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S NÁMI, PRO VÁS!

Z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020
č. 217 o přijetí krizového opatření

Vláda

s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. břez-
na 2020 do 6:00 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním
orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť za-
hájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon
musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k za-
jištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nut-
ném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k do-
sažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu,
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměst-
nanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy
(s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň;
omezení kontaktů se provede zejména takto:
a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které ne-
spadají pod vymezení podle bodu I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich
výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či tele-
fonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včet-
ně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy
je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí,
přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí
za zvýšených hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk
zaměstnanců v rámci orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maxi-
málním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin
orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejniž-
ším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který
je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči
části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání
oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Další sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu k opatření proti šíření onemocnění
COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády
publikované pod č. 69/2020 Sb.,
o vyhlášení nouzového stavu,
a dosud vládou přijatá krizová
opatření přijímají v současné době
jednotlivé služební úřady opatření
v zájmu maximální ochrany zdra-
ví zaměstnanců zařazených ve
služebních úřadech i jejich klien-
tů. Z vládou přijatých opatření za-
tím nevyplývá omezení činnosti
služebních úřadů (s výjimkou
omezení úředních hodin), přesto
je namístě omezit činnosti, které
nejsou po určitou dobu nezbytné
pro naplňování kompetencí slu-
žebního úřadu vyplývajících ze
zákona. Opatření mají být volena
podle konkrétních podmínek jed-
notlivých služebních úřadů, a to
zpravidla využitím úpravy služeb-
ní doby nebo dohodami o práci
z jiného místa, případně uplat-

něním dalších nástrojů, které
zákon o státní službě umožňuje
(jako je např. institut přeložení).

Při zabezpečování činností
služebních úřadů je prioritní
zaměření na plnění úkolů napl-
ňujících opatření a rozhodnutí
přijatá v souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu. Rovněž je
nezbytné zajistit výkon těch čin-
ností, které nesnesou odkladu nad
rámec zákonných lhůt, protože
jsou potřebné pro každodenní ži-
vot obyvatel a chod institucí.
Výkon všech ostatních činností
lze omezit nebo odložit dle dis-
ponibilních personálních kapa-
cit jednotlivých služebních úřa-
dů. V těchto případech nelze
státního zaměstnance za splnění
úkolů v jiných než původně
stanovených termínech postiho-
vat. Prioritizaci výkonu činností

služebního úřadu v době vy-
hlášeného nouzového stavu mů-
že provést příslušný statutární
orgán, služební orgán nebo před-
stavený. Náměstek pro státní
službu současně doporučuje
omezit kontrolní činnost služeb-
ních úřadů pouze na kontrolu
dodržování a plnění opatření

souvisejících s vyhlášením nou-
zového stavu.

Na základě opatření přijatých
vládou dne 15. března 2020
náměstek pro státní službu dopo-
ručuje, aby byl dle podmínek
v konkrétních služebních úřadech
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předseda

omezen přístup veřejnosti do ob-
jektů. V případě přijetí takového
rozhodnutí je nezbytné zprovoz-
nit informační linku pro veřej-
nost, na které lze získat informace
o způsobu výkonu činností spada-
jících do působnosti služebního
úřadu. Rovněž je potřebné infor-
movat o tom, že úřední podání lze
učinit poštou, datovou schránkou,
e-mailem se zaručeným elektro-
nickým podpisem přes e-podatel-
nu nebo případně jiným zákonem
stanoveným způsobem.

V souvislosti s vládou přijatý-
mi opatřeními se služebním orgá-
nům doporučuje, aby si v případě
pochybností vyžádaly od státních
zaměstnanců čestné prohlášení,
že nepřicestovali od 7. března
2020 z území Itálie a od 13. břez-
na ze států označených Minister-
stvem zdravotnictví za rizikové
země https://koronavirus.mzcr.cz
/staty-svetas-vysokym-rizikem-
prenosu-nakazy/, a tedy jim ne-
vznikla povinnost kontaktovat
orgány ochrany veřejného zdraví
za účelem nařízení karantény.

Náměstek ministra vnitra pro
státní službu dále upozorňuje na
některé instituty zákona o státní
službě, které mohou být součas-
nou situací dotčeny.

1. Úřednické zkoušky
Doporučujeme omezit konání

úřednických zkoušek pouze na ty
případy, kdy by v případě jejich
nekonání v době platnosti vládou
schválených opatření došlo ke
skončení služebního poměru z dů-
vodu uplynutí lhůty pro vykonání
úřednické zkoušky [§ 29 odst. 1
a § 35 odst. 1, odst. 2 písm. a)
zákona o státní službě]. Doporu-
čujeme proto omezit přihlašování
uchazečů na nově vypsané ter-
míny úřednické zkoušky a u již
přihlášených uchazečů (zejména
u termínů v nebližší době - březen
/ duben 2020) po konzultaci s ni-
mi provést jejich odhlášení, to vše
za podmínky, že se reálně neblíží
uplynutí doby služebního poměru
na dobu určitou (musí být zohled-
něna i případná potřeba konání
„druhého pokusu“, který lze
konat nejdříve po uplynutí jedno-
ho měsíce od předchozího

neúspěšného konání). Hlavní kon-
taktní osoby ve služebních
úřadech již byly o tomto do-
poručení informovány. Upozor-
ňujeme na povinnost služebního
úřadu umožnit státnímu zaměst-
nanci vykonat úřednickou zkouš-
ku upravenou v § 35 odst. 2 zá-
kona o státní službě.

2. Pravidelné služební
hodnocení

Pokud se v těch služebních
úřadech, v nichž je na základě
služebních předpisů služebních
orgánů v prvním čtvrtletí roku
2020 prováděno pravidelné slu-
žební hodnocení za rok 2019,
nepodaří dokončit jeho provedení
do 31. března 2020, nezpůsobuje
tato skutečnost, s ohledem na po-
řádkový charakter lhůty pro pro-
vedení služebního hodnocení ne-
zákonnost jeho provedení po tom-
to datu. Je však třeba, aby služeb-
ní orgány s ohledem na zásadu
rovnosti rozhodly o případných
úpravách osobního příplatku
u všech dotčených státních za-
městnanců ve služebním úřadu
s účinky ke stejnému dni.

