
kopisu vyplní dny, ve kterých
pečoval o dítě. Nově je totiž mož-
né, aby se pečující na ošetřovném
střídali. Musí být tedy jasné, kdy
byli doma s dětmi nebo hendike-
povaným a kdy chodili do práce.
Za tyto dny pak dostane namísto
ošetřovného mzdu nebo plat.
Tento výkaz předává pečující ta-
ké svému zaměstnavateli. Výkaz
je nutné vyplňovat každý měsíc.
Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel předává žádost
o dávku se všemi podklady
(výkaz péče doplněný o potřebné
záznamy zaměstnavatele, příloha
k žádosti) na příslušnou okresní
správu sociálního zabezpečení,
která dávku vyplácí.

z tiskové zprávy MPSV
Tiskopis ke stažení:
• Interaktivní tiskopis Žádost o

ošetřovné při péči o dítě z dů-
vodu uzavření školského/dět-
ského zařízení (školy) lze vy-
plnit na ePortálu ČSSZ.

• Žádost o ošetřovné při péči o dí-
tě z důvodu uzavření škol-
ského/dětského zařízení (ško-
ly) k ručnímu vyplnění.

• Žádost o ošetřovné při péči o dí-
tě z důvodu uzavření škol-
ského/dětského zařízení (ško-
ly) s možností vyplnění na pc.

Praha
30. březen 2020
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Dva pečující se budou moci
v péči o děti podle potřeby střídat
vícekrát, přičemž počet a způsob
těchto vystřídání je neomezený.
V případě živnostníků (OSVČ)
bude výpadek jejich příjmů
z důvodu péče o děti sanovat dle
dohody vlády program Minister-
stva průmyslu a obchodu.

Návod, jak postupovat
Pro školy/dětská zařízení a za-
řízení určená pro péči o závislé
osoby:

Uzavřené zařízení vyplní for-
mulář, který je dostupný na
stránkách České správy sociál-
ního zabezpečení. Tento for-
mulář vyplní, podepíše (v doku-
mentu část A) a elektronicky
(i běžným mailem) zašle pečující
osobě. Zařízení je povinné tento
tiskopis rodiči vydat.
Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského za-
řízení tiskopis, který vyplní,
podepíše (v dokumentu část B)
a předá nebo elektronicky (sken,
fotka formuláře) zašle svému za-
městnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení
kalendářního měsíce předat za-
městnavateli tiskopis „Výkaz
péče o dítě z důvodu uzavření vý-
chovného zařízení“. V tomto tis-

Ošetřovné bezbolestně – návod
jak postupovat

Ošetřovné se poskytne po celou dobu mimořádných
opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené
školy a další dětská zařízení. Nově se vztahuje na děti mladší 13 let.
Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí
navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení
zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného čle-
na společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že
o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Potřebujete poradit?
Volejte Call centrum ČSSZ: 800 050 248

Call centrum Úřadu práce ČR: 844 844 803
nebo celostátní linku pro dotazy související s koronavirem: 1212

MPSV omezí kvůli COVID-19
papírování. Lidé pobírající některé dávky
nebudou muset dokládat aktuální příjmy
Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě,

příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek
na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na vý-
platu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR
příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce
letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje
zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních
dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná
opatření vlády v souvislosti s COVID-19. Záměr ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové 26. března schválila vláda. Zákon
ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory
Parlamentu a podepsat prezident republiky.

V nouzovém stavu je realizo-
vána řada omezujících opatření
souvisejících především s omeze-
ním osobního kontaktu mezi lid-
mi a také ve styku s úřady. K ome-
zení nutného kontaktu rodin a se-
niorů s Úřadem práce ČR se
MPSV rozhodlo vládě a Parla-
mentu ČR navrhnout mimořádná
opatření týkající se těch, kteří
pobírají dávky, kde je nutné do-
kládat příjem (přídavek na dítě,
příspěvek na bydlení nebo zvý-
šený příspěvek na péči). MPSV
v souvislosti s vyhlášením nouzo-
vého stavu a omezením osobního
kontaktu mezi lidmi navrhuje,
aby pro vyplácení těchto dávek
ve 2. čtvrtletí lidé nic dokládat ne-

museli a dávky jim byly dál vy-
pláceny dle předchozích údajů.

Pokud se během prvních 3 mě-
síců letošního roku lidem pobíra-
jícím tyto dávky změnily příjmy
nebo se zvýšily náklady na by-
dlení a mají nárok na zvýšení
dávky, můžou tyto změny doložit,
jakmile to bude možné. ÚP ČR to
zohlední od měsíce, ve kterém tu-
to informaci dostane.

Zjednoduší se také adminis-
trativa v oblasti nepojistných so-
ciálních dávek. Lidé mohou po-
sílat žádosti a další podklady
elektronickou formou bez zaru-
čeného podpisu. Úřad práce ČR

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd


Pokračování ze strany 1

2 NOS 7b/2020

předseda

Anketa
Podělte se na stránkách NOSu se svými zkušenostmi

Napište o tom, jakým způsobem naplňuje vaše odborová organizace
svou povinnost podle zákoníku práce - § 276 (6) Zástupci zaměstnanců
jsou povinni vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pra-
covištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání
se zaměstnavatelem. Zasílejte na: dedovska@volny.cz Děkujeme

MPSV omezí kvůli COVID-19
papírování. Lidé pobírající některé dávky
nebudou muset dokládat aktuální příjmy

budou navíc rovnou vydávat ozná-
mení nebo rozhodnutí ve věci.

Cílem těchto návrhů je mini-
malizovat potřebu osobního kon-
taktu se zaměstnavateli, zaměst-
nanci Úřadu práce ČR, případně
dalšími institucemi a snížit objem
zásilek, které doručuje Česká
pošta. Jedná se o mimořádnou
právní úpravu, která bude platná
pouze pro omezené časové ob-
dobí z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu. Tato opatření
nijak neovlivní podávání nových
žádostí a nesníží právní jistoty ža-
datelů nebo poživatelů dávek.

Lidé mohou komunikovat s ÚP
ČR jinak než osobně i v případě
žádostí o další dávky a podpory či
zprostředkování zaměstnání a za-
řazení do evidence uchazečů o za-
městnání.

Žádosti mohou zasílat elek-
tronicky prostřednictvím datové
schránky, e-mailem, poštou nebo
odevzdat do schránek umístěných
obvykle při vstupu na příslušné
kontaktní pracoviště ÚP ČR, pří-

padně na jiném viditelně ozna-
čeném místě.

