
“Bohužel se od vydání metodiky
u nás v úřadu nic nezměnilo k lep-
šímu”, napsala 10. listopadu s žá-
dostí nezvěřejňovat jméno ani ná-
zev úřadu jistá státní zaměstnan-
kyně, a pokračovala “ba naopak
přibývají zaměstnanci s nemocí
covid. Do karantény a na testy jdou
pouze ti, co s nakaženým zaměst-
nancem sedí v kanceláří, ale ostat-
ní z oddělení ne, přestože jsme den-
ně v kontaktu, samozřejmě s rouš-
kami. Momentálně máme nakaže-
nou kolegyni, která byla v kontaktu
s dalšími cca 15 kolegyněmi. Navíc
nás o tom ani nikdo z vedení nein-
formuje, že jsou mezi námi nemoc-
ní, tají se to.

Práce z domova v našem přípa-
dě není možná, jelikož k tomu ne-
máme vybavení a pracujeme s dů-
ležitými daty klientů, takto se vy-
jádřilo vedení úřadu. Nepracujeme
ani na směny, abychom se co nej-
méně potkávali. Pouze jsou omeze-
né otvírací hodiny klientských cen-
ter. Na jiných úřadech jako je na-
příklad finanční úřad, tam se střá-
dají – zvláštní.

Opatření na našem pracovišti:
sídlíme v budově, kde je několik pa-
ter, která slouží i pro jiné firmy než
náš úřad. Dezinfence je pouze v re-
cepci na pultu. Denně tudy projdou
stovky lidí. Společné prostory jako
chodby a toalety se uklízejí pouze
jednou denně, a to v odpoledních
hodinách. Některé toalety jsou jak

pro zaměstnance úřadu, tak na ně
mohou i zaměstnanci ostatních fi-
rem.

Kanceláře: v kanceláři se nijak
neuklízí, uklízečka vynese maxi-
málně koš a jednou týdně na požá-
dání vyluxuje. Povrchy, PC, telefo-
ny si musíme otírat samy. Neutírají
se ani kliky u dveří a toalet. Dezin-
fekci máme akorát v kuchyňce a na
toaletách pouze tekuté mýdlo, bez
jednorázových utěrek. Roušky si
kupujeme také svoje, nikdo nám nic
nedává. Co dodat, nic pro ochranu
a pohodlí zaměstnanců.

V dalším e-mailu pak nespoko-
jená zaměstnankyně přidala naděj-
nou informac:

Tak přece něco z opatření bude.
Jelikož přibývají nakažení zaměst-
nanci, tak nám budou kanceláře
dezinfikovat ozónem!

Metodickou pomůcku Bezpečné
pracovní prostředí v době koro-
naviru jsme zveřejnili v NOS
18/2020 a je dostupná na:
https://www.mpsv.cz/documents/201
42/1443715/Bezpecne_pracovni_pros
tredi_v_dobe_koronaviru.pdf -dě-
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Povinnost zaměstnance absolvovat test na
onemocnění COVID-19

STANOVISKO LEGISLATIVNÍ RADY ČMKOS
k otázkám souvisejícím s povinností zaměstnance

absolvovat test na onemocnění COVID-19
Schválené Legislativní Radou ČMKOS dne 25. 11. 2020

Legislativní rada Českomorav-
ské konfederace odborových svazů
(ČMKOS) obdržela od UNIE or-
chestrálních hudebníků ČR žá-
dost o stanovisko vyjádřené násle-
dujícími dotazy, které se týkají
právních souvislostí případného
rozhodnutí zaměstnavatele o tom,
že je zaměstnanec povinen ab-
solvovat test na onemocnění
COVID-19:
1. Může zaměstnavatel nařídit za-

městnanci testování na přítom-
nost onemocnění COVID-19,
případně jaká autorita toto
může nařídit? Pouze hygiena

nebo by mohl testování provádět
z nařízení zaměstnavatele i lékař
provádějící pracovnělékařské
služby?

2. Může být rozdíl v povinnosti
podstoupit testování podle
oboru (zdravotník vs. zedník)?
Máme informace o tom, že testy
musí povinné podstoupit napří-
klad profesionální fotbalisté,
a to na základě nařízení fot-
balové asociace.

3. Má zaměstnanec právo tes-
tování odmítnout? Jaké by

Škrty a propouštět???
V souvislosti s roz-
počtovými problé-
my státu tu jsou
nápady na škrty ve
veřejném sektoru
a propouštění veřej-

ných zaměstnanců, které by mělo
pomoci kompenzovat výpadek
příjmů způsobený zrušením su-
perhrubé mzdy a zavedením 15%
daně (viz například snížení pro-
vozních výdajů v návrhu státního
rozpočtu či dedukce ekonoma
Kovandy v nedávném článku na
Novinkách o nutnosti propou-
štění). Opět tu je jednostranný
nátlak vůči státní a veřejné správě
na propouštění jejich zaměst-
nanců, a opět zdůraznění, že veřej-
ný sektor je v klidu a tuto krizi
odnáší pouze a jedině sektor
soukromý. Ale již není, mimo di-
gitalizaci, řečeno, koho a proč
propouštět.

