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Dotazy a odpovědi týkající se pracovněprávní oblasti  
v souvislosti s nákazou COVID-19 

18. 3. 2020 
 
 
Dotaz: 
Poskytovatelé pobytových služeb disponují pro případ vzniku karantény zařízení seznamem 
zaměstnanců, kteří vyjádřili ochotu setrvat v krizové službě 24/7 po dobu uzavření služby. Může 
zaměstnavatel zaměstnancům, kteří nejsou na seznamu pro krizovou službu, nyní oznámit, že v 
případě uvalení karantény jim bude nařízena dovolená 14 dnů dle § 217 odst. 1 zákoníku práce, 
přičemž z této dovolené mohou být kdykoli odvoláni v případě změny provozních podmínek 
zaměstnavatele? Lze to? 
 
Odpověď: 
Podle § 217 odst. 1 ZP určuje dobu čerpání zaměstnavatel zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů 
předem... OVŠEM: „…pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (toho oznámení 
předem)“.  
 
Dále: Podle § 346b odst. 2 ZP zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na 
zaměstnance. Jde o vyjádření jednoho z aspektů základní zásady pracovněprávních vztahů, konkrétně 
zásady „zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance“ dle § 1a odst. 1 písm. a) ZP. Zde je 
zaměstnanec chráněn před jednostranným jednáním zaměstnavatele z pozice síly, vrchnostensky, 
aniž by bral ohled na oprávněné zájmy zaměstnance.  
 
Dále: Podle § 346c „zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, 
plat aj.“, není zde však zmíněno čerpání dovolené! 
 
Tedy dovozuji:  
Pokud zaměstnanec bez jakéhokoliv nátlaku ze strany zaměstnavatele, tj. dobrovolně, za situace 
zcela mimořádné, akceptuje NÁVRH zaměstnavatele, že v případě potřeby – zde v případě uvalení 
karantény – bude oprávněn nařídit čerpání dovolené v určité délce a stejně tak bude oprávněn 
čerpání dovolené příkazem zaměstnanci ukončit (s respektováním povinnosti nahradit případné 
náklady zaměstnance s tím spojené (§ 217 odst. 32 ZP), pak zaměstnavatel podle mého názoru tak 
činit může, aniž by porušil shora zmíněný zákaz v § 346c ZP. Mohu jen doporučit, aby se tak stalo 
PÍSEMNĚ a zároveň veřejně na shromáždění zaměstnanců. 

 
Dotaz:  
Mám dotaz ohledně nařízení vlády s účinností od 16. 3. 2020 (viz níže). Jedná se mi o zdravotnický 
personál v pobytové sociální službě, který již čerpá řádnou dovolenou, nebo má dovolenou 
v dlouhodobém plánu. Musím jim dovolenou zrušit nebo je stáhnout z již schválených dovolených 
z důvodů viz níže, nebo pokud mám dostatek zaměstnanců do obsazení směn, tak mohou čerpat 
dovolenou dle plánu? Týká se toto nařízení vlády také nelékařských zdravotnických profesí v sociálních 
službách? Následně bychom museli zrušené dovolené převádět do následujícího roku nebo se je snažit 
vyčerpat do konce roku anebo řešit proplacením. 
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 S účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin se zakazuje všem zaměstnancům, kteří 
vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 
znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu. 

 
Odpověď: 
Zmíněné nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu striktně stanoví ZÁKAZ čerpání dovolené pro 
všechny zaměstnance vykonávající zdravotnické povolání po dobu trvání nouzového stavu. To ve 
svém důsledku i pro poskytovatele sociálních služeb jako zaměstnavatele znamená: 

 Dovolenou, tj. nástup na dovolenou těmto zaměstnancům neurčovat bez ohledu na písemný 
rozvrh čerpání dovolené (plán dovolených) pořízený v počátku roku dle § 217 odst. 1 ZP. 

 Pokud dotčený zdravotnický pracovník v současné době již dovolenou čerpá, vydat mu příkaz 
k neprodlenému ukončení dovolené a nástupu do práce. Pokud zaměstnanci v této 
souvislosti případně vzniknou nějaké náklady, zaměstnavatel je povinen je zaměstnanci 
nahradit dle § 217 odst. 3 ZP. 

 Zaměstnavatel je povinen respektovat toto nařízení vlády bez ohledu na momentální stav, 
kdy je schopen obsadit směny i bez zdravotnických pracovníků čerpajících dovolenou.  

 
 
Odpovědi zpracoval JUDr. Vladimír Hort, právník APSS ČR. 
 
Dotaz: 
Náš zaměstnanec pracující v domově pro seniory na pozici fyzioterapeut bydlí ve Slovenské republice. 
Do práce denně dojíždí. Na slovenských hranicích ho však nepustí do ČR, resp. při návratu z ČR ho 
pošlou na 14 dní do karantény. Nechtějí ho pustit ani na základě potvrzení od zaměstnavatele, že je 
náš zaměstnanec. Lékařka nechce pracovníkovi vystavit karanténu, protože pro to nemá důvod. 
Pracovník je rovněž zdravý a nemá děti, takže nevystaví ani nemocenskou, ani OČR. My pracovníkovi 
nemůžeme dát práci z domu. Domníváme se, že se nejedná o překážku na straně zaměstnavatele, ani 
zaměstnance. 
 
Jak tuto situaci můžeme řešit? (Přičemž zaměstnanec potřebuje mít i nějakou finanční jistotu…) 
 
Odpověď: 
Situaci jsme okamžitě prověřovali na MZV ČR a na velvyslanectví ČR na Slovensku. Slovensko 
neumožňuje žádné vycestování občanů do zahraničí. Neexistují žádné výjimky. Pracovněprávní situaci 
s občanem Slovenské republiky lze v tuto chvíli řešit pouze ukončením pracovněprávního poměru 
dohodou a obnovit ji po ukončení nouzového stavu, pokud se nedomluví zaměstnavatel se 
zaměstnancem jinak. 
 
Dotaz zodpověděla Ing. Mgr. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR. 


