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Jaroslav Souček k pandemii COVID-19

Přátelé,
pandemie těchto rozměrů, jaké dnes čelíme, je pro současné generace naprosto
novou zkušeností. Nikdo nezná nějaký
univerzální návod, jak se jí postavit a vyřešit ji. Nemá jej ani vláda, ani úřady.
Co to pro nás všechny znamená? Mám
na to jedinou jednoznačnou odpověď.
A tou je zodpovědnost!
V tuto chvíli musí každý z nás brát maximální ohledy na sebe, na své blízké,
zaměstnavatel na své zaměstnance, vláda na občany. A těmi ohledy mám na
mysli především takové chování, jaké
povede k omezení rizik a eliminaci pandemie v co nejkratším možném čase.
A nejde jen o rizika zdravotní, ale také
o dopady ekonomického charakteru
- vliv na propad životní úrovně rodin
a jednotlivců.
Přál bych si, a v tomto smyslu vyzývám
vládu a poslance, aby stejným metrem
jako sobě měřili občanům. Jestliže si
poslanci odhlasovali, že po dobu karantény budou pobírat 100 % platu, musí

stejně rozhodnout i v případě zaměstnanců. Uvědomuji si, že to bude znamenat velké výdaje ze státního rozpočtu,
musíme však zabránit tomu, aby nedošlo ke kritickému násobení dopadů nemoci a existenčního ohrožení ze ztráty
příjmů.
S plným vědomím toho, jak složitá je
současná situace, musím říci, že jsem
přesvědčen, že jediným správným krokem k zamezení šíření nemoci je dočasné uzavření všech provozů, s výjimkou
těch, jež zajišťují zdravotní péči, bezpečnost a zásobování. Jedině tak dokážeme
snížit nebezpečí kolapsu zdravotnictví,
k jakému dochází například v Itálii. Pro
jednotlivce to znamená důsledné omezení kontaktů s ostatními lidmi, mytí rukou,
nošení roušek, používání desinfekčních
prostředků. Jsme teprve v začátcích pandemie, potrvá měsíce, možná déle, než
se podaří situaci dostat pod kontrolu.
Nemůžeme si dovolit situaci podcenit,
pokud to uděláme, vymstí se to nám
všem. Z toho, co o nemoci zatím víme,
můžeme říci, že ohrožuje především lidi

nad šedesát let a zdravotně kompromitované jedince. Opírat se jen o tento
statistický údaj je ale velmi nebezpečné.
Z údajů Světové zdravotnické organizace
totiž víme, že nemoci mohou podlehnout
i docela mladí, zdraví lidé. Jde tedy o život
nám všem. Nepodceňujme to prosím.
Jaroslav Souček
Předseda Odborového svazu KOVO

Výzva k dočasnému přerušení výroby
Vyzývám vlastníky a manažery obchodních společností, které dosud výrobu
nepřerušily, a přitom jejich produkce
neslouží k řešení život ohrožujících stavů
obyvatel, aby si v této kritické situaci uvědomili společenskou zodpovědnost za
zdraví a životy občanů České republiky.
Žádám, aby alespoň na dva týdny zastavili výrobu a splnili tak svou povinnost
připojit se k boji proti pandemii.
Dočasné ztráty jim v budoucnu jistě
nahradí práce zdravé populace, která

již nebude sužována strachem z potenciálně smrtelné nemoci. Tento strach je
oprávněný. Zdraví a život zaměstnanců
stojí vysoko nad odměnami manažerů
i nad zisky společností. Hrozivá čísla
o nakažených a mrtvých, která nám zprostředkovávají média on-line dnes a denně, tento strach násobí.
Současně vyzývám vládu ČR, aby pokračovala v realizaci opatření, která
pomohou obchodním společnostem
v rozhodnutí přerušit v době vrcholící

Na webu OS KOVO byl zřízen speciální odkaz s důležitými informacemi o COVID-19.
Najdete na něm informace k pandemii
z Ministerstva zdravotnictví ČR, ČMKOS,
aktuální údaje z oblasti kovoprůmyslu v pů-

sobnosti OS KOVO i data ze zahraničí.
Zřídili jsme pro vás také fórum, kde
budou specialisté OS KOVO odpovídat
na dotazy ze základních organizací vztahující se na pracovněprávní oblast a BOZP.
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pandemie koronaviru práci a ponechat
zaměstnance doma, aby se vyhnuli nákaze. Tam, kde bude výroba přes tato opatření pokračovat, je třeba ze strany vlády
zajistit distribuci ochranných a preventivních prostředků, především roušek
a desinfekce, pro zaměstnance na všech
pracovištích.
Vládo a zaměstnavatelé – se zaměstnanci
to zvládnete, bez nich nikoli!
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO

Stránky budou neustále aktualizovány.
Odkaz na ně najdete na: https://www.
oskovo.cz/os-kovo/coronavir-covid-19 a také pod bannerem na www.oskovo.cz
Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO
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Nošovický Hyundai vystavil zaměstnance zbytečnému riziku
Automobilový závod Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku kvůli pandemii nového typu koronaviru zastavil
od pondělí 23. března na dva týdny výrobu. Zaměstnanci budou doma se 70 procenty průměrného výdělku. Podle
některých zaměstnanců ale přišlo rozhodnutí o uzavření podniku pozdě. Odboráři ve slezské automobilce žádali firmu, aby přerušila výrobu, už v pondělí 16. března. Uvedli, že zaměstnanci po uklidnění situace výpadek nadpracují.
Firma sice zavedla zpřísňující hygienická opatření, výroba ale pokračovala.