Pokud klienti využijí možnost
podání e-mailem, není nutné, aby
měli zaručený elektronický pod-
pis. Přílohou takového emailu
může být sken/fotografie s dok-
ladovanou skutečností (např.
sken/fotografie žádosti o dávku
s podpisem). Pokud člověk touto
cestou požádá o jakoukoli pod-
poru/dávku vyplácenou Úřa-
dem práce ČR, je třeba do žádosti
uvést také telefonní a e-mailové
spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej
tak, v případě nutnosti, mohou
kontaktovat a předejít případným
nesrovnalostem. Aby úředníci
mohli ověřit totožnost žadatele,
event. s ním projednat doložení
dalších podkladů, je třeba reago-
vat na e-maily obdržené z Úřa-
du práce ČR či přijímat hovory
z příslušných kontaktních pracov-
išť ÚP ČR. Obvykle začínají čís-
licí 950 … Tyto přijaté hovory
nejsou zpoplatněné a nepřinesou
tedy klientům žádné výdaje. Další
praktické informace pro občany
jsou k dispozici na webových
stránkách Úřadu práce ČR -
www.uradprace.cz.

z tiskové zprávy ÚP ČR

přečetli jsme

Jak si počínat v čase koronaviru
Jaké mají v současné době zaměstnanci

možnosti a jak se bránit před tím, aby je zaměst-
navatelé třeba vyhodili z práce nebo jim dali
méně peněz, než musí. Právě o tom mluvili na
tiskové konferenci ve čtvrtek 26. března mini-
stryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová,
předseda ČNKOS Josef Středula, předseda
Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek a generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.
Videozáznam z tiskové konference:
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/ministerstvo-
prace-radi-zamestnancum-jak-si-pocinat-v-case-koronaviru-
40318198?seq_no=5&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_z
one_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_
medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Babiš má obavy, zda úřad práce zvládne
kurzarbeit rychle vyřídit

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) má obavy, zda úřady práce
dokážou žádosti firem o kurzarbeit rychle vyřizovat. Řekl to dnes
v České televizi. Přesná pravidla kurzarbeitu, tedy příspěvků od
státu na mzdy bude vláda schvalovat v pondělí. Ministryně práce
Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že její tým teď pracuje na
zjednodušení vyřizovacího procesu. ČTK už dřív řekla, že plánu-
je posílení úřadů práce a žádosti se budou vyřizovat elektronicky.

Babiš dnes řekl, že s poža-
davkem na zavedení kurzarbeitu
přišli odboráři a zaměstnavatelé.
Ministryně práce Maláčová a fi-
nancí Alena Schillerová (za
ANO) se s plánem prý ztotožni-
ly. "Já bych to dělal jinak, pro-
tože my dneska potřebujeme do-
stat peníze do firem rychle.
Mám určité obavy, jestli to úřed-
níci zvládnou, je tam určitá by-
rokracie," uvedl premiér.

Dodal, že doporučoval spíš
úlevy na odvodech a daních. "To
jsou věci, které by ty firmy
neměly platit. Vláda se nějakým
způsobem rozhodla pro ten
kurzarbeit. Doufejme, že se to
zadministruje, abychom měli
nějaký přehled, jaký to má
efekt," řekl Babiš.

Maláčová ČTK už dřív řekla,
že plánuje přesunout část úřed-
níků z ministerstva práce do
úřadů práce i do České správy
sociálního zabezpečení, kde by
měli pomoci s žádostmi o kurz-
arbeit či ošetřovné. Upozornila
na nápor statisíců žádostí.

O příspěvky na mzdy bude
možné žádat elektronicky přes
webový portál, který se napojí
na informační systém s agendou
zaměstnanosti.

"V tuhle chvíli pracujeme na
radikálním zjednodušení proce-
su (vyřizování), protože lze

očekávat obrovský nápor žá-
dostí o podporu. Potřebujeme,
aby systém byl tak jednoduchý,
abychom netrávili hodiny vy-
světlováním žadatelům," řekla
dnes v České televizi mini-
stryně.

Kurzarbeit obsahuje program
na podporu zaměstnanosti Anti-
virus, který připravilo minister-
stvo práce. Zahrnuje pět druhů
příspěvků na mzdy podle důvo-
du omezení výroby či služeb
kvůli šíření koronaviru. Stát by
měl uhradit firmám 50 až 80
procent vyplacených výdělků.
Návrh počítal s tím, že by se
částky stanovily z mediánové
mzdy. O podporu bude možné
žádat od dubna.
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/babis-ma-obavy-zda-urad-
prace-zvladne-kurzarbeit-rych-
le-vyridit/1872520

K pochybnostem pana pre-
miéra se vyjádřil odmítavě před-
seda našeho odborového svauu
Pavel Bednář: "Já zaměstnan-
cům úřadů práce věřím. Vždy
zvládli nové agendy, které na ně
politici převedli. Bude to těžké,
ale oni si s tím poradí. Jen pre-
miér od té doby, co vstoupil do
politiky, úřady práce dehones-
tuje."

Důležité upozornění na uzavření rekreačního
zařízení SMRK do odvolání

Vláda České republiky vyhlásila s ohledem na bezpečnost
občanů kvůli koronaviru od čtvrtka 12. března 2020 nouzový stav
a od 16. 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 za-
řízení 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

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-ma-obavy-zda-urad-prace-zvladne-kurzarbeit-rychle-vyridit/1872520
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-ma-obavy-zda-urad-prace-zvladne-kurzarbeit-rychle-vyridit/1872520
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-ma-obavy-zda-urad-prace-zvladne-kurzarbeit-rychle-vyridit/1872520
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-ma-obavy-zda-urad-prace-zvladne-kurzarbeit-rychle-vyridit/1872520
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poslední

Opatření zaměstnavatele na ochranu před koronavirem na krajském úřadu
Dnes se s vámi chci podělit o to, jaká opatření
učinil náš zaměstnavatel v souvislosti s novým ko-
ronavirem.
Musím nejprve říci, že zaměstnavatel zareagoval
na novou situaci velmi rychle. Ihned poté, co se
virus dostal do Evropy, došlo k rozšíření úklidu
prostor úřadu, a to jak početně během dne, tak

i co do kvality, kdy kromě běžných čisticích prostředků začaly být
používány i prostředky dezinfekční. Na chodby úřadu byly nain-
stalovány nádržky s dezinfekčním prostředkem na ruce. Nejprve
jich bylo umístěno pět, a to na místa, kde se shromažďuje nejvíce
osob, později byl jejich počet zdvojnásoben tak, aby byla pokryta
všechna patra úřadu a dále všechna více frekventovaná místa,
jako je matrika, sociální služba apod.