Nepřeji si situaci, že koronavi-
rový problém zapříčiní to, že
ČSSZ, ÚP ČR, FS ČR či úřady
samosprávy, které fungují pouze
se zaměstnanci, kteří nejsou
nemocní, nejsou v karanténě či
nejsou na ošetřovném, by praco-
valy v krizovém režimu. Co by to
znamenalo: zkolabuje vyplácení
jakýchkoli příspěvků z různých
státních programů nejenom fir-
mám a OSVČ, ale i ostatním ob-
čanům, důchodcům a zaměst-
nancům. A to nezmiňuji bez-
pečnostní sbory v rámci IZS či
zdravotníky ve veřejných služ-
bách. Pak by došlo kritikům, jak
nezbytný význam pro nás má fun-
gování silného veřejného sektoru.
Ale toto se nechce zveřejňovat,
toto se nechce slyšet a stále se
vráží klín mezi soukromý a veřej-
ný sektor!

Bc. Pavel Bednář, předseda OSSOO

Bezpečné pracovní prostředí v době
koronaviru

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí 4. listopadu pod názvem “Bezpečné pracovní
prostředí v době koronaviru” základní doporučení pro zaměstna-
vatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na praco-
višti a omezit tak šíření onemocnění. Bylo by zajímavé vědět, jak
dalece jsou doporučení realizována, a to zejména v úřadech státní
správy a speciálně v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí,
které je autorem doporučení. Přinášíme jednu spontánní reakci o re-
alizaci “základních doporučení”.

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ekonom-vlada-musi-zacit-propoustet-ve-statni-sprave-40341456?fbclid=IwAR24koTzIMC2jV824n8MYnS753SP-xGdKslejcNi9Ty7FsUZj5_QV1LrNHs#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=web
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronaviru.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronaviru.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronaviru.pdf


2 NOS 19/2020

společné

Pokračování ze strany 1

Povinnost zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19

mohly být důsledky případného
odmítnutí testování?
Na základě dostupných zdrojů,

zohlednění relevantní právní úpra-
vy v oblasti pracovněprávních
vztahů, pracovnělékařských slu-
žeb, ochrany osobních údajů a kon-
zultace s odborníky na oblast bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci
Legislativní rada ČMKOS zaujala
k obdrženým dotazům následující
stanovisko:

Obecná právní východiska:
a) Ochrana osobních údajů

Podle čl. 4 odst. 1) obecného na-
řízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) jsou osobními údaji“
veškeré informace o identifiko-
vané nebo identifikovatelné fy-
zické osobě (dále jen „subjekt úda-
jů“); identifikovatelnou fyzickou
osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, ze-
jména odkazem na určitý identi-
fikátor, například jméno, identi-
fikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziolo-
gické, genetické, psychické, eko-
nomické, kulturní nebo společen-
ské identity této fyzické osoby.

Podle čl. 9 odst. 1. obecného na-
řízení patří údaj o zdravotním
stavu mezi osobní údaje zvláštní
kategorie, jejich zpracování je za-
kázáno, ledaže je dána některá z vý-
jimek. Mezi výjimky patří mimo
jiné udělení souhlasu, nezbytnost
pro plnění povinností nebo výkon
zvláštních práv správce, nebo exis-
tence důvodu významného veřej-
ného zájmu.
b) Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci

Podle § 101 odst. 1 zákoníku prá-
ce je zaměstnavatel povinen zajis-
tit bezpečnost a ochranu zdraví za-
městnanců při práci s ohledem na
rizika možného ohrožení jejich
života a zdraví, která se týkají
výkonu práce.

U ustanovení § 102 zákoníku
práce vyplývá, že:
(1)Zaměstnavatel je povinen vy-

tvářet bezpečné a zdraví neohro-
žující pracovní prostředí a pra-
covní podmínky vhodnou orga-
nizací bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a přijímáním
opatření k předcházení rizi-
kům.

(2)Prevencí rizik se rozumí všech-
na opatření vyplývající z práv-
ních a ostatních předpisů k za-
jištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a z opatření za-
městnavatele, která mají za cíl
předcházet rizikům, odstraňo-
vat je nebo minimalizovat pů-
sobení neodstranitelných rizik.

(3)Zaměstnavatel je povinen sous-
tavně vyhledávat nebezpečné
činitele a procesy pracovního
prostředí a pracovních podmí-
nek, zjišťovat jejich příčiny
a zdroje. Na základě tohoto zjiš-
tění vyhledávat a hodnotit ri-
zika a přijímat opatření k jejich
odstranění a provádět taková
opatření, aby v důsledku přízni-
vějších pracovních podmínek
a úrovně rozhodujících faktorů
práce dosud zařazené podle
zvláštního právního předpisu
jako rizikové mohly být za-
řazeny do kategorie nižší.

c) Pracovnělékařské služby
Podle § 53 odst. 1 zákona o spe-

cifických zdravotních službách
jsou pracovnělékařské služby zdra-
votní služby preventivní, jejichž
součástí je hodnocení vlivu pracov-
ní činnosti, pracovního prostředí
a pracovních podmínek na zdraví,
provádění pracovnělékařských pro-
hlídek, které jsou preventivními
prohlídkami, a hodnocení zdra-
votního stavu za účelem posu-
zování zdravotní způsobilosti
k práci, poradenství zaměřené na
ochranu zdraví při práci a ochranu
před pracovními úrazy, nemocemi
z povolání a nemocemi související-
mi s prací, školení v poskytování
první pomoci a pravidelný dohled
na pracovištích a nad výkonem
práce.

