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Testování zaměstnanců na COVID

V zákoně č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon) je:
- zmocnění k vydání mimořádného
opatření, které může obsahovat
příkaz k testování - § 2 odst. 2
písm. m),
- povinnost osob (tj. všech) se mimořádným opatřením řídit.
Takže, sám zákon přímo a výslovně neříká, že se musí zaměstnanci testovat. Říká, že když to nařídí
mimořádné opatření, pak je každý
povinen se tím řídit.
Takže tímto se tato právní konstrukce uzavírá a skutečně lze podrobení se testu (zřejmě) považovat
za povinnost vyplývající z právního
předpisu (pandemický zákon + mimořádné opatření) vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci.
Podle mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví smí zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil
v posledních 7 dnech RT-PCR test na
přítomnost viru SARS-CoV-2, POC
antigenní test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti

zaměstnavatele preventivní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu
poskytnutého mu zaměstnavatelem
a jeho výsledek je negativní.
Uvedená opatření se vztahují na
zaměstnance zaměstnavatelů z veřejné správy a služeb (včetně územních
samosprávných celků), kteří zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců
(předpokládá se, že se rozšíří na
všechny zaměstnavatele z této sféry,
bez ohledu na počet zaměstnanců).
Povinnost podstoupit testování se
nevztahuje na zaměstnance, kteří:
• vykonávají práci mimo pracoviště
zaměstnavatele (z domova), tzn.
nejsou vůbec přítomni na pracovišti zaměstnavatele;
• prodělali laboratorně potvrzené
onemocnění COVID-19, uplynula
u nich doba izolace, nejeví žádné
příznaky, a od prvního pozitivního
testu neuplynulo více než 90 dní.
Neprokáže-li se zaměstnanec
testem, zaměstnavatel ho nemůže
vpustit na pracoviště a přidělovat mu
práci. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout na výkonu
práce z domova, čerpání dovolené,

Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak
z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance
v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti
onemocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu
nezbytnosti doprovodu rodinného
příslušníka k očkování, Ministerstvo
práce a sociálních věcí
doporučuje následující postup:

I.
1. Ve všech výše uvedených případech se za splnění podmínek
stanovených právním předpisem
jedná o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, a to
bez ohledu na to, zda se zaměstnanec podrobil testování nebo
očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce.
2. Podle právního názoru ministerstva lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobí provedení antigen-
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na poskytnutí neplaceného volna.
Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou
důležitou osobní překážku v práci na
straně zaměstnance podle § 199 odst.
1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu.
Je však třeba upozornit, že zaměstnanci rovněž hrozí finanční sankce
podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).
Zaměstnanec se rovněž může
otestovat sám (tzv. samotestování –
upraveno mimořádným opatřením
ministerstva zdravotnictví ze dne
5.3.2021).
V případě, kdy zaměstnanec
provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.
V případě negativního výsledku
zaměstnanec pokračuje v běžné práci
při dodržení aktuálních ochranných
opatření.
V případě pozitivního výsledku je
zaměstnanec povinen:
- sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli,
- nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit,
- bezodkladně telefonicky či jiným
vzdáleným způsobem kontaktovat

poskytovatele pracovnělékařských
služeb nebo svého registrujícího
praktického lékaře nebo, pokud
zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici
hlavního města Prahy).
Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí
musí zaměstnanec minimalizovat
riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat. Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR
testu. Zaměstnanec je povinen se
konfirmačnímu testu podrobit.
Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou
osobou a výsledkem konfirmačního
PCR testu je jinou překážkou v práci
na straně zaměstnavatele podle § 208
zákoníku práce.
Pro úplnost dodáváme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto dnech zpracovává na žádost
ČMKOS výklad, který má tuto věc
postavit najisto. ČMKOS doporučovala zakotvení příslušné povinnosti
přímo do BOZP části ZP. OSSOO

ního nebo PCR testu nebo očkování, posoudit jako ošetření podle bodu 1 přílohy k nařízení
vlády č. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek

v práci (dále jen „nařízení
vlády“). Rovněž také doprovod
jiné osoby k provedení očkování, je-li nezbytný, lze podřadit

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci
k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2

Pokračování na straně 2

Testování veřejných zaměstnanců nařízeno.......................................str. 2
Inspekce práce pomáhá hygieně s trasováním...................................str. 2
Z inspektora trasujícím pracovníkem ................................................str. 3
§ odpovídáme § - Zařazení mimo výkon služby a dovolená,
Opakované používání respirátorů ......................................................str. 4
Předseda Senátu Vystrčil přestřelil ....................................................str. 4

Doporučený postup zaměstnavatele při
poskytování pracovního volna zaměstnanci...
Pokračování ze strany 1