První opatření
Již 3. března bylo svoláno jed-

nání dotčených zaměstnanců
a odborové organizace s ředite-
lem úřadu, na základě kterého
byl dne 4. března vydán první
příkaz ředitele, kterým byla
uložena povinnost všem zaměst-
nancům, kteří se vracejí z rizi-
kových destinací (určeno Mini-
sterstvem zahraničních věcí
www.mzv.cz ke dni odjezdu na
pobyt či v průběhu pobytu) ještě
před odjezdem z destinace a po-
té nejpozději den před nástupem
do zaměstnání kontaktovat své-
ho vedoucího odboru a dohod-
nout se s ním na dalším postupu.
Obdobně musí postupovat za-
městnanci i v případě vracející-
ho se člena společné domácnos-
ti. Zaměstnancům také byla na
základě rozhodnutí ředitele kraj-
ského úřadu nařízena po dobu
inkubační doby, tj. 14 dní od ná-
vratu z rizikové destinace,
povinnost vždy zůstat doma, a to
přednostně v režimu home
office, který byl mimořádně sta-
noven na dobu 10 celých po so-
bě jdoucích pracovních dní, po-
kud však u daného zaměstnance
není možné práci z domova z ja-
kéhokoli důvodu vykonávat (typ
práce, technické podmínky
apod.), skončí v režimu překá-
žek v práci ze strany zaměstna-
vatele, a to na základě doložení
pobytu v rizikové destinaci pro-
kazatelným způsobem (poukaz,
letenka, účet, apod.). Dále bylo
tímto příkazem ředitele určeno,
že v případě, že se u zaměst-
nance při příjezdu z rizikové
destinace nebo během 14 denní
inkubační doby objeví příznaky

typické pro respirační onemoc-
nění (teplota, kašel, dušnost),
musí tento zaměstnanec bezod-
kladně informovat svého ošetřu-
jícího lékaře a postupovat dle je-
ho pokynů. Při nařízení karan-
tény musí postupovat zaměst-
nanci v souladu s pravidly ka-
rantény a v případě, že během
inkubační doby jakkoli onemoc-
ní, jedná se o překážku na straně
zaměstnance, a takoví zaměst-
nanci pak jsou povinni čerpat
nemocenskou, dovolenou nebo
zdravotní volno.

Pracovní skupiny
pro operativní postupy

Příkazem byla rovněž zřízena
pracovní skupina, která se
schází podle potřeby v pracovní
dny v 9,00 hodin k monitoringu
a vyhodnocení situace na kraj-
ském úřadě, a to doby, kdy stá-
vající epidemiologická situace
dle vyjádření orgánů státní sprá-
vy pomine. Vedoucím odborů
bylo příkazem nařízeno o příka-
zu informovat své přímé pod-
řízené, kteří se v době vyhlášení
tohoto preventivního opatření
zdržují v rizikové destinaci.

Dne 5. 3. 2020 byla zřízena
druhá pracovní skupina, která
mimo jiné centrálně zajišťuje
objednávání, nákup a distribuci
ochranných pomůcek.

Opatření k návratům
ze zahraničí

Dne 9. března byl vydán do-
datek k prvnímu příkazu, kterým
bylo v souvislosti s vyhlášením
Mimořádného opatření Mini-
sterstva zdravotnictví ČR ze dne
7. 3. 2020 nařizujícímu karan-
ténu po návratu z Italské repub-
liky aktualizováno preventivní
opatření ta, že na zaměstnance
krajského úřadu, vracející se
v období od 7. 3. 2020 z Italské

republiky, se home office či pře-
kážka v práci na straně zaměst-
navatele nevztahuje, neboť na
tyto zaměstnance se vztahuje
nařízení povinné karantény,
nicméně i tito zaměstnanci v ka-
ranténě, pokud to charakter je-
jich práce dovoluje, mohou po
dohodě s vedoucím odboru pra-
covat v režimu home office.

Dne 12. 3. 2020 pak byl vy-
dán pokyn, že všichni zaměst-
nanci přijíždějící z jakékoliv ze-
mě, na níž se dosud nevztahuje
karanténa, zůstávají 14 kalen-
dářních dnů od návratu vždy do-
ma a čerpají buď řádnou dovole-
nou, pracovní volno bez náhrady
platu s možností napracování
nebo další volno dle kolektivní
smlouvy nebo mohou být na
překážce v práci na straně za-
městnavatele.

Omezení fyzických kontaktů
Všichni zaměstnanci Středo-

českého kraje zařazení do kraj-
ského úřadu jsou povinni upřed-
nostnit v budově krajského úřa-
du vzájemnou telefonickou nebo
elektronickou komunikaci před
osobní. Byly zrušeny veškeré
zahraniční a tuzemské služební
cesty zaměstnanců, včetně již
schválených. Výjimkou byl vý-
kon kontrol vyplývajících ze
sjednaného druhu práce nebo z po-
pisu pracovního místa zaměst-
nance. Vedoucí odboru u těchto
zaměstnanců však museli ne-
prodleně konzultovat zajištění
bezpečnosti těchto zaměstnanců
s vedoucím Odboru bezpečnosti
a krizového řízení. Bylo také za-
kázáno pořádání jakýchkoli
akcí v budově krajského úřadu
s účastí veřejnosti (třetích osob).
Návštěvy pak od stejného dne mo-
hou vstupovat do budovy vý-
hradně vchodem „A“. Po zazna-
menání v evidenci návštěv je
navštívený zaměstnanec infor-
mován ostrahou, návštěvníka si
osobně vyzvedne a po celou
dobu pobytu v budově krajského
úřadu jej doprovází. Výše uve-
dená opatření platí až do jejich
odvolání.

Omezení úředních hodin
V souladu s usnesením vlády

ze dne 15. března 2020 č. 217
a usnesením Rady Středočes-
kého kraje č. 60-11/2020/RK ze
dne 16. března 2020, na jejichž
základě došlo ke změně rozsahu

úředních hodin na Krajském
úřadu Středočeského kraje, byl
dne 17. března vydán další pří-
kaz ředitele krajského úřadu,
který uložil v prvé řadě zajistit
činnosti krajského úřadu ve
dnech pondělí a středa v upra-
vených úředních hodinách, a to
vždy od 9.00 do 12.00 hodin,
a následně uložil tato opatření:

Vedoucí odborů byli povinni
určit a jednoznačně specifikovat
agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně za-
jišťován, a to zejména k zajiš-
tění chodu samosprávy a veřejné
správy a služeb samosprávy
a veřejné správy v nezbytně nut-
ném rozsahu. Vedoucí odborů
jsou povinni výkon těchto agend
zajistit a jejich stav průběžně
kontrolovat, kdy rovněž odpoví-
dají za zajištění klíčových pro-
cesů a služeb jimi řízených
odborů, a to zejména s ohledem
na dodržování zákonných lhůt,
předcházení případným sankcím
a vzniku škod. Vedoucí odborů
museli také určit zaměstnance,
jejichž přítomnost je nezbytná
k zajištění výše uvedených
agend. Agendy jiného charak-
teru se vykonávají pouze v tako-
vém rozsahu, který neohrozí
opatření nutná k ochraně zdraví
zaměstnanců, jak vyplývají
z usnesení vlády přijatých dne
15. března 2020.