Podle § 2 písm. a) vyhlášky č.
79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích po-
sudkové péče, je obsahem pracov-
nělékařských služeb při hodnocení
zdravotního stavu zaměstnanců ne-
bo osob ucházejících se o zaměst-
nání zjišťování vlivu pracovní čin-
nosti, pracovního prostředí a pra-
covních podmínek na jejich zdra-
votní stav a vývoj zdravotního
stavu a posouzení zdravotní způso-
bilosti k práci, a to při pracov-
nělékařských prohlídkách, kterými
jsou lékařské prohlídky prováděné
poskytovatelem pracovnělékař-
ských služeb nebo registrujícím
poskytovatelem v oboru všeobecné
praktické lékařství.
d) Zvláštní úprava vztahující se na
zaměstnance ve zdravotnictví

Povinnost zdravotnických za-
městnanců podrobit se testům (pre-
ventivní vyšetření na stanovení pří-
tomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2 prostřednictvím POC anti-
genních testů) je v současné době
stanovována prostřednictvím mi-
mořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví vydaných na základě
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

Aktuálně se postupuje podle
Mimořádného opatření ze dne 20.
listopadu 2020 Č. j.: MZDR
47828/2020-7/MIN/KAN.
e) Povinnosti fyzické osoby podle
zákona o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, řadí v § 2 odst.
7 písm. b) mezi karanténní opatření
i lékařský dohled, při kterém je
fyzická osoba podezřelá z nákazy
povinna v termínech stanovených
prozatímním opatřením poskyto-
vatele zdravotních služeb nebo
rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví docházet
k lékaři na vyšetření nebo se
vyšetření podrobit, popřípadě sle-
dovat podle pokynu příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví
po stanovenou dobu svůj zdravotní
stav a při objevení se stanovených
klinických příznaků oznámit tuto
skutečnost příslušnému lékaři nebo
příslušnému orgánu ochrany veřej-
ného zdraví.

Ustanovení § 64 tohoto zákona
upravuje opatření, kterým jsou
povinny se podrobit fyzické osoby.
Fyzická osoba, která onemocněla
infekčním onemocněním nebo je
podezřelá z nákazy, je podle po-
vahy infekčního onemocnění ze-
jména povinna se podrobit izolaci,
podání specifických imunologic-
kých preparátů nebo antiinfek-
tiv, potřebnému laboratornímu
vyšetření, lékařské prohlídce a ka-
ranténním opatřením,
f) Návrh zákona o očkování proti
onemocnění COVID-19

Ve zkráceném připomínkovém
řízení je aktuálně projednáván
návrh zákona o očkování proti
onemocnění COVID-19 a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

Podle návrhu zpracovaného
ministerstvem zdravotnictví má
tento zákon obsahovat následující
pravidlo:

Osobě pojištěné v systému ve-
řejného zdravotního pojištění

v České republice podle jiného
právního předpisu nebo podle pří-
mo použitelných předpisů Evrop-
ské unie se v rámci očkování bez-
platně poskytne léčivý přípravek
obsahující očkovací látku proti
onemocnění COVID-19 vyvolané-
mu původcem SARS-CoV-2, je-li
očkování prováděno léčivým pří-
pravkem obsahujícím očkovací
látku pořízeným z prostředků stát-
ního rozpočtu na základě rozhod-
nutí Komise C(2020) 4192 ze dne
18. června 2020 o schválení do-
hody s členskými státy o pořízení
očkovacích látek proti COVID-19
jménem členských států a souvise-
jících postupech.

Zákon tedy v navržené podobě
nesměřuje k úpravě povinnosti
očkování, ani k povinnosti občanů
podrobit se testům.
K otázce č. 1: Má zaměstnavatel,
případně jiný subjekt či orgán
právo nařídit zaměstnanci pro-
vedení testu?

Obecně platí, že povinnosti mo-
hou být ukládány pouze zákonem
a v rámci zákona (čl. 4 odst. 1
Listiny základních práv a svobod).
Zákoník práce výslovně uvádí, že
k úpravě povinností (ve smyslu
uložení nové, zákonu neznámé
povinnosti) smí dojít jen smlouvou
mezi zaměstnavatele a zaměstnan-
cem (§ 4a odst. 2), a současně za-
městnavatelům zakazuje ukládat
zaměstnancům povinnosti vnitř-
ním předpisem (§ 305 odst. 1).

Z uvedeného je nutno dovodit,
že k tomu, aby mohl zaměstnavatel
jednostranným pokynem zaměst-
nanci nařídit splnění určité povin-
nosti, musí existovat přímá opora
v zákoně.

