ČASOPIS OS STAVBA ČR
Vážení čtenáři,
byl jsem redakční radou našeho časopisu požádán o úvodní slovo k prvnímu
číslu letošního Stavebníka. Již připravený
text, ve kterém jsem chtěl v krátkosti učinit výčet toho, co nás čeká v tomto roce,
jsem však odložil do pomyslného šuplíku.
Jeho důležitost přebila zpráva, která
nás všechny hluboce zasáhla.
Se zármutkem v srdci a s bolestí na duši
jsem povinen vám oznámit velmi smutnou
zprávu.

www.osstavba.cz

ÚNOR 2021

Nepíše se mi to lehce, ale navždy nás
opustil náš kamarád, kolega, dlouholetý předseda našeho svazu a po svém
odchodu do penze i historicky první
čestný předseda svazu – Standa Antoniv.
Novodobá éra odborového hnutí ve stavebnictví zůstane navždy spjata s jeho
jménem.
Jsem si vědom toho, že nelze slovy dostatečně vyjádřit zásluhy našeho čestného
předsedy pro existenci OS Stavba ČR, pro
důslednou obhajobu práv zaměstnanců
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ve stavebnictví, výrobě stavebních hmot
a těžbě stavebních surovin. Přesto jako
poděkování za vše, co pro náš svaz, ale
i pro celé odborové hnutí učinil, jsme se
společně s redakční radou rozhodli věnovat významnou část tohoto čísla časopisu
Stavebník.
Zavzpomínejte, prosím, s námi na skvělého člověka, srdcaře, odboráře …
Ing. Pavel Zítko,
předseda OS Stavba ČR

ODEŠLA „PERSÓNA“ STAVAŘSKÝCH ODBORŮ
Stanislav Antoniv
* 6. 5. 1953
 8. 2. 2021
Bývalý dlouholetý předseda Odborového svazu Stavba ČR Stanislav Antoniv
se stal od 1. ledna 2017 historicky prvním čestným předsedou našeho svazu.
Byl to výraz poděkování za práci v odborech, kterou vykonával nejen ve pro-

První volební období 1996

spěch našeho svazu, ale i celé Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS) již od počátku 90. let minulého
století.
Připomeňme si, že funkci předsedy OS
Stavba ČR zastával od roku 1995 po pět

funkčních období, kdy jednak své názory
a myšlenky, jak by měly odbory pracovat při obhajobě práv a sociálních potřeb
zaměstnanců, předával funkcionářům
i řadovým členům našeho odborového
svazu.

Demonstrace na Václavském náměstí 2011

Je vždycky škoda, když odejde dobrý chlap, který tady
mohl ještě spoustu let být.
J. M.
Upřímnou soustrast. Standa byl velký odborář. Je mi to
moc líto, čest jeho památce. 
Z. J.
Tak tohle je hodně smutná zpráva, která otřese každým,
kdo Standu znal. Upřímnou soustrast.
Zpráva o úmrtí kolegy Standy Antoniva mě velice zarmoutila. Přijměte prosím upřímnou soustrast vám i rodině kolegy
Antoniva. 
Z. Č.
Je to hrozné. Standy je velká škoda. Takhle brzký odchod
si nezasloužil. 
J. S.
To je mně moc líto, Standa byl super člověk a vynikající
odborář. Čest jeho památce.
Dovolte, abych za naši poštorenskou organizaci a zvláště
za mne a také bývalé předsedy a členy, kteří pana Antoniva znali osobně, vyslovil rodině a všem blízkým upřímnou
soustrast. Tímto děkujeme za jeho obětavou práci nejen pro
členy OS Stavba, ale pro všechny občany ČR, kterým svým
nevýslovný úsilím o zlepšení jejich pracovních a životních
podmínek pomohl. Čest jeho památce.
M. H.

Sociální partneři r. 2009

Stanislav Antoniv hájil potřeby a zájmy
zaměstnanců ve stavebnictví i vůči představitelům Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), ať již šlo i o dohody s prezidentem SPS, jak by měly růst minimální
mzdové tarify, a to zejména v situacích,
kdy se oba vyjednávací týmy - odborů
a stavebních podnikatelů - nedokázaly
dohodnout. Na druhé straně náš předseda
Antoniv spolu s prezidentem SPS do
kázali společně hájit zájmy českého stavebnictví tím, že požadovali po ekonomických ministrech vlády včetně premiéra, aby vláda ČR udělala vše pro urychlený
rozvoj tohoto důležitého průmyslového
odvětví.
Je to moc smutná zpráva. Vyjadřuji tímto
především rodině hlubokou soustrast a též
všem kolegům a přátelům, kteří tohoto vždy
férového člověka a bojovníka za spravedlnost a čestnosta znali a vážili si ho. Upřímnou soustrast,- nezapomene. 
S. T
Je mi veľmi ľúto, že ma zastihla správa
o odchode Standu. O to viac, že stál aj pri
mojom osobnom zrode odborárskej kariéry,
pri zrode našej Rady mladých. Je to smutné,
ale je to život a všetci mierime len do jedného
bodu - škoda len, že počas tejto cesty si ľudstvo vytvára také prekážky, ba až pretvárky,
akými sme svedkami dnes. Ľudstvo to bude
mrzieť. Chvíľu, 1 - 2 generácie...
J. Ch.