S ohledem na doporučení
a požadavky vyplývající z usne-
sení vlády ze dne 15. března
2020 byly současně zrušeny až
do odvolání všechny kontroly na
obcích a městech. V souladu
s usnesením vlády jsou rovněž
do odvolání omezeny pokladní
hodiny jak pro veřejnost, tak pro
zaměstnance Středočeského kra-
je zařazené do Krajského úřadu,
a to stejně jako hodiny úřední,
tedy na pondělí a středu vždy
od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Omezen byl i provoz podatelny,
a to od pondělí do čtvrtka vždy
od 9.00 do 12.00 hodin.
Na pracovišti pouze minimální

počet pracovníků
Vedoucí odborů v současné

době odpovídají za to, že na pra-
covišti bude vždy pouze mini-
mální počet zaměstnanců po-
třebných k zajištění nezbytných
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agend a jsou povinni vždy do pát-
ku do 14.00 hodin zaslat řediteli
krajského úřadu a zástupcům
ředitele formou e-mailu seznam,
z něhož bude patrné, ve které
dny budou vedoucí odborů a ve-
doucí oddělení v zaměstnání v ná-
sledujícím týdnu přítomni, pří-
padně jmenovitě uvést, kdo je
bude ve dnech jejich nepřítom-
nosti zastupovat. Součástí uvede-
ného seznamu je vždy též kon-
taktní mobilní telefon na pří-
slušné osoby.

Home office
Vedoucím odborů byla taktéž

uložena povinnost minimalizo-
vat počty zaměstnanců přítom-
ných na pracovišti, kdy vedoucí
odborů byli povinni projednat
s podřízenými zaměstnanci mož-
nost práce z domova (home of-
fice) a následně jim ve spoluprá-
ci s oddělením řízení lidských

zdrojů odboru legislativně práv-
ního a krajského živnostenského
úřadu právní náležitosti souvise-
jící s prací z domova zajistit.
Vedoucí odborů jsou odpovědni
za přidělování a kontrolu práce
z domova i za určení počtu dnů,
v nichž zaměstnanci práci z do-
mova vykonávají a kdy mají bez
ohledu na určené dny práce z do-
mova právo požadovat přítom-
nost zaměstnance na pracovišti.

Zaměstnanci vykonávající prá-
ci z domova jsou povinni komu-
nikovat prioritně přes online do-
stupný komunikátor MS Teams,
webové e-mailové rozhraní a mo-
bilní telefony. Zaměstnanci,
s nimiž byla uzavřena dohoda
o výkonu práce z domova, jsou
povinni se ve dnech, v nichž je
jim práce z domova umožněna,
zdržovat doma a být zde dosa-
žitelní.

V současné době pak také
všichni zaměstnanci přijíždějící

ze země v zahraničí, která byla
usnesením vlády o vyhlášení
nouzového stavu označena jako
riziková, zůstávají 14 dní od
návratu vždy doma, buď na tzv.
home office nebo na překážkách
na straně zaměstnavatele. Postup
vůči zaměstnancům přijíždě-
jícím z ostatních zemí je vyhod-
nocen vždy individuálně podle
aktuální situace.

Byla také zrušena všechna
školení zaměstnanců a byla
pozastavena všechna výběrová
řízení a nová se nevyhlašují.
Přítomným úředníkům se byť
jen v omezeném počtu poskytují
ochranné prostředky, ale je jich
stále velký nedostatek. No,
musíme si pomoci i sami.

Na našem oddělení přestupků
jsme v současné době, již od
vyhlášení příkazu, všichni, vy-
jma vedoucího oddělení, na home
office. Komunikujeme přes MS
Teams, e-mail či mobilní tele-

fony, které nám zaslal vedoucí
k dispozici. Práci dostáváme při-
dělenu elektronicky a elektro-
nicky ji i odvádíme. Vzhledem
ke změnám v doručování nyní
vypravujeme pouze ty výstupy,
které jsou doručovány výhradně
elektronickou formou – datovou
schránkou, e-mailem. Ostatní
výstupy, ty co budou oznamo-
vány (doručovány) v písemné
podobě, budou vypraveny po
návratu do zaměstnání. Vše fun-
guje dobře. Myslím, že tato
potřeba bezkontaktní spolupráce
a práce z domova může pomoci
v zavádění home office i u těch
zaměstnavatelů, kde se tomu do-
posud bránili. Tak si držme palce
v těchto těžkých dobách, buď-
me zodpovědní a ohleduplní
a hlavně zdraví.

Dana Laštovičková
předsedkyně ZO OSSOO

při Krajském úřadu
Středočeského kraje

§ ODPOVÍDÁME §

Dotazy k pracovněprávní problematice
a služebnímu poměru zasílejte

na email dedovska@volny .
Odpovědi na dotazy zveřejňujeme bez uvedení

údajů o tazateli.

Je třeba, aby se odborová organizace zajímala
o to, jaká opatření na úseku ochrany zdraví

zaměstnanců zaměstnavatel činí
Na našem pracovišti byla přijata potřebná opatření k ochraně

zdraví zaměstnanců v současné epidemiologické situaci, můj
dotaz se tedy nevztahuje ke konkrétní situaci. Zajímá mne, zda
pokud nyní nejsou na pracovišti přijata opatření a např. není
k dispozici dezinfekce na ruce, není během dne prováděna dezin-
fekce klik a madel, nejsou zajištěny jednorázové papírové
ručníky na sociálním zařízení, bezdotykové dávkovače mýdla,
větrání prostor apod., mohou zaměstnanci odmítnout v takových
podmínkách pracovat a vrátit se do práce až po zajištění potřeb-
ného vybavení? Jde mi o postup, který by zaměstnanci měli do-
držet, aby nebyli posléze obviněni za svévolného rozhodnutí
nepracovat.

Podobné dotazy jsem dostávala
již minulý týden, hlavně v souvis-
losti s tím, že zaměstnavatel ne-
sehnal roušky. To je složité. Sa-
mozřejmě zákoník práce ukládá
zaměstnavateli povinnost pečovat
o bezpečnost a ochranu zdraví
a k tomu účelu provádět prevenci
rizik a na jejím základě přijímat
potřebná opatření. Zaměstnanci
pak dává možnost odmítnout
výkon práce, o níž má důvodně za
to, že bezprostředně a závažným
způsobem ohrožuje jeho život
nebo zdraví, popřípadě život nebo
zdraví jiných fyzických osob a že

statkem), že odmítnu práci, tak
s tím nesouhlasím.

Vždy říkám, že zákoník práce
(byť to výslovně neuvádí) počítá
s určitou mírou loajality zaměst-
nance k zaměstnavateli. Pandemie
způsobená virem SARS-CoV-2,
který způsobuje nemoc Covid-19
propukla tak nečekaně a náhle, že
na ni nikdo nebyl připraven. Jak
jsme viděli, ani zdravotníci ne-
čekali takovou situaci, a proto vy-
čítat zaměstnavateli, že neměl
dostatek OOPP nebo neměl řádně
vybavené sanitární zařízení, ne-
jde. To skutečně nikdo nečekal.