Konkrétní oporu pro oprávnění
zaměstnavatele nařídit zaměstnan-
ci povinnost absolvovat test na in-
fekční chorobu zákoníku práce ani
jiný právní předpis neposkytuje.
Za takovou oporu nelze považovat
pravidla pro poskytování pra-
covnělékařských služeb a prová-
dění pracovnělékařských prohlí-
dek. Tyto prohlídky slouží k posu-
zování zdravotní způsobilosti za-
městnance k výkonu práce coby
dlouhodobého stavu, který je posu-
zován ve vztahu k pracovním pod-
mínkám a dalším okolnostem
výkonu práce. Pracovnělékařské
prohlídky principiálně vzato ne-
slouží k řešení akutního zdravot-
ního stavu způsobeného infekční
chorobou, jejímž důsledkem může
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být dočasná pracovní neschopnost,
ale po vyléčení neovlivňuje další
zdravotní způsobilost zaměstnance
k výkonu práce.

Je třeba si položit otázku, zda
může oporu pro nařízení testu na
infekční onemocnění představovat
úprava vyhledávání bezpečnost-
ních rizik a přijímání opatření k je-
jich minimalizaci či eliminaci v §
102 zákoníku práce. Přitom je na
místě zhodnotit zejména:
- zásah do soukromí a osobní

sféry zaměstnance, který by byl
způsoben opatřením tohoto ty-
pu,

- míru konkrétnosti či obecnosti
právní úpravy jednak ve vztahu
k zásahu do osobní sféry za-
městnance a jednak v kontextu
nemožnosti zaměstnavatele ulo-
žit zaměstnanci novou povin-
nost, která nemá oporu v záko-
ně.
Na základě posouzení uve-

dených hledisek docházíme k zá-
věru, že obecná úprava přijí-
mání opatření k odstranění či
minimalizaci působení bezpeč-
nostních rizik nepředstavuje
dostatečnou právní oporu k to-
mu, aby mohl zaměstnavatel jed-
nostranně nařídit zaměstnanci
povinnost podrobit se testu na
onemocnění infekční chorobou
COVID-19. V důsledku provedení
takovéhoto testu osobou pověře-
nou zaměstnavatelem dochází k vý-
raznému zásahu do osobních práv
zaměstnance a následně by mohlo
dojít také ze zpracování osobního
údaje zvláštní kategorie (údaj o zdra-
votním stavu). Vzhledem k závaž-
nosti těchto právních následků by
pro založení práva zaměstnavatele
nařídit zaměstnancům či určitému
zaměstnanci provedení testu byla
nezbytná jasná a výslovná právní
úprava.

Jako na podpůrný argument lze
poukázat na mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví, která
na základě zmocnění v zákoně č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, nařizují zaměstnancům ve
zdravotnictví povinnost se testům
podrobit (aktuálně se postupuje
podle mimořádného opatření ze
dne 20. listopadu 2020 Č. j.: MZ-
DR 47828/2020-7/MIN/KAN).
Pokud by bylo možné dovodit prá-

vo zaměstnavatele nařídit zaměst-
nancům povinnost podrobit se
testům už z obecné úpravy obsa-
žené v § 102 zákoníku práce, neby-
lo by nezbytné, aby Ministerstvo
zdravotnictví v tomto směru ve vzta-
hu k určité skupině zaměstnanců
vydávalo mimořádné opatření.

Z výše citované úpravy v § 64
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, vyplývá, že o po-
vinnosti fyzické osoby podrobit se
potřebnému vyšetření (tedy i testu
na infekční onemocnění COVID-
19) může za určitých okolností
rozhodnout krajská hygienická
stanice.

Podle našeho názoru by v někte-
rých zvláštních situacích, charak-
terizovaných tím, že provedení
testů vyžaduje třetí, od zaměstna-
vatele odlišná osoba (v oblasti
živého umění by se mohlo jednat
například o pořadatele koncertu či
jiné události, na níž mají vystupo-
vat zaměstnanci určitého zaměst-
navatele), bylo možné uvažovat
o tom, že zaměstnavatel dotčeným
zaměstnancům stanoví provedení
testu nikoli jako povinnost vyplý-
vající z pracovního poměru, nýbrž
jako požadavek k výkonu (urči-
té) práce. Vzhledem k okolnostem
by bylo nutno posoudit, zda jde
o požadavek oprávněný. Pokud by
ovšem šlo o důsledek rozhodnutí,
které je nezávislé na vůli zaměst-
navatele, mohlo by se o oprávněný
požadavek jednat. Pokud by za ta-
kovýchto okolností zaměstnanec
provedení testu odmítl, nabízelo
by se takový případ posoudit jako
některou formu překážky v práci
(zřejmě spíše překážky v práci na
straně zaměstnance). Podle našeho
názoru by za daných okolností
nebyl založen výpovědní důvod
spočívající v nesplňování poža-
davku pro řádný výkon práce po-
dle § 52 písm. f) zákoníku práce,
neboť k naplnění tohoto výpověd-
ního důvodu je nezbytné delší
trvání tohoto stavu (nesplňování
požadavku) a v daném případě by
se jednalo o záležitost jen dočas-
nou.
K otázce č. 2: Může být rozdíl
v povinnosti podstoupit testování
podle oboru?

