
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem 

budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. Právní zpravodaj je rozesílán  

v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz  

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., 
advokátní kancelář. 
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Nařízená karanténa zaměstnance 

V důsledku opatření MZ ČR 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 13.3.2020 rozšířila povinná 

karanténa na osoby, které se vrátily z 15 tzv. rizikových zemí. Vedle Číny, Itálie, Jižní Koreje a Iránu se jedná o Německo, Rakousko, Francii, 

Španělsko, Švýcarsko, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Norsko a Velkou Británii. Pro všechny případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa platí 

stejná pravidla, jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci musí distančně (e-mailem, telefonicky apod.) oznámit 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. 

„Karanténa“ z rozhodnutí zaměstnavatele 

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. 

Výkon práce z domova – tzv. Home-office 

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. 

Částečná nezaměstnanost 

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. 

Další možnosti zaměstnavatele 

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. 
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