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ONEMOCNĚNÍ COVID-19 – LEGITIMNÍ 
MOTIVACE NEBO PROTIPRÁVNÍ 
DISKRIMINACE?

JUDr. Radim Marada, 
advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Michala Vrajíka

Boj proti šíření koronavirové infekce způsobené nemocí COVID-19 se už dávno stal tématem 
prostupujícím skrz na skrz všemi vrstvami společnosti. Takřka nikdo nemůže říci, že by se s ním 
pro opatření dopadající na všechny oblasti společenského života nesetkal. Logicky se tak dotý-
ká i oblasti pracovněprávních vztahů, kdy zaměstnavatelé mají pochopitelně oprávněný zájem 
docílit toho, aby nemoc COVID-19 co nejméně dopadala do jejich provozu. Patrně 
nikdo nechce opakovat situace během prvních třech vln nákazy, kdy docházelo opakovaně 
k omezování až zavírání provozů, což vedlo k nedozírným následkům v ekonomických, sociál-
ních i dalších oblastech, se kterými se bude společnost vyrovnávat ještě roky.

Symbolem boje s koronavirem v rámci letošního roku se stalo očkování. To je již dostupné 
pro každého zájemce, je s ním nicméně na druhou stranu spojena řada zdravotních a ko-
neckonců i etických otázek. V poslední době stále více zaměstnavatelů usiluje o to, aby byla 
proočkovanost na pracovišti co nejvyšší, a to s cílem ochránit svou podnikatelskou 
činnost. Autor článku si samozřejmě neklade ambice hodnotit účelnost tohoto postupu, 
od toho jsou zde jiní, nicméně se v praxi setkává více a více s tím, že zaměstnavatelé začínají 
skrytě či otevřeně motivovat zaměstnance poskytnutím benefitů a dalších výhod 
k tomu, aby očkování podstoupili. Hranice mezi pozitivní motivací a nepřípustným ná-
tlakem (očkování proti COVID-19 zůstává nepovinné a lze očekávat, že tomu tak minimálně 
nějakou dobu i nadále bude) přitom může být někdy velmi tenká. Minimálně na některé prak-
tické otázky spojené s poskytováním takových výhod se pokusíme odpovědět v tomto článku.
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Zájmy zaměstnavatele na straně jedné a zájmy zaměstnance na straně druhé přitom 
v praxi mohou být protichůdné. Zatímco zaměstnavatele logicky nejvíce zajímá chod 
podniku jako celku, u zaměstnance vystupují do popředí i jeho soukromé zájmy – za-
městnance tedy často až tolik „nepálí“ případné potíže zaměstnavatele, a logicky je tedy více 
zajímá dopad očkování ze zdravotních a dalších důvodů z osobního hlediska. Zákoník práce1 
a další pracovněprávní předpisy2 navíc v oblasti zjišťování jakýchkoliv informací souvisejí-
cích se zdravotním stavem důrazně chrání soukromí zaměstnance, kdy jakékoliv benefity 
spojené s absolvováním očkování jsou právě nezbytně spojeny se získáváním těchto citlivých 
informací.

Z opatření proti šíření koronavirové infekce se do jisté míry stala otázka veřejného zá-
jmu. Postupy zaměstnavatelů, kteří se snaží své zaměstnance motivovat k očkování, tedy bez 
dalšího v zásadě nelze vnímat jako protiprávní. Zaměstnavatel nicméně nesmí z neočko-
vaných zaměstnanců dělat zaměstnance „druhé kategorie“, a to zejména s ohledem 
na dobrovolnost očkování. Mantinely těmto postupům tedy staví právo neočkovaného za-
městnance vydělávat si na svou obživu za srovnatelných podmínek jako očkovaný 
zaměstnanec3, do kterého nesmí zaměstnavatel přímo ani nepřímo zasahovat. Svévolný 
přístup a nátlak na očkování představuje zakázanou diskriminaci z důvodu zdravotního stavu.4 
Jde tedy o hledání přípustné hranice, kdy jde skutečně o motivaci, a nikoliv nepřípustné nu-
cení k něčemu, co zaměstnanec podstoupit za současného stavu nemusí. Jde o otázku velmi 
komplexní vyžadující náhled z mnoha pohledů (zdravotního, sociologického, ekonomického, 
právního apod.), přičemž v tomto článku se zaměřujeme na aspekty z hlediska pracov-
ního práva.

