TISKOVÁ ZPRÁVA
Neočkovaní zaměstnanci nesmí být nikým a nijak diskriminováni. Ředitel
Domova pod Hradem Žampach se za své diskriminační jednání omluvil
Praha, 12. srpna 2021
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Mohou vnitřním
předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích výhodněji než daný zákon, ale je zakázáno,
aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená zákonem.
Ředitel Domova pod Hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje, zákon
nerespektoval. Svým zaměstnancům e-mailem oznámil, že se od 1. srpna obnovuje testování
zaměstnanců. Ale pouze těch, kteří dosud nebyli očkováni druhou dávkou očkovací látky nebo jsou
více jak 180 dní po prodělaném onemocnění Covid-19. Jedna ze zaměstnankyň se proti
diskriminačnímu jednání ohradila. Ředitel se omluvil a vnitřní předpis upravil.
V e-mailu ředitel Domova pod Hradem Žampach dále uvedl, že povinnost zaměstnanců podrobit se
testování, vyplývá pouze z vnitřního nařízení jako protiepidemického opatření v rámci organizace.
Obsah e-mailového sdělení vykazoval veškeré znaky diskriminačního jednání vůči neoočkovaným
zaměstnancům. Právní zastoupení jedné ze zaměstnankyň převzali advokáti platformy Pro Libertate –
Institutu práva a občanských svobod. „Ta situace kolem tlaku na očkování začíná být už neúnosná. O
tom, zda se nechám naočkovat, se chci rozhodnout sama po dohodě se svým lékařem, ne pod tlakem
zaměstnavatele. Navíc, stále slyšíme od pánů odborníků, že i očkované osoby mohou přenášet Covid19, takže proč by se měli testovat jen neočkovaní? Celé je to nesmysl a já se budu bránit,“ uvádí
zaměstnankyně.
Její právní zástupci následně zaslali zaměstnavateli výzvu k upuštění od diskriminačního jednání vůči
neočkované zaměstnankyni a žádali zaslání písemné omluvy za toto diskriminační jednání. „Zcela
bezprecedentní a protiprávní jednání zaměstnavatelů, kteří vyvíjejí jakýkoli přímý či nepřímý nátlak na
své neočkované zaměstnance, tak nejen že představuje porušení ustanovení § 16 zákoníku práce vůči
zaměstnancům, ale navíc představuje i naprosto flagrantní zásah do jejich základních práv a svobod,
zejména pak do práva na ochranu zdraví zakotveného v čl. 31 Listiny základních práv a svobod, říká
Vladimír Mrkvička, spoluzakladatel Pro Libertate.
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Ředitel Domova pod Hradem Žampach neprodleně po obdržení výzvy advokátů svůj postoj
přehodnotil a zaměstnankyni se omluvil: „Domov pod hradem Žampach se tímto omlouvá své
zaměstnankyni, že svým sdělením ze dne 30. 7. 2021 oznamujícím obnovení testování
zaměstnanců/klientů na Covid-19 neoprávněně zasáhl do jejích základních práv a svobod
zaručených Listinou základních práv a svobod a že jí v rozporu s ustanovením § 16 zákoníku práce
diskriminoval oproti jiným svým zaměstnancům, kteří jsou buď očkováni, nebo kteří jsou méně než
180 dní po prodělaném onemocnění Covid-19.“
Současně také upravil svůj vnitřní předpis:
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Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod:
Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí
hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě
vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální
práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato
opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty
orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní
ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro
Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje
s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů.
Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni. Více na www.prolibertate.cz.
Kontakt pro média:
JUDr. Tomáš Nielsen: nielsen@prolibertate.cz
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