3. Výběrová řízení
Doporučujeme odložit konání

pohovorů v rámci výběrových
řízení na obsazení služebních
míst, pokud by se jich měli účast-
nit uchazeči, kteří nejsou státními
zaměstnanci zařazenými ve slu-
žebním úřadu, v němž je systemi-
zováno obsazované služební mís-
to.

4. Povinnosti státního
zaměstnance a příkaz

k výkonu služby
Podle § 77 odst. 1 písm. s)

zákona o státní službě je státní za-
městnanec povinen vykonávat
službu při odvracení živelní
pohromy nebo jiného hrozícího
nebezpečí anebo se podílet na
zmírnění jejich bezprostředních
následků. Podle § 79 odst. 2 písm.
f) zákona o státní službě má státní
zaměstnanec právo odmítnout
vyřizovat služební úkoly, které
nepatří do oboru služby, v němž
vykonává službu; to neplatí, spa-
dá-li služební úkol do působnosti
organizačního útvaru, v němž je
zařazeno jeho služební místo.
Vzhledem k citované povinnosti
nemůže státní zaměstnanec od-
mítnout plnit na základě příkazu
k výkonu služby uložené úkoly při
odvracení živelní pohromy nebo
jiného hrozícího nebezpečí nebo
při zmírnění jejich bezprostřed-
ních následků, ačkoli by nespa-
daly do jím vykonávaného oboru
služby nebo do působnosti orga-
nizačního útvaru, v němž je za-
řazen.

5. Přeložení
V souvislosti s předpokláda-

ným významným nárůstem někte-
rých konkrétních agend připomí-
náme podmínky využití institu-
tu přeložení podle § 47 zákona
o státní službě. Odkazujeme na
články 5 a násl. Metodického po-
kynu náměstka ministra vnitra pro
státní službu č. 2/2019, kterým se
stanoví podrobnosti ke změnám
služebního poměru. Zdůrazňuje-
me, že přeložení je možné jednak
na jiné služební místo, jednak
pouze k výkonu určitých činností,
aniž by se jednalo o přeložení na
služební místo. V tomto případě

se naplnění podmínek podle § 47
odst. 1 zákona o státní službě po-
suzuje podle činností, které má
státní zaměstnanec v rámci pře-
ložení vykonávat. Pokud je důvo-
dem přeložení do jiného služeb-
ního úřadu nebo jiného organizač-
ního útvaru služebního úřadu (ať
již formou přeložení na jiné slu-
žební místo nebo pouze k výkonu
konkrétní agendy - činností) po-
třeba personálního posílení výko-
nu služby, resp. plnění služebních
úkolů přímo nebo nepřímo vyplý-
vajících z opatření k zabránění
šíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem
SARS-Cov-2, v odůvodnění roz-
hodnutí o přeložení se tyto sku-
tečnosti promítnou s odkazem na
konkrétní opatření, v jehož důs-
ledku daná potřeba přeložení
vyvstala. Rozhodnutí o přeložení
může být podle § 165 zákona
o státní službě prvním úkonem
v řízení. Ani tato možnost a ani
skutečnost, že přeložení je důsled-
kem výše zmíněných mimořád-
ných opatření, však nezbavuje
služební orgán povinnosti přihléd-
nout k osobním, zdravotním a ro-
dinným poměrům státního za-
městnance, jejichž posouzení je
na základě relevantních podkladů
třeba též promítnout v odůvodnění
rozhodnutí o přeložení.

Náměstek pro státní službu žá-
dá služební orgány, aby infor-
movaly podřízené služební úřady,
pokud nejsou uvedeny v přilo-
ženém rozdělovníku.

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra

pro státní službu

Odborové centrály ČMKOS a ASO oceňují české zaměstnance
16. 3. 2020

Vyjadřujeme všem zaměstnancům, kteří v této složité situaci pracují, velké uznání a poděkování
Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů

vyslovují velké uznání všem zaměstnancům v ČR, kteří pracují a významně se podílejí
na tom, aby se v této pro nás všechny nesmírně zkoušené době, chod v ČR nezastavil.
Nelze vyjmenovat všechny profese, ať jsou to především zdravotníci, hasiči, policisté,
záchranáři, prodavači, lidé v dopravě, na železnici, v energetice, nepřetržitých
provozech, zajišťující potraviny, vodu, teplo, ale i televizní a rozhlasové vysílání, aby-
chom měli informace a další a další doslova hrdinové v práci. Děkujeme i našim
odborářům v podnicích a institucích, kteří se společně se zaměstnavateli snaží zajistit co možná nej-
bezpečnější výkon práce.

Oceňujeme vaše úsilí a ujišťujeme vás, že odbory vyvinou maximální úsilí, aby finanční dopady "ko-
ronavirové krize" byly na naše zaměstnance co nejmenší.

Děkujeme vám a jsme na vaší straně
Josef Středula, předseda ČMKOS, Bohumír Dufek, předseda ASO

Další sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu k opatření proti šíření onemocnění
COVID-19

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
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Zemřel dlouholetý odborový funkcionář
Petr Tachecí

Petr Tachecí pracoval 38 let na úseku správy majetku
Krajského ředitelství Policie ČR v Ústí nad
Labem a až do roku 2015 byl po několik vo-
lebních období předsedou zdejší odborové
organizace. Tři volební období byl také
předsedou Sekce policistů a zaměstnanců
Policie ČR OSSOO a členem předsednictva
OSSOO a aktivně se podílel na vyšším kolek-

tivním vyjednávání. Po delších zdravotních potížích Petr
Tachecí v 75 letech 15. března zemřel.

OSSOO vyjadřuje poděkování za jeho práci pro odboráře
a zaměstnance.

Čest jeho památce!

Co se změní?
• Ošetřovné po skončení zá-

konem stanoveného nároku
(9 dnů) bude nadále vyplácet
Česká správa sociálního za-
bezpečení.

• Ošetřovné se bude vztahovat
na péči o děti mladší 13 let.

• Ošetřovné se bude nově po-
skytovat po celou dobu mi-
mořádných opatření v souvis-
losti s epidemií, kdy budou
uzavřené školy a další dětská
zařízení, tedy bude náležet
i po vyčerpání řádné podpůrčí
doby.

• Ošetřovné se bude vyplácet
i v případě, že o uzavření za-
řízení z důvodu epidemie
rozhodne sám zřizovatel.

• Nárok na ošetřovné vznikne
za podmínky žití ve společné
domácnosti i při uzavření za-
řízení určeného pro péči o zdra-

votně hendikepované osoby
bez věkového omezení.