Chceme tím také připomenout, že
Stanislav Antoniv ve funkci předsedy OS
Stavba ČR důsledně hájil zájmy všech zaměstnanců našeho odvětví při jednáních
s
představiteli
zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů v rámci tripartity.
A i po svém odchodu do důchodu se aktivně zapojoval do dění svazu a přispíval
svými dlouholetými zkušenostmi.
Pan Stanislav Antoniv byl nejdéle
úřadujícím předsedou v historii OS Stavba
ČR a díky jeho činnosti se náš svaz stal
známým i v mezinárodním měřítku.

ČEST JEHO PAMÁTCE –
NEZAPOMENEME!
Stručný životopis:
Stanislav Antoniv se narodil 6. 5. 1953 v Rumburku. Nejprve se vyučil provozním elektrikářem a následně vystudoval střední odbornou
školu s maturitou. V letech 1971 – 1977 pracoval
nejprve v tehdejším Pivovaru Beroun a v letech
1977 – 1990 v berounských Eternitových závodech. Zde pracoval nejprve jako mistr a později
jako vedoucí provozu.
Od 1. 3. 1990 působil na OS Stavba ČR nejprve jako vedoucí organizačního oddělení, v letech
1993 – 1995 jako místopředseda a od roku 1995
jako předseda OS. Členem tripartity byl od roku
1996 a od roku 2002 byl také členem výboru Státního fondu rozvoje bydlení.
Po 22 letech v čele svazu stavebních odborářů
se rozhodl odejít na zasloužený odpočinek a na
Sněmu OS v prosinci 2016 rezignoval na svou
funkci předsedy OS.

Vyslovujeme vám našu úprimnú sústrasť nad
úmrtím nám blízkeho a vzácneho človeka
Stanislava Antoniva.
Navždy ostane v našich srdciach a spomienkach.
Bývalí kolegovia
z Odborového zväzu STAVBA SR
V mene členov lntegrovaného odborového
zväzu, zamestnancov, ako aj v mene mojom
vyjadrujem hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť
Odborovému svazu Stavba ČR, rodine a pozostalým nad stratou Stanislava Antoniva, bývalého predsedu, v ktorom našiel zväz vzácnu
osobnosť a profesionála na správnom mieste.
Stanislavovi Antonivovi zostaneme navždy
nesmierne vďační za dlhoročnú aktívnu spoluprácu. Nikdy nezabudneme na jeho veľkorysosť, nadhlaď a veľkodušnosť. Zostane pre
nás navždy vzácnym kolegom aj priateľom,
ktorého práca a pozitívny vplyv nepoznali
fyzické limity a prerástli do večných dimenzií.
Nech odpočíva v pokoji.
JUDr. Marta Brodzianska
Predsednička IOZ

Delegace odborů u prezidenta republiky
Miloše Zemana

Návštěva předsedy Senátu Parlamentu ČR
2016
Mezinárodní setkání 2011
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Fota z archivu OS Stavba