pod bod 8 téže přílohy k nařízení
vlády.
3. V případě, že se zaměstnanec podrobil očkování v souvislosti s výkonem práce, lze v této situaci
postupovat podle bodu 2 přílohy
k nařízení vlády.
4. Situace uvedené v bodech II. až
IV. tohoto doporučení představují
jiné důležité osobní překážky
v práci podle § 199 odst. 1 a 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
5. Zaměstnanci přísluší po dobu
těchto překážek v práci pracovní
volno, popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
za podmínek uvedených v příslušných bodech přílohy k nařízení vlády.
II.
Podrobení se antigennímu nebo
PCR testu ke zjištění pozitivity na
COVID-19 nebo očkování proti
onemocnění COVID-19
Podle bodu 1 přílohy k nařízení
vlády:
a) Pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu se poskytne na nezbytně
nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo
ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním
vztahu ke zdravotní pojišťovně,
kterou si zaměstnanec zvolil, a které
je nejblíže bydlišti nebo pracovišti
zaměstnance a je schopné potřebnou
zdravotní péči poskytnout (dále jen
"nejbližší zdravotnické zařízení"),
pokud vyšetření nebo ošetření
nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření
provedeno v jiném než nejbližším
zdravotnickém zařízení, poskytne se
pracovní volno na nezbytně nutnou
dobu; náhrada mzdy nebo platu však
přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
III.
Očkování zaměstnance proti
COVID-19 v souvislosti
s výkonem práce
Podle bodu 2 přílohy k nařízení
vlády:
Pracovní volno na nezbytně nutnou
dobu se poskytne zaměstnanci, který
se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování
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souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví.
Podle § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce:
Zaměstnavatel je v tomto případě
povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátuna výdělku, a to ve výši jeho průměrného výdělku.
IV.
Doprovod k provedení očkování
proti onemocnění COVID-19
Podle bodu 8 písm. a) přílohy k nařízení vlády:
Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření
při náhlém onemocnění nebo úrazu
a k předem stanovenému vyšetření,
ošetření nebo léčení se poskytne jen
jednomu z rodinných příslušníků na
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však
na 1 den, byl-li doprovod nezbytný
a uvedené úkony nebylo možno
provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jdeli o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na
ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada
mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jdeli o ostatní rodinné příslušníky.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými
příslušníky rozumí fyzické osoby
uvedené v bode 7 přílohy k nařízení
vlády.
V.
Povinnosti zaměstnance
v souvislosti s překážkou v práci
Zaměstnanec má v souvislosti s překážkami v práci na jeho straně povinnosti vůči zaměstnavateli stanovené v § 206 odst. 1 a 2 zákoníku
práce.
Je-li překážka v práci zaměstnanci
předem známa, musí včas požádat
zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec
povinen uvědomit zaměstnavatele
o překážce a o předpokládané době
jejího trvání bez zbytečného průtahu.
Překážku v práci je zaměstnanec
povinen prokázat zaměstnavateli.
Ke splnění povinnosti podle věty
první jsou právnické a fyzické osoby
povinny poskytnout zaměstnanci
potřebnou součinnost.

Testování veřejných zaměstnanců nařízeno

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jehož
vydání odsouhlasila 5. března
vláda (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradneopatreni-povinne-testovani-verejnizamestnavatele-nad-50-osob.pdf),
bylo od 10. března zahájeno
povinné testování zaměstnanců
ve veřejném sektoru. Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává
alespoň 50 osob, smí nejpozději
od 17. března 2021 umožnit
svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za
předpokladu, že zaměstnanec
podstoupil v posledních 7 dnech
RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2, POC antigenní test
na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo v prostorách
zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 prostřednictvím
testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prosto-

ry zaměstnavatele, umožní mu
zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo
prostory zaměstnavatele. Ti, kteří
zaměstnávají méně než 50 osob,
mohou o zavedení testování
rozhodnout.
***
Předseda OSSOO Pavel
Bednář k testování Facebooku
a Twitteru v době před rozhodnutím o testování:
"Že by si také někdo z vládních činitelů vzpomněl v této
těžké době na státní zaměstnance a zaměstnance ve veřejném sektoru. Jasně, že je nutné
tyto zaměstnance testovat,
především ty, kteří jsou v první
linii (tzv. přepážkoví) či dennodenně pracují s klienty!"
“Zatímco ve firmách už povinné testování zaměstnanců na
koronavirus od středy běží, na
zaměstnance státní sféry, zejména na ty, kteří nemohou pracovat na home office, se dosud "zapomínalo", respektive je politici
vůbec neřešili. Měli jsme spoustu negativních ohlasů na to, že
se lidí ve státní správě na rozdíl
od podniků týkat nebude."

Inspekce práce pomáhá hygieně
s trasováním

Desítky inspektorů Státního úřadu inspekce práce od poloviny
prosince loňského roku posílily řady krajských hygienických stanic
a pomáhají s trasováním lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými
nemocí COVID-19. Současnou náplní práce inspektorů je telefonicky
obvolávat všechny osoby, které nakažení nahlásili, protože s nimi byli
v kontaktu, nařídit jim karanténu a objednat je na testy.
v sídle každého oblastního inspekCelkový počet takto vypomáhatorátu, které denně dohromady
jících inspektorů se průběžně navyprůměrně zodpoví cca 1000 dotazů.
šuje, momentálně se jedná o 78 lidí.
Poradenství využívají jak zaměstNejvíce jich posílilo řady krajských
nanci, tak i zaměstnavatelé. Konthygienických stanic v Ostravě (11
roly jsou zahajovány pouze na záosob) a v Praze (10 osob).
kladě podnětů a v případech jas„Vnímáme současnou epidemioných indicií svědčících o závažném
logickou situaci jako velmi vážnou
porušování
pracovněprávních
a proto jsme se rozhodli vypomoci
předpisů anebo v situacích, kdy
hygienickým stanicím s trasovášlo o ohrožení životů zaměstnanců
ním,“ říká generální inspektor Státna pracovištích. Už na začátku
ního úřadu inspekce práce Rudolf
dubna celkem 215 zaměstnanců
Hahn. „Naši lidé vypomáhají hyinspektorátů práce dočasně pergienickým stanicím samozřejmě
sonálně posílilo stavy Úřadu práce
dočasně, jakmile se kritická situace
ČR, kde pomáhali s administrací
dostane opět k normálu, vrátí se ke
programu Antivirus za účelem zasvé obvyklé práci.“
jištění rychlejšího vyplacení peněz
V době vyhlášeného nouzového
firmám postihnutých pandemií
stavu se Státní úřad inspekce práce
COVID-19.
při vědomí složitého situace řady
Mgr. Richard Kolibač
zaměstnavatelů zaměřuje předetiskový mluvčí
vším na poskytování poradenství,
Státní úřad inspekce práce
zřídil bezplatné informační linky

