
CORONAVIRUS

Opatření přijatá vládou spojená se šířením coronaviru čím dál tím citelněji zasahují do chodu mnoha společností 

a jejich právních vztahů. Níže si dovolujeme zaslat krátký přehled, jak postupovat v následujících případech:

-   nařízená karanténa zaměstnanců;

-   „karanténa“ z rozhodnutí zaměstnavatele;

-   práce z domova – home office

-   ošetřovné;

-   pokles poptávky po práci;

-   překážky plnění závazků ze smluv - vyšší moc, podstatná změna okolností a nemožnost plnění;

-   podpora ze strany státu.

Jako reakce na šíření coronaviru byla v uplynulých dnech vydána dvě opatření Ministerstva zdravotnictví

(dne 6.3.2020 a dne 8.3.2020), která se pracovněprávní oblasti přímo dotýkají.

Coronavirus z pohledu pracovního práva

Pokud však zaměstnavatel nařídí zákaz docházení zaměstnance na pracoviště například jako preventivní opatření 

před případným šířením coronaviru na pracovišti (ať už jen některým, nebo všem zaměstnancům),

náleží zaměstnancům odměna ve výši 100 % základu průměrné mzdy, jelikož by se v tomto případě jednalo

o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele.

„Karanténa“ z rozhodnutí zaměstnavatele

V důsledku opatření MZČR jsou zaměstnanci, kteří se počínaje 7.3.2020 vrátili z Itálie, povinni tuto skutečnost 

nahlásit svému praktickému lékaři. Praktický lékař je následně povinen takovým osobám nařídit karanténu.

Dle rozhodnutí vlády se počátkem dnešního dne (13.3.2020) rozšířila povinná karanténa na osoby, které se vrátily 

z 15 takzvaných rizikových zemí. Vedle Číny, Itálie a Jižní Koreje se jedná mimo jiné o Německo, Rakousko, Francii, 

Španělsko nebo Velkou Británii. Pro všechny případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa platí stejná pravidla, 

jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci tedy distančně (e-mailem, telefonicky apod.)

oznamují svůj návrat ze zasažené oblasti přímo svému praktickému lékaři, který např. pomocí systému 

eNeschopenky následně informuje zaměstnavatele o nařízené karanténě. Případně může zaměstnanec svého 

zaměstnavatele již předem informovat a domluvit se například na práci z domova, i v takovém případě však musí 

zaměstnanec plně dodržovat nařízenou karanténu a informovat svého praktického lékaře.

Karanténa představuje, stejně jako dočasná pracovní neschopnost tzv. překážku na straně zaměstnance,

kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku.

Zaměstnavatel má právo po tuto dobu kontrolovat dodržování karantény, stejně jako při dočasné pracovní

neschopnosti. Nicméně vzhledem k možnému dalšímu šíření epidemie, nelze kontroly v těchto případech doporučit.

Nařízená karanténa zaměstnance



V České republice se vláda prozatím k poskytování státní podpory nevyjádřila a není jasné, zdali se pro takovou 

podporu rozhodne. Schválila však již bezúročný úvěr COVID pro malé a střední podniky zasažené coronavirem,

a to u Českomoravské záruční rozvojové banky. Tyto úvěry se přitom pohybují ve výši od 500 tisíc korun

až 15 milionů korun a banka poskytuje úvěry až do výše 90% způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně 

možnosti odloženého splácení až na dobu 12 měsíců. Úvěr může být použit právě třeba na provozní náklady

a výdaje. Žádosti o tento úvěr však bude možné podávat až od 1. dubna 2020.

Jakákoli podpora státu soukromým společnostem, by nicméně měla být uplatňována v souladu s pravidly Evropské 

unie ohledně státní podpory, tak aby zajišťovala, že prostředky ve státním vlastnictví nebudou využívány způsobem 

deformujícím hospodářskou soutěž nebo vytvářejícím nespravedlivé zvýhodnění na jednotném evropském trhu.

Podpora ze strany státu

V případech, kdy to umožňuje povaha vykonávané práce, může se zaměstnavatel pokusit o udržení plného provozu tak,

že se se zaměstnanci dohodne na práci z domova. V některých případech zaměstnavatelé uzavírají dohody

o práci mimo pracoviště již jako součást pracovní smlouvy, a tedy je možné takový režim využít i pro případ nařízené karantény.

V případě, kdy zaměstnanec pracuje z domova, ať už v důsledku nařízené karantény či z důvody karantény z rozhodnutí 

zaměstnavatele, stále však na základě dohody se zaměstnavatelem, náleží zaměstnanci mzda za výkon práce.  

Podle zákoníku práce však nelze práci z domova zaměstnanci nařídit. Odmítne-li zaměstnanec dohodu o práci

z domova, musí mu být zaměstnavatelem vyplácena náhrada mzdy podle toho, zda se jedná o nařízenou karanténu 

či zákaz docházení zaměstnance na pracoviště, jak je uvedeno výše.

Výkon práce z domova – tzv. Home-office

Zákoník práce dále zaměstnavatelům umožňuje přijmout opatření v oblasti organizace práce a dovolených zaměstnanců. 

Zaměstnavatel tak například může přesunout směny v harmonogramu rozvržení směn, nicméně s takovou změnou 

musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit minimálně 14 kalendářních dnů předem, nedohodnou-li se jinak.

