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Online debata: Covid proof kanceláře

Mluvčí :
• Eva Nykodymová Skanska a Jan Baxa Ca Immo, dialog nad infografikou „Proticovidová

opatření“ kterou vytvořila pracovní skupina České rady pro šetrné budovy
• Matyáš Procházka Colliers, zkušenosti z praxe a výhledy do budoucna k vývoji 

kanceláří s ohledem na nové výzvy vyvolané a podpořené Covid
• Lenka Vokáčová ManpowerGroup, Bezpečné pracoviště a jak pandemie změnila 

preference zaměstnanců ke způsobu práce



.

Opatření pro frekventovaná 
dotyková místa

dezinfekce společných prostor 
(kuchyňky, toalety)

dezinfekce tlačítek výtahů

Vymezení zón

omezení počtu osob

dezinfekce dveří a klik

plexisklo na recepci

bezdotykový teploměr na recepci

použití papírových ručníků

respirátory k dispozici na recepci

likvidace roušek

instalace dávkovače na mýdlo

frekvence omývání 
ostatních povrchů

3. Další opatření

vizuální označení 
odstupových vzdáleností

2.1.

dezinfekce, čistění infotabulí, 
dotykových obrazovek, 
mikrofonů atd.

Vymezení zón
Opatření pro frekventovaná 
dotyková místa

Další opatření1. 2. 3.

Proticovidová doporučení
pro kanceláře:



Udržujte větrání  
toalet v provozu  

24/7.

V případě otevíratelných 

oken na toaletách 
je nutno zajistit, aby při otevření oken 

nedošlo k toku znečištěného vzduchu  
z toalet do dalších místností.

Přepněte vzduchotechnické 
jednotky s cirkulací na  

100 % 
venkovního vzduchu.

Neměňte zadané hodnoty pro vytápění, chlazení  
a případné zvlhčování – zachovejte nastavení pro 

zdravé vnitřní prostředí. 
Vlhkost vzduchu by ve vnitřních prostorech  

měla dosahovat alespoň 30 %.

Pravidelně provádějte 
pouze plánované  
čištění potrubí  

(další čištění není nutné).

vyměňujte filtry 
venkovního a odváděného  

vzduchu podle běžného plánu 
údržby.

Při výměně filtrů a  
údržbě používejte 

ochranné pomůcky 
včetně ochrany  
dýchacích cest.

sledování koncentrace co2  
umožní obyvatelům a správcům zařízení  

správně provozovat systém větrání.

.

Shrnutí praktických doporučení 
pro provoz technických zařízení 
budov během epidemie:

Zajistěte dostatečné větrání prostor venkovním vzduchem, 

pravidelně otevírejte okna. 
Větrejte okny i tam, kde jsou fancoily nebo vnitřní  

klimatizační jednotky pouze s cirkulací bez přívodu  
čerstvého vzduchu.

větrací systém  
je třeba uvést do provozu na 
jmenovitý výkon alespoň 2  

hodiny před otevřením budovy 
a přejít na snížený výkon se  

doporučuje nejdříve 2 hodiny 
po ukončení běžného  

provozu budovy.

V noci a o víkendech 
nevypínejte větrací 
systémy, ale udržujte 

je v chodu se sníženým 
výkonem, pokud to 

umožňují.

získávání tepla, 
abyste se ujistili, že netěsnosti jsou 

v přijatelných mezích.

Upravte nastavení 
ventilátorových  
konvektorů na  

trvalý provoz.

Zkontrolujte  
zařízení pro zpětné 



COVID PROOF 
KANCELÁŘE
Poznatky a zkušenosti z praxe, výhledy do budoucna

Matyáš Procházka, MRICS



1. Období první – Panika

2. Období druhé – Stabilizace

3. Období třetí – Výhledy

4. Závěr



Období první – Panika 
• Otázky, které nemají odpovědi

„Co dělat, když se v objektu objeví někdo nakažený?“

„Bude se zavírat celá budova, pokud v ní bude prokázána nákaza?“

• Požadavky, které nemají řešení

„Požadujeme vyčištění prostor a potvrzení, že po zákroku budou prostory bezpečné ve smyslu 
koronaviru.“ 