Šéf kováků v Nošovicích vytýká vedení, že
vystavilo lidi zbytečnému riziku.
FOTO: mia

„Když je potřeba ,bouchat‘ sobotní
přesčasy kvůli náhle zvýšené poptávce
po našich výrobcích, musíme všichni
táhnout za jeden provaz. Prostřednictvím firemního tisku a televize k nám
promlouvá náš pan prezident z vedení společnosti, že musíme ukázat sílu
a jednotu, a naši zaměstnanci ji taky
ukázat umí, to všechna čest. Když je ale
potřeba efektivněji bojovat s neviditelným a nebezpečným nepřítelem, tak
najednou máme na všechno dostatek
času. Aktuálně jsme totiž jedna z po-

sledních automobilek nejen v Česku,
ale i v Evropě, která ohlásila přerušení
výroby z důvodu ochrany zdraví svých
zaměstnanců. Otázka, proč naše společné zahraniční vedení (včetně závodu
KIA Žilina) je v zásadních strategických
rozhodnutích pomalejší než drtivá většina automobilového managmentu
v Evropě, zůstane patrně nikdy nezodpovězena. Stejně tak jako otázka, zda
tento hazard se zdravím našich zaměstnanců stojí vůbec někomu opravdu
za to,“ kritizuje postoj vedení předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech Patrik
Fupšo.
„S rozšiřováním viru COVID-19 po celém
světě včetně České republiky postupně
přijímáme přísná preventivní opatření
v souladu s pokyny vlády ČR a dalších
institucí. V rámci těchto kroků jsme se
rozhodli dočasně pozastavit výrobu na
dva týdny počínaje 23. březnem,“ řekl
mluvčí automobilky Pavel Barvík. Uvedl,
že automobilka se k zastavení výroby
rozhodla v situaci, kdy uzavření hranic
v Evropě způsobilo logistické problémy
jak pro zaměstnance, tak pro dodavatele a poptávka po automobilech klesá.

„Opětovné zahájení výroby je naplánováno na pondělí 6. dubna,“ řekl mluvčí. V automobilce pracuje přibližně
3300 lidí a dalších asi 8700 pracovníků
zaměstnávají její subdodavatelé.
Kvůli šíření nového typu koronaviru
zastavují výrobu automobilky po celé
Evropě, učinily tak například BMW, Fiat
Chrysler, Ford Motor, Renault nebo
Volkswagen. Mladoboleslavská Škoda
Auto a kolínská Toyota Peugeot Citroën
Automobile zastavily výrobu ve středu
večer.
Automobilka Hyundai tento měsíc v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zahájila výrobu vozu Kona Electric,
prvního automobilu na elektrický pohon sériově vyráběného v České republice. Kromě něj v závodě produkuje
typ Hyundai Tucson a pět verzí modelu
Hyundai i30. Loni slezský závod vyprodukoval 309 500 automobilů, což bylo
o devět procent méně než v roce 2018.
V roce 2018 vytvořil podnik zisk 7,22
miliardy korun (o 531 milionů vyšší než
v roce 2017) a tržby 129,26 miliardy
korun (o 7,4 miliardy nižší).
Autor: (ČTK) (red)

Kováci v kolínské automobilce pohotově odhlasovali sociální pomoc
Uzavření škol od středy 11. března, které jako preventivní opatření proti šíření
epidemie koronaviru v České republice nařídila vláda, postavilo mnohé
rodiče před nesnadný úkol postarat se
o své ratolesti během pracovního týdne. Kováci z kolínské automobilky TPCA

se rozhodli podpořit své kolegy s dětmi
a na mimořádném zasedání ZV OS KOVO
při TPCA rozhodli o sociální pomoci
rodinám, kde si jeden z rodičů musí
vzít ošetřovatelské volno. „Všem rodičům dětí do 10 let, kteří museli zůstat
z tohoto důvodu doma na ošetřování

člena rodiny (OČR), bude vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1000 korun
na každé dítě. Nárok na příspěvek má
pouze jeden člen odborů (v případě,
že jsou členy oba rodiče) po předložení
kopie listu OČR,“ uvedla předsedkyně
místní základky Martina Klausová. (mia)

