělat práci, kterou ostatní dělat nemuseli. Dával mi
najevo, že se ke mně bude chovat jinak než k ostatním. Rádoby žertem mi říkával, že když
s ním nejsem ochotna spát, nezasloužím si takové odměny.“
„Měl takové řeči, to mohu potvrdit. Že pracovně nemá rád ženy na vedoucích pozicích, tím
byl známý,“ uvedl na adresu další zaměstnanec, který chce rovněž zůstat v anonymitě.
Doplnil, že Stonkovo chování bylo příčinou vyšší fluktuace. O to více je s podivem,
že Stonkovi jeho chování na Úřadu léta procházelo bez jakéhokoliv postihu.
Deník Česko požádal o vyjádření vedení Úřadu, zatím však bez odezvy. Podrobnosti
o případu přineseme v reportáži v našem víkendovém magazínu. A nebude to příjemné
čtení.

Otázky k diskusi
Shodou okolností máte na Úřadu řešení těchto záležitostí.
1) Které tři základní kroky byste udělal/a, kdybyste si takový článek přečetl/a?

2) Bez ohledu na skutečnost, zda jsou tvrzení uvedená v článku pravdivá či nikoliv,
které informace podle Vašeho názoru by mohly lidem ve vedení Úřadu signalizovat,
že vztahy na pracovišti nejsou v souladu se zásadou rovného zacházení?

3) Máte takovou praxi zavedenou na Vašem úřadě?

4) Pokud ne, dovolovaly by služební předpisy a kapacitní možnosti, abyste takovou praxi
zavedli?

5) Co vše byste udělal/a, aby na Vašem úřadu taková situace vůbec nevznikla?
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