Z výše uvedeného vyplývá, že
rozdíl mezi určitými profesemi
opravdu je dán. U některých po-
volání je povinnost podrobit se
i preventivnímu testování natolik
důležitá (zejména zaměstnanci ve
zdravotnictví či v sociálních služ-
bách), že převažuje i nad ochranou

soukromí a osobní sféry jednot-
livých zaměstnanců. O povinnosti
těchto osob strpět provedení testu
rozhodlo formou mimořádného
opatření Ministerstvo zdravotnictví.

Nemáme v tomto směru kapaci-
tu k posouzení právní závaznosti
opatření, o kterém rozhodla napří-
klad Fotbalová asociace ČR ve
vztahu k profesionálním fotbalis-
tům. Vzhledem k celkově odlišné-
mu právnímu rámci tohoto prost-
ředí není dobře možné zde apliko-
vané postupy analogicky přenášet
do pracovněprávních vztahů mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem.
K otázce č. 3: Má zaměstnanec

právo testování odmítnout? Jaké
by mohly být důsledky případ-
ného odmítnutí testování?

Odpovědi na tyto otázky vyplý-
vají z výše učiněných závěrů.
Zaměstnavatel podle našeho ná-
zoru obecně vzato nemá právo za-
městnanci provedení testu jednos-
tranně nařídit, tj. zaměstnanec se
nemůže dopustit porušení povin-
nosti vyplývající z pracovního
poměru tím, že provedení testu
odmítne.

Za určitých, velmi specifických
okolností, by odmítnutí testu moh-
lo způsobit překážku v práci, zřej-
mě na straně zaměstnance.

Na 15 200 Kč vzroste v příštím
roce minimální mzda. Návrh
ministryně práce a sociálních
věcí Jany Maláčové schválila
vláda ČR. Minimální mzda se
zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na
42,4 % průměrné mzdy.

„Jako ministryně práce jsem
si od svého nástupu do funkce
stanovila jasný cíl. Skončit s lev-
nou prací. Proto jsem rekordně
navyšovala předchozí dva roky
minimální mzdu. V minulosti
jsem několikrát opakovala, že
nechci, abychom byli v oblasti
mezd v Evropě chudými pří-
buznými. Minimální mzda proto
nesmí stagnovat ani v době ko-
ronakrize,“ říká ministryně Ma-
láčová.

Minimální mzda v Česku letos
činí 14 600 Kč. Odbory nakonec
požadovaly růst o 1400 Kč, za-
městnavatelé chtěli zachovat stá-
vající úroveň. MPSV předložilo

4 návrhy růstu o 400 Kč, 900 Kč,
1400 Kč a o 1800 Kč. Koalice se
nakonec dohodla na kompro-
misu 600 Kč.

„Chtěla jsem, aby minimální
mzda rostla více, hnutí ANO by-
lo proti. Růst mezd je totiž pro
Česko zásadní. Podhodnocování
ceny práce totiž oslabuje schop-
nost lidí žít na slušné úrovni
a vede ke zvyšování výdajů státu
na sociální dávky,“ dodává Ma-
láčová.

Zvýšení minimální mzdy by
mělo přinést do státní kasy na
sociálním pojištění navíc 330
mil. Kč za rok, příjmy ze zdra-
votního pojištění by se mohly
zvýšit o zhruba 140 mil. Kč za
rok. Dle dostupných údajů lze
předpokládat zvýšení ročních
mzdových nákladů zaměstna-
vatelů v podnikatelské sféře o cca
1,4 mld. Kč, v nepodnikatelské
sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Minimální mzda v příštím roce vzroste
na 15 200 Kč

Z tiskové zprávy MPSV 16. 11. 2020

Nad rámec dotazu:
Legislativní rada ČMKOS považuje nad rámec položených dotazů za

důležité podotknout, že pokud se zaměstnavatel rozhodne nabídnout za-
městnancům možnost provedení testů na infekční onemocnění COVID-
19 a nést náklady s tím spojené, jde nepochybně o možné a vhodné
opatření, kterým zaměstnavatel ve smyslu § 102 zákoníku práce reaguje na
zjištěné riziko v podobě šíření tohoto infekčního onemocnění.

Odborová organizace by v těchto případech měla zaměstnavateli pomo-
ci při zprostředkování komunikace se zaměstnanci, a to jak z hlediska
vysvětlení způsobu a dalších souvislostí provedení testu, tak i z hlediska
určitého doporučení směrem k tomu, aby zaměstnanci nabízené možnosti
podrobit se testu využili a přispěli tak k omezení rizika šíření infekčního
onemocnění COVID-19 na daném pracovišti.
Zpracoval:
JUDr. Jaroslav Stránský, PhD.,
Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS



V minulém čísle NOS jste byli informováni o zpra-
cované Analýze stárnutí zaměstnanců veřejné
správy, kde je ke konci článku uvedeno, že závěrem
analýzy je formulováno dvanáct doporučení, která
naznačují směr, kterým by se veřejná správa mohla
ve vztahu k problematice stárnutí svých zaměst-
nanců a age managementu ubírat. S těmito do-

poručení a závěry bych vás nyní chtěla seznámit.