• V případě živnostníků
(OSVČ) bude výpadek jejich
příjmů z důvodu péče o děti
sanovat dle dohody vlády pro-
gram Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Změny ještě musí projít

Parlamentem v režimu legisla-
tivní nouze. Po schválení bude
ošetřovné vypláceno i zpětně.

Schválené změny nejsou no-
velou zákona o nemocenském
opatření. Představují samostatný
zákon, který slouží jako dočasné
opatření reagující na situaci
ohledně COVID-19, a to v ná-
vaznosti na mimořádné opatření
při epidemii vydané Minister-
stvem zdravotnictví. Ve chvíli,
kdy tato mimořádná situace po-
mine, budou opět platit původní
pravidla.

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné
po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem
stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené
školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mi-
mořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny
schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který
slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koro-
naviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit
původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Program Antivirus. Má pomoci firmám
ochránit pracovní místa

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i za-
městnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program
ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky které-
mu bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat fir-
mám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstna-
vatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset
sáhnout k propouštění.

Zaměstnavatelům, jejichž hos-
podářská činnost bude ohrožena
v důsledku šíření nákazy, bude
poskytován příspěvek na
plnou či částečnou úhradu
náhrad mezd, které budou za-
městnancům náležet z důvodu
překážky na straně zaměstnance
(nařízení karantény) nebo na
straně zaměstnavatele (překážka
– uzavření provozovny z důvo-
du nařízení vlády uzavřít pro-
voz), bude-li prokázáno, že pře-

kážka v práci vznikla v důsled-
ku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat
Úřad práce ČR, výše a doba
poskytování bude závislá na
důvodu vzniku překážky v práci,
u každého zaměstnance bude
nutné odlišit důvod překážky
v práci.
Bezprostředně dojde k akti-
vaci následujících opatření:

Režim A - Nařízení karan-
tény zaměstnancům. Náhrada
mzdy nebo platu bude zaměst-
nancům vyplácena ve výši 60 %
průměrného vyměřovacího zá-

kladu. Zaměstnavateli bude
poskytnut příspěvek v plné výši
vyplacené náhrady mzdy.

Režim B - Nemožnost při-
dělovat práci zaměstnancům
z důvodu mimořádných kri-
zových opatření vlády. Za-
městnavateli je na základě usne-
sení vlády o přijetí krizových
opatření v souvislosti s výsky-

tem nákazy COVID-19 naříze-
no uzavření provozu. Náhrada
mzdy nebo platu vyplácena za-
městnanci ve výši 100 %. Za-
městnavateli bude poskytnut
příspěvek ve výši 80 % vypla-
cené mzdy.

Celkové náklady Programu
předpokládá MPSV ve výši 1,2
mld. Kč.

Přehled ekonomických opatření jednotlivých vlád
18. 3. 2020
Monetární politika

Obecně u vyspělých zemí
platí, že není moc prostoru
u úrokových sazeb, tedy se
nabízejí jiné nástroje. ECB už
má teď záporné úrokové sazby,
rozšíří program kvantitativního
uvolňování a usnadní dále pří-
stup k úvěrům. FED chce za-
bránit zamrznutí úvěrového
trhu, a bude kupovat korporátní
cenné papíry přes zvláštní fi-
nanční nástroje, které spustí
znovu (poprvé od roku 2010).
dále snížil úrokové sazby o půl
procentního bodu. Na trh také
vrhnul likviditu ve výši 1,5 bi-
lionu dolarů. Spekuluje se o dal-
ším kole kvantitativního uvol-
ňování.
Fiskální politika
USA, Trump oznámil, že to
bude „big and bold“. Jsou tam
nouzové výdaje, dále pak zdroje
na testování na koronavir. Další
balíček má být ale mnohem
větší, kolem 800 mld. dolarů.
Návrhy se týkají snížení daní.
Demokraté tlačí na to, aby každá
rodina (středně a nízko příjmová
dostala šek na 1000 dolarů a to
ihned). Ve hře jsou i další sociál-
ní dávky.
Velká Británie, balíček 330

přečetli jsme

mld. liber. Uděláme „vše co
bude třeba“ (viz Draghiho fráze
„whatever it takes“). Opět
použití frází, že to bude odvážné
a velké. Jednat se bude o půjčky
s vládní garancí, pak bezúročné
půjčky na šest měsíců, odpuštění
hypoték na tři měsíce, a vydají
nějaký nový cenný papír, bude
de facto jako krátkodobá půjč-
ka.
Francie, stimulační balíček ve
výši 45 mld. euro. Macron: jsme
ve válce. Prý neomezená státní
podpora pro firmy. Objevuje se
zde možnost zestátňování vel-
kých firem. (nebo cesta rekapi-
talizace, a přebírání podílu)
Německo, na krizi vytáhne
„kanón.“ Odložení placení daní,
státní rozvojová banka po skyt-
ne rozsáhlé bezúročné půjčky
a nemá mít limit na financování.
Může jít až o 500 mld. eur. Dále
pak vládní záruky a finanční
zdroje na Kurzarbeit. I zde je
krajní možností znárodnění tak,
aby nedošlo k bankrotu strate-
gicky důležitých firem.
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/
prehled-ekonomickych-opatreni-
jednotlivych-vlad/265776

2x z tiskových zpráv Ministerstva práce
a sociálních věcí

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prehled-ekonomickych-opatreni-jednotlivych-vlad/265776
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prehled-ekonomickych-opatreni-jednotlivych-vlad/265776
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prehled-ekonomickych-opatreni-jednotlivych-vlad/265776
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kontaky

ČMKOS: Není čas otálet - Mimořádná
doba potřebuje mimořádná opatření

18. 3. 2020
Ekonomika České republiky je v ohrožení. Pokud nebude v co nej-

kratší době podpořena zásadními opatřeními státu, dojde k jejímu
těžkému poškození. Od tohoto stavu nás nedělí měsíce, ale pouze
několik týdnů. Dosud přijatá opatření jsou dobrá, ale nestačí. Je třeba
okamžitě začít vytvářet pro českou ekonomiku masívní podpůrný sys-
tém, který pomůže české ekonomice, českým zaměstnancům, českým
podnikatelům i všem občanům České republiky překlenout toto
nelehké období.
ČMKOS přichází s následujícími návrhy. Je třeba, aby:
• stát s okamžitou platností na sebe převzal závazky podnikatelů ve

mzdové oblasti a zajistil plynulou výplatu mezd a tím i kupní sílu
zaměstnanců. Požadujeme přijmout podobná opatření jaká učinila
dánská vláda – ta se zavázala uhradit po dobu tří měsíců 75 % mezd
– 25 % uhradí zaměstnavatel. Podmínkou je, že se zaměstnavatel
zaváže, že zaměstnanci nebudou propouštěni,