Návštěva předsedy vlády ČR 2016

DALŠÍ VIDEOKONFERENCE
Ani v pořadí už desáté jednání Předsednictva OS Stavba 20. ledna letošního
roku nemohlo – vzhledem k protiepidemickým opatřením – proběhnout tradičním způsobem. Proto byla opět zvolena
forma „on-line“ – a nejspíš tomu tak bude
ještě vícekrát.
Po nezbytném úvodu představil a okomentoval předseda svazu Ing. Pavel Zítko souhrnnou
prezentaci, obsahující nejen přehled akcí a jednání za uplynulé období, tedy od listopadového
předsednictva, ale také stručnou informaci o jednání našeho sněmu v prosinci minulého roku,
o závěrech poslední loňské Rady hospodářské
a sociální dohody (RHSD) – tripartity, programu
prosincové i lednové Rady ČMKOS, včetně řady
souvisejících sociálně ekonomických údajů. Probrána byla i otázka manifestačního mítinku ČMKOS v letošním roce, stanovisko naší odborové
centrály k návrhu důchodové reformy a aktuální
informace ze stavební výroby a výroby stavebních hmot včetně výsledků mzdových šetření.
Zmíněn byl současný stav v modernizaci naší
republiky, hlavní ekonomické ukazatele státu
a vývoj cen prodávaných bytů.
Po nezbytném připomenutí výhod členství
v OS Stavba ČR pak místopředseda svazu a také
hlavní organizátor videokonference Stanislav
Augustin představil plnění závěrů prosincového
svazového sněmu a stav příprav toho letošního
květnového. Současnou situaci stran vyjednávání
dodatku vyšší kolektivní smlouvy (KSVS) představil a okomentoval předseda svazu – náš návrh
byl postoupen Svazu podnikatelů ve stavebnictví, míč je teď na straně sociálního partnera.
Zazněla i krátká informace o zahraniční činnosti,
kde veškeré akce probíhají rovněž on-line. Také
byly probrány finanční a majetkové záležitosti
včetně postřehů z jednání příslušné svazové komise. Další část jednání byla věnována jak vyhodnocení plánu výchovy a vzdělávání za loňský
rok, tak hlavně plánu letošnímu, jehož naplnění
nejspíš bude při pokračující covidové pandemii
- stejně jako to loňské - značně problematické.
Členové předsednictva byli seznámeni s činností svazových komisí, tu kolektivního vyjednávání krátce okomentoval její předseda Petr
Janoušek, komise sportu a středních škol rozhodla, že vzhledem k současné epidemiologické
situaci a v zájmu ochrany zdraví účastníků i organizátorů se žádné svazové sportovní akce během
1. pololetí neuskuteční.

BEZPLATNÝ PŘÍSTUP
K TECHNICKÝM NORMÁM
Veřejnost získala od roku 2021 bezplatný přístup k závazným technickým normám. Umožnil
jí to takzvaný sponzorovaný přístup, za který
budou České agentuře pro standardizaci (ČAS)
platit ministerstva nebo úřady. Uživatelé, kteří se
musí ze zákona řídit technickými normami, k nim
pak mají bezplatný přístup na internetu. Novinku
přináší novela zákona, která vstoupila v účinnost
1. ledna. Novinka se týká nejen velkých firem
nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat. Pravidla evropských a mezinárodních normalizačních
organizací neumožňují kvůli ochraně autorských
práv zajistit veřejnosti zcela bezplatný přístup
k technickým normám. Umožňují ale zavést
takzvaný sponzorovaný přístup. Jde o model,
kdy normu pro uživatele zakoupí například státní
úřad. Tento přístup zavádí i schválená a podepsaná změna zákona. České agentuře pro standardizaci (ČAS) budou platit poplatek ty úřady a ministerstva, mající danou normu ve své působnosti.
(red)

Předsednictvo OS
Projednáno bylo zastoupení svazu ve Sněmu
ČMKOS, připomínky k návrhu Statutu ČMKOS,
zazněly informace o postupu při rušení těch našich základních organizací, které neplní zásady
Stanov OS a dalších svazových dokumentů.
V posledním bodu jednání se předseda svazu
věnoval nezbytným změnám v Plánu práce 2021
– tedy především praktické nemožnosti uspořádat
jarní školení funkcionářů ZO/MO. Řešením může

být spojení tohoto školení s podzimními Regionálními konferencemi, jejichž konání by snad už
nemuselo být ohroženo.
Závěrem poděkoval předseda svazu všem členům svazového předsednictva, opětovně jim a jejich prostřednictvím všem našim členům a funkcionářům popřál v letošním roce hlavně pevné
zdraví a víru, že se současnou nelehkou situaci
podaří úspěšně zvládnout.
(RV)