Z inspektora trasujícím pracovníkem

Jedním z těch, kteří jsou převedeni na trasování u krajské hygienické stanice, je předseda Základní odborové organizace SUIP
při Oblastním inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Ing. Václav Kápl.

Proč jste se nabídl k trasování
u KHS?
V prosinci 2020 jsem obdržel
dotaz od zaměstnavatele, zda
bych byl ochoten pracovat pro hygienu při trasování pozitivních
osob. Činnost SUIP spočívá zejména v provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a na jejich
pracovištích, a tak logicky s ohledem na situaci se šířením viru byla tato činnost utlumena. Navíc
mojí specializací je kontrola v oblasti stavebnictví, které je závislé na klimatických podmínkách,
a tak jsem souhlasil se svým
převedením ke KHS. Samozřejmě, že činnost inspektorátu i nadále probíhá a nepřevedení kolegové zajišťují potřebné úkoly,
jako je šetření závažných a smrtelných úrazů, posuzování projektových dokumentací, zapisování
oznámení o zahájení prací, účast
na kolaudacích, řešení stížností
a samozřejmě i právní oddělení
zpracovává kontrolní protokoly ve
správním řízení atd.
Od kdy a jak vaše činnost vypadá?
Převeden jsem byl od začátku
ledna. První týden jsme se s kolegy zacvičovali ve vyplňování
trasovacích dotazníků. Po tomto
zácviku již trasuji z domova.
Protože podle služebního zákona
lze zaměstnance převést pouze na
60 dní, mělo moje převedení
skončit s koncem února. Protože
ze strany KHS byl o mojí práci
i práci mých kolegů zájem, souhlasil jsem s prodloužením mého
převedení.
Co obnáší proces trasování?
Ve služebním notebooku mám
nainstalován speciální program
pro trasování. Po otevření programu se připojuji na seznam, kde
jsou uvedena jména osob s číslem
žádanky na test. Po aktivaci vybrané osoby pak se načtou další
údaje a pomocí DAKTELY pak
přes počítač telefonicky kontaktuji uvedenou pozitivní osobu. S ní
pak vyplňuji dotazník. Vedle údajů o zaměstnání se táži na bydliště,
zdravotní stav a příznaky, které
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předcházely testování, až se pak
dostanu k tomu, kde se tázaná
osoba nacházela či pohybovala
a kde se mohla nakazit. Následně
pak zjišťuji takzvané rizikové
kontakty. Jedná se o takové kontakty, se kterými se pozitivně
testovaná osoba setkala. Toto vše
se děje v rámci tzv. 1. hovorů.

Vyplněný dotazník rizikového
kontaktu se pak dostává do systému, ve kterém je jim voláno
v rámci tzv. 3. hovorů. Tito pracovníci provádějící tyto hovory
pak mají oprávnění vystavovat žádanky na testy, potvrzovat karanténu atp.
Jak dlouho takový hovor trvá?
Doba trvání je různá. Ze svých
zkušeností trvá hovor od 8 minut
až někdy ke 40 minutám. Doba
trvání je mimo jiné odvislá od
počtu rizikových kontaktů, od
ochoty při poskytování odpovědí,
ale někdy to má i sociální aspekt.
Co tím myslíte?
Telefonní hovory vedete s celou
řadou osob od maminek pozitivních dětí, přes osoby v produktivním věku až důchodcům. A právě
tito důchodci, kteří jsou mnohdy
bez kontaktů sami doma, pak vítají možnost si s někým popovídat.
A tak například na dotaz na adresu
bydliště podrobně vysvětlí cestu
na samotu u lesa, kde se nacházejí, nebo na otázku ohledně obvodního a dalších lékařů odpověď
rozšiřují o předpisované léky apod.

