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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

je podzim, letos určitě krásný podzim. Nejde si nevšimnout, že rána jsou chladná, veškerá krása zahrad 
se přes jednu noc zmrazila a je odsouzená k odpočinku. Přestože ty růže, muškáty a další květiny byly 
plné síly. Najednou je třeba vše přerušit a ustoupit novému, co přichází. 

Dny jsou překrásné, modrá obloha, plno sluníčka, ale síla slunce je dočista jiná.

Ať to vnímáme nebo ne, přichází čas rekapitulace letošního roku, co se podařilo, co se nepodařilo 
a příroda nás zve ke snížení našeho výkonu a k odpočinku.

Jsme připraveni?

Čas „Dušiček“ je čas věnování myšlenek těm, kteří odešli z tohoto světa. Také měli plno snů a přání. 

Jsem si jistá, že na našem životě je nejdůležitější cesta, kterou šlapeme, každý jednotlivý den. Ne 
výsledek. Ten často necítíme a mnohdy si jej vůbec neumíme užít.

Udělejme si čas nad zamyšlením, jak žijeme, čemu dáváme prioritu. Udělejme si čas zrekapitulovat náš 
letošní rok, možná celý náš život.

Čas dlouhých večerů, čas „Dušiček“ a čas pohanské bohyně Samhain nás k tomu zve.

Je to vše o jednom, zastavit se, zamyslet se, utřídit si svoje hodnoty, udělat prostor tomu, co je důležité 
a co přichází…

Období zkracování dní s umírajícím rostlinstvem nám poukazuje na konec předcházejícího období 
a začátek nového. Přichází čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás. 

Využijte tento čas dokončit vše staré a vytvořit prostor pro nové začátky. 

Pusťme vše, co nám již neslouží, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí a pocit bezpečí.

Krásný čas Dušiček a Samheinu…

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

Současné motto:
» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Citát:

„Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět.“
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Část programu Antivirus bude pokračovat do konce roku
Režim A programu Antivirus je prodloužený do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena 
karanténa. Rozhodla o tom, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, na včerejším zasedání vláda.

Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové 
tiskopisy za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022

Upozorňujeme naše čtenáře na nové vzory tiskopisů na dani z příjmů ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.

Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo 
v souvislosti s karanténou

Blíží se podzimní prázdniny a spolu s nimi se mohou objevit otázky, jak je to s nárokem na ošetřovné právě během prázdnin 
a ředitelského volna.

Vystavování příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné
V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice) nařídí školskému zařízení (příp. jen některé třídě) 
karanténu, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) potvrzuje 
příslušné školské zařízení. 

Statistická ročenka za rok 2020 shrnuje nejdůležitější ukazatele 
v oblasti důchodového pojištění 

Statistická ročenka za rok 2020 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní 
demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy.

Od 1. 1. 2022 budeme pracovat pro účely nemocenského pojištění 
s novými údaji redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího 
základu 

Ve Sbírce zákonů vyšlo sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely 
nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022.

Průměrná cena PHM pro poskytování cestovních náhrad se mění 
Od 19. 10. 2021 je účinná novela vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 27,80 
se nahrazuje částkou 33,80 (jedná se o změnu ceny u BA 95).

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce 3/2021
Státní úřad inspekce práce vydal další číslo zpravodaje, kde uvádí svoje poznatky z kontrol.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
Dne 12. 10. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

22. 10. 2021

22. 10. 2021

20. 10. 2021

20. 10. 2021

18. 10. 2021

15. 10. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

25. 10. 2021

25. 10. 2021

26. 10. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/cast-programu-antivirus-bude-pokracovat-do-konce-roku-6361-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-na-nove-tiskopisy-za-zdanovaci-obdobi-2021-a-pro-zdanovaci-obdobi-2022-6357-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-na-nove-tiskopisy-za-zdanovaci-obdobi-2021-a-pro-zdanovaci-obdobi-2022-6357-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou-6355-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou-6355-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vystavovani-prislusnych-tiskopisu-pro-uplatneni-naroku-na-osetrovne-6351-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/statisticka-rocenka-za-rok-2020-shrnuje-nejdulezitejsi-ukazatele-v-oblasti-duchodoveho-pojisteni-6349-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/statisticka-rocenka-za-rok-2020-shrnuje-nejdulezitejsi-ukazatele-v-oblasti-duchodoveho-pojisteni-6349-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-1-1-2022-budeme-pracovat-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-s-novymi-udaji-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-6342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-1-1-2022-budeme-pracovat-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-s-novymi-udaji-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-6342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-1-1-2022-budeme-pracovat-pro-ucely-nemocenskeho-pojisteni-s-novymi-udaji-redukcnich-hranic-pro-upravu-denniho-vymerovaciho-zakladu-6342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prumerna-cena-phm-pro-poskytovani-cestovnich-nahrad-se-meni-6341-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpravodaj-statniho-uradu-inspekce-prace-3-2021-6337-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-6334-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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S očkováním do zaměstnání?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