Doporučení OS KOVO
• Ve chvíli, kdy pocítíte příznaky nemoci, především zvýšenou teplotu, kašel a dýchací obtíže, kontaktujte okamžitě svého
lékaře, nebo linku 1212 a striktně dodržujte všechna doporučení.
• Informujte neprodleně svého zaměstnavatele a odborovou organizaci, aby mohli okamžitě učinit potřebná opatření na
pracovišti.
• Žádám funkcionáře odborových organizací, aby případy nákazy v době co nejkratší nahlásili kontaktním osobám na jejich
Regionálních pracovištích OS KOVO.
• Se svými dotazy souvisejícími s pracovněprávními otázkami v době epidemie se obracejte (pouze e-mailem, případně
telefonicky) na svá Regionální pracoviště OS KOVO. Vaše dotazy pomohou ke zpracování podkladů pro jednání s vládními
institucemi a zaměstnavateli.
S plnou vážností a odpovědností vás žádám, abyste dodržovali všechna nařízení a opatření vlády a bezpečnostních složek
státu, která napomáhají omezit šíření virové epidemie. Pro všechny členy Odborového svazu KOVO je tato mimořádná
situace současně výzvou k solidaritě a spolupráci.
(Předseda OS KOVO Jaroslav Souček)
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Odbory zveřejnily první odhady důsledků pandemie
Odbory odhadují, že pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, propadne se český hrubý domácí produkt (HDP)
o pět až osm procent. O práci by mohlo přijít 400 000 až 450 000 lidí. Na tiskové konferenci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to ve čtvrtek 19. března řekl předseda centrály Josef Středula. Odbory požadují po
vládě rychlá opatření na podporu zaměstnanců, firem a živnostníků, aby se ekonomika udržela v chodu.
„Krize již nastala. Pokud někdo hovoří
o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže
někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století,“ uvedl
Středula. Dodal, že Dánsko, Německo,
Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. „Při přepočtu amerických výdajů (na české podmínky) by přímé vládní investice měly
činit minimálně 300 miliard korun,“
podotkl Středula. Zamýšlenou přímou
vládní podporu 100 miliard, o které se
zmínil ve středu premiér Andrej Babiš
(ANO), označil za nedostatečnou.
Podle předpokladu expertů ČMKOS se
česká ekonomika zastaví do dvou týdnů.
Pokud by koronavirová krize trvala čtvrt
roku, HDP by mohl klesnout o pět až
osm procent. Procento představuje asi
60 miliard korun, jde tedy zhruba o 300

až 480 miliard Kč. Zaniknout by mohlo 400 000 až 450 000 míst, a to nejvíc
v obchodu a dopravě, ale také průmyslu. Skončit by mohlo na 100 000 živnostníků, odhadují odbory.
Za zásadní považují udržení provozu
elektráren a dodávky jejich zdrojů. Nutná je také výroba léků a zdravotnických
prostředků i potravin. V chodu musí
zůstat vodárny a doprava. Odboráři
poukazují na to, že i pracovníci těchto
oborů by měli mít ochranné prostředky.
Zatím je často nemají a používají podomácku vyrobené roušky.
Ve čtvrtek 19. března vláda schválila úpravy ošetřovného a program na
ochranu zaměstnanosti. Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru
proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí

Odbory upozornily na nutnost přijmout kroky
k podpoře zaměstnanců i živnostníků.
FOTO: ČMKOS

také 80 procent výdělku zaměstnanců
obchodů, restaurací a dalších provozů,
které se musely uzavřít.
Autor: (ČTK) (red)

Většina firem zareagovala na pandemii a přijala zvláštní opatření
Podle dostupných údajů z pátku 20. března byli ve společnostech, v nichž OS KOVO působí, pozitivně diagnostikováni na Covid-19 celkem čtyři lidé ze tří regionů. K tomuto datu bylo v karanténě 2 549 lidí. Opatření na ochranu
zaměstnanců před nemocí Covid-19 přijala většina firem, v nichž působí Odborový svaz KOVO. Z aktuálních informací však vyplývá, že přesto ještě některé z nich se zdravím lidí stále hazardují a zatím nepodnikly účinné kroky
proti šíření viru.
Většina zaměstnavatelů na pandemii
zareagovala zavedením přísnějších hygienických nařízení. Některé společnosti se rozhodly dočasně zastavit výrobu
a poslat zaměstnance domů. Vyplývá to
z údajů, které odborový svaz v jednotlivých regionech průběžně shromažďuje. „Jakmile začalo být jasné, že Česká
republika se šíření koronaviru nevyhne,
začali jsme ve spolupráci s našimi regionálními pracovišti okamžitě situaci monitorovat,“ potvrdil místopředseda odborového svazu Libor Dvořák. Data, která centrála odborového svazu zatím získala, ukazují, že přesto některé společnosti nepodnikly potřebná preventivní
opatření. „Takové společnosti, které rizi-

ko nakažení zaměstnanců podceňují, nebo dokonce ignorují, jsou naštěstí v menšině. Přesto se i s takovým přístupem setkáváme. Zaznamenali jsme takový případ dokonce v jedné středně velké společnosti v jižních Čechách, kde zaměstnavatel situaci zlehčuje i přesto, že u jednoho z jeho zaměstnanců testy prokázaly nákazu koronavirem,“ upozorňuje
místopředseda Libor Dvořák.
Podle jeho slov zástupci odborového
svazu v řadě firem pomáhají koordinovat opatření na snížení rizika nákazy
společně s managementem. „To je něco,
co by mělo být pravidlem, ale ne všude
to takhle funguje. V některých případech vedení firem odmítalo doporučení

odborářů, později ale ty kroky, které
odbory navrhly, stejně muselo přijmout.
Bohužel to znamenalo jen zbytečné
vystavení dalších lidí vážnému riziku,“
dodává místopředseda. „S našimi kolegy z regionálních pracovišť, ale i z jednotlivých podniků, jsme v kontaktu, abychom měli přehled o tom, jak se situace
vyvíjí, a mohli na ni reagovat a doporučovat vládě a zaměstnavatelům vhodná
opatření. Vláda by měla nařídit dočasné
přerušení výroby ve všech podnicích,
jejichž výroba není bezpodmínečně nutná, to by bylo v tuto chvíli jediným správným řešením,“ je přesvědčen předseda
svazu Jaroslav Souček.
(jom)