DŮLEŽITÉ ZMĚNY
Změna způsobu výpočtu dovolené
Novela zákoníku práce změnila od 1. 1. 2021
nejenom výpočet, ale i pravidla krácení a možnosti převodu dovolené do dalšího roku nebo
k jinému zaměstnavateli. Nová pravidla výpočtu
dovolených mají být spravedlivější, dovolenou
budou nově zaměstnanci čerpat v hodinách, už
ne po dnech. Takže místo zákonem stanovených
minimálně čtyř týdnů dovolené u hlavního poměru budou mít nárok na 160 hodin dovolené.
Vezme-li si zaměstnanec den volna, odečte se mu
osm hodin. Nejkratší povolená délka dovolené je
polovina směny, minimální celkový rozsah dovolené zůstává na čtyřech týdnech. Základem pro
výpočet nové dovolené je týdenní pracovní doba
zaměstnance, tedy nejčastěji 40 hodin. Ta se vynásobí roční výměrou dovolené. Pokud má například zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené,
vychází počet hodin dovolené za kalendářní rok
na 160. Pokud odpracuje 30 hodin týdně, má nárok na 120 hodin dovolené ročně.
Stravenkový paušál
Novela daňových zákonů, takzvaný daňový
balíček, nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Mimo
jiné přinesla i rozšíření zaměstnaneckých benefitů
o tzv. stravenkový paušál. Schválenou normou nedochází k zavedení nového institutu, nýbrž pouze
k daňovému zvýhodnění již existující možnosti
poskytování peněžitých příspěvků na stravování
zaměstnanců. Zaměstnavatelé v podnikatelské
sféře nyní mají tři možnosti poskytnutí příspěvku
na stravování:
● poskytnutí nepeněžitého plnění – stravenky ke spotřebě na pracovišti, nebo
● v rámci nepeněžitého plnění – (závodního)
stravování
zajišťovaného
prostřednictvím jiných subjektů i při
provozování vlastního stravovacího zařízení,

a to bez změny stávajícího daňového režimu
tohoto nepeněžitého plnění (v právním
řádu se již nevyskytuje institut závodního
stravování, slovo „závodního“ bylo z tohoto
ustanovení vypuštěno),
● nebo poskytnutí peněžitého příspěvku (stravenkového paušálu), který je nově zvýhodněn osvobozením od daně z příjmů na straně
zaměstnance (do stanoveného limitu).
Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu podle zákoníku práce je osvobozen do výše 70 % horní
hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě
trvající 5 až 12 hodin. Aktuálně se jedná o částku
108 Kč, z toho 70 % činí 75,60 Kč. Osvobozenou
výší takzvaného stravenkového paušálu pro rok
2021 je tedy tato částka.
Zrušení superhrubé mzdy
Ve výplatách za leden se poprvé setkáváme se zrušením superhrubé mzdy, která s námi
byla dlouhých dvanáct let. S letošním rokem jí
ale odzvonilo a základ pro výpočet zálohy daně
z příjmů již nebude navýšen o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Poprvé se nová právní úprava uplatňuje ve mzdách
za leden 2021. Touto úpravou dochází k nárůstu
čisté mzdy zaměstnanců, řádově až o několik
tisíc korun měsíčně. Daň je nově vypočtena ve výši 15 % základu daně do výše 4násobku
průměrné mzdy (141 764 Kč) a ve výši 23 % pro
základ nad tento násobek. V souvislosti s tímto
novým způsobem zdanění bylo zrušeno solidární
zvýšení daně.
Ing. Petr Půta
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NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI BOZP
Nařízení vlády č. 517/2020 Sb. ze dne 30. listopadu 2020 s účinností od 1. ledna 2021 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Hlavní ustanovení:
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada
za ztrátu na výdělku“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo
pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě
podle dřívějších právních předpisů, se upravuje
tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet
náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený
podle pracovněprávních předpisů, a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se
zvyšuje o 7,1 %.
Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých
po 31. prosinci 2020, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých se
nezvyšuje.
Úprava se provede bez žádosti zaměstnance
nebo pozůstalých.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 575/2020 Sb. ze dne 17. prosince 2020 o vy-

hlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely
zákoníku práce
Hlavní ustanovení:
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle
§ 271g odst. 3 a § 271i odst. 4 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb., sděluje, že průměrná mzda
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 činí 34 611 Kč.
§ 271g Náhrada účelně vynaložených nákladů
spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem.
(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku
nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství
zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo; výše této
náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb,
hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina
obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám
blízkým.
§ 271i Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
pozůstalých.
(1) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší

a) manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance,
b) dítěti zemřelého zaměstnance a
c) rodiči zemřelého zaměstnance.
(2) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
přísluší každému pozůstalému podle odstavce 1
nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy
v národním hospodářství zjištěné za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto
náhradu vzniklo; je-li náhrada vyplácena oběma
rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této
částky. Výše jednorázové náhrady nemajetkové
újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
(3) Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové
újmy přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance
pociťují jako vlastní újmu.
Všechny výše uvedené předpisy je možné zaslat
elektronicky v aktuálních verzích po vyžádání
na adrese svehla.zdenek@osstavba.cz