Nakonec jsme to viděli minulý
týden, v obchodech prodavačky ta-
ké neřekly „Nemáme roušky, jde-
me domů a zavřeme.“ Pracovaly

za ztížených podmínek, některé si
roušky ušily samy, ale pracovaly.
Protože kdyby všichni zaměst-
nanci si řekli, že budou pracovat
jen za podmínky, že zaměstnava-
tel sežene dezinfekci, tak už tu byl
minulý týden totální kolaps.

Závěrem jen připomínám, že
již 27. února 2020 jsme na we-
bových stránkách ČMKOS dávali
návod, jakým způsobem by se
měla ubírat ochrana zdraví za-
městnanců v době pandemie.
Proto tam, kde působí odborová
organizace, je třeba, aby se zají-
mala o to, jaká opatření na úseku
ochrany zdraví zaměstnanců za-
městnavatel přijímá a co pro zdra-
ví zaměstnanců dělá.

JUDr. Eva Dandová, ČMKOS

takové odmítnutí není možné po-
suzovat jako nesplnění povinnos-
ti zaměstnance.

Zaměstnavatel proto musí
provádět prevenci rizik na svém
pracovišti a podle toho přijímat
opatření. Žádný zákon mu ale
nestanoví, že musí vybavit svá
sanitární zařízení bezdotykovými
dávkovači mýdla nebo osoušeči
rukou, to vše jsou pouze do-
poručení. Je jasné, že v oblasti
BOZP musí zaměstnavatel pro-
vádět pro zaměstnance maximum
možného, zejména v této době,
ale tvrdit, že když zaměstnavatel
nesehnal dezinfekci rukou (pro-
tože není nikde k sehnání a i lé-
kaři se potýkají s jejím nedo-

Opatření zaměstnavatele na ochranu před koronavirem na krajském úřadu
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Jak prožít home office a soutěž "Můj home office"
V České agentuře pro standardizaci vzhle-

dem k vyhlášení nouzového stavu téměř 90 %
zaměstnanců pracuje v režimu home office,
což inspirovalo předsedu zdejší odborové
organizace Pavla Vojíka k rozeslání následu-
jícího vzkazu prostřednictvím e-mailu.
„Vážené kolegyně a vážení kolegové,
většina z vás, kterým to náplň práce umožňuje, už využívá tzv. home
office. Pro většinu z vás se jedná o novinku, a proto mi dovolte
připomenout vám slasti i strasti tohoto způsobu práce.
Výhody home office
- první výhodu ocení zejména ženy, které ušetří čas normálně

strávený zušlechťováním svého zevnějšku. Rovněž úspora za
omezené používání kosmetických přípravků nebude zanedbatelná;

- úspora času a peněz potřebných k dojíždění - jak často můžete být
v práci za 2 minuty od doby, co vstanete;

- nemusíte ztrácet čas přemýšlením, co si vezmete na sebe - když
máte home office, tak si dresscode určujete sami a nikoho nepo-
horšíte tím, když budete v teplácích či pyžamu (pozor si dejte jen
v situacích, kdy používáte Skype, asi byste nechtěli překvapit kole-
gy na Skypu ve 14 hodin vaším oblíbeným pyžamem po babičce či
dědovi, a proto omezte videa během Skypování na minimum).

Nevýhody home office
- neproberete děj včerejšího pořadu se svými kolegy tak, jak jste

zvyklí, ale dělejte si tedy poznámky a ty nejzásadnější zvraty
v Ordinaci, Modrém kódu, či (nedej bože) Výměně manželek,
proberte, až se zase uvidíte. Pánové to mají jednodušší v tom, že je
většina sportovních událostí zrušena, a tak nemají moc dojmů ke
sdílení (a k pořadům pro dámy viz výše se stejně nikdo nepřizná, že);

- je obtížné dodržovat naučený denní rytmus - znáte to, nemusíte vo-
zit děti, neujede vám autobus, proto se snažte dodržovat vaši pra-
covní rutinu a třeba i včetně stále populárnějších kávových
dýchánků, jen místo kolegů se bavte s rodinou (budete se divit, co
všechno se dozvíte);

- ne všechno funguje, jak jste zvyklí - například tiskárna nebude fun-
govat tak jako v práci. Místo lamentování, že ji vážně potřebujete,
se zkuste zamyslet, jak své pracovní návyky upravit tak, abyste ji
potřebovali co nejméně.

Potencionální problémy s výpočetní technikou a jejich řešení či
předcházení těmto problémům
- počítač hlásí žádné připojení - zkontrolujte, zda vám domácí maz-

líček či nudící se dítko nepřerušili či nepoškodili internetový kabel
(zvláštní pozornost věnujte dětem, které zrovna mají domácí hodinu
výtvarné výchovy nebo domácích prací);

- snažte se držet s jídlem a pitím
dále od počítačů - jsem si vě-
dom to, že někteří máte doma
zapůjčené zařízení, se kterým
interiérový designér zrovna ne-
počítal, nicméně polévka či ká-
va klávesnici opravdu nesvědčí;

- dlouho vám nikdo nevolal? - ne-
propadejte zoufalství a zkon-
trolujte, zda jste nezapomněli
vypnout tichý režim na telefonu
nebo jste ho jen nezapomněli
nabít;

- v neposlední řadě musím
připomenout, že ani desinfekční roztoky elektronice moc nesvědčí.
Chápu vaše obavy, ale pokud budete telefon, notebook či klávesni-
ci "leštit" každých 10 minut Sanytolem, nepomůže to nikomu. Zde
platí všeho „s mírou“ (a tím nemyslím, abyste si k tomu volali Míru
Škopa z oddělení elektro, asi by nebyl moc rád);
Tuto zprávu berte prosím jako odlehčení v této nepříjemné situaci

a zkuste si maximálně užít tu možnost, že i když pracujete, pořád
můžete být s těmi, na kterých vám opravdu záleží.

Vím, že všichni děláme, co je v našich silách, abychom tuto situaci
co nejrychleji překonali. Snažte se být, prosím, co nejvíce ohleduplní
a pomáhejte ostatním, jak jen to jde. Táhněme za jeden provaz!
Situace je jaká je, ale s úsměvem jde všechno líp.

Ing. Pavel Vojík
předseda ZO OSSOO při České agentuře pro standardizaci

Vynucená forma práce z do-
mova se stala inspirací k vyhlá-
šení soutěže "Můj home office",
kterou pořádá pro zaměstnance
základní odborová organizace
při České agentuře pro standar-
dizaci ve spolupráci s generál-
ním ředitelem agentury. Pořada-
telé vyzývají podělit se prostřed-
nictvím fotografie o to, jak vypa-
dá home office jednotlivých za-
městnanců agentury. Soutěž má
svoji emailovou schránku, kam
jsou fotografie zasílány.