 Bez povinnosti k očkování

Při výkladu této problematiky je nutné vzít v úvahu zejména základní zákony ČR, které zařazujeme do ústavního pořádku. 
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) v čl. 2 odst. 4 uvádí, že „každý občan může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nesmí být donucen činit, co zákon neukládá.“ Podobné ustanovení obsahuje i Listina základních práv 
a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.) v čl. 2 odst. 3. V čl. 4 odst. 1 tato Listina uvádí základní 
zásadu, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 
a svobod.“

Pracovněprávní problematiku ze zdravotního pohledu nacházíme v  řadě právních předpisů. Zejména se jedná o  zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (dále jen „zákon o ochraně 
veřejného zdraví“), zákon č.  372/2011 Sb. o  zdravotních službách, zákon č.  94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví 
při práci, (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“).

Povinnost podrobit se určitým druhům očkování je stanovena v  zákoně o  ochraně veřejného zdraví, ovšem jen obecně. 
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č.  537/2006 Sb., o  očkování proti infekčním nemocem. V  § 2 odst.  1 písm.  c) této 
vyhlášky se uvádí, že mimořádným očkováním se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích. 
V případě očkování proti covidu-19 se sice jedná o mimořádnou situaci, ale není stanovena povinnost občana, případně 
zaměstnance, k tomuto druhu očkování.

ZP stanoví zaměstnancům povinnost k očkování v § 106 odst. 4 písm. b). Jedná se však jen o druhy očkování, které jsou 
uvedeny v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Covid-19 zde není uveden. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvádí, že by očkování 
přicházelo v úvahu, kdyby se jednalo o zaměstnání, při němž by zaměstnanci hrozilo vyšší riziko vzniku infekčního onemocnění 
než mimo práci. Očkování proti covidu-19 zde nepřichází v úvahu.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec není povinen se v průběhu pracovněprávního vztahu podrobit očkování proti 
covidu-19. Stejně tak i  zaměstnavatel, který nechce připustit očkování svých zaměstnanců, nemůže těm, kteří mají 
o očkování zájem, jim to zakázat.

Povinnost ve vnitřním předpise

Někteří zaměstnavatelé se snaží řešit problematiku očkování uvedením této povinnosti zaměstnance ve vnitřním 
předpise, který vydávají podle § 305 ZP. Za vnitřní předpis se považuje pouze předpis, kterým zaměstnavatel stanoví práva 
v pracovněprávních vztazích, zejména se jedná o mzdová, platová a ostatní práva zaměstnanců. Vnitřní předpis, který práva 
(nároky) zaměstnanců neuvádí a ani stanovit nemůže, není vnitřním předpisem pro pracovněprávní účely. Zejména mezi 
ně nepatří písemná opatření zaměstnavatele, vnitrofiremní úkony, řídící akty a metodické postupy, organizační řády a další 
předpisy, které nestanoví práva, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Nemůže tedy platně stanovit ani povinnost k očkování. 
K takové povinnosti by se nepřihlíželo.

Povinnosti zaměstnanců může stanovit pracovní řád vydaný zaměstnavatelem podle § 306 ZP. Nesmí ovšem zakládat nové 
povinnosti zaměstnanců. Jedná se jen o povinnosti, které jsou uvedeny v pracovněprávních předpisech. V ZP ani v dalších 
pracovněprávních předpisech není stanovena povinnost k očkování proti covidu-19, takže takové ustanovení v pracovním 
řádu by bylo neplatné a zaměstnanci by při jeho nedodržení nemohli být postihováni.