Zdeněk Švehla

HOME OFFICE V ČASECH PANDEMIE
Kvůli koronavirové pandemii pracují z domova tisíce lidí. Home office má však určitý
pracovně-právní rámec, což tuší málokdo.
Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců
a co musí zaměstnavatel udělat, aby neporušil
zákoník práce? Ve spolupráci s právníky Bořivojem Líbalem a Markem Poloni přinášíme
praktický servis rad pro zaměstnance a zaměstnavatele.
Může zaměstnavatel svému zaměstnanci jednostranně nařídit práci z domova?
Bořivoj Líbal: Práci z domova není možné ze
strany zaměstnavatele zaměstnanci jednostranně
nařídit. Avšak toto platí i naopak, tedy bez souhlasu zaměstnavatele nemůže zaměstnanec sám
sobě stanovit home office, a to ani za trvání současných mimořádných opatření. Jednoduše je tak
pro práci z domu nutná dohoda obou stran.
Jak taková dohoda o práci z domova vypadá?
Mohou si ji strany upravit i v pracovní smlouvě?
Marek Poloni: Dohoda o práci z domova by ideálně měla být písemná v případě, že již není obsažena v rámci pracovní smlouvy. Výkon práce
z domova se totiž úzce dotýká i některých povinných náležitostí sjednaných v pracovní smlouvě
– konkrétně například místa výkonu práce. Zaměstnanec zpravidla vykonává práci na pracovišti zaměstnavatele, pokud má pracovat z domova,
je nutné místo výkonu práce upravit například
dohodou o práci z domova. Protože pracovní
smlouva má povinnou písemnou formu, pak i do-
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hoda, kterou by se měl její obsah měnit, by měla
mít písemnou formu.
Existuje i jiný způsob, kterým zaměstnavatel
může upravit podmínky pro práci z domova?
Bořivoj Líbal: Ano, je to možné. Protože podstatná část podmínek pro práci z domova je zpravila shodná pro všechny zaměstnance, má pro
zaměstnavatele smysl vydat samostatný vnitřní
předpis o podmínkách práce z domova. Na tento
vnitřní předpis je pak následně možné odkazovat
v jednotlivých dohodách.
Jak má zaměstnavatel u práce z domova zadávat úkoly a zároveň kontrolovat, zda je zaměstnanec plní?
Bořivoj Líbal: Pokud zaměstnanec vykonává
kancelářskou práci, nejjednodušším způsobem
zadávání pracovních úkolů je prostřednictvím
telefonu či e-mailu. Přitom je vhodné nastavit
časové období, kdy bude k této komunikaci docházet. Nebo je možné například nastavit, že ze
strany zaměstnavatele bude každé ráno v určitý
časový okamžik docházet k zadávání úkolů a zároveň poskytování zpětné vazby k úkolům odevzdaným předchozí den. Zaměstnanec pak bude
každé odpoledne nebo večer v určitý časový okamžik odevzdávat výstup své práce. Vše by mělo
být svým rozsahem přiměřené sjednané pracovní
době a prakticky proveditelné.
Co dalšího je dobré sjednat v podmínkách pro
práci z domova?
Marek Poloni: Vhodné je stanovit i termín pro

odevzdávání evidence odpracované doby, včetně
přestávek na jídlo a oddech. Dále je dobré stanovit, aby zaměstnanec nevykonával práci v noci či
o dnech pracovního volna, protože v tuto dobu by
musel zaměstnavatel hradit zaměstnanci příplatky stanovené zákoníkem práce.
Může zaměstnavatel požadovat, aby měl zaměstnanec zapnutou během pracovní doby
například webkameru, nebo ho jinak v průběhu pracovní doby sledovat, jak pracuje?
Marek Poloni: Nařídit zaměstnanci, aby měl zapnutou webkameru na počítači po celou pracovní dobu, nebo případně zavést tzv. key-logger či
stálý monitoringu obrazovky počítače, který by
zaznamenával všechnu aktivitu v reálném čase,
obecně bez dalšího možné není. Mohlo by jít
o nepřiměřené narušení soukromí zaměstnance.
Stejně tak není možné vynucovat si nainstalování monitorovacích aplikací do soukromého zařízení zaměstnance. Kontrolu rovněž není možné
dělat skrytě, tedy aniž by o tom byl zaměstnanec
předem informován. Zaměstnavatel však může
zavést incidentní kontrolu pověřeným zaměstnancem pomocí telefonu, nebo video konference. V rámci současné situace je však možné
zavést i různé aplikace, které kontrolují aktivitu
uživatele na zařízení v předem určenou pracovní
dobu.
Další otázky a odpovědi naleznete na
http://1url.cz/QzAzC
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