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Doporučení Odborového svazu státních orgánů a organizací k situaci související 
s koronavirem. 

 

V souvislosti s množícími se dotazy ohledně situace pandemie koronavirus, OSSOO souhlasí 
s opatřeními, která Rada bezpečnosti státu a Vláda ČR průběžně činí. 

Odborovým organizacím doporučujeme aktivně vstoupit do jednání se zaměstnavatelem, za účelem 
vytvoření příznivých podmínek, které by neohrožovaly nebo minimálně ohrožovaly zaměstnance, 
zejména ve styku s veřejností. (dezinfekční prostředky, roušky, střídání zaměstnanců apod.).  

Zaměstnavatelé by si měli zkontrolovat, v jakém stavu se nacházejí jejich hygienická zařízení a jestli 
zaměstnancům poskytují dostatečné množství mýdla, dezinfekčních prostředků a ručníků. Hlavní 
zásadou prevence v době pandemie je totiž hygiena rukou. Dostatečné množství vody na pracovišti 
je pak samozřejmostí.  

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst.1 zákoníku 
práce), a to obzvláště za stávající situace. 

Pokud si zaměstnavatel tuto povinnost neplní, jedná se o jinou překážku v práci na straně 
zaměstnavatele (§ 208 ZP), s náhradou platu ve výši 100%. 

Ve stávající situaci doporučujeme otázku konkrétních povinností zaměstnavatele ve vztahu 
k zaměstnancům konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí. 

V této situaci je nezbytné apelovat i na všechny odborové funkcionáře. Podle § 322 ZP mají 
odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP a prověřovat, jak zaměstnavatel 
plní své povinnosti na tomto úseku. Toto právo však není jen pouhé právo, ale je to přímo povinnost 
odborové organizace vůči zaměstnancům. Posláním odborové organizace je chránit oprávněné 
zájmy zaměstnanců a v době pandemie musí být oprávněným zájmem zaměstnanců zajistit u 
zaměstnavatele co nejlepší hygienické podmínky, a ty soustavně kontrolovat a prověřovat. 

Kde je to možné, doporučujeme dojednat se zaměstnavatelem možnost výkonu práce z domova. 
Využití institutu práce z domova je velice dobrým řešením, zaměstnanec se nemusí dopravovat do 
práce hromadnými prostředky a jeho riziko nákazy je sníženo. Práce z domova však není možná, s 
ohledem na druh jimi vykonávané práce, u všech zaměstnanců.  

Lze využít i některou za dalších možností, např. tam, kde zaměstnanci přicházejí do styku 
s veřejností lze využít častějšího střídání zaměstnanců na exponovaných pracovištích, možnost 
zkrácení pracovní doby bez snížení platu, zavedení pracovní pohotovosti v místě bydliště apod. 
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Každá odborová organizace by měla využít svého práva kontroly BOZP podle § 322 ZP a prověřit   
v této nelehké době u zaměstnavatele úroveň hygienických podmínek, včetně zásobování vodou, 
mýdlem a dezinfekčními prostředky.  

 

JUDr.Rudolf Pospíšil, 1.mpř. Odborového svazu státních orgánů a organizací. 

 

 

 

 

 