Po skončení karantény porota
složená ze zástupců odborové or-
ganizace a vedení agentury vy-
bere nejlepší fotku a výherci
bude osobně předána sladká od-
měna. Předání proběhne v nej-
bližším možném termínu po
ukončení mimořádných opatře-
ní, k čemuž pořadatelé dodávají:
„… takže noste roušky, myjte si
ruce a vůbec, chovejte se zod-
povědně, ať to máme co nejdříve
za sebou.“

-dě-

Soutěž "Můj home office"

Městský úřad Frýdlant nad
Ostravicí podobně jako i jinde
výrazně omezil úřední hodiny
pro veřejnost a přijal opatření
k ochraně zdraví obyvatel a pra-
covníků úřadu. Žadatelé si mo-
hou vyřídit v tříhodinových úřed-
ních hodinách 2x v týdnu pouze
neodkladné záležitosti a to pou-
ze po předchozí telefonické do-
hodě s jednotlivými referenty
daného odboru. Do budovy jsou
vpouštěni pouze lidé s ochra-
nou nosu a úst a jsou na recepci

V Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí podle § 208 zákoníku práce
úřadu vyzvednuti příslušnými
referenty.

S cílem omezit šíření koro-
naviru byl ve spolupráci s od-
borovou organizací přijat dopl-
něk pracovního řádu. Ten umož-
ňuje, že početně na dvě skupiny
rozdělení zaměstnanci zůstávají
pro překážku na straně zaměst-
navatele podle § 208 zákoníku
práce v době současné epidemie
částečně doma a na doporučení
vedení úřadu se věnují prohlu-
bování znalostí právních před-
pisů a metodických pokynů sou-
visejících s jejich pracovní ná-
plní, a to při náhradě platu ve
výši průměrného výdělku.

V současné době tak jsou za-
městnanci jeden týden na pra-
covišti tři dny a dva dny jsou do-
ma, druhý týden pak jsou na pra-
covišti dva dny a tři dny doma.
Zaměstnanci tak mohou výrazně
plnit požadavky omezeného po-
hybu ve veřejném prostoru
a současně i rodičům tak byla
ulehčeno v péči o děti při zav-
řených školských zařízeních a ne-
museli zůstat úplně doma a po-
bírat ošetřovné. Důvodem zvo-
lené formy, překážky na straně
zaměstnavatele podle §208
zákoníku práce a ne práce z do-
mova, je obecná nevyjasněnost
podmínek práce z domova pře-

devším v souvislosti s bezpeč-
ností práce. V úvaze je při delším
období nutnosti omezit volný
pohyb osob nařízení týdnu dovo-
lené, když tomu je nakloněna
odborová organizace. Podle vy-
jádření předsedkyně odborové
organizace při Městském úřadu
Frýdlant nad Ostravicí Elišky
Kamlerové zaměstnanci počítají
s tím, že po návratu do standard-
ního provozu na ně čeká nával
práce a asi i nějaké hodiny strá-
vené v úřadu navíc, ale vzhle-
dem k tomu, že jde o dobrý pra-
covní kolektiv, to nebude prob-
lém.

-dě-

Předseda Pavel Vojík
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Nejen zdravotní personál, ale i další miliony lidí potřebují lepší pra-
covní podmínky v boji s Covid-19
25. březen 2020

Ve chvíli, kdy je svět uprostřed globální zdravotní krize způsobené
virem Covid-19, miliony pracovníků ve veřejných službách jsou v první
linii pohotovosti a riskují své životy, aby zajistili naši bezpečnost.
Zdravotní personál, který zahrnuje doktory, sestry, laboratorní techniky,
pečovatele, zaměstnance nemocničních kantýn a mnoho dalších, nese

obrovskou tíhu to-
hoto hrozného boje
a jsou vystaveni
kontaminaci, pra-
covnímu vyčerpání
a psychickému tla-
ku. Musíme rovněž
uznat práci mnoha
dalších profesio-

nálů ve veřejných službách, kteří neúnavně pokračují v poskytování zá-
kladních veřejných služeb, aby zajistili funkčnost nemocnic a bezpečí
nás všech. Pokračující poskytování dodávek pitné vody a energií umož-
ňuje lidem mýt se, pít a vařit, vytápět své domovy, pracovat na dálku
a udržovat kontakt se svými blízkými v období karantény.

V této těžké době jsou ochranné prvky jako jsou masky, rukavice
a další vybavení, nedostatkovým zbožím a je nutné s nimi šetřit.
Pracovníci v oblasti zpracování odpadů a úklidových prací, kteří jsou
výrazně ohroženi kontaminací i za normálních okolností, se v této době
vystavují ještě většímu nebezpečí, když se snaží udržet veřejná pros-
tranství čistá. V takové situaci musí municipality podniknout přísnější
ochranná opatření a zajistit dostatečné ochranné pomůcky pro popeláře
a možnost se neustále i během práce umýt a dezinfikovat. S tím, jak dra-
maticky přibývá mrtvých, obecné pohřební ústavy mají těžký úkol
v pohřbívání případně kremaci těl s důstojností a za přítomnosti rodin
tak, aby udrželi veřejnost v bezpečí před nákazou.

Požárníci a pracovníci záchranné služby jsou často těmi prvními při
zacházení s nakaženými pacienty v kritickém stavu a odvážejí je do
nemocnic. Ačkoliv jsou zvyklí na boj s mimořádnými situacemi, ohněm
a jinými pohromami, jejich vlastní ochranné pomůcky nejsou vždy
dostatečné na to, aby ochránili sami sebe. Sociální služby, pečovatelské
služby a péče o zdravotně postižené hrají klíčovou roli při podpoře těch
nejzranitelnějších v této těžké době. PSI vyzývá vlády na místní i národ-
ní úrovni, aby naslouchali pracovníkům ve veřejných službách a jejich
odborům při tlumočení jejich legitimních potřeb pro garanci efektivních
a bezpečných služeb pro všechny v době bezprecedentní krize. Při tak-
to extrémních podmínkách je to zcela klíčové pro poražení této pan-
demie.

Pavol Mokoš

Firmy čelí tlaku, aby kvůli koronaviru
nevyplácely dividendy

Firmy prakticky v celém světě čelí tlaku, aby kvůli koronaviru
preventivně nevyplácely dividendy. Ve Francii o to státní podniky
žádá vláda, doporučení zdržet se jejich výplaty vydávají i cen-
trální banky a bankovní asociace, některé podniky k tomu pak
tlačí ekonomická nutnost a potřeba udržet si dostatečný kapitál
pro časy očekávané hospodářské recese.