4 NOS 19/2020

Doporučení ohledně problematiky stárnutí zaměstnanců ve veřejné správě

1. Vytvořit konkrétní strategii
přípravy na stárnutí zaměst-
nanců veřejné správy, a to na
ústřední a individuálně i územní
úrovni, jejímž výstupem bude
jasná personální politika, která
bude na úrovni jednotlivých
úřadů implementována.
2. Sledovat obsazenost jednot-
livých agend a fluktuaci za-
městnanců, aby bylo možné pro-
vádět meziroční srovnání, analy-
zovat stávající stav i predikovat
stav budoucí, a to i vzhledem
k vnějšímu prostředí. Bude tak
možné identifikovat pracovní
pozice, které jsou či budou de-
mografickými změnami nejvíce
zasaženy, u kterých lze očekávat
obtížné obsazování, nebo které
lze shledat jako dlouhodobě ne-
atraktivní pro mladé uchazeče.
3. Ve střednědobých inter-
valech pravidelně zhodnoco-
vat potenciál pracovních i slu-
žebních míst pro automatizaci
a robotizaci. Zaměřit se zejmé-
na na ty pozice, které se jeví
jako těžko obsaditelné či které
jsou aktuálně obsazeny staršími
zaměstnanci, u kterých lze oče-
kávat brzký odchod do důchodu.
4. Vytvořit jednotný personál-
ní portál pro úředníky územ-
ních samosprávných celků,
který bude mimo jiné sloužit
k evidenci úředníků či k jejich
metodické podpoře ve výkonu
přenesené působnosti. Resorty
v současné době nedisponují da-
ty o obsazenosti jednotlivých
agend, což znemožňuje tvorbu
odpovědných evidence-based
politik a opatření ve vztahu
k území. Bez odpovídající da-
tové základny může v budoucnu
dojít k ochromení fungování
jednotlivých agend, a tudíž k oh-
rožení řádného výkonu přenese-
né působnosti.
5. Využívat v rámci personální
politiky běžné nástroje age

managementu. Na systémové
úrovni pravidelně zjišťovat in-
dex pracovní schopnosti WAI,
provádět pravidelné audity lid-
ských zdrojů a vzdělávat mana-
gement a personalisty v princi-
pech age managementu.
6. Poskytovat zaměstnancům
poradenství v jejich dalším
pracovním uplatnění v rámci
organizace, a to po celou dobu
jejich pracovního života. Každý
starší zaměstnanec musí mít
rovněž možnost zpracování plá-
nu (postupného) odchodu do dů-
chodu.
7. Implementovat mezigene-

rační projekty, umožnit sdíle-
ná místa (zaměstnance před dů-
chodem a studenta, nebo pro od-
cházejícího (staršího) a přichá-
zejícího (mladšího) zaměstnan-
ce), mentoring nebo jinou vhod-
nou formu adaptace. Nastavit
systém předávání znalostí, v rám-
ci kterého budou seniorní za-
městnanci zaučovat své nástup-
ce.
8. Silně podporovat všude tam,
kde to charakter vykonávané
činnosti umožňuje, flexibilní
formy zaměstnání v podobě
zkrácených úvazků, sdílených
míst a home office, a to nejen
s odkazem na slaďování rodin-
ného a pracovního života.
9. Umožňovat zaměstnancům
celoživotní přístup ke vzdělání
prostřednictvím kvalitních
kurzů, předvídat jejich budoucí
uplatnitelnost a podle toho ini-
ciovat rekvalifikaci či dovzdě-

lávání, a to zejména v kontextu
rostoucího významu digitálních
kompetencí.
10. Preventivně napomáhat za-
městnancům v udržování zdra-
vého životního stylu a před-
cházení stresu, a to např. flexi-
bilními formami práce, školení-
mi proti vyhoření, kurzy medi-
tačních technik, podporou zdra-
vého stravování, rekondičních
a rehabilitačních programů.
11. Systémověji uchopit proces
náboru, pro získání budoucích
uchazečů využít spolupráce se
školami. Rozšířit možnosti stu-
dentských stáží a částečných
úvazků studentů.
12. Rozvíjet organizační kultu-
ru a deklarovat i skutečně
následovat vize a cíle organi-
zace, se kterými budou všichni
zaměstnanci seznámeni a zto-
tožněni.

Alena Gaňová

názor

Bude ve veřejné správě více mladých zaměstnanců a starší úředníky nahradí digitalizace?
Pokud si potřebuje občan něco

na úřadech vyřídit, vidí na vlast-
ní oči to, že veřejnou správu, co-
by zaměstnanci, zajišťují z velké
části osoby starší a jen velmi má-
lo osoby mladé. Ani na to
nepotřebuje potvrzení, že téměř
třetina zaměstnanců veřejné
správy je starších než 55 let a jen
necelá desetina mladší než 30
let, jak jsme si mohli přečíst
v minulém čísle NOS (18/2020).