Též podrobně popisují své příbuzenské vztahy a další rodinné
vazby.
Takto to vypadá docela idylicky?
Ne vždy tomu tak je. Nikdy
totiž nevíte, kdo se po zavolání
ozve, respektive, kde se zrovna
nachází. Nepříjemné bývají hovory s osobami na infekčních odděleních nemocnic, osobami, kteří
jsou sice doma, ale díky příznakům mají problém absolvovat
celý hovor. Měl jsem i případ, kdy
jsem hovor odložil z důvodu, kdy
pozitivně testovaná osoba čekala
na sanitku pro svého manžela.
Jsou i hovory s pozitivními osobami, které nechtějí informace
poskytovat, nadávají na všechno
možné, dokonce i naznačují, že
izolaci respektovat nebudou atd.
Máte i nějaké úsměvnější příklady?
Jsem poměrně komunikativní
osoba i díky tomu, že 36 let při
kontrolách přicházím do kontaktu
s kontrolovanými osobami. Proto,
pokud to situace umožňuje, snažím se o nadlehčení atmosféry.
Například při jednom hovoru
s mladou maminkou se ve sluchátkách ozvalo: „Miláčku, počkej“. Na to jsem obratem reagoval, že určitě počkám…Po krátké
odmlce mamince došlo, o co jde,
začala se omlouvat, že to nebylo
na mě, ale na dcerku, která seděla
na nočníku a hlásila mamince, že
již vykonala potřebu.
Velmi často zjišťuji, že trasovaná osoba žije s přítelem, družkou apod. A když po několika
takovýchto hovorech jsem na
dotaz, s kým trasovaná osoba žije,
dostal odpověď, že s manželem,
zaskočil jsem ji dotazem, zda na
něj má papír. Po chvilce zaváhání
a kladné odpovědi jsme si pak
situaci vysvětlili a zasmáli se jí.
Tím mě směřujete k otázce, jak
z vašeho informovaného pohledu dochází k šíření nákazy?
Aniž bych si zpracovával přesné údaje, tak pocitově k největšímu šíření dochází v rámci rodin.
Do těchto se virus nejčastěji dostává od dětí v mateřských školkách a v základních školách 1. a 2.
tříd. Druhou cestou je pak nákaza
v zaměstnání, která se opět do
rodin dostává s nakaženým rodičem. Jako druhá velká skupina
šíření jsou pracoviště. Jedná se

většinou o kancelářské prostory.
Podle tvrzení trasovaných osob
přitom všichni dodržují stanovená
opatření, používají roušky a respirátory a dezinfikují prostory,
a přesto mám případy, kdy osazenstva celých kanceláří jsou postupně trasováni jako nakažení
COVID 19. Na třetí místo bych
pak dal případy, kdy zdroj nákazy
nebyl zjištěn. Z rozhovorů mi vychází, že trasované osoby byly doma, maximálně v obchodě případně na poště, ale dodržovaly všechna předepsaná opatření. Z toho mi
vychází, že i když mám respirátor
či roušku, dodržuji odstup a dezinfikuji si ruce, nelze zcela spoléhat na to, že k nákaze nemůže
dojít. A z tohoto pohledu a i z řady
hovorů vyplývá jednoznačný závěr. Šíření nákazy zabrání výhradně omezení kontaktů.
Co byste uvedl na závěr?
Situace se šířením viru není
dobrá a stále se pohybujeme mezi
těmi nejhoršími na světě. Nákaza
se nevyhýbá žádným ročníkům.
Trasoval jsem nakažené dítě, kterému byly 4 měsíce. Postupně se
zvyšuje počet pozitivních osob
v aktivním věku. Pokud si položím otázku, čím to je, moje odpověď je jednoznačná. Není to vládou, sněmovnou, zaměstnavateli
atd. Je to tím, že jsme ČEŠI. Co
tím myslím? Nejen ze zkušenosti
z trasování, ale i z kontrol prováděných v rámci mého zaměstnání: náš vztah k předpisům je, ne
že předpis je tu proto, aby se dodržoval, ale pro nás je předpis materiálem, ve kterém novináři hledají senzaci, po sítích se šíří návody na jeho obcházení, podávají se
žaloby na jeho platnost a v neposlední řadě je nedodržujeme.
A tak jsem trasoval dítě, které si
šlo s kamarády neorganizovaně
zahrát hokejbal a rázem bylo osm
pozitivních dětí, které to pak přenesli do rodin, nebo dvě rodiny
strávily na chalupě s dětmi jarní
prázdniny, leč jedno bezpříznakové dítě se ukázalo následně
pozitivní a již tu máme další více
jak devět nakažených, a v tom
bych mohl pokračovat. Mám i informaci, kdy jsem trasoval osobu,
bydlící v sousedství mého syna,
která, přes upozornění, že nesmí
opouštět bydliště, odjížděla autem
neznámo kam. A tady vidím řešení, jak z toho ven. Změňme přístup a chování vůči předpisům.
4. března 2021, -kv-

očkování

§ ODPOVÍDÁME §

Zařazení mimo výkon služby a dovolená

Moje služební místo bylo zrušeno, a protože pro mě nebylo žádné jiné vhodné místo volné, byla jsem zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů. Po 4 měsících jsem byla k 1. únoru
zařazena na nové místo a ráda bych čerpala dovolenou. Jak se mi
bude počítat nárok za dobu strávenou mimo výkon služby?
Zákon o státní službě tuto
otázku výslovně neřeší. Podle §
103 odst. 1 zákona o státní službě
se na dovolenou státních zaměstnanců vztahují § 211 písm. a) a b)
a § 212 až 223 zákoníku práce.
I po novele zákoníku práce účinné od ledna letošního roku platí,
že pro účely vzniku nároku na
dovolenou se některé překážky
v práci nepovažují za odpracovanou dobu, nebo jen částečně.
Navíc se zde nezmiňují překážky
v práci na straně zaměstnavatele
– ty se považují z odpracovanou
dobu plně.
Touto problematikou se zabýval Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu
a došel k následujícímu závěru.
Zákon o státní službě dobu za-