Pandemie koronaviru - důležité kontakty
Máte-li podezření, že jste onemocněli, volejte na infolinku
nebo kontaktujte svého ošetřujícícho lékaře

1212

Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na nonstop linkách
724 810 106

725 191 367

725 191 370

Linku 155 využívejte jen v případě ohrožení života!
Aktuální informace k pandemii najdete na
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nebo www.mzcr.cz
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Evropská odborová konfederace (ETUC) k pandemii COVID-19
Výkonný výbor ETUC, který se setkal v Bruselu ve dnech 9.–10. března 2020, vyzval k uklidnění po vypuknutí epidemie COVID-19 a vyzval lidi, aby se globálně řídili radami příslušných zdravotnických orgánů. Výkonný výbor uvítal
dosud přijatá opatření na úrovni EU i na úrovni jednotlivých zemí, trvá však na tom, aby byla přijata veškerá další
nezbytná opatření k zastavení a omezení šíření viru, jakož i opatření, jež pomohou zvládnout zdravotní a ekonomické dopady šíření viru v této mimořádné situaci.
Vyzýváme úřady, aby převzaly koordinovanější a aktivnější úlohu při naléhavé podpoře ekonomik v Evropě.
Nemůžeme se smířit s tím, aby ekonomické břemeno této krize, která bude
pravděpodobně mnohem závažnější než
finanční krize v roce 2008, dopadalo na veřejné finance, veřejné služby
a v konečném důsledku na evropské
pracující. Kvůli krizi COVID-19 nemůžeme přijímat další úsporná opatření
a škrty.
Musí být zavedena nouzová opatření
Evropské komise a dalších orgánů EU včetně ECB a členských států, jako je uvolnění
fiskálních pravidel podle Paktu o stabilitě
a růstu a pravidel státní podpory, přičemž
budou přijaty následné právní předpisy,
které okamžitě uvolní financování EU na
pomoc těm, na něž to má největší dopad.
To musí zahrnovat finanční podporu pracovníkům, kteří jsou v karanténě, jsou
uvolněni ze zaměstnání nebo propuštěni
kvůli COVID-19. Je třeba věnovat zvláštní
pozornost lidem pracujícím na základě
nestandardních pracovních smluv a dohod, kteří často nemohou požívat stejných práv a ochrany jako ostatní pracující.
Výbor zdůraznil prohlubující se obavy
z důsledků pro pracující. Mnoho našich
členů je v přímém kontaktu s veřejností a jako takovým jim hrozí, že se nakazí
a předají nemoc dalším. Musíme zajistit,
aby jejich zdraví a bezpečnost byly naší

hlavní prioritou. Vyzýváme všechny zaměstnavatele, aby uplatňovali zásady
prevence a prováděli veškerá vhodná
opatření na ochranu zdraví pracujících na
pracovišti, zejména u osob, které jsou
samy vystaveny vysokému riziku, včetně
všech zdravotnických pracovníků.
Výbor dále vyzval k přijetí naléhavých
opatření, která zajistí, aby všichni pracující,
u nichž se objeví příznaky onemocnění,
byli umístěni do karantény, jakož i ti, kteří
mají povinnost zůstat doma, aby se starali
o nemocné nebo členy rodiny v karanténě, přičemž většina z nich jsou ženy, mohli
odejít bez obav ze ztráty zaměstnání nebo
příjmu. Na dotčené pracovníky v odvětvích,
v nichž je dodržován sociální dialog, včetně kolektivního vyjednávání, se budou
vztahovat stávající dohody.
To však neplatí pro stovky tisíc dalších
pracovníků, včetně těch, kteří nemusí mít nárok na nemocenské, pracující ve špatně odměňovaných odvětvích
nebo v nejistých pracovněprávních vztazích, kteří jsou vysoce závislí na příjmu
z práce. Mohlo by se stát, že někteří pracující si ne vlastní vinou nebudou moci
dovolit zůstat v izolaci. Výkonný výbor
vyzval vlády, aby byly ostražité a zajistily,
aby bezohlední zaměstnavatelé nevyužívali COVID-19 k ospravedlnění omezování
výroby nebo hromadného propouštění.
Je rovněž nezbytné, aby zaměstnavatelé
převzali svůj podíl na finanční zátěži.

Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit,
aby úsilí k omezení šíření viru bylo úspěšné, je nezbytné, aby pracovníci neutrpěli
výpadkem příjmu vyplývajícím z pandemie COVID-19. Domníváme se, že je
nanejvýš důležité zachovat čistý příjem
všech postižených pracujících k zajištění
jejich životních potřeb.
Propuknutí COVID-19 zdůrazňuje potřebu posílit všeobecné systémy veřejného
zdraví založené na solidaritě v rámci sociálního modelu EU a závazku ke kvalitním
veřejným službám. K zajištění dostatečné
úrovně dobře vyškoleného personálu
a přístupu ke zdravotní péči pro všechny
je zapotřebí více veřejných investic.
Vítáme závazek pružně přistupovat
k fiskálním cílům, jež EU nedávno
oznámila, je však také nezbytná trvalá politická podpora dobře fungujících
systémů veřejného zdraví. Potřebujeme, aby členské státy a EU přijaly veškerá nezbytná hospodářská opatření
k tomu, aby tato nouzová situace v oblasti veřejného zdraví nevyústila v globální
recesi s katastrofálními důsledky pro pracující a jejich rodiny.
V tomto ohledu musí být sociální partneři řádně a včas informováni a přizváni ke
konzultacím tak, aby mohli přispět k zajištění zájmů pracujících, zejména při řešení
ad hoc sociálních a ekonomických opatření, která mohou z této krize vyplynout.
(Zdroj: ETUC)