Je pravděpodobné, že zaměst-
nance, kterým je dnes více než
55 let za deset let v úřadech
nepotkáme, již pracovat nebu-
dou, budou v důchodu. Kdo na-

stoupí za ně? Že by takový ob-
jem práce, který nyní vykonáva-
jí, plně nahradila digitalizace?
Nebo že významně pomůže řešit
personální problémy zrušení ně-
kterých agend? Asi ani velcí opti-
misté v to nemohou doufat. Stále
budou potřeba zaměstnanci, kte-
ří budou v přímém kontaktu s ob-
čany, navíc je potřeba počítat
i s mimořádnými situacemi, viz
letošní zkouška, kdy mimořádná
agenda vyžaduje vyšší nároky na
komunikaci mezi úřady a obča-
ny či firmami, v takových situ-
acích digitalizace ani robotizace
člověka nenahradí.

Jak ale potřební zaměstnanci,
a ještě ke všemu kvalitní, budou
v následujících létech získává-
ni? Mělo by tomu napovědět
dvanáct doporučení zakonču-
jících Analýzu stárnutí zaměst-
nanců veřejné správy, které citu-
je autorka Alena Gaňová na této
stránce. No, nemůžu si pomoct,
mně tam chybí bod 13, a v něm
to, kvůli čemu především lidé
pracují, odpovídající platové
odměňování.

Květa Dědovská

Předseda ČMKOS Josef Středula spolu s makro-
ekonomy Martinem Fassmannem a Tomášem
Pavelkou byli hlavními aktéry on-line konference
ČMKOS k velmi ožehavému tématu. Účastníkům
z virtuálního studia Hotelu Olšanka populární argu-

mentační formou přiblížili makroekonomické dile-
ma dnešních dnů, které se bytostně týká budoucího
postavení a příjmů českých zaměstnanců.
Prezentace z konference Co tě čeká Česká republiko?
najdete na: https://bit.ly/prezentace-CoTeCekaCR

https://bit.ly/prezentace-CoTeCekaCR
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Nová kampaň: Donuťme nadnárodní korporace platit
9. listopad 2020

Rakouská komora pro pracovníky a zaměstnance spustila novou
globální kampaň před zasedáním lídrů zemí G20, ve které vyzvala nad-
národní korporace k placení férového podílu na daních. Nadnárodní kor-

porace stále
neplatí svůj
férový podíl
na daních. Se
s o u č a s n ý m
p r o j e k t e m
OECD jsou
vyhlídky na
zlepšení lepší
než kdy jin-
dy. K využití

této příležitosti je zapotřebí, aby ministři financí ze zemí OECD našli kon-
sensus ohledně nastavení minimální daňové sazby pro korporace.
Požadavky:
- Minimální efektivní korporátní daňová sazba na globální úrovni.
- Obecné směrnice stanovené OECD pro určování minimálních

daňových sazeb.
- Implementace principu reportování zisku podle jednotlivých zemí tak,

aby se korporátních zdanění stalo transparentnější.
Existuje více důvodů, pro požadavek aktualizovat mezinárodní kor-

porátní zdanění. Nadnárodní korporace platí v průměru o 30 % nižší daně
než místní firmy. Daňové zatížení digitální ekonomiky (9,5 %) není ani na
polovině daňového zatížených tradičních odvětví (23,2 %). Dále je obec-
ně známé, že nadnárodní korporace jsou mistry v přesouvání zisků, když
téměř 40 % zisků je přesouváno do daňových rájů. Pouze v samotném
Rakousku dochází tímto způsobem ke ztrátě miliardy euro ročně. Celkově
se globální daňové ztráty pohybují kolem 240 miliard dolarů ročně, co
představuje přibližně 10 % celkových korporátních daní. Nízké daně pro
nadnárodní společnosti navíc zvyšují daňovou zátěž pro zaměstnance
a místní firmy, které musí tyto ztráty kompenzovat. Pokud by byla zave-
dena jednotná efektivní daňová sazba pro korporace v rámci zemí OECD,
došlo by ke zvýšení globálních daňových výnosů o 4 %, což představuje
přibližně 100 miliard dolarů ročně. Zároveň by tím došlo k omezení pře-
souvání zisků do daňových rájů, které by postupně ztratily svůj význam.
Moderna oznamuje svou úspěšnou vakcínu proti Covid-19: Je na čase
začít bojovat za vakcínu pro lidi
16. listopad 2020

Farmaceutická společnost Moderna oznamuje, že má úspěšnou vakcínu
proti Covid-19, ani ne týden po ohlášení podobné vakcíny společností
Pfizer a BioNTech. Při rivalitě připomínající období Studené války při-
spěchalo ve stejný den s oznámením vakcíny Sputnik V i Rusko. To jsou
pozitivní zprávy, které přinášejí světlo na konci tunelu této pandemie, ale
klíčovým bodem je, aby k těmto vakcínám měl přístup každý po celém
světě. Aby tomu tak bylo, nesmí být s těmito vakcínami zacházeno jako
se soukromým vlastnictvím farmaceutických firem. Výrobci těchto vak-
cín musí otevřeně sdílet své intelektuální vlastnictví, technologie a know-

how. Jenom to zaručí, že bude vyrobeno
maximální množství vakcín v co nejkratší
době. Vlády po celém světě argumento-
valy během pandemie, že všichni jsme na
stejné lodi. Takže zajištění dostupnosti
vakcín po celém světě se zdá být samo-