V historii bychom navíc obtížně hledali tak turbulentní vývoj v právních předpisech, jako 
jsou právě opatření proti šíření nemoci COVID-19. Zejména s ohledem na aktuální opět 
se zhoršující epidemiologickou situaci nelze vyloučit překotné změny v právní úpravě. Popsaný 
výklad tedy odpovídá současnému právnímu stavu a může zastarat a přestat být aktuální.

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 Z HLEDISKA 

PRACOVNÍHO PRÁVA

Očkování je jako zdravotní úkon vždy zásahem do osobní a tělesné integrity zaměst-
nance. Z hlediska pracovního práva jsou proto povinná pouze ta očkování, u kterých to vý-
slovně stanoví právní předpisy. Ve smyslu § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce jde tedy 
o ta očkování, u nichž to výslovně pro určitý druh práce či pracoviště stanoví zvlášt-
ní předpis.5 Může se například jednat o povinné očkování proti virové hepatitidě B, které

1  Viz § 316 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“), jež zaměstnavateli zakazuje zjišťovat od zaměstnance informace, které bezpro-
středně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, tj. buď pracovním 
poměrem, nebo právním vztahem založeným na základě některé z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

2  V případě zjišťování informací o zdravotním stavu hraje roli i otázka ochrany osobních údajů a za-
městnavatel by neměl přehlížet povinnosti pro něj vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 (dále jen „GDPR“).

3  Viz povinnost zaměstnavatele dodržovat zásadu rovného zacházení uvedenou v § 16 odst. 1 zákoní-
ku práce.

4  Viz § 16 odst. 2 zákoníku práce.
5  Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“).
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musí podstoupit před započetím výkonu práce všichni zaměstnanci na pracovištích s vyšším 
rizikem nákazy touto nemocí.6 

Výčet povinných očkování v žádném případě nelze rozšiřovat, a to ani s odkazem na mi-
mořádnou situaci – takový přístup by byl v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.7 
Očkování proti COVID-19 není momentálně zavedeno jako povinné všeobecně a povinná 
vakcinace není nařízena ani některým zaměstnancům na pracovištích s vyšším rizi-
kem výskytu nákazy. Nepodrobením se očkování tedy zaměstnanec v žádném případě ne-
porušuje žádnou právní povinnost, a už vůbec tedy není možné v takovém jednání spatřovat 
zaviněné porušení „pracovních povinností“.8

V tomto směru je proto žádoucí jako zcela nepřípustnou odmítnout „líhnoucí“ se praxi 
u některých zaměstnavatelů, kteří v krajním případě zvažují i nevpuštění neočkovaného
zaměstnance na pracoviště. Aby mohl zaměstnavatel zaměstnanci přestat přidělovat práci,
musí k tomu mít zákonem daný důvod, jinak se jedná o překážku v práci na straně zaměst-
navatele. V tomto případě by se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele s právem
zaměstnance požadovat po zaměstnavateli za dobu jejího trvání poskytnutí náhrady mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku podle § 208 zákoníku práce. Z hlediska pracovního práva jde
tedy o porušení povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu
odpovídajícím jeho týdenní pracovní době9, což je podstatou této překážky.

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JAKO POŽADAVEK 

PRO ŘÁDNÝ VÝKON PRÁCE

Někteří zaměstnavatelé mohou uvažovat i o zcela neprobádané variantě, a to je stanovit 
povinnost se očkovat proti nemoci COVID-19 jako požadavek pro řádný výkon práce 
podle § 52 písm. f) zákoníku práce. Ty si přitom může stanovit zaměstnavatel, pokud jsou 
nezbytné a přiměřené k tomu druhu práce, který zaměstnanec vykonává (může se např. jed-
nat o jazykové znalosti, dosažený stupeň vzdělání ve mzdové sféře, nošení uniforem a stej-
nokrojů apod.). Požadavky pro řádný výkon práce pak mohou být stanovovány i v průběhu 
trvání pracovního poměru, zaměstnavatel tedy smí za výše uvedených podmínek nezbytnosti 
a přiměřenosti revidovat požadavky stávající a stanovovat požadavky nové.10 Nesplňování 
požadavků pro řádný výkon práce bez zavinění zaměstnavatele je přitom výpovědním 
důvodem, pro který může zaměstnavatel se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní 
poměr výpovědí. I tímto by tedy zaměstnavatel mohl zaměstnance motivovat k očkování.