Toto opatření tak z podstaty věci nebude příliš časté. S ohledem na poměrně dynamický vývoj šíření coronaviru

tak takové opatření s největší pravděpodobností nebude dostatečně flexibilní.

Další možností zaměstnavatele je dohodnout se se zaměstnancem na čerpání dovolené. Podle zákoníku práce 

zaměstnavatel může určit zaměstnanci dovolenou, musí to však zaměstnanci oznámit rovněž minimálně 14 dní 

předem, nedohodnou-li se jinak.

Další možnosti zaměstnavatele

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, které vedlo k uzavření základních, středních a vysokých škol. Péče o dítě může také 

představovat překážku ve výkonu práce. Zaměstnanci, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let totiž 

náleží právo na dávku z nemocenského pojištění - ošetřovné. Ošetřovné pak zaměstnanci náleží po dobu 9 dní, v případě rodiče 

samoživitele pak až 16 dní. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Ošetřovné z důvodu uzavření základních škol

V případech, kdy by zaměstnavateli výrazně klesla poptávka po jeho zboží, připadá do úvahy i možnost tzv. částečné 

nezaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu 

dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky poskytovaných služeb, může zaměstnavatel vnitřním 

předpisem, případně dohodou s odborovou organizací, snížit náhradu mzdy až na 60% průměrného výdělku. V případě, 

že by zaměstnanec nemohl vykonávat práci v důsledku překážky v dodávce surovin či pohonných hmot, náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy ve výši min. 80% průměrného výdělku.

Částečná nezaměstnanost



Opatření spojená s coronavirem a jejich následky mohou vést i k neschopnosti plnění závazků ze smluv,

které společnost uzavřela. V běžné situaci by společnost odpovídala za náhradu škody vzniklé v důsledku porušení 

smluvní povinnosti. Natolik výjimečná situace, jakou je epidemie coronaviru, však může vést k jinému závěru.

      Coronavirus jako vyšší moc – Vis Maior

Pokud smluvní strana poruší svoji smluvní povinnost, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, pokud dojde 

k jejímu vzniku. Porušením smluvní povinnosti může být například nedodání zboží nebo služeb. Podle občanského 

zákoníku se povinnosti náhrady škody může společnost zprostit, pokud prokáže, že za nedodržení smluvní

povinnosti může „mimořádně nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti“. 

Takovou překážkou přitom může být právě i epidemie coronaviru a opatření, která vedla ke snížení stavu

pracujících zaměstnanců. Aby společnost za škodu neodpovídala, nesmí být v prodlení s poskytováním

předmětného plnění již před tím, než do chodu společnosti epidemie coronaviru zasáhla.

Pokud však v současné době bude společnost uzavírat smlouvu s jinou společností z oblasti zasažené coronavirem 

(tedy například ze severní Itálie), podle českého práva již není možné epidemii považovat za nepředvídatelnou 

překážku, protože s těmito okolnostmi má společnost počítat již v okamžiku uzavírání smlouvy. I proto lze

v souvislosti s šířením coronaviru pouze doporučit, aby nově uzavírané smlouvy obsahovaly i ustanovení,které 

budou předmětnou situaci reflektovat, např. prohlášení o náhradě škody aj.

      Coronavirus jako podstatná změna okolností

Pokud mezi stranami smluvního vztahu dojde k podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr

v právech a povinnostech stran smlouvy, a to buď znevýhodněním jedné ze stran, neúměrným navýšením nákladů, 

anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně 

obnovení jednání o smlouvě, a tedy i o jejích parametrech.

I zde je však zásadní, zda dotčená strana mohla podstatnou změnu okolností očekávat, a že taková skutečnost 

nastala až po uzavření smlouvy, nebo až po uzavření smlouvy vyšla najevo. Zároveň je běžnou praxí, že ustanovení 

o podstatné změně okolností je v právním styku často vylučováno a nelze tak na podstatnou změnu okolností

odkazovat v případech, kdy strany převezmou na sebe nebezpečí změny okolností.

      Coronavirus jako následná nemožnost plnění

Případy, kdy lze zpoždění v důsledku opatření v souvislosti s coronavirem považovat za následnou nemožnost 

plnění, jsou spíše omezené. Opatření prozatím vydávána Ministerstvem zdravotnictví totiž mohou vést především 

k zastavení provozu pouze na určitou dobu, nikoli k „absolutní“ nemožnosti plnění, která je předmětnou právní 

úpravou předpokládána. O následnou nemožnost plnění totiž nejde v případech, kdy lze závazek splnit

se zpožděním nebo třetí osobou.

V neposlední řadě je však nutno dodat, že odpovědnosti za nesplnění závazku se s největší pravděpodobností 

nezbaví společnosti, které svůj provoz omezí či zastaví v důsledku vlastního rozhodnutí. Předpokladem

pro tzv. liberaci by tak v intencích epidemie coronaviru vždy mělo být rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Coronavirus jako překážka plnění smluvních povinností

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Martina Schützová, Partner,

tel. 777266869,

e-mail: martina.schutzova@ceeattorneys.com

JUDr. Zdeněk Tomíček, Partner,

tel. 724807020,

e-mail: zdenek.tomicek@ceeattorneys.com

 

Mgr. Lukáš Petr, Partner,

tel. 777678483,

e-mail: lukas.petr@ceeattorneys.com