"Požádáme společnosti, ve kte-
rých má stát podíl, včetně menši-
nového, aby nevyplácely divi-
dendy, nebo alespoň ne jednotliv-
cům," řekla dnes v televizi CNews
TV francouzská ministryně práce
Muriel Pénicaudová. Francouz-
ská vláda má podíly v mnoha fir-
mách, včetně automobilky Renault
a energetických společností, jako
je EDF a Engie.

Některé francouzské firmy už
zrušení výplaty dividend oznámi-
ly. Je mezi nimi například vý-
robce letecké techniky Airbus či
výrobce leteckých motorů a další-
ho vybavení pro letadla Safran.

Aby nevyplácely dividendy
a neprováděly ani odkupy vlast-
ních akcií, vyzvala ve čtvrtečním
dopise banky Evropská bankovní
federace (EBF), jejímž členem je
i Česká bankovní asociace
(ČBA). "EBF se domnívá, že
v roce 2020 by banky zapsané na
burze neměly vyplácet dividendy
ani provádět odkupy akcií, aby
byla zachována maximální
ochrana kapitálu. O dividendové
politice a jakémkoli rozdělování
peněz budou bankovní rady
rozhodovat na konci roku," uved-
la EBF v dopise Evropské cen-
trální bance (ECB) ze čtvrtečního
večera.

V minulých dnech proběhla
informace doplněná fotografie-
mi front lidí před finančními
úřady. Ani posunutý termín
povinnosti podat daňové při-
znání z příjmu, možnost poslat
daňové přiznání klasickou poš-
tou či prostřednictvím datové
schránky a ani obavy z nebez-
pečného viru nezabránily ne-
smyslným frontám. Zarážející na
tom je, že elektronické možnosti,
které v současné těžké době
jsou neocenitelné, zrovna v tom-
to směru nejsou plně využívány.
Doslova ví bůh, proč nemá kaž-
dý pro komunikaci s veřejnou
správou datovou schránku. Já jí
používám od počátku, co „da-
tovky“ existují. Nemusím chodit

na poštu ani do front k podatel-
nám! Neriskuji, že mi po uply-
nutí uložení na poště dopis
skončí ve schránce, do které se
může vloupat kdokoli. To, že ně-
co přistálo ve schránce, se
dozvím, ať jsem kdekoli, zprávou
SMS na telefon a i v elektronické
poště. Přístup do mé datové
schránky prostřednictvím mých
přihlašovacích údajů má i rodin-
ný příslušník aniž jsem musela
s ním běžet na poštu, abych mu
nechala udělat průkaz příjemce
pro přebírání klasické pošty. A to
vše zdarma a bez starosti, zda
mě neminulo nějaké důležité sdě-
lení ze strany státní či veřejné
správy.

-dě-

přečetli jsme

Dnes vystoupila s výzvou k obe-
zřetnosti směrem k evropským
bankám také Evropská centrální
banka (ECB). "Banky by měly být
při rozhodování o dividendách
opatrné a měly by předem zvažo-
vat rizika, aby se vyhnuly situaci,
kdy vzroste potřeba kapitálu,"
uvedla mluvčí ECB. Doporučení
místním bankám zadržet divi-
dendy vzápětí vydala také nizo-
zemská centrální banka.

Rozhodnutí nevyplatit dividen-
du, ačkoli si ji vyplatit dovolit
může, už dříve oznámila španěl-
ská Banco Santander. Z bank pů-
sobících na českém trhu se mi-
nulý týden ke stejnému kroku
odhodlala Moneta Money Bank.

Že se české banky, pojišťovny
a penzijní společnosti zdrží ja-
kékoli výplaty dividend či jiných
kroků, které by mohly ohrozit je-
jich odolnost, očekává podle
svého sdělení i Česká národní
banka (ČNB). Podobné oče-
kávání ve čtvrtek vyjádřil i polský
finanční regulátor KNF.
https://www.ceskenoviny.cz/zpra
vy/firmy-celi-tlaku-aby-kvuli-ko-
ronaviru-nevyplacely-divi-
dendy/1872353

Zbytečné fronty

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-celi-tlaku-aby-kvuli-koronaviru-nevyplacely-dividendy/1872353
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-celi-tlaku-aby-kvuli-koronaviru-nevyplacely-dividendy/1872353
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Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance

I Zaměstnanci byla 
nařízena karanténa 

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance

- za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV*
od 15. kal. dne – nemocenské
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům 
plně uhrazena. 

II Zaměstnanec byl 
z důvodu onemocnění 
uznán dočasně práce 
neschopným

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* 
od 15. kal. dne - nemocenské

III Zaměstnanec musí 
pečovat o dítě mladší 
10 let z důvodu zavření 
školského zařízení

§ 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP  
– důležitá osobní překážka v práci 
na straně zaměstnance

Podle mimořádného zákona přísluší ošetřovné po celou dobu 
zavření příslušného školského zařízení

IV Zaměstnanec musí 
pečovat  z důvodu zavření 
školského zařízení o dítě 
ve věku od 10 do 13 let 
nebo o nezaopatřené dítě 
od 13 let alespoň v I. stupni 
závislosti

§ 199 ZP – nepojmenovaná jiná 
důležitá osobní překážka v práci 
na straně zaměstnance

Podle mimořádného zákona přísluší ošetřovné po celou dobu 
zavření příslušného školského zařízení

V Nepřidělování práce 
zbylým zaměstnan- 
cům z důvodu 
nepřítomnosti většího 
počtu zaměstnanců (např. 
z důvodu karantény, DPN, 
péče o dítě)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 80 % vyplacené 
náhrady mzdy.

VI Nepřidělování práce 
v důsledku výpadku 
vstupů (dodávky  
surovin, služeb,  
součástek, podkladů)

§ 207 písm. a) ZP – překážka 
v práci na straně zaměstnavatele 
(prostoj)

náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV*

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 50 % vyplacené 
náhrady mzdy.

VII Dočasné uzavření nebo 
omezení provozu  
v důsledku mimořádných 
opatření učiněných 
orgánem ochrany 
veřejného zdraví - 
MZdr, KHS  
(např. situace Uničov)

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance (karanténa – § 167 
ZNP, § 347 odst. 4 ZP)

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 %  RPV** 
od 15. kal. dne – nemocenské

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům 
plně uhrazena.

VIII Dočasné uzavření nebo 
omezení provozu (např. 
obchody s oblečením, 
restaurace, posilovny) v 
důsledku mimořádných 
opatření podle usnesení 
vlády na základě 
krizového zákona a 
mimořádných opatření 
Ministerstva zdravotnictví 
na základě zákona o 
ochraně veřejného zdraví

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele, 
nemůže-li zaměstnavatel 
přidělovat sjednanou práci

ALE: je-li omezena poptávka /od-
byt a zároveň je uzavřena dohoda 
s odborovou organizací, případně 
vydán vnitřní předpis, lze uplatnit 
částečnou nezaměstnanost  
- § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
„Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 80 % vyplacené 
náhrady mzdy.