• Podněty, o kterých nikdo neví, zda jsou relevantní:

„Vyčistíme vám klimatizaci tak, že se v ní žádné viry neobjeví. Ale nevíme, jestli to bude 
fungovat i na koronavirus.“

„Kvůli koronaviru vypínejte klimatizaci, protože se v ní virus drží. / Kvůli koronaviru používejte 
klimatizaci na maximum, aby se koronavirus vyvětral...“

„Kanceláře jsou zbytečné, lze trvale pracovat z domova.“

• Hledání, jak situace využít:

„Když teď bude provoz objektu omezený, snižte náklady na údržbu a úklid.“

„Když nyní kanceláře nevyužíváme naplno, rádi bychom dostali slevu z nájmu.“



Období druhé – Stabilizace

• Změna pracovního režimu

• Přechod na home-office

• Přechod na „směnný“ provoz

• Omezení množství pracovních míst

• Omezení kapacit meeting roomů a ostatních vnitřních prostor

• Nová opatření v rámci provozu:

• Dezinfekce, dezinfekce, dezinfekce

• Změna režimu běžného úklidu

• Nová výbava pro zaměstnance a návštěvy – roušky, respirátory „do zásoby“

• Měření teploty při vstupu do budovy a prostor

• Rezervační systémy pro zaměstnance

• Nastavení postupů při identifikaci nákazy



Období třetí – Výhledy
• Zaměstnanci jsou hlavní devizou společnosti

• Po první vlně se minimalizovaly požadavky na poskytování slev z nájmu

• Důraz firem je kladen na bezpečné prostředí pro zaměstnance

• Objevují se nové podpůrné projekty pro zaměstnance, např. programy mentální, psychické a psychologické pomoci

• Trvalý home-office nenastane

Po prvních úvahách o tom, že kanceláře zmizí z obchodního života se ukazuje, že většina firem k tomuto kroku 
nepřistoupí. Důvodem je především:

• „Vytěžení“ instituce home-office jako jediné pracovní alternativy v období koronaviru

• Nemožnost sdílení firemní kultury a týmové chemie

• Komplikovanost ve smyslu kontroly a manažerského dohledu 

• Kanceláře jako profesní komunitní centrum

• Kanceláře se promění. Z místa pro trvalý výkon zaměstnání se stanou prostory, které budou podporovat týmovou efektivitu. 

• Po prvotní vlně zájmu o zmenšování se ukazuje, že kanceláře spíš než velikost budou měnit koncepci, tj. nabízet méně 
trvalých pracovních míst a více relax zón a meeting pointů, kde se budou scházet jednotlivé týmy, případně zvětšení 
rozestupů mezi jednotlivými pracovními místy.

• Důraz bude kladen na zážitek z kanceláří jako místa, kam zaměstnanci chodí rádi a kde se mohou kreativně uplatnit a týmově 
soustředit. 

• Z hlediska provozu budov budou preferovány budovy, které kladou důraz na zdravé prostředí. Gramotnost nájemců ve 
smyslu komfortu v kancelářích se dále zvyšuje – sledování teploty a množství vzduchu včetně čidel na CO2, kvalita vody a 
hospodaření s ní, zdravotní pracovní nábytek, dostupnost zdravého stravování, volnočasových a relaxačních aktivit, 
sdílené dopravy apod. 



Závěr
• O tom, že situace v oblasti kancelářského života po koronavirové krizi bude odlišná od praxe z roku 2019, není pochyb. Ze života ale kanceláře 

rozhodně nezmizí.

• Institut „home-office“  už nebude benefitem, ale běžnou součástí pracovního režimu. 

• Role kancelářských prostor bude kromě pracovní přecházet v komunitní a společenskou. 

• Na komfort a udržitelnost kanceláří bude kladen stále větší důraz, a to nejen ve smyslu funkčnosti a úspornosti 
technologických zařízení (vzduch, teplota, voda, světlo), ale zejména ve smyslu „well-beingu“, resp. péče o zaměstnance a 
jejich fyzickou a duševní pohodu. 