• došlo k okamžitému zastavení splátek hypoték a jejich odložení
o rok bez sankce,

• byl zaveden okamžitý zákaz převodů zisků firem působících na
území ČR do zahraničí,

• byla přijata podpůrná opatření pro OSVČ včetně odložení splácení
nájmů o rok bez sankce.
Česká ekonomika a česká společnost jsou ohroženy. Musíme najít

odvahu přijmout mimořádná opatření na její ochranu. České veřejné
finance i bankovní sektor jsou ve výborné kondici. Výdajové rámce
státního rozpočtu musí být výrazně zvýšeny – minimálně o 100-150
mld Kč na řešení koronaviru.

Nyní potřebujeme odvahu, rozhodnost a rychlost. Toto my
odboráři, zaměstnanci, občané očekáváme a požadujeme od zástupců
státu na všech úrovních.

Jde o první, potřebné kroky v tuto chvíli, další požadavky budeme
navrhovat podle vývoje situace.

Prohlášení Evropské odborové konfederace
k vypuknutí epidemie COVID-19

Výkonný výbor EOK, který se setkal v Bruselu ve dnech 9. – 10.
března 2020, vyzval ke klidu po vypuknutí epidemie COVID-19
a vyzval lidi, aby se všude řídili doporučeními příslušných
zdravotnických orgánů.

Výkonný výbor uvítal dosud
přijatá opatření na úrovni EU
i na vnitrostátní úrovni, trvá
však na tom, aby byla přijata
veškerá další nezbytná opatření
k zastavení a omezení šíření vi-
ru, jakož i opatření zavádě-
ných za účelem ochrany zdraví
a zmírnění ekonomických dopa-
dů této bezprecedentní situace.
Vyzýváme úřady, aby převzaly
koordinovanější a aktivnější
úlohu při naléhavé podpoře
ekonomik v celé Evropě. Je
nepřijatelné, aby ekonomické
břemeno této krize, které bude
pravděpodobně mnohem závaž-
nější než finanční krize v roce
2008, spočívalo na veřejných
financích, veřejných službách
a v konečném důsledku na
evropských pracujících. Nesmí-
me připustit kvůli krizi COVID-
19 další úsporná opatření a škrty.

Musí být zavedena nouzová
opatření Evropské komise a dal-
ších orgánů EU včetně Evropské
centrální banky a členských
států, jako je uvolnění fiskálních
pravidel vyplývající z Paktu
o stabilitě a růstu a pravidel pro
poskytování státní podpory. Zá-
roveň je třeba přijmout následné
právní předpisy, které okamžitě
uvolní financování EU na po-
moc nejhůře postiženým. To mu-
sí zahrnovat finanční podporu
pracujícím, kteří jsou v karan-
téně, nemohou do zaměstnání
nebo jsou propuštěni v souvis-
losti s COVID-19. V tomto ohle-
du je třeba věnovat zvláštní po-
zornost pracujícím v nejistých
a nestandardních podmínkách,
kteří často nepožívají stejná prá-
va a ochranu jako ostatní pracu-
jící.

Výbor zdůraznil prohlubující
se obavy z důsledků pro pra-
cující. Mnoho našich členů je
v přímém kontaktu s veřejností
a proto jim hrozí, že se nakazí
chorobou a předají ji ostatním.
Musíme zajistit, aby jejich zdra-
ví a bezpečnost byla naší první

prioritou. Vyzýváme všechny
zaměstnavatele, aby uplatňovali
zásady prevence a prováděli veš-
kerá vhodná opatření na ochranu
zdraví pracujících na pracovišti,
zejména u osob, které jsou samy
vystaveny vyššímu riziku, včet-
ně všech zdravotnických pra-
covníků a pracovnic.

Výbor dále vyzval k přijetí na-
léhavých opatření, která zajistí,
aby všichni pracující, u kterých
se projevují příznaky, kteří byli
umístěni do karantény a ti, kteří
musí zůstat doma, aby se starali
o nemocné nebo členy rodiny
v karanténě, z nichž většinu
tvoří ženy, si mohli vzít volno
bez obav ze ztráty zaměstnání
nebo příjmu. Na postižené pra-
cující v odvětvích, kde funguje
sociální dialog, včetně kolektiv-
ního vyjednávání, se bude vzta-
hovat stávající kolektivní smlou-
va.

To se však netýká stovky tisíc
dalších pracujících, včetně těch,
kteří nemají mít nárok na nemo-
censkou, pracující v špatně pla-
cených odvětvích nebo v nejis-
tých pracovních situacích, kteří
jsou velmi závislí na příjmu
z práce. Mohlo by se stát, že
někteří pracovníci, bez vlastní
viny, si prostě nemohou dovolit
se izolovat.

Výkonný výbor nakonec vy-
zval vlády, aby byly ostražité
a zajistily, aby bezohlední za-
městnavatelé nevyužívali COVID-
19 k ospravedlnění snižování
stavů či hromadného propouš-
tění. Je rovněž nezbytné, aby za-
městnavatelé převzali svůj podíl
na finanční zátěži.

Vzhledem k nezbytnosti za-
mezit šíření nákazy, je nutné,
aby pracujícím nebyly přeruše-
ny příjmy kvůli COVID-19.
Domníváme se, že je nanejvýš
důležité zachovat čistý příjem
všech postižených pracujících

ve výši, aby byli schopni dále
normálně žít.

Epidemie COVID-19 zdůraz-
ňuje potřebu posílit všeobecné
systémy veřejného zdraví zalo-
žené na solidaritě v rámci sociál-
ního modelu EU a závazku ke
kvalitním veřejným službám.
K zajištění dostatečné úrovně
dobře vyškoleného personálu
a přístupu ke zdravotní péči pro
všechny je zapotřebí více ve-
řejných investic.