řazení mimo výkon služby z organizačních důvodů sice jako
překážku ve službě neoznačuje,
svou povahou se jí ale blíží.
Jelikož jejím důvodem je nemožnost zařazení státního zaměstnance nebo zaměstnankyně
na konkrétní služební místo,
podobá se překážce v práci na
straně zaměstnavatele, nikoli zaměstnance. Pro účely vzniku
práva na dovolenou je třeba
dobu zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby z organizačních důvodů považovat
za výkon práce, a za tuto dobu
tedy právo na dovolenou státnímu zaměstnanci vzniká a nárok
na dovolenou se nekrátí.
Šárka Homfray
svazová právnička

Opakované používání respirátorů

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na možnost či
nemožnost opakovaného používání respirátorů, uvádíme k problematice opakovaného používání respirátorů či doby jejich
používání následující informace.
trace nečistot v ovzduší apod.)
1) filtrační polomasky proti čása samotný výkon práce (fyzická
ticím jsou ve smyslu normy
náročnost práce). Lze tak dospět
ČSN EN 149+A1 prostředky
k závěru, že existují podmínky,
ochrany uživatele
za kterých bude životnost
• navržené k ochraně před
respirátoru několik hodin, nikoli
pevnými a před kapalnými
celou pracovní směnu. Takto
aerosoly – čl. 4, tvořenými vevšak lze uvažovat i opačně.
likostí částic v rozmezí 0,02
Na jaře loňského roku byl
μm– 2 μm (20 – 2 000 nm),
proveden test prošlého respiráto• pro použití jednorázové nebo
ru (skladovaného déle než 5 let)
pro opakované použití (pro
po jeho používání po dobu 8
více než jednu směnu) – čl. 5;
hodin. Práce byla vykonávána
2) opakovatelnost použití stav kanceláři při výkonu běžné adnovuje POUZE výrobce;
ministrativní činnosti. Přitom byl
3) stejně tak pouze výrobce starespirátor průběžně snímán a opěnovuje, zda a jakými prostupy
tovně nasazován – jeho používání
a prostředky lze výrobek čistit.
bylo rozloženo do 2-3 dní. Po téJakkoli může být respirátor
to době byly provedeny základní
konstrukčně navržen pro použití
testy, které zjistily, že respirátor
na jednu směnu (tj. 8 hodin), je
sice dosáhl nižších hodnost opropoužíván v souladu s místními
ti hodnotám před 5 lety, nicméně
podmínkami výkonu práce, ktesi stále podržel svoji třídu
ré zahrnují jak prostorové podochrany. Na základě tohoto
mínky (uzavřenost prostředí,
ověření je možné připustit opakoklimatické podmínky, koncenvané používání respirátorů pro
jednorázové použití v běžných
prostředích (kanceláře, obchody,
NOS 6/2021
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prostředky hromadné dopravy,
venkovní prostranství) při respektování níže uvedených
zásad:
• respirátor nesmí být jakkoli
poškozen,
• respirátor nesmí být znečištěn,
• respirátor nesmí být mokrý,
• respirátor nesmí být vystaven
infekčnímu prostředí.
Jestliže by byla porušena některá z uvedených zásad, nelze
respirátor dále používat. Při
opuštění infekčního prostředí
je nutné respirátor obezřetně
(s ohledem na další kontaminaci rukou, jiných částí těla či
oblečení) sejmout a odložit do
určené nádoby pro infekční
odpad (a to i kdyby byl používán
jen 5 minut!).
Jinou otázkou je čištění respirátoru. Jak bylo uvedeno, jen
výrobce stanovuje možnost
čištění respirátoru a pak stanovuje i metodu a prostředek.
Obecně platí, že respirátor nelze

čistit žádnou mokrou metodou,
nelze jej prát. Suchý způsob
vlastně neexistuje, není možné
použít chemikálie k ošetření
povrchu či vlastních vrstev
respirátoru. Čištění ve smyslu
sterilizace je opět složité. Mokré
způsoby sterilizace nelze doporučit. Sterilizace UV zářením
není dostatečně účinná, neboť
záření nemusí prostoupit celou
strukturou vrstev respirátoru.
Použití mikrovlnného záření též
nelze doporučit, respirátory obsahují kovové součásti (a účinnost záření je neprokázaná). Na
pováženou je i prohřátí v troubě,
neboť respirátor by mohl vzplanout. Reálně tak neexistují postupy bezpečného a prokazatelně
účinného čištění či sterilizace
(sterilizace ozónem či rentgenovým z ářením není běžně dostupná).
Tilhon Jiří
https://www.bozpinfo.cz/opakov
ane-pouzivani-respiratoru

Před čtrnácti dny předseda
Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
v jistém nedělním diskusním
pořadu zmínil, že v určitém momentu by například část platu
lidí na home office, většinou
úředníků, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným.
Později na Twitteru upřesnil, že
měl na mysli spoluúčast zaměstnanců veřejného sektoru. To
vyvolalo rozhořčení prezentované bezprostředně otevřeným
dopisem předsedy OSSOO
Pavlem Bednářem.
Předseda Vystrčil projevil absolutní neznalost reálného fungování veřejné správy během
stávající epidemie, co se týká
plnění jejích funkcí, a současně
mylně podlehl představě, že
úředníci masivně pracují z domova.
„U nás bohužel paradoxně ani
nemůžeme absolvovat on-line
školení z domu. A tak to prostě
je, nedůvěra vůči zaměstnancům
ve veřejném sektoru je bezedná.
A konkrétně sociální pracovníci
chodí do terénu, obvolávají seniory, zda něco potřebují, rozdávají roušky, chodí k soudu, jsou
v kontaktu s osobami bez přístřeší….,“ píše pracovnice z jed-