Bezpečné pracoviště
&

Jak pandemie změnila preference zaměstnanců

Relationship Manager (ManpowerGroup)
Project Manager (APPS)

Lenka Vokáčová



WEC Aliance: Bezpečně do práce 

Nastavování nových standardů a procesů

Příležitost pro restart a novou budoucnost

Protokoly zdraví a bezpečnosti

Příklady dobré praxe

✓ Eliminace rizik
✓ Zmírnění ekonomických dopadů

✓ Prevence a zdraví

✓ Doplnění předpisů BOZP

✓ Plnohodnotný výkon zaměstnanců a produktivita

✓ Pohoda a spokojenost zaměstnanců

✓ Well-being, pocit bezpečí

http://www.apps.cz/


✓ organizace
✓ zaměstnanci

✓ zákazníci

Vytipování rizik pracovního prostředí



• zajištění rozestupů mezi zaměstnanci
a odděleními

• filtrace vzduchu a větrání

• zavedení více bezdotykových povrchů a ploch

• dodržování (nových) hygienických předpisů

• vytvoření bezpečných zón

• četnější úklid a desinfekce

• barevné označení rizikových ploch

• zajištění ochranných pomůcek

• důraz na komunikaci

Klíčové oblasti pro řešení rizik na pracovišti



Cílem je přijmout přijatelnou úroveň rizika a eliminovat ekonomický dopad

Adaptováno dle hierarchie řízení rizik NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and Health / Národní ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nízký 

ekonomický 

dopad

Úroveň 

řízení rizika

Vysoký 

ekonomický 

dopad

OOPP
Ochrana pracovníků pomocí 

osobních ochranných 

pracovních prostředků

Administrativní řízení rizika
Změna způsobu výkonu práce

Technické řízení rizika
Izolace lidí mimo riziko

Substituce
Změna rizika

Eliminace
Odstranění rizika

Kontext státu

Osobní ochranné pracovní prostředky, 

masky / respirátory, COVID testy

Jasné instrukce pro dodržování 

všech preventivních opatření

Úprava pracovního prostoru

Práce na dálku, 

uzavření pracoviště

Žádná práce

Nejvíce 

efektivní

Nejméně 

efektivní

Malý 

dopad

Dopad na 

osobní život

Vysoký 

dopad

Zaměstnavatel 

(Uživatel)Zaměstnavatel

1

2

4

3

5

Protokoly WEC Aliance pokrývají klíčová rizika



Používání roušek, 

respirátorů, 

rukavic.

Používání plexiskel 

(kontakt se zákazníky, 

s jinými týmy, v jídelně).

Snadno dostupná 

desinfenkce.
Jednoduché manuály 

pro zaměstnance, 

pravidla nošení roušek, 

mytí rukou, pravidla 

pro dojíždění do práce.

Pravidelná komunikace 

protokolů, informace 

každému zaměstnanci, 

newslettery, letáky, 

brožury, bannery. 

Informace pro nováčky.

4

Osobní ochranné pracovní prostředky



Měření 

teploty 

příchozích, 

evidence 

docházky, 

evidence 

kontaktů.

Plánování směn 

s posunem 
začátku pracovní 

doby, lidé se 

neshlukují na 

jednom místě před 

/ po směně a při 

dojíždění.

Jasné instrukce 

pro dodržování 

bezpečné 

vzdálenosti 

(výtahy, kuchyňky, 

recepce apod.).

Měření teploty 

všech 

zaměstnanců, 

povinná 

dezinfekce před 

vstupem na 
pracoviště.

Pravidla pro úklid a 

dezinfekci vytížených 

míst (pákové baterie, 

toalety, zábradlí, kliky, 

výtahová tlačítka, 

klávesnice, tiskárny, 

vybavení kanceláře, 

kávovary apod.).

Zvláštní pozornost zdravotně 

znevýhodněným zaměstnancům 

(onemocnění srdce, dýchací 

obtíže, cukrovka, onemocnění 

jater, obezita, těhotenství, 

zhoršená imunita, atd.), 

eliminace jejich nakažení. 