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 50 % vyplacené 
náhrady mzdy.

IX Dočasné uzavření 
nebo omezení 
provozu v důsledku 
omezení poptávky po 
poskytovaných službách 
nebo omezení odbytu  
výrobků

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele

ALE: v případě dohody 
s odborovou organizací, 
případně na základě vnitřního 
předpisu lze uplatnit částečnou 
nezaměstnanost - § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
„Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 80 % vyplacené 
náhrady mzdy.

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
“Antivirus“ bude zaměstnavatelům uhrazeno 50 % vyplacené 
náhrady mzdy.

X Zaměstnanec může 
vykonávat práci z domova

§ 317 ZP - je-li to s ohledem 
na povahu vykonávané práce 
možné, lze se ve výše uvedených 
situacích dohodnout na výkonu 
práce z domova (ne v případě 
dočasné pracovní neschopnosti)

mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani 
dávka nepřísluší) 

Konat práci z domova je možné i v karanténě, nebrání-li 
tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou dodržena všechna 
stanovená omezení. 

* PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný  
 průměrný výdělek zaměstnance
** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující  
 nařízení karantény doručený příslušné OSSZ
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Situace Řešení z pohledu pracovního práva

I Manžel/partner se nakazil  
COVID-19, takže mám nárok  
na pracovní volno z důvodu 
ošetřování. 
 
→ POLOPRAVDA

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno z důvodu ošetřování nemocného manže-
la/partnera, se kterým žije ve společné domácnosti a jehož zdravotní stav vyžaduje  
nezbytné ošetřování jinou osobou, pak mu přísluší dávka - ošetřovné. Při lehčím prů-
běhu nemoci však nemusí být ošetřování nezbytné. O potřebě ošetřování rozhodne 
ošetřující lékař manžela/partnera. V této situaci je navíc pravděpodobné, že u takového 
zaměstnance bude rozhodnuto o nařízení karantény, tudíž zaměstnavatel bude muset 
omluvit jeho nepřítomnost v práci z tohoto důvodu a poskytnout mu náhradu mzdy/
platu ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

II Žiji v domácnosti se seniorem, 
takže mám nárok zůstat doma, 
abych jej neohrozil.  
 
→ POLOPRAVDA

Zaměstnanec nemá automaticky nárok na „preventivní volno“. V této situaci  
je však  vhodné, aby zaměstnavatel vyšel zaměstnanci vstříc a dohodl se s ním na 
výkonu práce z domova, pokud je to možné. Mohou se také dohodnout na čerpání 
dovolené nebo na přesunu v harmonogramu rozvržení směn. Na žádost zaměstnan-
ce  může zaměstnavatel poskytnout neplacené pracovní volno.

III Zaměstnanec není povinen 
nosit roušku na pracovišti. 
 
→ POLOPRAVDA/MÝTUS

V současné době jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýcha-
cích cest na všech místech kromě svého bydliště. Usnesení vlády tedy přikazuje, aby  
občan ochranný prostředek užíval i v práci, pokud je to slučitelné s výkonem  
daného druhu práce, jinak musí zaměstnavatel zajistit ochranu zdraví zaměst-
nance jinými opatřeními. 

IV Nemůžu odmítnout výkon  
práce, když je ohroženo  
moje zdraví a život. 
 
→ POLOPRAVDA

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bez-
prostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě ži-
vot nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 
nesplnění povinnosti zaměstnance. Když by byla práce odmítnuta za splnění všech 
třech kritérií, byla by posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přimě-
řenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon nepo-
skytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově.

V Zaměstnavatel se mnou chce 
rozvázat pracovní poměr  
dohodou, neboť je na základě 
mimořádných opatření vlády 
uzavřena provozovna, kde pra-
cuji. Tvrdí, že rozvázat dohodou 
pracovní poměr musím a že  
to pro mě bude výhodnější. 
 
→ MÝTUS

Je třeba zdůraznit, že zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního 
poměru uzavřít. Takové „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodně. Při uza-
vření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná 
o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/
platu ve výši průměrného výdělku. Při rozvázání pracovního poměru bez uvedení 
závažného důvodu je uchazeči o zaměstnání (v evidenci Úřadu práce ČR) vypláce-
na podpora v nezaměstnanosti v redukované výši. Situaci, kdy je provozovna dočas-
ně uzavřena, lze řešit za pomoci některých opatření vlády, přičemž pracovní poměr  
zůstane zachován.

VI Zaměstnavatel mi může určit 
čerpání dovolené  
„ze dne na den“.  
 
→ MÝTUS

Dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel, avšak musí vždy za-
městnanci písemně oznámit konkrétní dobu čerpání minimálně 14 dní předem. 
Bez dohody se zaměstnancem tak nemůže dovolenou nařídit „ze dne na den“.

VII Pokud pro mě zaměstnavatel 
nemá práci, může mi snížit  
náhradu mzdy na 60 %  
průměrného výdělku. 
 
→ POLOPRAVDA

Pouze, pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu 
týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků 
nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, může náhrada mzdy 
činit (nejméně) 60 % průměrného výdělku zaměstnance, avšak zaměstnavatel tak 
může učinit pouze po dohodě s odborovou organizací. V případě, že u něj nepůsobí, 
lze dohodu nahradit vnitřním předpisem. Nelze tak učinit se zpětnou účinností.

VIII Zaměstnavatel mi dává výpověď 
pro nadbytečnost a tvrdí, že ne-
mám nárok na odstupné, neboť 
jsme v mimořádné situaci. 
 
→ MÝTUS

Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí z důvodu 
nadbytečnosti [§ 52 písm. c) zákoníku práce], přísluší odstupné za podmínek stano-
vených § 67 zákoníku práce, a to bez ohledu na mimořádnou situaci, ve které se nyní 
nacházíme.

IX Zaměstnavatel mi může  
jednostranně snížit mzdu. 
 
→ POLOPRAVDA

Ano, pokud je mzda zaměstnance určována mzdovým výměrem, její výše 
může být změněna rozhodnutím zaměstnavatele, ale důvod musí spočívat ve 
vykonávané práci. Ke změně výše mzdy nemůže dojít zpětně, o výši mzdy 
musí být zaměstnanec informován před započetím práce. Odlišná situace by 
byla v případě, že by mzda byla sjednána v pracovní, kolektivní či jiné smlouvě; 
ke změně výše mzdy by pak mohlo dojít pouze na základě dohody obou stran 
příslušné smlouvy. 

X Když mi byla nařízena  
karanténa, tak se nemohu  
domluvit se zaměstnavatelem 
na výkonu práce z domova. 
 
→ MÝTUS

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení  
a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl 
na práci z domova. V takovém případě zaměstnanci přísluší mzda, nikoliv náhrada 
mzdy nebo nemocenské poskytované při karanténě.
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