IndustriAll: Evropská unie potřebuje kolektivní reakci
Evropa se stala epicentrem pandemie, ovlivňujícím všechny členské státy EU. Evropská unie by nyní měla rychle,
důrazně a koordinovaně reagovat a chránit své obyvatele před COVID-19 a vyhnout se velké hospodářské recesi.
Nouzový balíček předložený Komisí EU dne
13. března je krok správným směrem. V souladu s opatřeními některých národních
vlád je nezbytné, aby EU přijala zastřešující nouzový plán. Tento plán musí zajistit
dodávky nezbytných hygienických potřeb
do zdravotnických systémů EU; zaručit,
aby členské státy mohly plně využít flexibility rámců státní podpory a Paktu stability
a růstu k posílení hospodářství; podporovat lidi, jejichž příjmy a pracovní místa jsou
postižena, a podporovat společnosti, jichž
se to týká. EU musí odpovědět na rozsah
této globální hrozby!
Pracovníci musí být chráněni a zaměstnavatelé vůči nim musí převzít odpovědnost.
Ne každý pracovník má možnost pracovat
z domova. Pracovníci v průmyslu na výrobní
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lince nemohou pracovat vzdáleně a zaměstnavatelé musí přijmout vhodná opatření na
jejich ochranu. Pokud tak zaměstnavatelé
neučiní, vystaví je nebezpečí, což je nepřijatelné. Zaměstnavatelé musí zaměřit své úsilí na prevenci, včetně sociálních vzdáleností
(sociální distanc) na pracovišti, přizpůsobení pracovní doby, aby se zamezilo dojíždění pracovníků během dopravní špičky atd.
Sociální partneři na všech úrovních by měli
projednat a dohodnout se na naléhavých
opatřeních na ochranu zdraví pracovníků
na pracovišti. Pokud tak neučiní, musí se
zapojit veřejné orgány.
Veřejné orgány by měly plně kompenzovat mzdy pracovníků, kteří musí jít
do karantény a nemají možnost pracovat z domova. Veřejné orgány musí také

rozšířit poskytování nemocenské na všechny zaměstnance. Kvůli explozi nejisté práce
v posledních desetiletích mnoho pracovníků ve skutečnosti nemá nárok na nemocenskou. Proto mnoho potenciálně exponovaných pracovníků bude raději nadále
pracovat, než aby se dobrovolně izolovali.
Nemůžeme akceptovat to, že nejzranitelnější pracovníci riskují infekci kvůli tomu, že
chodí do práce, a přispívají tak k šíření viru,
protože zůstávají mimo dosah nouzových
opatření. EU musí zaručit, že bez ohledu na
formu práce má každý pracovník nárok na
nemocenskou, a to od prvního dne s plnou
kompenzací ušlých příjmů. V nadcházejících týdnech bude industriAll Europe monitorovat dopady COVID-19 na průmyslové
sektory a zaměstnance. (Zdroj: IndustriAll)
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Čerpání ošetřovného při péči o dítě
Jaké jsou moje nároky a povinnosti, když přestanu chodit do zaměstnání kvůli ošetřování dítěte?
K. F., Kolín
Bezpečnostní rada
státu zakázala od
středy 11. března
kvůli hrozbě koronaviru osobní přítomnost žáků a studentů
na základních či středních školách.
Pokud se o děti nemůžete doma postarat vy anebo někdo jiný, máte jako
jeden z rodičů nárok na volno v zaměstnání a můžete čerpat ošetřovné.
Ošetřovné je dávkou z nemocenského
pojištění – stejně jako nemocenská,
peněžitá pomoc v mateřství nebo
takzvaná otcovská.
Na ošetřovné však dosáhnou pouze
zaměstnanci v klasickém pracovním
poměru. Osoby samostatně výdělečně činné na dávku nárok nemají, ani
když si dobrovolně platí nemocenské
pojištění.
Nemají na něj nárok ani lidé pracující na
dohodu o provedení práce (DPP) nebo
dohodu o pracovní činnosti (DPČ),
přestože z výdělku odvádějí zálohy na
sociální pojištění (nemocenské pojištění je jednou z jeho složek).
Pokud budete muset zůstat doma
s dítětem mladším desíti let, máte
nárok na ošetřovné, a to po dobu devíti dnů, samoživitel může ošetřovné
čerpat až 16 dní. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, tedy i za sobotu
a neděli.