1

2

Očkování proti onemocnění covid-19 zasahuje i  do pracovněprávní (personální) oblasti. Mezi nejzávažnější otázky, 
které se v pracovněprávní praxi často objevují, jsou v souvislosti s možností výpovědi z pracovního poměru v případě 
odmítnutí očkování zaměstnancem, vydání příkazu k očkování, nepřijetí do pracovního poměru neočkované uchazeče 
o zaměstnání apod. Jak řešit podobné případy ve světle pracovněprávních předpisů?
Ladislav Jouza

27. 10. 2021

https://www.codexisuno.cz/bPZ?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSK?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSK?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bQ1?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSm?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bT8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bTc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSn?lang=cs
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Pokyn vedoucího zaměstnance

ZP v § 349 uvádí, že právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou – kromě jiných – předpisy 
na ochranu života a zdraví. Na toto ustanovení se mnohdy odvolávají mnozí zaměstnavatelé, že vedoucí zaměstnanec může 
dát pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že očkování proti covidu-19 je součástí této ochrany. Pokyny 
k zajištění ochrany zdraví při práci za účelem bližší konkretizace právních a ostatních předpisů může vedoucí zaměstnanec 
svým podřízeným sice vydávat, ale mohou být zaměřeny jen na oblast upravenou bezpečnostními předpisy uvedenými 
zejména v § 349 odst. 1 ZP. Předpis, který by ukládal povinnost k uvedenému druhu očkování mezi nimi uveden není. Z toho 
vyplývá, že pokyn (příkaz) vedoucího zaměstnance k provedení očkování by nebyl oprávněný a zaměstnanec jej nemusí 
respektovat. Naopak zaměstnavatel nemůže zaměstnancům zakázat očkování a dokonce je povinen jim na tento úkon 
poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. Zákaz k absolvování očkování nemůže zaměstnavatel platně vyslovit.

Covid-19 jako nemoc z povolání

Ještě před tím, než by zaměstnavatelé zvolili určitou cestu ke stanovení povinnosti k  očkování, musí zvážit i  negativní 
důsledky, které je mohou postihnout. Zejména se jedná o  úhradu nákladů, které by zaměstnanci vznikly z  onemocnění 
covidem-19 nebo jiným onemocněním v důsledku očkování, které pak posuzujeme jako nemoc z povolání.

ZP v § 269 odst. 2 uvádí, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí 
z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc 
z povolání a jsou upraveny ve vládním nařízení č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, (dále jen „nařízení 
vlády č. 290/1995 Sb.“). Tyto podmínky ověřují orgány hygienické služby. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. v kapitole III. vymezuje 
nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic pohrudnice a pobřišnice. Výčet nemocí z povolání nevylučuje zařazení nových 
pod stanovené členění, ani zcela nových, jestliže vycházejí z  aktuálních poznatků lékařské vědy. Orgány hygienické služby 
zařazují do této kategorie nemocí i důsledky po očkování proti covidu-19.

Z tohoto pohledu by se proto zaměstnatelé měli zamyslet nad nežádoucími účinky vakcinace, pokud zaměstnance k tomuto 
postupu donutili.

Například přímo v souvislosti s covidem-19 bylo za rok 2000 do specializovaného registru nemocí z povolání nahlášeno 150 případů 
a v letošním roce tyto případy stoupají. Výše odškodnění pak závisí na tom, jaké měl nemocný komplikace. Za každou nemoc se 
udělují body, jejichž počet stanoví lékař z kliniky pracovního lékařství. Jeden bod má hodnotu 250 korun. V určitých případech 
může být stanovena zaměstnavateli povinnost uhradit zaměstnanci bolestné, které se pohybuje mezi 12 až 150 tisíci korunami. 
Zaměstnanec může např. dále požadovat i ušlý výdělek.

Covid-19 a výběrové řízení

V  poslední době se v  některých odvětvích objevuje stále častěji nutnost a  snaha zaměstnavatelů k  získání nových 
zaměstnanců. Proto daleko více vystupuje do popředí provádění a obsah výběrového řízení, jehož rámec je upraven v 30 ZP. 
V souvislosti s očkováním právě při tomto jednání narážíme na problém, zda zaměstnavatelé mohou vyžadovat u uchazeče 
o práci (budoucího zaměstnance) potvrzení o očkování.

Pro výběrové řízení platí zásady uvedené v  § 30 odst.  2 ZP Zaměstnavatel smí v  souvislosti s  jednáním před vznikem 
pracovního poměru vyžadovat od fyzické osoby, která se u něho uchází o zaměstnání, nebo od jiných osob jen ty údaje, které 
bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. Tím se ještě před vznikem pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele 
zamezuje nadbytečnému shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci, a tím i jejich možnému zneužití.

Výběrové řízení, v němž se „hledá“ vhodný zaměstnanec, musí zaměstnavatel vést neutrálně a nesmí odrazovat fyzické osoby 
z hlediska pohlaví, rasy, víry, věku apod.

Výběr zaměstnanců se musí provádět tak, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců nebo k porušování zásady rovnosti, 
která se uplatňuje v pracovněprávních vztazích.