noho městského úřadu v Moravskoslezském kraji.
Zaměstnankyně OSSZ píše:
“ . . . z nějakého šíleného důvodu z pozic vrchních politiků zaznívají slova urážek a jsme bráni
do “huby” tímto odporným způsobem. Právě v tuto chvíli pan
předseda (předseda OSSOO
Pavel Bednář) opět jako jediný
veřejně povstane a zastane se tolika lidí, včetně mě samotné,
kteří se s vypětím všech sil snaží
co možná nejlépe odvádět svoji
práci, která je již rok navýšena
nadlidským snažením a naše
vypětí směřuje právě k lidem,
kteří strádají a musí být alespoň
tímto způsobem finančně zajištěni. Já doufám i v to, že v nás
všech zůstává, a snad v této
těžké době zůstane, i nadále kus
lidství a ocenění snahy druhých.
Stále věřím.“
Další zaměstnankyně a neodborářka z prostředí ČSSZ: „Po
celoročních zkušenostech musím konstatovat, že jsem vyčerpaná, unavená a v podstatě bez
motivace. Už to opravdu není
ani o penězích, ale o psychické
pohodě, která nám všem momentálně chybí.“
-dě-

Předseda Senátu Vystrčil přestřelil
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Češi ušetřili 200 miliard, kterými teď nastartují ekonomiku, míní Michl

13. března 2021
Pokud se nestane něco
neočekávaného a brzy se podaří dostat pandemii v ČR pod
kontrolu, může zažít česká ekonomika rekordní růst. V Rozstřelu to řekl člen Bankovní
rady ČNB Aleš Michl. Jedním
z klíčů k pozitivnímu vývoji
HDP je podle něj spotřeba
domácností. „Střední třída má
podle našich analýz k dispozici
200 miliard korun z odložených
nákupů. To může zvýšit růst
HDP až o 3,5 %,“ míní Michl.
Přestože Česko zažívá lockdown, mezi okresy je až na
zákonné výjimky zakázaný pohyb lidí, jsou uzavřené školy,
většina obchodů, restaurace i hotely, česká ekonomika podle
Aleše Michla neklesá tak výrazně, jak by se mohlo na první
pohled zdát. „Aktuálně je mezičtvrtletně ekonomická aktivita
v této zemi na úrovni mínus jedna desetina procenta. Takže žádná tragédie oproti tomu, jaká je
epidemická situace.“
Optimistický vývoj
„Kdybych to měl srovnat
s loňským rokem, tak v březnu,
v prvním čtvrtletí, česká ekonomika spadla (měřeno změnou
HDP) mezičtvrtletně o 3,1 %. Ve
druhém čtvrtletí byl pokles o 8,7
%, ale pak od třetího čtvrtletí se
situace otočila díky průmyslu
i exportu. Třetí čtvrtletí jsme zaznamenali růst 7,1 %, což byl
největší mezičtvrtletní skok
v naší historii,“ vrací se Michl
k loňským číslům.
Optimistou je Aleš Michl
i pro následující období, zejména pro druhé čtvrtletí. „Co se
týká HDP, tak ekonomika podle
mě rychle vystřelí nahoru. Bude
to záležet hodně na spotřebě
domácností.“
Podle Aleše Michl ovlivní
následující vývoj několik faktorů: investice, růst průmyslu, export a spotřeba domácností.
„Když se díváte na investice, tak
ty opravdu rostou, a to hlavně
státní investice, to jsou dálnice,
železnice a všechny další stavby.
To se nesmí zastavit. Ještě je zapotřebí, aby investovaly obce
a kraje, nesmí se zrušit jediný
investiční projekt.“
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200 miliard střední třídy
Následně se musejí podle
Michla přidat i soukromé investice firem, například do výstavby
nových komerčních bytů, do
nákupu nových strojů. Průmyslu
podle něj pomohou nové zakázky doma, ale hlavně v zahraničí, kterých by podle optimismu
na světových trzích mělo přibývat.
„A pak zbývá spotřeba domácností,“ konstatuje ekonom.
„Ta je sice v tuto chvíli pod
úrovní před pandemií covidu, ale
udělali jsme si analýzu a z té vyplývá, že střední třída v ČR má
v současnosti zhruba o 120 miliard více úspor, než by měla
situaci, kdyby nebyl covid.“
„Jsou to jednak odložené
nákupy a jednak kvůli opatrnosti
spotřebitelů uspořené peníze,“
vysvětluje Michl. „K těm pak
můžeme přidat ještě 80 miliard
korun, které lidé dostanou díky
snížení daní. Čili celkově je tu
zhruba 200 miliard korun, které
mohou být spotřebovány v následujícím roce. Záleží na tom,
jak se lidé opravdu rozhodnou,
ale toto číslo může znamenat až
3,5 procenta HDP,“ poukázal
člen bankovní rady ČNB.
Tak velká suma peněz by
mohla být podle Aleše Michla
výrazným povzbuzením pro

