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Náhrada platu v případě osobní pomoci při povodni jiné fyzické nebo právnické osobě 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že někteří členové našeho OS vnímají stanovisko zveřejněné tiskovou 

mluvčí MPSV  dne 3.6.2013 za nesouladné se stanoviskem, které zveřejnil náš OS (Pracovněprávní 

důsledky živelní události – povodně),  považujeme za potřebné, vzhledem k četnosti telefonických 

či e-mailových dotazů, zveřejnit toto zpřesnění. Zdůrazňujeme, že v našem stanovisku bylo 

uvedeno pod bodem 2 naprosto jednoznačně, že náhrada platu přísluší pouze v případě uvedeném v 

§ 202 zákoníku práce – výkon občanských povinností. 

 

 

Pokud je poskytována osobní pomoc fyzické nebo právnické osobě při prevenci nebo při 

odstraňování následků živelní pohromy, může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout pracovní 

volno z důvodu důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby - § 199 odst. 1 zákoníku 

práce. Poskytnutí tohoto pracovního volna je nenárokové. Např. zaměstnanec je postižen povodní, 

musí zabezpečit svůj majetek. Stejná situace může nastat, jestliže zaměstnanec pomáhá v rámci 

solidarity ostatním spoluobčanům. V tomto případě by měl zaměstnavatel oprávněné žádosti 

zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu vyhovět. 

V jiném právním postavení je zaměstnanec, je-li mu uložena povinnost osobně se zúčastnit 

prací při ochraně života nebo majetku. Uložit tuto povinnost je možno dle zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Konkrétně se jedná o ustanovení § 31 

odst. 3 a odst. 6: 

 

„(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna 

a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z 

důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 

b) hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě 

povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f), 

c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, 

d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 

e) poskytnout požadované věcné prostředky.  

6) Ten, kdo v době krizového stavu uložil pracovní výpomoc, vydá po jejím skončení fyzické osobě 

potvrzení. Potvrzení obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den 

zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o 

náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.“ 

 

Je-li zaměstnanci tato povinnost uložena, jedná se zcela jednoznačně o plnění výkonu 

občanské povinnosti (jak bylo uvedeno ve Stanovisku Odborového svazu státních orgánů a 

organizací v bodě č. 2 s názvem „Pracovněprávní důsledky živelní události – povodně.“)  Zde je 

třeba aplikovat závazné ustanovení § 206 odst. 3 zákoníku práce, které uvádí, že „Jestliže je podle 

zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného 

zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z 
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jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době 

uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, 

pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.“ 

§ 36 odst. 4 již uvedeného krizového zákona, řeší otázku náhrady platu, případných jiných 

škod vzniklých při prevenci nebo pomoci odstraňování následků živelních událostí takto:  „Peněžní 

náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při 

němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.“ 

 

 

Shrnutí: 

Je-li zaměstnanci v pracovním poměru uložena orgánem kompetentním dle krizového zákona 

povinnost zúčastnit se osobně prací na prevenci nebo odstraňování následků živelní události a 

výkon těchto prací spadá do předem rozvržené pracovní doby zaměstnance, jedná se o výkon 

občanské povinnosti ve smyslu § 202 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci, který 

tuto občanskou povinnost vykonával, poskytnout pracovní volno s náhradou platu. Následně je 

zaměstnavatel oprávněn domáhat se na orgánu, který výkon občanské povinnosti nařídil, úhrady 

náhrady platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou 

osobou nedohodli na upuštění od úhrady (viz uvedený § 206 odst. 3 zákoníku práce). Není-li tato 

povinnost zaměstnanci kompetentním orgánem uložena, zaměstnanec v rámci solidární výpomoci 

nárok na náhradu platu nemá, nedohodne-li se se zaměstnavatelem jinak (např. napracování 

zameškané pracovní doby). 

 

 

 

V Praze dne 7. června 2013. 
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