Autor nicméně považuje tento přístup za velmi rizikový. Z výše citovaných předpisů 
totiž jednoznačně plyne, že specifická pracoviště vyžadující očkování „navíc“ definuje přímo 
právní předpis. Umožnit zaměstnavateli tento výčet „rozšiřovat“ jednostranným vymezením 
požadavků je z tohoto důvodu patrně rovněž neslučitelné s citovaným čl. 4 odst. 1 Listiny. 
V případě dání výpovědi pouze na tomto podkladě by tedy zaměstnanec bránící se proti ní 
ve sporu o určení neplatnosti byl pravděpodobně úspěšný.

Zaměstnavatel by měl jistou šanci odůvodnit si tento požadavek jen u prací, které 
jsou bez očkování momentálně prakticky neproveditelné – např. u zaměstnanců často 

6  Viz § 9 odst. 1 vyhlášky, z něhož tato pracoviště vyplývají.
7  Viz čl. 4 odst. 1 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základ-

ních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Listina“), z něhož vyplývá, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

8  Povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 
ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce.

9  Viz § 34b odst. 1 zákoníku práce, u částečných úvazků (kratší pracovní doby) dále ve spojení s § 80 
zákoníku práce.

10  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2013, sp. zn. 21 Cdo 3641/2012.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY ZA PODSTOUPENÍ OČKOVÁNÍ...



21PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  11–12/2021

cestujících na pracovní cesty do zahraničí by tento požadavek mohl být odůvodněn tím, 
že by jinak byli povinni trávit čas v karanténě či se podrobit jinému omezení vyplývajícímu 
z práva daného státu. Neočkovaní zaměstnanci by de facto v těchto případech neměli mož-
nost vykonávat práci, ke které se zavázali. I v těchto případech je nicméně výpověď rizi-
kovým a dosud neprobádaným „podnikem“.

ÚDAJ O OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

JAKO OSOBNÍ ÚDAJ

Zaměstnavatel dále ve smyslu § 316 odst. 4 zákoníku práce nesmí od zaměstnanců aktiv-
ně zjišťovat, zda jsou očkováni. Tento názor nerozporuje vůči zaměstnavatelům ani jinak 
benevolentní Ministerstvo zdravotnictví.11 Tím jsou dány poměrně jasné hranice toho, zda 
může zaměstnavatel bez dalšího rozdělovat zaměstnance na dvě skupiny, tj. na očkované 
a neočkované. Záleží tedy zcela na dobrovolném rozhodnutí zaměstnance, zda za-
městnavateli údaj o očkování sdělí. Zaměstnavatel by rovněž neměl opomíjet, že zpra-
cování údajů o zdravotním stavu (kterým údaj o očkování je) představuje zvláštní kategorii 
osobních údajů, a ke zpracování by si tedy měl opatřit souhlas s jejich zpracováním.12

Autor článku se nicméně setkal s přístupem, kdy zaměstnavatelé tyto povinnosti opo-
míjejí a zcela nepokrytě se na tyto údaje ptají zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání, 
a to např. v personálním systému či prostřednictvím dotazníků. Takovou praxi je potřeba od-
mítnout jako zcela nepřípustnou a představující porušení příslušných ustanovení GDPR. 
Takové jednání je navíc přestupkem podle zákona o inspekci práce.13 Bude tedy hodně záležet 
na tom, jak moc budou příslušné správní úřady (Úřad pro ochranu osobních údajů, inspekto-
ráty práce) k této praxi tolerantní. S ohledem na poměrně vysoké hrozící sankce by se každý 
zaměstnavatel za současné právní úpravy měl takového postupu vyvarovat.

Jakékoliv benefity poskytované v souvislosti s očkováním proti nemoci COVID-19 tedy 
mohou sloužit pouze jako motivační nástroj, a nikoliv být prostředkem represí proti 
neočkovaným. Zaměstnavatel by měl vždy vést v patrnosti, že toto očkování zůstává dob-
rovolné a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tomto stavu mělo něco měnit. Varovat je tedy 
potřeba zejména před snahami, které vedou k tomu, že se očkování v zaměstnání stane „po-
vinně dobrovolným“.