Vítáme závazek pružně při-
stupovat k fiskálním cílům, které
EU nedávno oznámila, je však
také nezbytná trvalá politická
podpora dobře fungujících sys-

témům veřejného zdraví. Potře-
bujeme, aby členské státy a EU
přijaly veškerá nezbytná hospo-
dářská opatření, aby se tato mi-
mořádná situace v oblasti ve-
řejného zdraví nezvrhla v glo-
bální recesi s katastrofálními
důsledky pro pracující a jejich
rodiny.

V tomto ohledu musí být so-
ciální partneři včas a řádně infor-
mováni a konzultováni a to
takovým způsobem, aby mohli
přispět k zajištění zájmů pracu-
jících, zejména při řešení ad hoc
sociálních a ekonomických
opatření, která mohou z této
krize vyplynout.
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Důležité upozornění na uzavření rekreačního
zařízení SMRK do odvolání

Vláda České republiky vyhlásila s ohledem k bezpečnosti
občanů kvůli koronaviru od čtvrtka 12. března 2020 nouzový stav
a od 16. března 2020 do 24. března 2020 zákaz volného pohybu
osob. V návaznosti na tato rozhodnutí a z důvodů zákazu prodeje
ubytovacích služeb Odborový svaz státních orgánů a organizací
pozastavuje až do odvolání přijímání objednávek na ubytování
v rekreačních zařízení SMRK v Lázních Libverda a současně je
rekreační zařízení SMRK z důvodů výše uvedených od 16. 3. 2020
do odvolání uzavřeno.

V případné jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na pí.
Vladimíra Řehořová: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Děkujeme za pochopení

K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné
považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva?

Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prof. JUDr. Miroslav Bělina,
CSc. JUDr. Jakub Morávek,
Ph.D. JUDr. Jakub Tomšej,
Ph.D. 1

Úvodem
V posledních dnech jsme opa-

kovaně ze strany laické i od-
borné veřejnosti dotazováni na
problematiku překážek v práci
v důsledku faktické či právní
nemožnosti „přidělování práce
zaměstnancům ze strany za-
městnavatele“ v přímém či zpro-
středkovaném důsledku koron-
avirové pandemie a různých
opatření s ní souvisejících.

S ohledem na některé apli-
kační nejasnosti vyplývající z to-
ho, že stávající právní úprava
nepočítá výslovně s překážkou
v práci způsobenou plošným
(celorepublikovým) zákazem po-
skytování některých služeb
(záměrně v tomto případě neu-
vádíme, že se jedná o překážku
v práci na straně zaměstna-
vatele, neboť máme za to, že
zákaz v důsledku fakticky
omezuje obě smluvní strany pra-
covního poměru v jeho výkonu),
považujeme za vhodné poskyt-
nout k širší diskusi některé naše
úvahy k tomuto tématu.

Ponecháme stranou rutinní otáz-
ky, které již byly v různých
statích v posledních dnech opa-
kovaně řešeny – možnost do-
hodnout s některými zaměstnan-
ci výkon práce mimo pracoviště
zaměstnavatele (tzv. home wor-
king), podmínky za kterých je
možné nařídit zaměstnancům
čerpání dovolené atp. Stranou ta-
ké ponecháme již hojně v tis-
ku komentované nároky za-
městnanců, kteří nemohou konat
práci v důsledku důležitých
osobních překážek v práci na
straně zaměstnance (zaměst-
nanců v dočasné pracovní ne-
schopnosti, karanténě, ošetřu-
jících či pečujících o dítě mladší
10 let atp.).

Vyjádříme se dále pouze k ně-
kterým odlišným (tedy shora
nezmíněným) velmi specific-
kým a právem dosud ne zcela

reflektovaným situacím, které
v důsledku dopadu opatření při-
jímaných na území ČR k pre-
venci šíření koronaviru brání
obvyklému naplňování pracov-
něprávních vztahů.

K překážkám v práci
na straně zaměstnavatele

obecně
Stávají právní úprava pře-

kážek v práci na straně zaměst-
navatele je co do rozsahu (čtyř
paragrafů) poměrně skromná (§
207 až § 210 ZPr) a vychází
z jednoznačné premisy, kterou je
možné zobecnit v hrubých ry-
sech takto: zaměstnanci, na je-
hož straně není žádná překážka
v práci, tedy zaměstnanci, který
je schopen práci konat, je za-
městnavatel povinen přidělovat
sjednanou práci. Není-li toho za-
městnavatel schopen, porušil
svůj závazek a je povinen za
takovou dobu „nepráce“ zaměst-
nanci vždy platit, bez ohledu na
důvody proč nemohl práci při-
dělovat – „no mercy“. Určité
„změkčení“ tohoto konstruktu
se projevuje pouze v tom, že
s některými „kvalifikovanými“
důvody překážek v práci na
straně zaměstnavatele, u kterých
je zohledňováno, že je zaměst-
navatel nemohl (úplně či vůbec)
eliminovat, se nepojí povinnost
hradit 100% náhrady mzdy,
ale méně – nikdy však méně
než 60 % průměrného výdělku
(srov. § 207 zák. práce – prostoj
a přerušení práce způsobené
nepříznivými povětrnostními
vlivy nebo živelní událostí a §
209 zák. práce – tzv. částečná ne-
zaměstnanost). Z opačného úhlu
pohledu je tedy možné konstato-
vat, že u jiných překážek v prá-
ci, než na které zákoník práce
(dále též jen ZPr) „pamatoval“
specifickou úpravou (a tedy
i určitou úlevou pro zaměstna-
vatele v podobě placení pouze
snížené náhrady mzdy) je za-
městnavatel vždy povinen hradit
zaměstnanci 100% náhrady
mzdy. To má v sobě nepo-
chybně i určitou pobídkovou
funkci ve vztahu k zaměstna-
vateli, motivující jej k odstra-
nění „drahé“ překážky v práci na
jeho straně, budeme- li vycházet
z předpokladu promítnutého do

zákona, že v těchto případech se
vždy jedná o překážky v práci na
straně zaměstnavatele, které
jsou důsledkem nějakého konání
či opomenutí na straně zaměst-
navatele, resp. které zaměstna-
vatel alespoň do určité míry za-
příčinil či je mohl eliminovat.