zřejmostí. Bohužel tomu tak ale není. Farmaceutičtí giganti jako Pfizer
a Moderna všechno dělají jenom pro peníze. Akcie Moderny v tomto roce
vzrostly o 290 %. Bohaté a mocné země jsou schopné a připravené platit,
a tak výrazně nafouknout zisky akcionářů těchto farmaceutických gigan-
tů. Vlády bohatých zemí de facto znemožňují chudým zemím dostat se
k těmto vakcínám. Pokud nebudou zrušeny náklady na intelektuální vlast-
nictví a nedají se dohromady zdroje na pomoc chudším zemím, nebude
dostatek vakcín na pokrytí celé světové populace do roku 2024. Vakcíny

proti Covid-19 jsou a musí být považovány za veřejný statek, a ne za ko-
moditu generující zisk. V roce 1952 Jonas Salk vynalezl první úspěšnou
vakcínu proti dětské obrně. Na otázku „kdo vlastní patent na tuto
vakcínu?“, odpověděl slovy: „Lidi, dá se říct. Neexistuje žádný patent. Dá
se snad patentovat slunce?“ Zdravotní péče je základním lidským právem.
V současné době to znamená, že vakcína proti Covid-19 musí být dostup-
ná pro každého, v každé zemi a bezplatně.
Svět je závislý na veřejných službách a veřejné služby vyžadují poli-
tickou vůli
21. listopad 2020

Při příležitosti setkání lídrů zemí G20 je na čase provést důkladnou re-
vizi globální investiční politiky pro plánování budoucnosti. Ta je závislá
na veřejných službách a na lidech, kteří je poskytují. Na toto téma připra-
vili otevřený dopis generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová a generál-
ní tajemník odborové Education International David Ewards. Zde je
výňatek z tohoto dopisu:

“Krize přinesla uznání pracovníkům v první linii, ať už z veřejného
nebo soukromého sektoru, protože jsou zároveň nezbytné i viditelné. Avšak
všichni pracovníci jsou nezbytní. Ve veřejných službách to zahrnuje nejen

pracovníky ve zdravotnictví, ale také v ob-
lasti péče, vzdělávání, kteří musí fungovat
navzdory hrozbě Covid-19. Dále jsou to
pracovníci, kteří udržují naše komunity
bezpečné a čisté, umožňují férové volby,
poskytují dopravu a čistou vodu a miliony

dalších lidí, kteří se starají o to, aby věci jednoduše fungovaly. Oblasti pů-
sobnosti PSI a EI jsou odlišné, ale navzájem jsou provázané. Zdravé
školy, vzdělávání ve zdravotnictví a školení zdravotního personálu jsou
mezi těmi zřejmými pouty. Během krize nerovnosti a zaslepenosti, eko-
nomické katastrofy a eroze demokracie, jsou veřejné služby proti cyklic-
kou silou. Zajištění přístupu ke kvalitním veřejným službám, obzvláště
v oblasti zdraví a vzdělávání, pro všechny, a nejen pro ty, kteří si je mo-
hou dovolit, je kritické pro jakoukoliv strategii a budování lepší, férovější
a udržitelnější budoucnosti. Během pandemie vlády dělají krátkodobá ře-
šení na podporu zdravotnictví, podniků a také jednotlivců. Do ekonomiky
jsou pumpovány miliardy a miliardy peněz daňových poplatníků, z čeho
často profitují velké korporace. Nyní je ale čas na změnu a na investování
do veřejných služeb z dlouhodobého pohledu.
EPSU vyjadřuje svou podporu plánované stávce italských
odborářů
26. listopad 2020

Vedení EPSU vyjádřilo podporu italským odborům ve veřejných
službách, které plánují stávku na 9. prosince. Odbory požadují uznání
jejich role a příspěvku v boji s pandemií a obnovení kolektivní do-
hody pro pracovníky ve veřejných službách, kterou vláda neobnovila
již více než rok. Během pandemie pracovníci ve veřejných službách
umožňují zemím a státním úřadům fungovat a poskytovat klíčové
služby občanům a podnikům, od pracovníků ve zdravotních a pečo-
vatelských službách až po pracovníky ve vzdělávání a místních úřa-
dech se daří zajistit kontinuitu služeb. Proto EPSU vyjadřuje solida-
ritu s italskými odbory, které požadují následující:

Dostatečný počet personálu – nedostatek pracovníků dostával ve-
řejné služby pod tlak ještě před pandemií, to už není udržitelné a je
nezbytné najmout více pracovníků tím, že se veřejné služby stanou
atraktivnějším zaměstnáním. Ukončení nejistých pracovních míst ve
veřejné správě – je skandální, že ve veřejné správě v Itálii je nyní 170
000 pracovníků s nejistým pracovním místem, za co již dříve
Evropská komise otevřela řízení proti Itálii. Zlepšení bezpečnosti
v práci – během pandemie čelili a pořád čelí pracovníci v první linii
enormnímu tlaku a vážným rizikům pro jejich bezpečí.

Pavol Mokoš