Někteří zaměstnavatelé dále argumentují i tím, že opatření proti šíření nemoci COVID-19 
je i otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konkrétně argumentují zásadou, 
že zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy zdravotního prostředí 
a na základě jejich vyhledání přijímat opatření k jejich odstranění.14 „Vynucování“ očkování 
tudíž vnímají zjednodušeně jako opatření před šířením nebezpečného činitele (koronaviru 
způsobujícího tuto nemoc). Tato konstrukce nicméně podle názoru autora tohoto článku ob-
stát v žádném případě nemůže. 

11  Viz informace publikovaná on-line na informačním webovém portálu Ministerstva zdravotnictví 
týkajícího se nemoci COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-
-o-podstoupen%C3%A9m-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-a-GDPR.pdf.

12   Viz čl. 9 odst. 1 a odst. 2 písm. a) GDPR.
13  Konkrétně jde o přestupek na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců ve smyslu 

§ 11a odst. 1 písm. c), resp. § 24a odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“). Za jeho spáchání může být uložena poku-
ta až do výše 1 000 000 Kč. Stran otázky ochrany osobních údajů je zpracování údajů o zdravotním
stavu v rozporu s čl. 9 GDPR a přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, za nějž může být ve smyslu čl. 83 odst. 5 GDPR uložena pokuta
až do výše 20 000 000 EUR, popř. do výše 4 % celkového ročního obratu, pokud se zaměstna-
vatel považuje za podnik.

14  Viz § 102 odst. 3 zákoníku práce.
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Jednak v současné době není sporu o tom, že primárním benefitem očkování je sní-
žení šance na těžký průběh nemoci. I očkovaný člověk nicméně může být infekčním, 
a nemoc roznášet. Je tedy poměrně těžko obhajitelné, že by šlo o opatření, které by bylo 
způsobilé takový nebezpečný činitel odstranit. Pokud bychom dále na tuto konstrukci při-
stoupili, stal by se tak do velké míry nadbytečným pandemický zákon15, jenž v době mimo 
nouzový stav řeší přiměřenost opatření proti šíření nemoci COVID-19 (mimo jiné) v oblasti 
pracovněprávních vztahů.

PODSTATA ZÁSADY ROVNÉHO ZACHÁZENÍ VE VZTAHU 

K ZAMĚSTNANECKÝM BENEFITŮM ZA ABSOLVOVÁNÍ 

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19

Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace zakotvené v § 16 odst. 1 a 2 zákoníku 
práce se vztahují i na otázky poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněži-
té hodnoty. Jinými slovy, zaměstnavatel je povinen nikoho bezdůvodně neznevýhodňovat 
i v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Přirozeně se to týká i motivačních nástrojů k tomu, aby 
se zaměstnanci nechali naočkovat proti nemoci COVID-19. Tato zásada vyjadřuje (zjednodu-
šeně řečeno) pravidlo, že zaměstnavatel je povinen postupovat stejně vůči všem (pro 
tyto účely poskytovat benefity srovnatelné hodnoty) ve srovnatelném postavení.

Tato zásada tedy není absolutní – neznamená tedy, že zaměstnavatel je povinen po-
skytovat stejné benefity všem bez ohledu na úvazek, pracovní zařazení apod. Pro zaměst-
nanecké benefity za absolvování očkování proti nemoci CODID-19 je proto rozhodující, zda 
se ve srovnatelném postavení nacházejí všichni zaměstnanci, nebo zda očkovaní 
a neočkovaní zaměstnanci tvoří dvě svébytné skupiny a je proti nim možné postupovat 
v oblasti benefitů rozdílně. Autor článku se přitom domnívá, že jde z dále uvedených důvodů 
o druhý případ.