Pokud pečujete o dítě starší 10 let
nebo jiného člena domácnosti, je podmínkou, že příjemce dávky žije s ošetřovaným ve společné domácnosti.
Typicky jde o partnera nebo vlastní
rodiče. V případě dětí žijících ve střídavé péči se za společnou považují obě
domácnosti. Nezbytnost ošetřování
musíte doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře nemocného.
Na ošetřovné naopak nemáte nárok při
nemoci dítěte, s nímž je jeden z rodičů
na mateřské či rodičovské a pobírá
peněžitou pomoc v mateřství nebo
rodičovský příspěvek. Výjimka platí
v situaci, kdy rodič, který dávky pobírá,
onemocní. Dávku lze čerpat od prvního
dne, kdy nemocný péči potřebuje.
Při výpočtu ošetřovného se – stejně
jako u ostatních dávek nemocenského
pojištění – vychází z denního vyměřovacího základu. Ten dostaneme tak,
že součet hrubých výdělků za posledních dvanáct kalendářních měsíců
vydělíme číslem 365 a pak ještě snížíme prostřednictvím redukčních hranic.
Redukční hranice pro rok 2020 vypadají následovně:
•
•
•

z částky do 1162 Kč se započítá 90
procent,
z částky nad 1162 Kč do 1742 Kč se
započítá 60 procent,
z částky nad 1742 Kč do 3484 Kč
započítá 30 procent,

•

k částce nad 3484 Kč se nepřihlíží.

Denní dávka ošetřovného pak dělá
šedesát
procent
redukovaného
vyměřovacího základu.
V praxi to znamená, že když vaše průměrná hrubá mzda dosahuje třeba 30
tisíc korun, přijdete si za den čerpání
ošetřovného na 533 korun, v součtu
za devět dnů tedy na 4797 korun. Při
minimální mzdě 14 600 korun dostanete 260 korun za den, za devět dní
2340 korun. A pokud vaše výplata dělá
zhruba 20 tisíc korun hrubého měsíčně, dosáhnete na ošetřovné 356 korun
denně, za devět dní tedy 3204 korun.
Pokud jde o zavřené školy kvůli koronaviru a někteří lidé se prokazatelně ocitnou ve finanční nouzi, mohou požádat
o jednorázovou dávku mimořádné
okamžité pomoci.
Týká se to i rodičů dětí do 10 let, kteří
s nimi zůstanou doma na ošetřovném
kvůli současné situaci kolem koronaviru.
Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné
příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná.
O ošetřovné požádáte zaměstnavatele
prostřednictvím tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování, který vám
vystaví ošetřující lékař.
Pokud je důvodem pracovní absence
zavřená škola nebo školka, obdržíte
ve škole Žádost o ošetřovné při péči
o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).
Zaměstnavatel předá veškeré dokumenty okresní správě sociálního zabezpečení, která ošetřovné vyplácí. Výplata
dávky – hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni,
kdy sociálka doklad pro nárok na výplatu dávky obdržela.

FOTO: Pexels
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Až se dítě uzdraví, doručíte zaměstnavateli Rozhodnutí o ukončení potřeby
ošetřování (péče). Tiskopis opět vydá
a potvrdí ošetřující lékař nemocného.
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Právo | Mgr. Vladimír Plachta, specialista právník OS KOVO

Koronavirus - práva a povinnosti
V souvislosti s epidemií koronaviru se množí dotazy zaměstnanců na některé kroky zaměstnavatelů, které ne vždy odpovídají zákoníku práce, a někdy je pro pracovníky těžké posoudit, která
práva a povinnosti vůči zaměstnavateli mají. Vybral jsem proto několik příkladů častých dotazů
na situace, které v podnicích v současnosti vznikají.
Dotaz: Zaměstnanci
je naměřena zvýšená
teplota, ale nepotvrdí se koronavirus,
případně se nedomůže testu ani se
nepotvrdí viróza. Jde jen o momentální
výkyv teploty z různých příčin, přesto
není zaměstnanec vpuštěn do závodu,
kde panují přísná hygienická pravidla
a je nutný zdravotní průkaz. Jde o překážku ze strany zaměstnavatele dle
§ 208 s náhradou průměrné mzdy ve výši
100 %?
Odpověď: Ano, jedná se o jinou překážku ze strany zaměstnavatele dle ust.
§ 208 se 100% náhradou mzdy.

Dotaz: Závodní lékař odmítne zaměstnance vyšetřit (protože téměř nefungují), co s tím?
Odpověď: Opět se jedná o jinou překážku ze strany zaměstnavatele. Vyšetření musí zajistit zaměstnavatel.
Dotaz: Zaměstnavatel chce, aby se směnující zaměstnanci nepotkávali, a navrhuje zkrácení směny se snížením mzdy
(odbory nesouhlasí). Má na to zaměstnavatel v současné situaci právo?
Odpověď: Zkrátit směnu se snížením
mzdy může jedině po dohodě se
zaměstnanci, případně odbory.

FOTO: Pixabay

Dotaz: Zaměstnavatel požaduje posunutí ranní směny o ½ hodiny dříve
a odpolední o ½ hodiny později, což
zkomplikuje některým dostat se na ranní směnu, případně z odpolední domů.
Má na to právo?
Odpověď: Rozvržení pracovní doby je
na rozhodnutí zaměstnavatele, pokud
to nemají zaměstnanci v pracovních
smlouvách nebo v KS (o tom pochybuji)
viz § 81 ZP. Zaměstnanci mají povinnost
se dostavit. Doporučil bych jednat se
zaměstnavatelem o případném svozu
zaměstnanců, nebo aby se zaměstnanci domluvili na vlastní dopravě.
Dotaz: Lze po zaměstnavateli vyžadovat, aby jím požadované změny oznámil
a projednal s odbory 14 dní předem?
Odpověď: Situace ve světě i v ČR je
vážná a pochybuji, že odbory budou
bránit zaměstnavatelům v aplikaci rozumných preventivních opatření. Pro
některé zaměstnavatele může mít koronavirus likvidační dopady. Zaměstnavatelé musí přistoupit k radikálním opatřením, snížit kontakty zaměstnanců,
v maximální míře umožnit práci z domova, umožnit čerpat dovolenou, náhradní volna či případně i neplacená
volna (neplacená volna jen se souhlasem zaměstnanců k řešení osobních,
rodinných potíží).