českou ekonomiku, která by tak
mohla zaznamenat výrazný růst
hrubého domácího produktu.
„Od České národní banky teď
mohou spotřebitelé očekávat
klid a stabilitu do doby, než bude
pandemie pod kontrolou, než dojde k proočkování výrazné části
populace. Do té doby nedojde
k žádným změnám v úrokových
sazbách. Chceme stabilizovat
podmínky pro firmy i pro občany.“
Nebojme se zadlužení
Aleš Michl se v této souvislosti neobává toho, že se kvůli
vysokému schodku státního
rozpočtu ČR neúměrně zadlužuje. Výhled zadlužení naší země
je podle něj hluboko pod 60 procenty HDP, což je maastrichtská
hranice pro únosný státní dluh.
„Když se přehoupneme přes 40
procent, tak to není zas tak velká
hrozba pro Českou republiku.“
Aleš Michl v Rozstřelu vyjádřil
naději, že po skončení pandemie
se velmi rychle zotaví nejpostiženější sektory české ekonomiky, tedy pohostinství, cestovní
ruch a hotelnictví. „Přesně v této
části ekonomiky by mělo skončit
oněch zmíněných 200 miliard korun odložených nákupů domácností.“
Aleš Michl hovořil v Rozstřelu i o vývoji nezaměstnanosti,

přečetli jsme

která podle něj zřejmě v letošním roce poroste, ale dlouhodobě by neměla představovat
výraznější hrozbu. A mluvil
i o vývoji kurzu české koruny
vůči euru, který se „logicky“
postupně vrací na úroveň před
pandemií. „Jsem příznivcem silné české koruny.“
Aleš Michl zároveň řekl, že
české ekonomice během pandemie pomohlo to, že má svou
vlastní měnu a nikoliv euro.
„Podle mě nám koruna během
uplynulého roku pomohla. Já
prostě nejsem příznivcem záporných úrokových sazeb, které
uplatňuje Evropská centrální
banka. Jsou opravdu zrádné.“
Člen Bankovní rady ČNB
hovořil v
Rozstřelu také
o hrozící inflaci na světových
trzích, o budoucnosti kryptoměn
i o tom, zda bude v letošním
roce centrální banka výrazněji
zasahovat do úrovně úrokových
sazeb.
Zdroj:
https://www.idnes.cz/ekonomik
a/domaci/koronavirus-ekonomika-hdp-200-miliard-stredni-trid a - a l e s michl.A210312_132006_ekono
mika_vov

Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ ve
Varnsdorfu a Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice
pořádádají 38. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 18. července - 7. srpna
2020 na táborové základně ZO ČSCH v Mikulášovicích Salmově na pokraji Národního parku Česko-saské Švýcarsko. Tábor bude mít tradičně mezinárodní charakter
(doposud se jej zúčastnily děti z Iráku, Francie, Japonska,
Německa, Rakouska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu).
Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům
a přírodě ve věku od 7 let, se souhlasem rodičů si mohou
vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se
pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi
výstavy v průběhu tábora v sobotu 31. 7.
Ubytování účastníků je ve dvoumístných stanech
(klasická A s podsadami a podlážkami) nebo po dohodě
ve vlastních stanech. Stravování je zajištěno 5x denně,
účastníci se budou podílet na přípravě.
Program je rekreačně poznávací - výlety do NP
a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní pod
širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti a rybníku, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat
a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku
6000 Kč. Přijímáme přihlášky pouze na celý tábor! V případě, že by při nepříznivé epidemiologické situaci nebylo

možno tábor uskutečnit, garantujeme vrácení účastnického poplatku. Mladí chovatelé - aktivní členové pořádající organizace, mají slevu.
Doprava je individuální nebo po dohodě společná
z Prahy. Obracíme se na rodiče z Prahy a blízkého okolí
se žádostí o pomoc s dovozem bagáže na a z tábora pro
cca 15 dětí. Nejvhodnější je vozidlo s přívěsným vozíkem.
Nabídku prosím sdělte společně s přihláškou.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021, případně po
naplnění kapacity dříve. Po jejich obdržení bude odeslána
faktura na účastnický poplatek, po obdržení platby, v polovině června, pak další pokyny. Závazné přihlášky zasílejte on-line na: www.tmch.cz nebo elektronickou poštou na: chovatelemikulasovice@seznam.cz , případně
poštou na adresu: MCHZ, p.s., Salmov 31, 407 79
Mikulášovice. Info na: tel. + 420 602 682 600.
Pro informaci uvádíme, že náš tábor je zabezpečován
tradičně plně dobrovolnicky, kdy všichni táboroví pracovníci vykonávají svoji činnost bezplatně.

jenže podkopaly zotavení z poslední krize, ale zároveň ponechaly
naše veřejné služby nepřipravené adekvátně reagovat na pandemii.“

Vítězství ohledně daňové spravedlnosti: Potvrzení většinové podpory reportingu podle jednotlivých zemí v EU
3. březen 2021
Dlouhé roky boje odborů konečně vyústily ve velké vítězství poté,
co většina ministrů EU hlasovala pro finalizaci vyjednávání ohledně
nové směrnice pro reportování zisků podle jednotlivých zemí. Ta by se
měla stát klíčovým nástrojem pro boj s daňovými
úniky nadnárodních korporací. Až bude tato směrnice
schválena, přinutí největší
evropské korporace veřejně odhalit, kde platí nebo neplatí daně, což
je významným krokem směrem ke zvýšení korporátní transparentnosti a posílení odborů při přivádění zemí k zodpovědnosti. Tato situace
pomůže zlepšit chápání veřejnosti ohledně nutnosti došlápnout si na
daňové úniky za účelem zvýšení tolik potřebných investic do veřejných služeb. Dále to podpoří i schopnost odborů v soukromém sektoru vyhrávat diskuse o zvyšování mezd, když vyšší transparentnost
umožní odborům lépe vidět často utajované finance korporací. Pořád
zde ale existuje riziko, že daný návrh nakonec neprojde, a proto zástupci PSI vyzývají k pokračujícímu tlaku na vlády, abychom zajistili,
že nakonec bude přijatý efektivní návrh. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Toto je důležitý krok k transparentnosti korporátních daní. Zdravotníci a další pracovníci, kteří se obětovali, aby nás udrželi v bezpečí během pandemie Covid-19, si zaslouží vědět, které společnosti se vyhýbají své povinnosti přispívat do
podhodnocených veřejných služeb, a které se naopak chovají zodpovědně.“