Některé firmy např. nařizují 

povinnou práci z domova.

Náhodné kontroly 

jednotlivých 

oddělení, checklist, 

zda jsou všechny 

dohodnuté protokoly 

dodržovány.

Administrativní řízení rizika



Co nejvíce digitální komunikace.

Zákaz sdílení nářadí a 

vybavení, dokud 

neproběhne dezinfekce.

Zrušení všech 

zbytečných 

prodejních automatů.

Snížení počtu židlí o 50 % ve 

všech místnostech určených 

pro meetingy a přestávky.

Umístění značek na zem pro 

určení vhodné vzdálenosti: 

vstupní hala, recepce, vrátnice, 

kuchyňky a jídelny a další 

společné prostory.

Snížení rychlosti výrobní linky tak, 

aby bylo zapotřebí méně lidí 

k práci a mohly se dodržet 

2 metrové rozestupy.

Zvažte investici do 

lepší filtrace 

vzduchotechniky.

Technické řízení rizika



Omezte fyzická setkávání na 

minimum a přesuňte se do 

virtuálního prostředí.

Nábor a on-boarding zaměstnanců přesuňte 

do digitální komunikace. 

Kde nelze setkání nahradit online prostředím, 

dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Zaveďte pravidla pro práci z domova.

Substituce rizika



Pokud se zaměstnanec necítí 

dobře, nebo vykazuje symptomy 

onemocnění COVID-19, zůstává 

doma.

Veškeré pracovní aktivity, které 

vyžadují blízký kontakt zaměstnanců, 

nebudou dočasně vykonávány.

Zaměstnanci se nemohou převlékat 

na pracovišti, do práce docházejí 

oblečeni v pracovním.

Eliminace rizika







• větší flexibilitu

• možnost volby 

• optimální kombinaci práce
na dálku a na pracovišti

Nová budoucnost práce: Co zaměstnanci chtějí?

Kolik lidí se ve skutečnosti vrátí do práce?



Automatizace vede k nárůstu počtu zaměstnanců

Administrativní
a kancelářské

pozice 

Finance
a účetnictví HR IT

Výroba a 
zpracovatelský 

průmysl

Obchod a péče
o zákazníky



#PEOPLEFIRST: POSÍLENÍ ROLE HR A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Priority v oblasti HR, jejichž význam se v důsledku krize zvýšil



• Ze všech skupin se těší 

na návrat do práce 

nejvíce

• Mají větší chuť učit se 

a vytvářet si půdu pro 

kariérní postup a vyšší 

mzdu

• S návratem do práce 

pociťují úlevu

• Dělají si nejméně 

starostí ohledně 

zdraví

• Těší se na návrat do 

kanceláře, na 

spolupráci a 

soustředění

• Vyžadují více ujištění, 

že nemocní 

zaměstnanci 

zůstanou doma

• Nejvíce se chtějí 

vyhnout dojíždění do 

práce

• Jsou nejméně ochotní 

přijít o získanou 

flexibilitu

• Těší se na návrat 

protože preferují 

osobní spolupráci

• Cení si hranice mezi 
osobním a pracovním 

životem

Generace Z
(1996 - ) 

Baby Boomers

(1945 – 1963)
Mileniálové
(1981 – 1996)

Generace X
(1964 – 1980)

Jaké mají pocity z návratu do práce?



• Postupný návrat do práce 

• Potkávaní se vs. sociální distanc

• Zmenšování kancelářských ploch vs. rozestupy

• Open space vs. zasedačky

• Sdílená pracovní místa vs. eliminace společných prostor

a sdílení

• Desinfekce, vstupní brány

• Šatny, osobní skříňky

• Technologie, obrazovky, technika pro vzdálené meetingy a pohovory

• Větrání, vzduchotechnika

• Vzdělávací centra, odpočinkové neformální zóny, obědové zóny, kolárny

Co zaměstnanci chtějí



Děkuji za pozornost

Lenka Vokáčová

Relationship Manager (ManpowerGroup)

lenka.vokacova@manpower.cz
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