Bezpečnost práce | Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D., SIBP OS KOVO RP Brno

Pracovní oděvy a OOPP – péče a používání
Zaměstnavatel mi pro výkon práce v pozici teamleadera přidělil triko zelené barvy, které mi nařizuje v práci nosit. Upozornila jsem jej, že chci zajistit praní pracovního oděvu. Zaměstnavatel mi
sdělil, že na toto nemám nárok, neboť se o pracovní oděv nejedná.
J. K., Vsetín
Legislativní východiska
Právní rámec tohoto problému je možno nalézt v ust. § 104
zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, (dále jen „ZP“), a nařízení vlády
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č. 495/2001 Sb. Z těchto právních předpisů vyplývá, že triko je pracovním oděvem v okamžiku, kdy podléhá při práci
mimořádnému opotřebení či znečištění
nebo plní ochrannou funkci. Tedy při
určení toho, zda je vaše triko pracovním
oděvem, je nutno vycházet z hodnocení

rizik vaší pracovní pozice (viz § 102
odst. 3 ZP) a následně i z hodnocení
rizik pro použití vhodných OOPP (viz
příl. NV 495/2001 Sb.).
Pracovní tričko jako pracovní oděv
V tomto případě musí být splněna
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podmínka, že zaměstnanci hrozí riziko
např. potřísnění, pořezání či ušpinění
trupu či horních končetin. Tedy je třeba
přijmout opatření individuální ochrany a přidělit patřičné OOPP – v tomto
případě triko. Požadavky na tento druh
OOPP stanovují další předpisy a normativy, zejména se jedná o nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/425.

a práce. Dalším řešením bývá sjednání příspěvku zaměstnancům do mzdy
nebo platu. Úskalím tohoto systému
však bývá neporozumění zaměstnanců
otázce nároku příspěvku, např. teamleader riziko vyhodnoceno nemá (triko
jako dress code) a dělník u stroje ano
(triko jako OOPP), a časté rozpory v chápání této věci. Základním smyslem výše

citovaných právních předpisů je však
zajišťování péče o OOPP smluvními prádelnami či jinými systémy péče o OOPP
zcela v režii zaměstnavatelů. Výkon
kontroly nad dodržováním povinností
zaměstnavatele je v působnosti Státního úřadu inspekce práce prostřednictvím místně příslušného oblastního
inspektorátu práce.

Pracovní tričko jako „dress code“
Situace, kdy zaměstnavatel přiděluje různě barevná trika jednotlivým
zaměstnancům dle jejich pracovních
pozic, by se do jisté míry dala připodobnit situaci s vyžadováním „dress code“
v bankách, používání uniforem apod.
V tomto případě triko neplní ochrannou funkci, ale jakousi informativní
funkci o zaměstnancem vykonávané
pracovní pozici.
Kdy je zaměstnavatel povinen zajistit praní pracovního oděvu
Tato povinnost je dána ust. § 104 odst.
4 ZP. Běžnou praxí firem bývá poskytování poukázek na praní oděvů formou
např. šeků do drogerií. Toto však není
zcela v souladu s ust. § 101 odst. 6 ZP,
protože jsou na zaměstnance přenášeny náklady na amortizaci pračky,
spotřebu vody, elektrické energie, času

FOTO: Pexels

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Podnájem družstevního bytu
Jsem členem bytového družstva, s družstvem mám uzavřenu nájemní smlouvu, ale v bytě nebydlím. Bydlí tam moje matka a bratr. Družstvo po mně požaduje jakousi smlouvu, ve které bude
uvedeno, že v bytě bydlí matka a bratr, včetně čísla jejich občanských průkazů a trvalého bydliště.
Dále družstvo požaduje, abych za každého z nich uhradil poplatek 1000 Kč. Může družstvo takto
postupovat?
E. V., Opočno
Jako člen a nájemce
bytového družstva
musíte mít k podnájmu družstevního bytu souhlas
družstva. Obvykle je podnájem upraven
přímo ve stanovách bytového družstva.
Některá bytová družstva také přímo
ve stanovách upravují výši poplatku
za udělení souhlasu s podnájmem. Na
to, zda je možné po členech družstva
poplatek požadovat, se právní názory rozcházejí. Stanovy byly schváleny,
takže se podle nich musí postupovat.
Vaše stanovy nemám k dispozici, takže
do nich nahlédněte sám.
Uvádíte, že po vás družstvo chce
„nějakou“ smlouvu. Družstvo po vás
zřejmě chce podnájemní smlouvu.
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Obvykle se do smlouvy uvede jméno,
příjmení, datum narození a trvalé bydliště podnájemců. Domnívám se ale,
že podnájemní smlouvu nejste povinen družstvu předkládat, vy ji totiž ani
nemusíte mít v písemné podobě uzavřenu.
Co však musíte mít, je souhlas družstva
s podnájmem družstevního bytu, a musíte družstvu oznámit počet osob, které
bydlí v bytě, a to z důvodu placení záloh
za služby spojené s bydlením.
Podle občanského zákoníku o podnájmu platí, že pokud nájemce v bytě sám
trvale nebydlí, může dát třetí osobě do
podnájmu byt nebo jeho část pouze se
souhlasem pronajímatele (bytového
družstva).