Je proto zakázán takový postup zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců, v  němž by zjišťovali další a  jiné údaje, které 
nesouvisejí s pracovním uplatněním (např. informace o příbuzných, vyznamenáních, rodinný stav, počet dětí apod.).
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https://www.codexisuno.cz/bSo?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSo?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bSr?lang=cs
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Výjimka platí pouze pro případy, kdy vyžadování těchto údajů je odůvodněno podstatným a rozhodujícím požadavkem 
pro výkon zaměstnání, které má občan vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

Z uvedeného zákonného ustanovení je zřejmé, že by zaměstnavatel neměl požadovat údaje o očkování, ale je v zájmu 
zaměstnance – pokud má v úmyslu nastoupit do zaměstnání – aby předložil potvrzení o očkování. Nejde o diskriminaci 
v zaměstnání, neboť ještě nebyl sjednán pracovněprávní vztah a ani tím není narušena rovnost mezi ostatními účastníky 
výběrového řízení.

Potvrzení o očkování

Jiná situace nastává po vzniku pracovního poměru. Zaměstnanec není povinen na výzvu zaměstnavatele předkládat 
potvrzení o očkování. Výjimka by byla v případě, že by informace o zdravotním stavu zaměstnance (včetně očkování) souvisely 
s výkonem práce či splněním povinnosti, které zaměstnavateli ukládá zákon. Tuto informaci by zaměstnavatel mohl získat 
od lékaře či zdravotnického zařízení, s nímž má sjednánu smlouvu o provádění pracovnělékařských služeb (viz vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví č.  79/2013 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č.  373/2011 Sb., o  specifických 
zdravotních službách, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.). Lékařský posudek by pak obsahoval závěr, zda zaměstnanec je 
nebo není schopen výkonu další práce. Samotné očkování neovlivňuje způsobilost k výkonu práce. Výjimkou může být 
pracovní neschopnost v důsledku očkování, která jen ve zcela výjimečných případech může mít důsledky v trvalé zdravotní 
nezpůsobilosti zaměstnance.

Dotaz zaměstnavatele na očkování či prodělání nemoci covid-19 by mohl přicházet v  úvahu pouze tehdy, kdyby 
např.  Ministerstvo zdravotnictví nařídilo testování neočkovaných zaměstnanců a  těch, kteří neprodělali v  posledních 
180 dnech onemocnění covid-19, a  zaměstnavatel by měl vědět, koho má testovat. Informace o  zdravotním stavu, mezi 
které patří i údaj o očkování, se řadí do kategorie ochrany osobních údajů. Zaměstnavatel je může získávat nebo zpracovávat, 
pokud je to nezbytné z veřejného zájmu. Musí přitom dodržovat zásadu minimalizace uvedenou v čl. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady (EU) 2016/679, o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a  o  volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR, podle něhož může 
zpracovávat pouze nezbytně nutný obsah osobních údajů a uchovávat je po nezbytně nutnou dobu.

Odměny za očkování

Ve své advokátní praxi se setkávám s  dotazy zástupců zaměstnavatelů, zda mohou např.  ve formě odměn zvýhodňovat 
očkované zaměstnance. Zejména se jedná o očkované zaměstnance v průběhu pracovního poměru.

Podle názoru autora je možné, aby zaměstnavatelé určitým způsobem očkované zaměstnance zvýhodňovali a poskytovali 
jim různé benefity. Jedná se např.  o  poskytování pracovního volna. Podmínky může zaměstnavatel stanovit ve vlastním 
vnitřním předpise, který vydává podle § 305 ZP.

Některé firmy této možnosti již využívají. Jedna z nich například dává na výběr mezi finanční odměnou a volnem. Podobně 
postupují i v jednom z obchodních řetězců. Poskytují zaměstnancům celý den placeného pracovního volna, když absolvují 
očkování. Nárok poskytují při každé dávce a zaměstnanci se pak v očkovací den nemusí vracet do práce.

Odměnu nelze poskytnout?

Odpůrci možnosti poskytovat za očkování odměnu argumentují ustanovením § 224 ZP odst. 2 písm. a) ZP, podle něhož lze 
zaměstnanci poskytnout odměnu (kromě úspěšných pracovních výsledků) při životním nebo pracovním jubileu a při prvním 
skončení pracovního poměru po vzniku nároku na invalidní nebo starobní důchod. Tato argumentace však neobstojí z toho 
důvodu, že podle § 4a ZP může dojít v  pracovněprávních vztazích k  odchylné úpravě práv a  povinností výhodněji pro 
zaměstnance. Právo (nárok) nesmí však být nižší, než je stanoveno v zákoně. Práva nebo povinnosti si mohou účastníci upravit 
odchylně, jestliže to ZP výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. ZP 
v žádném ustanovení neuvádí, že odměnu nelze poskytnout i v jiných případech, než uvedených v § 224 odst. 2 ZP.
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https://www.codexisuno.cz/bQ2?checked=1&lang=cs
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Pracovní volno k očkování

Podle nařízení vlády č.  590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a  rozsah jiných důležitých osobních překážek v  práci, má 
zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém 
zařízení, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Podmínkou pro poskytnutí pracovního 
volna s možnou náhradou mzdy je však skutečnost, že jde o zdravotnické zařízení. V současném období jsou i očkovací 
nebo testovací centra považována za zdravotnická zařízení.