Ono „změkčení“ v zákonem
stanovených případech je, vedle
shora uvedeného, též nutné vní-
mat i z pohledu zákonodárcem
sledovaného účelu, který mů-
žeme v současné situaci ohro-
žení mnoha pracovních míst po-
važovat za zásadní. Zákon ani
v případě prostoje a ani v pří-
padě částečné nezaměstnanosti
nestanoví délku jejich trvání.
V obou případech je příčinou
nepředvídatelná událost, která
však může mít relativně delší
dobu trvání (obdobné lze vztáh-
nout i k živelní události). To by
mohlo vést zaměstnavatele (ze-
jména při povinnosti platit
100% náhrady mzdy po delší
dobu) ke snaze o snížení pro-
vozní ztráty zrušením některých
pracovních pozic. A právě na to
právní úprava reaguje, když je
jejím cílem zachování pracov-
ních míst tak, aby si zaměstna-
vatel mohl podržet kvalifiko-
vanou pracovní sílu. Naplnění
tohoto cíle, v konečném důsled-
ku prospěšného pro obě stra-
ny, si po zaměstnanci žádá
určitou míru solidarity projevu-
jící se po omezenou dobu sní-
ženým příjmem. Podíváme-li se
však na povahu některých stáva-
jících překážek v práci, objevu-
jí se zde nově dosud v mo-

derní historii pracovního práva
nepoznané situace, které přines-
la pandemie koronaviru a se
kterými logicky nemohl záko-
nodárce dost dobře ve své „před-
stavivosti“ v textu zákona pře-
dem počítat. Je tedy namístě se
zamyslet buď nad cestou odpo-
vídající změny a doplnění stáva-
jící právní úpravy (zdlouhavý
proces, přínosný spíše pro další
generace a výskyt další pan-
demie) nebo nad cestou výkladu
stávajících ustanovení právních
předpisů tak, aby byl co nejvíce
naplněn (i za nastalé situace)
smysl a účel původní úpravy
překážek v práci.

Vzhledem k tomu, že si ne-
myslíme, že by stávající situace
měla vést v důsledku k výrazné-
mu oslabení či dokonce k lik-
vidaci již tak v ČR slabé vrst-
vy „drobných zaměstnavatelů“
a s ohledem na to, že některá již
dostupná vyjádření obsahují
tvrzení, že zaměstnanci „prostě
budou doma za 100% náhrady
mzdy od zaměstnavatele“ dle §
208 ZPr, přinášíme k diskusi
několik alternativních pohledů.

Pokračování na straně 6
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Překážky v práci na straně
zaměstnavatele způsobné

prostoji (§ 207 písm. a) ZPr)
Z textu zákona vyplývá, že
o prostoj se jedná tehdy, pokud
zaměstnanec nemůže konat prá-
ci pro přechodnou závadu:
a) způsobenou poruchou na stroj-

ním zařízení (zaměstnancem
nezaviněnou),

b)v dodávce surovin nebo po-
honné síly,

c) způsobenou chybnými pra-
covními podklady nebo jiný-
mi provozními příčinami.
V souladu s tradičním výkla-

dem pojmu „prostoj“ v českém
pracovním právu lze konstato-
vat, že v případě prostoje by se
mělo jednat o překážku v práci,
která je svým charakterem ná-
hlá, nepředvídatelná a přechod-
ná (a vznikla bez přičinění za-
městnavatele), což ji odlišuje od
ostatních překážek v práci na
straně zaměstnavatele, mezi
které je třeba zařadit i takové
překážky, jako jsou pravidelné
či plánované odstávky z důvo-
du oprav, revizí apod. Již v mi-
nulosti jsme upozorňovali, že
„ustanovení o prostoji bylo do
nového zákoníku práce v roce
2006 téměř doslovně převzato
z předcházející právní úpravy
tohoto institutu v § 129 starého
zákoníku práce z roku 1965 (ZPr
1965), proto i typový okruh situ-
ací, které lze subsumovat pod
prostoj, nedoznal výraznějších
změn včetně přihlédnutí ke star-
ší judikatuře. Zůstává však otáz-
kou, pro soudní praxi, zda zá-
konodárce vypuštěním (v po-
rovnání se ZPr 1965) slova
„podobnými“ ve slovní vazbě
„způsobenou chybnými pra-
covními podklady nebo jinými
(dříve i podobnými) provozní-
mi příčinami“ dosáhl rozšíření
situací, které bude nově možno
považovat za prostoj, či nikoliv.

Širší pojetí, resp. určité
rozvolnění výkladu v tom, co
vše je možné subsumovat pod
prostoj, by v současné době by-
lo jistě namístě.

Z důvodu prostoje:
a) může zaměstnavatel převést

zaměstnance na jinou práci
jen v případě, že zaměstnanec
s převedením souhlasí [§ 41
odst. 5 ZPr]; pokud za práci,
na kterou byl zaměstnanec
převeden, přísluší nižší mzda
nebo plat, náleží zaměstnanci
v tomto případě za dobu
převedení doplatek ke mzdě
nebo platu do výše průměr-
ného výdělku, kterého dosa-
hoval před převedením (§ 139
odst. 1 písm. d) ZPr), nebo

b)pokud by k převedení zaměst-
nance na jinou práci nedošlo,
přísluší zaměstnanci náhrada
mzdy nebo platu ve výši nej-
méně 80 % průměrného vý-
dělku.
Některé z nyní vznikajících

situací jsou nepochybně prosto-
jem, některé by asi bylo možné
pod prostoje také nově podřadit,
pokud se však nenabízí cesta,
z více pohledů příhodnější – viz
dále.
Překážky v práci na straně
zaměstnavatele spočívající

v přerušení práce
způsobené živelní událostí
Je-li překážka v práci na

straně zaměstnavatele způsobe-
na přerušením práce nepříznivý-
mi povětrnostními vlivy nebo
živelní událostí, pak z tohoto
důvodu přísluší zaměstnanci
náhrada mzdy ve výši nejméně
60 % průměrného výdělku,
pokud nebyl převeden na jinou
práci (srov. § 207 písm. b) ZPr).
Povětrnostní vlivy ponecháme
za stávající situace stranou naší
pozornosti. Ani „tradičnímu po-
jetí“ živelních událostí (lesní
požáry, záplavy, zemětřesení
apod.) pandemie koronaviru na
první pohled zcela neodpovídá,
je tomu však do značné míry
proto, že se jedná o pohromu
druhově zcela novou, na jejíž
existenci v reálném životě ne-
jsme dosud „mentálně zcela
adaptováni“. Dle našeho názoru
má nastalá situace pandemie
všechny znaky celosvětové
„nezadržitelné virové záplavy“ -
je to projev přírody a má do
značné míry zničující účinky; to,
že je pro nás novou zkušeností
by nám nemělo bránit zařadit tu-