Srovnatelnost postavení je v kontextu těchto benefitů potřeba vnímat zejména z hlediska
účelů těchto výhod. Platí přitom, že benefity v této podobě se v praxi vyskytují už poměrně 
dlouho, nicméně se jim nevěnovalo tolik pozornosti, protože v té době nešlo o společensky 
tolik „třaskavé“ téma. Patří mezi ně v praxi velmi oblíbené benefity za dárcovství krve, 
kdy zaměstnavatel nad rámec povinného volna poskytuje zaměstnanci za jeho absolvo-
vání odměnu. Jde přitom o podobný princip, kdy za absolvování dobrovolného zásahu 
do osobní integrity (absolvování nepovinného zdravotního úkonu v obecném zájmu) je od-
měněn jen ten zaměstnanec, který jej podstoupí. Není přitom důvod k tomu, aby se be-
nefity za očkování posuzovaly jinak.

Smyslem benefitů by nicméně nikdy nemělo být trestání neočkovaných – mělo 
by se tak tedy vždy jednat o nástroj boje proti šíření koronavirové infekce, tj. za účelem co 
nejrychlejšího obnovení společenského života a ekonomiky, resp. jejich zachování. Pokud za-
městnavatel vyjde ze současného stavu vědeckého poznání, kdy má vakcína minimálně způ-
sobilost snížit riziko vážného průběhu nemoci (tj. má vliv přímo na způsobilost zaměstnance 
pracovat), jde o cíl zcela legální.

 Pro úplnost je nicméně potřeba uvést, že se v odborné veřejnosti vyskytují i názory 
opačné, které se vůči jakýmkoliv pobídkám souvisejícím s očkováním (či obecně opat-
řením proti šíření nemoci COVID-19) jednoznačně vymezují s ohledem na osobnostní 
práva zaměstnance.16 Tyto závěry však autor považuje minimálně za nebezpečně zjedno-

15  Viz zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů.

16  Viz články publikované on-line např. na následujících adresách: https://advokatnidenik.cz/2021/ 
09/10/k-otazce-internich-predpisu-zamestnavatele-ve-vztahu-k-prevenci-nemoci-covid-19/ nebo 
https://www.nfpomoci.cz/blog/ne-covidove-diskriminaci-slavi-uspechy.
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dušující, neboť se na věc dívají jen optikou zaměstnance a zcela vypouštějí oprávněné zájmy 
zaměstnavatele. 

Asi nikomu dvakrát nečiní radost se něčím takovým vůbec zabývat, nicméně plošně od-
mítat jakékoliv pobídkové nástroje sledující snahu zamezit zavírání provozů se jeví 
poměrně krátkozrace. Případné omezování provozů totiž může negativně dopadnout 
i na zaměstnance, a v krajním případě skončit i rozvázáním pracovního poměru z organi-
začních důvodů, kdy se zaměstnanec pro odpadnutí práce stane objektivně nadbytečným. 
Zaměstnavatel může v krajním případě z obav přistoupit k tomu, že benefity přestane 
poskytovat, což neprospěje vůbec nikomu. Je samozřejmě pravdou, že očkování není 
za současné situace povinné – jen z tohoto důvodu nicméně zaměstnavatel poskytováním 
vhodně zvolených benefitů nikoho nediskriminuje.

Tyto negativní postoje tedy autor nepovažuje za správné a cestu pozitivní motivace 
a přiměřeného zvýhodnění očkovaných vnímá v zásadě jako přípustnou. Otázka tedy 
spočívá ve stanovení přípustné hranice a formy benefitů tak, aby se z motivačního nástroje 
nestal nepřípustný nátlak na neočkované zaměstnance.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY ZA ABSOLVOVÁNÍ OČKOVÁNÍ 

PROTI NEMOCI COVID-19

Z podaného výkladu tedy vyplývá jedno základní omezení – nastavený systém benefitů 
může zaměstnance k očkování motivovat. Nesmí nicméně představovat skrytou nebo 
dokonce otevřenou sankci za to, že zaměstnanec využil svého nezpochybnitelného práva 
se nenechat očkovat. Za situace, kdy očkování proti nemoci COVID-19 není předepsáno jako 
povinné ani pro pracovníky na rizikových pracovištích (nemocnice, sociální služby), nesmí 
poskytování benefitů nijak ovlivnit právo zaměstnance konat práci podle pracovní 
smlouvy a dostávat za ni mzdu nebo plat.