Hospodářská politika EU: Nestavme bariéry zvýšeným veřejným výdajům a investicím
3. březen 2021
EPSU se připojila k Evropské odborové konfederaci ETUC a důrazně upozorňuje na to, že členské státy EU potřebují svobodu k navýšení veřejných výdajů a investic
na podporu ekonomického zotavení a varují před návratem minulých omezení vyplývajících z Paktu stability a růstu. Evropská komise dnes zveřejnila zprávu ohledně fiskální reakce na pandemii, co
představuje poučení pro členské státy, které musí do konce dubna
předložit svůj roční program stability a konvergence. Současná
pravidla umožňují neplnit standardní cíle (deficit maximálně na
úrovni 3 % HDP a celkový státní dluh do hranice 60 % HDP) za
účelem podpory opatření, která bojují s dopady pandemie. Tato
uvolňující doložka by podle místopředsedy Evropské komise Valdise
Dombrovskise měla platit do konce roku 2022. Komisař pro ekonomiku a finance Paolo Gentiloni k tomu uvedl: „Ani po roce není
bitva s Covid-19 vyhrána a my musíme zajistit, abychom neopakovali
chyby z minulé dekády, kdy jsme ukončili podporu příliš brzo. Je
zřejmé, že fiskální podpora bude nezbytná i v roce 2022 a je lepší
učinit chybu v tom, že jsme toho udělali až moc, než chybovat tím, že
toho uděláme málo.“ Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan, na to reagoval slovy: „Důrazně se přikláníme k názoru
komisaře Gentiloniho, který varuje před opakováním chyb z minulosti. Musíme se vyhnout návratu k úsporným politikám, které ne-

MDŽ: Změňme směr ohledně nerovnosti a globální krize v pečovatelství
8. březen 2021
Napříč celým světem pandemie Covid-19 přinesla neoddiskutovatelný důkaz rostoucích nerovností a zhoršujících podmínek, které
disproporčně zasahují ženy. Letošní Mezinárodní den žen je více
o boji za rovnost žen než kdy
jindy. Pandemie neodhalila
pouze zranitelnost lidí, když
čelí nemoci, ale rovněž poukázala na politické a ekonomické otřesy, které pandemii
doprovází. Svět prožívá hlubokou krizi a uprostřed ní jsou ženy a péče. Tato krize zvýšila násilí
vůči ženám, proti jejich tělům i jejich životům. Taková krize musí být
ihned zastavena! Ačkoliv se jedná o globální krizi, rozdíly mezi severní a jižní polokoulí jsou zcela evidentní. Na jedné straně dochází
k rozpadu veřejného blahobytu a zrychluje privatizace veřejných služeb včetně těch pečovatelských. Na druhé straně převažuje pohled, že
prioritou je rodina a v jejím rámci má svou přirozenou roli žena, což
podkopává roli státu a přikládá nejvyšší váhu podhodnocené ženské
práci v rámci sociální organizace péče. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová: „Cestou ven je změna směru a diskuse o rovnosti
pohlaví a násilí, stejně jako změna fungování pečovatelství směrem
k veřejnému prostřednictvím uznání a garance lidského práva na péči.
Péče tak bude vytažena z ekonomické a tržní sféry a dostane se do
centra lidských práv. PSI tento problém předkládá ke globální debatě
a pracuje na získání globální podpory.“

Sdružování: Nábor a udržení studentů v odborech
9. březen 2021
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb 17. února
pořádala třetí webinář své sdružovací a náborové sítě a diskutovala
zde o inovativních přístupech
k náboru a udržení univerzitních studentů v odborech.
Tento webinář spojil dohromady více než 50 účastníků
napříč Evropou při zastoupení
40 odborových organizací.
Zástupce odborového svazu
Vision (švédský odborový svaz “bílých límečků”) vysvětlil jejich
postup a vizi při sdružování studentů, když popsal, jak studentům nabízejí výhody a atraktivní vstupní podmínky. Zároveň se snaží se studenty pracovat již na kolejích při mimoškolních aktivitách, které
jsou vytvářeny na základě náborových praktik soukromých firem.
Organizaci Vision se úspěšně podařilo přetočit negativní trend ve
sdružování mladých a přivítali u sebe novou generaci. Vision dokázal
nabrat 17 440 nových členů z řad studentů dokonce i během loňského
pandemického roku, což je opravdu pozoruhodný úspěch. O svůj
úspěch se podělili i zástupci odborů zdravotních sester RCN ve
Velké Británii, kde pandemická situace vedla k vysokému nárůstu
členů mezi studenty. Zástupci RCN vypíchli důležitou roli studentských ambasadorů, kteří tvoří spojovací můstek mezi studenty
a odbory.
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