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V Praze dne 3. května 2021 

 

Tisková zpráva 

 

Práce z domova pro velkou část úředníků není možná 

 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací reagoval na výroky o úřednících, kteří za plný plat sedí 

doma a zadal anketu, jejímž cílem bylo zjistit, jakému podílu úředníků a úřednic byla v době 

pandemie práce z domova vůbec umožněna. „Zjistili jsme, že podle potřeby mohli úředníci pracovat 

z domova jen v některých organizacích, jako jsou územní samosprávné celky, ministerstva a ústřední 

orgány státní správy nebo Celní správa. V řadě dalších organizací to téměř nebylo možné.“ uvádí 

předseda svazu Pavel Bednář. 

 

Ve Finanční správě se práce z domova v podstatě nevyužívala. Na Katastrálních úřadech ji 

v dostatečné míře mohlo využít jen 26,3 % respondentů, na Úřadech práce jen 10,3 % respondentů, 

na České správě sociálního zabezpečení jen 11,8 % respondentů. 

 

Důvody pro nedostatečné využívání home office byly různé a lišily se úřad od úřadu.  U úřadů práce 

šlo hlavně o charakter práce, např. setkávání s klienty: 

Úřad práce: 

 
Tento důvod udávaly často i jiné organizace, a to i tam, kde byl home office vykonáván v relativně 

dostačující míře.  
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U Správy sociálního zabezpečení bylo problémem spíše to, že jim úřad nezajistil možnost vzdáleného 

připojení nebo v jeho rámci není možné fungovat ve všech potřebných systémech: 

 

Správa sociálního zabezpečení: 

 
U Katastrálních úřadů se ve vyšší míře oproti jiným institucím projevil faktor nevůle představených 

nebo celého vedení. Ostatní respondenti tento faktor zmiňovali ve zhruba 20–25 % případů, kdy 

nemohli práci z domova vykonávat, u Katastrálních úřadů to bylo více: 

Katastrální úřady: 

 
Odborový svaz státních orgánů a organizací z ankety vyvozuje následující závěry: 

• Tvrzení, že všichni úředníci pracují z domova, se nezakládají na datech, ale spíše na mylné 

představě vycházející jen z několika málo typů úřadů. Je navíc potřeba maximálně zdůraznit, 

že i z domova se pracuje, nešlo o nějakou dovolenou. 

• Skutečnost, že státní správa je pozadu v digitalizaci a elektronizaci, má v době pandemie 

dopad jak na veřejnost, tak na zaměstnance veřejné správy – je to jeden z důvodů, proč řada 

činností musela být prováděna v kancelářích. 

• Situaci nepřispívá, že řada úřadů není dostatečně vybavena technikou a ani během více než 

roku trvající pandemie se to nepodařilo změnit. 

• Ani veřejná sféra nebyla ochotná umožnit práci z domova více než sféra soukromá. Jak 

vyplývá z jiných výzkumů, po opadnutí tzv. první vlny z jara roku 2020 se značně snížila 

ochota zaměstnavatelů poskytovat home office, včetně nejnáročnějších podzimních 

a zimních měsíců, a tato neochota hrála poměrně významnou roli i v úřadech. 