Není tedy podle názoru autora právně přípustné promítat absolvování očkování přímo 
do odměny zaměstnance za práci (zpravidla se bude s ohledem na kogentní a rigidní 
úpravu platu jednat spíše o zaměstnavatele neuvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce, 
tj. zaměstnavatele odměňující mzdou, byť i u zaměstnavatelů odměňujících platem se lze 
občas setkat se snahou poskytnout odměnu či cílovou odměnu za něco jiného, než za práci). 
To se přitom týká jak pravidelně poskytovaných složek mzdy (nejčastěji základní mzda 
a osobní ohodnocení), tak i mimořádných odměn, protože jakákoliv složka mzdy je odmě-
nou za práci. Přípustné oproti tomu bude poskytnout zaměstnanci mimořádnou odměnu 
vyvažující např. paušálně náklady spojené s absolvováním očkování – nepůjde ale o peněžité 
plnění za práci, a takovou odměnu tedy nebude možné zohlednit např. do průměrného vý-
dělku zaměstnance používaného nejčastěji pro účely náhrad mzdy nebo platu.17

Při volbě vhodného benefitu je dále vyloučeno, aby byl zaměstnanec do očkování nucen 
hrozbou zhoršení pracovních nebo mimopracovních podmínek. Příkladem lze vyjme-
novat např. teambuildingy jen pro očkované, kdy je v takovém případě zaměstnanec za svou 
svobodnou volbu nenechat se očkovat vylučován z pracovního kolektivu. V praxi se autor 
setkává dokonce i s bossingem neočkovaných, např. neustálým upozorňováním nadříze-
nými, vyžadováním sociálního distancování, narážkami na možnou nakažlivost apod. Takové 
metody jsou zcela nepřípustné a představují diskriminaci z důvodu zdravotního 

17  Z ustanovení § 353 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy 
nebo platu zúčtovaných zaměstnanci k výplatě v daném období – odměny, které nejsou mzdou 
či platem, tj. plněním za vykonanou práci, tedy není možné do průměrného výdělku zahrnout.
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stavu. Postižený zaměstnanec má v těchto případech právo využít zákonné prostředky proti 
takovému postupu garantované antidiskriminačním zákonem.18

Motivační nástroje by měly plnit alespoň jednu z následujících funkcí tak, aby byly považová-
ny za přípustné a nepředstavovaly diskriminaci z důvodu zdravotního stavu:

funkce kompenzační – tyto benefity nahrazují náklady spojené s absolvováním očko-
vání a případnou reakcí na něj. Může se jednat např. o proplacení cesty do očkovacího
centra nebo o den či dva dny placeného nebo neplaceného volna navíc po očko-
vání za účelem zotavení. Tyto benefity nahrazují/kompenzují očkovaným zaměstnancům
náklady, které neočkovaným vůbec nevznikly. Tím pádem je v těchto případech vyloučeno,
aby se z hlediska výše uvedených zásady tyto skupiny nacházely ve srovnatelném postavení
– zaměstnavatel tyto benefity poskytne rovně a nediskriminačně každému, kdo očkování
absolvuje. Poskytování těchto benefitů tedy právní úpravě neodporuje;
funkce motivační – v tomto případě budou poskytnuté výhody vyvolávat větší kon-
troverze. Může se jednat např. o body navíc do benefitního systému nebo jakoukoliv dal-
ší výhodu, díky které si zaměstnanec „přilepší“, a nejde tedy o náhradu nákladů či obecně
úsilí za absolvování očkování. Z dosavadních praktických zkušeností autora k nim zaměst-
navatelé přistupují z toho důvodu, aby dosáhli co největší proočkovanosti, kdy legálnost
tohoto postupu je nutno hodnotit případ od případu.
Především u velkých zaměstnavatelů provozujících výrobní závody (zejména tedy

tam, kde je vyloučena práce z domova a kumulaci zaměstnanců na pracovišti se vyhnout ne-
lze) se autor domnívá, že si zaměstnavatel zájem na co nejvyšší proočkovanosti může odůvod-
nit tím, že v případě většího rozšíření této nemoci na pracovišti bude zaměstnavatel 
nucen omezovat provoz, což poškodí i zaměstnance samotné. Odpůrci těchto benefitů 
nicméně mohou argumentovat tím, že očkování samotné brání zejména proti těžkému 
průběhu nemoci a jejímu šíření brání jen omezeně. U této skupiny benefitů by tedy měl za-
městnavatel zejména zvážit zvlášť citlivou a opatrnou komunikaci vůči zaměstnancům, příp. 
jejich zástupcům.

