
Práva a povinnosti zaměstnanců podle zákoníku práce
zpracováno dle dokumentu JUDr. Norberta Naxery

Zaměstnavatel  nemůže  zaměstnance  nutit  do  očkování,  nebo  do  testování,  pokud  to  není
stanoveno právními předpisy. Právní předpis je i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
(ačkoliv tato mimořádná opatření jsou často nezákonná pro rozpor se zákony a ústavou, proto
mnoho z nich bylo Nejvyšším správním soudem zrušeno). Zaměstnavatel však nemůže jít nad
rámec těchto opatření. To znamená že pouze parlament, nebo což už je právně sporné i vláda
nebo ministerstvo zdravotnictví může vyžadovat testování nebo očkování. V současné době je
povinné  testování  vyžadováno  Ministerstvem  zdravotnictví  jen  u  zaměstnanců  v  sociálních
a zdravotnických službách, nikde jinde, i když je možné že vzhledem k tomu že je po volbách se
tento seznam může rozšiřovat. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce

§ 16
(2) V pracovněprávních vztazích je  zakázána jakákoliv diskriminace,  zejména diskriminace
z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního
občanství,  sociálního  původu,  rodu,  jazyka,  zdravotního  stavu,  věku,  náboženství  či  víry,
majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo
jiného  smýšlení,  členství  a  činnosti  v  politických  stranách  nebo  politických  hnutích,
v odborových  organizacích  nebo  organizacích  zaměstnavatelů;  diskriminace  z  důvodu
těhotenství,  mateřství,  otcovství  nebo  pohlavní  identifikace  se  považuje  za  diskriminaci
z důvodu pohlaví.

Pozn.  právníka:  Kvůli  vašemu zdravotnímu stavu  -  tedy  i  kvůli  tomu,  jestli  jste  prodělali  či
neprodělali koronavirus, jste proti němu očkováni nebo ne - vás zaměstnavatel nesmí jakkoliv
diskriminovat. Pokud ano, můžete podat stížnost na inspektorát práce. 

 § 305
(1)  Zaměstnavatel  může  vnitřním  předpisem  stanovit  práva  v  pracovněprávních  vztazích,
z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní
předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem.
Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

(2)  Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být
vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní
řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní
předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

Pozn. právníka: Stanovit zaměstnancům povinnost se pravidelně testovat či očkovat, s tím že
jinak budou mít neplacené volno a podobně je nepochybně zkrácení práv zaměstnanců, proto
je takový vnitřní předpis zaměstnavatele v této části neplatný a zaměstnanec za jeho porušení
nemůže být sankcionován.



§ 101
(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit
zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Pozn.  právníka:  Navíc  povinnost  zaměstnavatele  zajistit  respirátory  zaměstnancům  vyplývá
i z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které ukládá jejich nošení. To samé platí
i o testování, vzhledem k tomu že zdravotní pojišťovny přestanou proplácet testy, pokud by je
zaměstnavatel vyžadoval, musí je zaměstnancům podle § 101 odst. 6 zákoníku práce proplatit,
ale zaměstnanec ani tak nemusí s testováním souhlasit, jak bylo vysvětleno výše. Nejedná se
ani o překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel nemůže zaměstnancům dát
neplacené volno apod. Nebo jim dokonce dát výpověď. Situace je tedy jiná než na jaře, kdy
testování zaměstnanců vyžadovaly právní předpisy. 

§ 316
(4) Zaměstnavatel  nesmí  vyžadovat  od  zaměstnance  informace,  které  bezprostředně
nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí
vyžadovat informace zejména o
a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;

Pozn.  právníka:  Tedy  ani  informace,  jestli  jste  očkovaní  či  nikoliv,  nebo  jestli  jste  prodělali
koronavirus bezprostředně nesouvisí  s  výkonem práce a zaměstnavatel  ji  po zaměstnancích
nesmí požadovat. Logický výklad zákona je, že tato informace s výkonem práce bezprostředně
nesouvisí,  proto  ji  zaměstnavatel  nesmí  vyžadovat,  respektive  může  se  na to  zaměstnance
zeptat, ale pokud mu zaměstnanec odmítne poskytnout tuto informaci s odkazem na § 316
zákoníku práce, nesmí ho zaměstnavatel nijak sankcionovat ani diskriminovat. 