to pandemii mezi „živelní
události“ ve smyslu zákoníku
práce, tedy mezi jevy, kam svojí
podstatou, škodlivými důsledky,
ale i právními nástroji, které je
třeba k jejímu překonání použít,
patří. Je třeba také připomenout,
že v případě, kdy je překážkou
v práci živelní událost, pak za-
městnavatel může převést za-
městnance i bez jeho souhlasu
na dobu nezbytné potřeby na
jinou práci, než byla sjednána,
jestliže to je třeba k odvrácení
živelní události nebo k zmír-
nění jejich bezprostředních
následků – nezbývá než poz-
namenat, že to je dispoziční
oprávnění, kterého již součas-
ná opatření pod „krytím“ nou-
zového stavu v mnohých ohle-
dech do jisté míry využívají.
I v tomto případě (živelní udá-
losti) platí, že byl-li zaměst-
nanec převeden na jinou práci,
než je sjednána, za kterou pří-
sluší nižší mzda nebo plat, pří-
sluší mu po dobu převedení ke
mzdě nebo platu doplatek do vý-
še průměrného výdělku, kterého
dosahoval před převedením.
Nemůže-li konat zaměstnanec
práci v důsledku přerušení práce
způsobeného nepříznivými po-
větrnostními vlivy nebo živelní
událostí a nebyl-li převeden na
jinou práci, přísluší mu náhrada
mzdy nebo platu ve výši nej-
méně 60 % průměrného výděl-
ku.

Není právně odůvodnitelné,
proč by zaměstnavatelé, kteří
nemohou v důsledku rozhodnutí
vlády a dopadu opatření přijí-
maných na území ČR k preven-
ci šíření koronaviru prodávat
zboží nebo poskytovat dále své
služby, ať již proto, že patří me-
zi dočasně „zakázané“ prodeje
či služby či proto, že podnikají
v obci, která byla „uzavřena“
a/nebo zaměstnanci se k nim
nesmí na pracoviště dostavit
(zde však opět upozorňujeme na
možný „souběh vzájemných
překážek v práci“), měli být
v nesrovnatelně horším posta-
vení než např. zaměstnavatelé
při (přeci jen lokálních) zá-
plavách v uplynulých letech.
V době, kdy dle dnešních do-
stupných zpráv bavorská vláda

označila nastalou situaci za „stav
katastrofy“, není důstojné slo-
víčkařit o tom, „co tradičně je
a co již nikoliv“ českými úřed-
níky považováno za živelní
událost. Dle našeho přesvědčení
jsme svědky celoplanetární
„živelní události“ číslo 1, odpůr-
cům tohoto náhledu si dovolíme
podsunout jistě přehnané srov-
nání (taková srovnání bývají),
zda budou mít podobné rozpaky
v případě důsledků např. ato-
mové havárie, pádu menšího
asteroidu apod. – což jsou také
jistě události, které dosud neby-
ly „tradičně řazeny“ mezi živel-
ní události. Na okraj upozorňu-
jeme, že sám pojem živelní
událost (stejně jako pojem mi-
mořádná událost) není záko-
níkem práce blíže definován
a nejasná je i terminologie vy-
cházející z jiných českých
právních předpisů.
Tzv. částečná nezaměstnanost

Třetí zmínku věnujeme usta-
novení § 209 ZPr, dle kterého
jde o jinou překážku v práci na
straně zaměstnavatele také
tehdy, když zaměstnavatel ne-
může přidělovat zaměstnanci
práci v rozsahu týdenní pracovní
doby z důvodu dočasného ome-
zení odbytu jeho výrobků nebo
omezení poptávky po jím po-
skytovaných službách (částečná
nezaměstnanost) – viz § 209
ZPr.

Na základě dohody mezi
odborovou organizací a zaměst-
navatelem může dojít ve výše
uvedeném případě k úpravě
náhrady mzdy (jejímu snížení),
která však nemůže činit méně
než 60 % průměrného výdělku.
Zaměstnavatel, u kterého nepů-
sobí odborová organizace, může
nahradit shora uvedenou dohodu
vnitřním předpisem (viz § 209
odst. 2 in fine ZPr). Je nepo-
chybné, že u mnohých za-
městnavatelů dochází v souvis-
losti s vládou zavedenými opa-
třeními k omezení odbytu jejich
výrobků nebo k omezení pop-
távky po jimi poskytovaných
službách – tam je zavedení toho-
to institutu zcela namístě.

Pokračování na straně 7
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Jak je tomu v případě těch za-
městnavatelů, kterým vláda sice
„neuzavřela“ provozovny, ale na
základě svých usnesení jim
v podstatě zakázala či zne-
možnila další činnost (většina
maloobchodu a služeb v provo-
zovnách)?

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí zastává již publiko-
vaný názor, že: „Dojde-li k uza-
vření pracoviště nebo omezení
jeho provozu na určitý čas ve
vazbě na výše zmíněné usnesení,
v důsledku čehož zaměstnavatel
zaměstnanci nebude přidělovat
práci, jedná se o tzv. jinou pře-
kážku v práci na straně zaměst-
navatele ve smyslu § 208 záko-
níku práce, po dobu jejíhož trvá-
ní zaměstnanci náleží náhrada
mzdy/platu ve výši jeho průměr-
ného výdělku.“ Jistě i v důsled-
ku tohoto publikovaného názo-
ru MPSV lze zaznamenat po-
hledy, které rozlišují zaměstna-
vatele na dotčené opatřeními
vlády v první linii (např. provo-
zovatel cukráren) a dotčené v dal-
ších, odvozených liniích (např.
jejich dodavatelé a na ně na-
pojené další dodavatele) - prv-
ním z nich (v první linii) tyto
náhledy právo na vyhlášení
částečné nezaměstnanosti upíra-
jí, druhým nikoliv.