V praxi se autor setkal i s přístupem, kdy zaměstnavatel zavedl benefity, kterými motivoval 
pouze dosud neočkované zaměstnance k tomu, aby očkování podstoupili. Zaměstnanec, který 
absolvoval očkování již dříve, tak tedy „ostrouhal“ a žádnou kompenzaci za to nedostal. Tento 
přístup je již poměrně hraniční, byť je spíše stále udržitelný z hlediska výše uvedených cílů. 
Tento ryze ekonomický přístup zaměstnavatele nicméně může mít poměrně neblahý vliv 
na atmosféru na pracovišti a mezilidské vztahy obecně. Podle názoru autora je tedy mi-
nimálně jistější, aby zaměstnavatel odměnil i již očkované zaměstnance zpětně za to, že se ne-
chali očkovat, neboť pokud není opačný přístup přímo protizákonný, mohou ho dříve očkovaní 
zaměstnanci právem vnímat jako nespravedlnost, což pohodě na pracovišti zrovna neprospívá.

PRAKTICKÉ ASPEKTY ZAVEDENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH 

BENEFITŮ ZA OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19

Je v zaměstnavatelově zájmu, aby byl (nejen) pro účely případných kontrol ze strany inspekto-
rátu práce benefitní systém nastaven co nejvíce transparentně. Ideální tedy je nastavit 
jej vnitřním předpisem tak, aby byly jasně definovány podmínky poskytování benefitu, 
a v praxi podle nich samozřejmě postupovat. V tomto směru je důležité i zdůvodnit, z jakého 
důvodu zaměstnavatel benefity zavádí a co jimi sleduje. Při hodnocení legálnosti daného po-
stupu bude totiž vždy záviset na tom, zda je benefit přiměřenou pobídkou, nebo zda naopak 
představuje nepřípustný nátlak na zaměstnance.

18  Srov. § 10 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před dis-
kriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „antidiskriminační zákon“).
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Tato problematika má poté zásadní přesahy i do jiných právních odvětví, zejména do ob-
lasti zpracování osobních údajů (k tomu viz výše). Zaměstnavatel by proto před zavedením 
těchto benefitů měl zejména zvážit, že mu zaměstnanci údaje o absolvování očkování proti 
nemoci COVID-19 poskytují zcela dobrovolně, a zpracovávat je je možné pouze na základě 
podmínek vyplývajících z GDPR, tedy zejména na základě informovaného, výslov-
ného a dobrovolného souhlasu. Součástí by tedy měla být i procedura získávání údajů 
o očkování s tím, že zaměstnanci by měli mít možnost svobodného rozhodnutí tuto informaci
zaměstnavateli vůbec neposkytnout. Netřeba dodávat, že za odmítnutí součinnosti v tomto
případě nelze zaměstnance nijak sankcionovat.

Tak či onak bude mít zavedení benefitů dopad do života většiny zaměstnanců. Pů-
sobí-li tedy u zaměstnavatele odborová organizace, měl by s ní být benefitní systém předem 
projednán.19 Účelem projednání je jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci (odborovou 
organizací) s cílem dosáhnout shody.20 Zaměstnavatel samozřejmě nemusí požadavkům 
odborových organizací beze zbytku vyhovět, projednáním předem může nicméně vypo-
řádat nebo alespoň redukovat sporné body a snížit tím riziko případných protestů, nebo 
dokonce podnětů vůči orgánům veřejné moci ze strany rebelujících zaměstnanců.

RIZIKA 

Ani při sebelepší přípravě a právní analýze se zaměstnavatel nemusí dokázat vyhnout tomu, 
že ze strany neočkovaných zaměstnanců bude zavedení benefitů vnímáno jako ne-
přiměřený nátlak, nebo dokonce pokládáno za diskriminační. Za situace, kdy lze při 
použití běžných internetových vyhledávačů dohledat webové stránky, které místy až iracio-
nálně podporují rebelii proti všemu souvisejícímu s onemocněním COVID-19, by měl být 
zaměstnavatel na tyto eventuality připraven.