Například pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se rovněž poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, 
vyšetření nebo očkování souvisejícího s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Při vakcinaci starších osob se často stává, že nejsou schopny bez pomoci jiné osoby se k  vakcinaci dostavit. I  v  těchto 
případech náleží pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu rodinnému příslušníkovi, který doprovází starší 
osobu. Nelze tvrdošíjně trvat na znění předpisu, že se musí jednat o „rodinného“ příslušníka. Opačný postup by byl v rozporu 
s dobrými mravy.

Například syn doprovází svoji matku, která se může jen s obtížemi pohybovat, do zdravotnického zařízení k očkování. Má nárok na 
placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, to je na cestu do zařízení, pobyt v něm a cestu zpět.

Pracovní volno k  doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k  vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných 
příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl -li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno 
provést mimo pracovní dobu.

Lze tedy shrnout, že zaměstnanci musí zaměstnavatel poskytnout k  očkování pracovní volno na nezbytně nutnou dobu 
a rovněž i k případnému doprovodu rodinného příslušníka k vakcinaci. Vedle těchto „právních“ nároků může zaměstnanec 
dostat i další pracovní volno v rámci benefitů.

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru pro nesplnění příkazu (pokynu) zaměstnavatele k  očkování je častým problémem na 
pracovištích. Zaměstnavatelé se snaží použít dva výpovědní důvody:

» porušení pracovních povinností (nesplnění pokynu zaměstnavatele) podle § 52 písm. g) ZP,

» zdravotní důvody podle § 52 písm. e) ZP.

Ani jeden z uvedených důvodů nepřichází v úvahu a zaměstnavatel je nemůže využít. Výpověď by byla hodnocena jako 
neplatná.

O porušení pracovní kázně se nemůže jednat zejména z toho důvodu, že zaměstnanec žádný předpis neporušil. Povinnost 
k očkování totiž neexistuje, i kdyby ji zaměstnavatel stanovil ve svém vlastním opatření.

V  úvahu nepřichází ani výpovědní důvod s  ohledem na zdravotní stav zaměstnance, i  kdyby povinnost k  vakcinaci byla 
stanovena např. v pracovním řádu jako předpoklad k výkonu práce. Pracovní řád může obsahovat pouze ustanovení, která 
rozpracovávají povinnosti stanovené v ZP nebo v dalších pracovněprávních předpisech. Povinnost k vakcinaci nemůže být 
stanovena ani jako požadavek kladený na práci, neboť nemá oporu v zákoně.

Shrnutí

Povinnost k očkování proti covidu-19 neexistuje. Ani zaměstnavatel ve svém vlastním opatření ji nemůže stanovit 
nebo dát k vakcinaci pokyn. Výpověď podaná zaměstnanci z tohoto důvodu je neplatná, neboť nemá oporu v zákoně.
Zaměstnavatelé mohou zvýhodňovat zaměstnance, kteří vakcinaci absolvovali.
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ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI.  
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO KAŽDODENNÍ 

PRAXE. KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN   Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 4. DEN   ing. Olga Krchovová - Zdravotní pojištění
 5. DEN  ing. Milan Lošťák - Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN  ing. Olga Krchovová - Praktické příklady
 7. DEN  ing. Olga Krchovová - Sociální pojištění, nemocenské pojištění
 8. DEN  ing. Olga Krchovová - Příklady na výpočet dovolené
   ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN  ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

ZÁZNAM Z 8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

mzdovy-specialista.cz

•  VIDEOZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

IHNED K DISPOZICI

https://mzdovy-specialista.cz/
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IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální 
informace o důchodové problematice

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

21. 10. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 37 min

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop  
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Mzdové aktuality na podzim s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

26. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 27 min

Mzdový specialista 2021 – proč? 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

29. 4. 2021

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 27 min

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 25 min

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-na-podzim-s-olgou-krchovovou-utery-26-10-2021-19-00-234-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2021-proc-ctvrtek-29-04-2021-19-00-221-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