Samo MPSV však ve shora
citovaném vyjádření uvádí (pod
nadpisem Možnosti pokraču-
jícího výkonu práce): „Je třeba
upozornit, že usnesení vlády au-
tomaticky nevede k uzavření
provozovny výše uvedených
služeb, ale k uzavření přístupu
veřejnosti do provozovny samé,
což znamená, že v některých
případech bude výkon práce
nadále možný, případně se za-
městnavatel se zaměstnancem
může dohodnout na změně sjed-
naného druhu práce (na dobu
určitou), změně rozvrhu pracov-
ní doby apod.“

Vzniká tak jistý výkladový
paradox - dle shora uvedeného
názoru MPSV tzv. částečnou
nezaměstnanost dle § 208 zák.
práce v případě zaměstnavatelů
v první linii dotčených opa-
třeními vlády vyhlásit sice ne-

lze, ale udržovat u nich via facti
částečnou zaměstnanost v tom
samém případě lze? Nevidíme
žádný právně únosný důvod,
který by neumožňoval jít „naše-
mu“ (viz příklad výše) provo-
zovateli cukrárny cestou „čás-
tečné nezaměstnanosti“, ale na
něj výlučně navázanému pekaři
kremrolí ano. Mělo by být také
zcela lhostejné, zda oba zavřou
provozovny úplně, nebo v nich
bude pracovat jeden zaměst-
nanec pro „prodej z okýnka“
u cukráře a jeden pro dopečení
z nakoupených zásob a inventa-
rizaci zbývajících zásob u pe-
kaře. Zdůrazňujeme, že „zlido-
vělý“ termín „částečná neza-
městnanost“ se v textu ustano-
vení § 209 objevuje pouze
v závorce, z níž nedovozujeme,
že by u konkrétního zaměstna-
vatele nemohla být vyhlášena
tato překážka v práci současně
(avšak dočasně) pro všechny za-
městnance; reziduální obavy
však mnozí zaměstnavatelé řeší
tím, že jednoho zaměstnance
nechávají dělat inventuru apod.

Jsme toho názoru, že by bylo
naopak vhodné postupovat ces-
tou, kdy by MPSV doporučilo
všem zaměstnavatelským sub-
jektům (u kterých to zákon do-
voluje) i posuzujícím kontrol-
ním orgánům, postupovat cestou
extenzivního výkladového po-
jetí při aplikaci tzv. částečné
nezaměstnanosti (§ 209 ZPr)
a současně by vláda využila
zmocnění k vydání vládního
nařízení, obsaženého v odst. 49
§ 115 ZamZ a deklarovala ocho-
tu udělit („generální“) zákonem
o zaměstnanosti vyžadovaný
předchozí souhlas s tím, aby
Úřad práce sjednal se všemi tak-
to „postiženými“ zaměstnavateli
dohodu o poskytnutí příspěvku
v době částečné nezaměstnanos-
ti. Ten je již upraven co do para-
metrů v § 115 zákona o zaměst-
nanosti (ZamZ); výše příspěvku
činí 20 % průměrného výdělku
zaměstnance, nejvýše však
0,125násobek průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1.
až 3. čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu
roku, ve kterém byla uzavřena
dohoda o poskytnutí příspěvku.

K zamezení spekulativních po-
stupů by mělo být současně
omezeno, že příspěvek bude
poskytován pouze na „dočasně
nezaměstnané“, jejichž pracovní
poměr k zaměstnavateli proka-
zatelně vznikl do 12. března
2020 včetně.

Tato cesta se nám zdá mno-
hem transparentnější, a hlavně
již v zákoně upravená, než vy-
plňování zdlouhavých žádostí
o poskytnutí zvláštních úvěrů
a obava ze subjektivismu posu-
zování splnění nejrůznějších
kritérií úvěrů a záruk; navíc by
bylo při použití námi prefero-
vané cesty zcela zřejmé, že tyto
peníze se „dostanou k zaměst-
nancům, a přitom skutečně
pomohou zaměstnavateli“. I ve
vztahu k odborům by se jednalo
o cestu „neutrální“– resp. tam
kde působí, byly by účastny - viz
níže.

Závěrem
Závěrem si dovolíme pozna-

menat, že je zřejmé, že jít cestou
„živelní události“ má v sobě
určitá rizika, na druhé straně na
otázku, proč by situace, ve které
se nacházíme, neměla být po-
važována za živelní událost (či
událost jí na roveň postavenou)
co do důsledků v oblasti pracov-
ního práva, nenacházíme žádnou
odpověď, která by mohla při
zdravém selském rozumu obstát.

Jsou tu však „dvě ale“, na kte-
ré je záhodno upozornit. První –
na rozdíl od vyhlášení částečné
nezaměstnanosti na pracovišti,
kde působí odborová organizace,
se živelní událost (stejně jako
prostoj) „na názor odborů neptá“

a odbory o svá oprávnění nerady
přicházejí.

Nechceme spekulovat, zda
negativní názor odborů (na to,
zda se jednalo o živelní událost)
může hrát následně roli, např.
i tehdy, pokud by (po odeznění
všeho) vznikl např. spor mezi
zaměstnanci a zaměstnavatelem
o doplatek rozdílu mezi 60 %
(živelní událost) a 100 % dle §
208 ZPr – viz vyjádření MPSV.

Druhé úskalí spočívá v tom,
že jakkoliv příspěvek upravený
v § 115 ZamZ lze poskytnout
Úřadem práce zaměstnavateli
jak v případě překážky dle § 209
ZPr, tak i pokud na straně za-
městnavatele nastane překážka
v práci z důvodu přerušení práce
způsobeného „živelní událostí
podle § 207 písm. b) ZPr spočí-
vající v přírodní pohromě“, pak
dovětek obsažený v odst. 1 § 115
ZamZ, že se musí jednat o pří-
rodní pohromu „podle přímo
použitelného předpisu Evropské
unie“ tuto možnost komplikuje.
Odkazovaný evropský předpis
totiž s pandemií v rámci režimu
podpory na náhradu škod způ-
sobených některými přírodními
pohromami nepočítá – i tady by-
chom rádi zdůraznili „prozatím“.
Vše je jednou poprvé – i pan-
demie.
V Praze dne 17. března 2020
https://www.epravo.cz/top/clank
y/k-nekterym-specifickym-o-
tazkam-prekazek-v-praci-v-
dobe -ko ronav i ru - aneb - j e -
mozne-povazovat-pandemii-za-
zivelni-udalost-ve-smyslu-pra-
covniho-prava-110851.htm
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Aktuální informace v souvislosti koronavirem na webu
MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru, 

Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ a 
Úřadu vlády https://www.vlada.cz/.

Potřebujete poradit?
Volejte Call centrum ČSSZ: 800 050 248

Call centrum Úřadu práce ČR: 844 844 803
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s koronavirem: 1212
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