Zaměstnanec může podat podnět pro porušování zásady rovného zacházení či zákazu 
diskriminace na inspektorát práce, který je k projednání příslušného přestupku příslušný.21 
V takovém případě může být ze strany inspektorátu práce vůči zaměstnavateli zahájena kont-
rola, na kterou by měl být zaměstnavatel dostatečně připraven. V souvislosti s ní by zaměstna-
vatel měl zejména doložit dokumenty prokazující, že jde o benefit plnící kompenzační 
nebo motivační funkci, jak je uvedeno výše. Zaměstnavatel se zpravidla nicméně nedozví, 
kdo byl podatel podnětu – s výjimkou případů, kdy by zaměstnanec kontrolní orgán výslovně 
zprostil mlčenlivosti.22 Kontrola může teoreticky vyústit v zahájení správního řízení, ve kterém 
může být zaměstnavateli uložena pokuta, neslouží nicméně k vymáhání jednotlivých práv 
zaměstnanců.

Další možností je poté podání žaloby k obecnému soudu zaměstnavatele ze strany 
zaměstnance, který se příslušným opatřením cítí „dotčen“. V této souvislosti může za-
městnanec teoreticky uplatnit dva druhy nároků, kdy podmínkou úspěchu žaloby je samozřejmě 
porušení zásady rovného zacházení, resp. zákazu diskriminace z důvodu zdravotního stavu:

na náhradu škody způsobené porušením zásady rovného zacházení ve smyslu § 265
odst. 2 zákoníku práce. Škodu může představovat např. hodnota benefitu, která neoč-
kovanému zaměstnanci „ušla“, např. u dne dovolené navíc by se mohlo jednat o část-
ku odpovídající náhradě mzdy nebo platu za čerpání tohoto dne dovolené;

19  Srov. § 287 odst. 2 písm. g) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen projednat s od-
borovou organizací další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. Zavedení benefitů za ab-
solvování očkování proti nemoci COVID-19 bude zpravidla plošnou záležitostí a o opatření týkající 
se většího množství zaměstnanců se tedy nejspíše bude jednat.

20  Viz § 278 odst. 3 zákoníku práce.
21  Jedná se o přestupky na úseku rovného zacházení vymezené v § 11, resp. § 24 zákona o inspekci 

práce.
22  Viz § 20 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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na odčinění následků diskriminace podle § 10 antidiskriminačního zákona. Nejčas-
tějšími nároky bývají omluva za protizákonný postup a nařízení odstranění diskriminace,
tj. úprava či odstranění benefitního systému.
V rámci svého „arzenálu“ může zaměstnanec rovněž využít možnost podnětu k Veřej-

nému ochránci práv, do jehož působnosti patří i věci týkající se práva na rovné zacházení 
a ochrany před diskriminací.23 Ačkoliv ochránce v zásadě nemá právo zaměstnavateli cokoliv 
nařizovat nebo mu ukládat sankce, mohou mít výsledky jeho šetření pro zaměstnance 
velký význam např. pro uplatňování jeho souvisejících práv před soudem. Ani tomuto 
kroku ze strany zaměstnance nelze nijak předem zabránit. Pokud k němu nicméně dojde, 
je vhodné s ochráncem právě z uvedených důvodů spolupracovat. 

Konečně nelze vyloučit ani to, že zavedením benefitního systému souvisejícího s očková-
ním proti nemoci COVID-19 vyvstanou nebo budou eskalovány konflikty na pracovišti. 
Toto si nicméně musí každý zaměstnavatel zvážit sám, kdy ve velkých provozech bude prak-
ticky nemožné zajistit, aby všichni v případě takto citlivého a zpolitizovaného tématu přijali 
opatření kladně.

ZÁVĚR

V tomto článku jsme se věnovali některým otázkám souvisejícím s poskytováním za-
městnaneckých benefitů za podstoupení očkování proti nemoci COVID-19. Jedná 
se o téma v odborné literatuře blíže neprobádané s tím, že v tomto článku ani nemohly být 
postiženy všechny teoretické i praktické aspekty. Až čas navíc ukáže, jak moc jak soudy, tak 
orgány veřejné moci při posuzování legálnosti postupu zaměstnavatelů v této oblasti zohled-
ní mimořádnost situace, a to zejména při zvážení kadence, kterou dochází ke změnám 
právní úpravy v návaznosti na vývoj politické a epidemiologické situace.

23  Viz § 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.