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu
i souhlas s podnájmem vyžadují podle
občanského zákoníku písemnou formu. Podle občanského zákoníku je také
nájemce povinen pronajímateli oznámit počet členů domácnosti. Znovu
však opakuji, je třeba se řídit stanovami
vašeho bytového družstva.

FOTO: Pexels
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Odpovědnost za škodu na vozidle
Jezdím do práce osobním automobilem a se souhlasem zaměstnavatele parkuji v jeho objektu na
vyhrazeném místě. Koncem měsíce ledna 2020 při vichřici spadla na zaparkované vozidlo větev
a poškodila ho. Podle propočtů servisu bude oprava činit cca 40 000 Kč. Odpovídá zaměstnavatel
za škodu a je povinen mi ji nahradit?
J. S., Kladno
Z vašeho dotazu
nevyplývá, že by
vám zaměstnavatel
přikázal parkovat na
uvedeném místě (jde pouze o možnost
parkovat na vyhrazeném místě, nikoli
povinnost) a za využívání parkovacího
místa vám neúčtuje žádný poplatek.
V této souvislosti podle mého názoru
zaměstnavatel za škodu, ke které došlo
popsaným způsobem, neodpovídá.
Dle ustanovení § 248 odst. 1 zákoníku
práce je „zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit
své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví
a majetku; zjistí-li závady, je povinen
učinit opatření k jejich odstranění“.
Pokud se jedná o zajištění možnosti zaparkovat vozidlo na určitém

FOTO: Pixabay

místě, nejedná se ze strany zaměstnavatele o „zajištění pracovních podmínek“ ve smyslu citovaného ustanovení,
a zaměstnavatel tak neporušil svoji prevenční (zajišťovací) povinnost zakotvenou v citovaném ustanovení.
K nastíněné problematice se dále vztahuje ustanovení § 265 zákoníku práce.
Dle odst. 1 tohoto ustanovení „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu,
která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s nimi porušením právních povinností
nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům“. Mám za to, že v předmětné věci není splněna podmínka
vzniku škody při „plnění pracovních
úkolů zaměstnance nebo v přímé
souvislosti s nimi“, stejně tak popis
situace nenasvědčuje závěru, že by
škoda byla způsobena „porušením
právních povinností nebo úmyslným
jednáním proti dobrým mravům“ kterékoli osoby. Dle odst. 2 tohoto ustanovení „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili
porušením právních povinností v rámci
plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem“.

Z vašeho dotazu nevyplývá, že by pád
větve zavinil některý z dalších zaměstnanců zaměstnavatele.
Dle odst. 3 tohoto ustanovení „zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za
škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s nimi bez jeho
souhlasu“. Toto ustanovení dopadá na
jiné situace, než kterou jste nastínil
v dotazu (např. použití vozidla při pracovní cestě navzdory zaměstnavatelem
sjednané dopravě jiným způsobem).
Zaparkování vozidla v daném případě
dle mého názoru nelze považovat za
„činnost při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s nimi“.
Ani z jiných ustanovení zákoníku práce odpovědnost zaměstnavatele za
popsaným způsobem vzniklou škodu
dovodit nelze (nejde např. o „odloženou
věc“ ve smyslu ustanovení § 267 a 268,
ani o „osobní předmět, který zaměstnanec obvykle nosí do práce“ ve smyslu
§ 226).
Situaci je tak nutno řešit s pojišťovnou,
je-li vozidlo pro popsaný případ vzniku
škody pojištěno. Pokud tomu tak není,
ponese škodu vlastník vozidla sám.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Sušárna i kolárna musí sloužit všem
Koupili jsme byt v Praze. V domě je kolárna a sušárna, ale když jsme se dožadovali toho, abychom
tyto společné prostory mohli také užívat, sdělil nám předseda výboru společenství, že kdo dřív
přijde, ten dřív mele. Jak se máme bránit? Nejde o to, že bychom do těchto místností neměli přístup, ale v místnostech je nepořádek a vůbec neslouží svému účelu.
K. R., Náchod
Půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny,
kolárny,
sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných
částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu, tvoří
společnou část domu, jak je to mimo
jiné uvedeno v ustanovení § 5 odst. 1
písm. i) Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.,
o úpravě některých záležitostí souvi-
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sejících s bytovým spoluvlastnictvím.
Požádejte výbor společenství, aby vám
umožnil nahlédnout do Prohlášení
vlastníka, kde jsou tyto společné části
domu vymezeny, a ověřte si, zda nejsou vymezeny některému vlastníku
jako součást bytu, ale podle všeho by
tomu tak být nemělo. Dále požádejte,
aby byl tento problém zařazen na nejbližší jednání shromáždění vlastníků
a tam požadujte, aby kolárna a sušárna

byly vyklizeny tak, aby mohly skutečně
sloužit všem, jak uvádí shora citovaný
právní předpis.

FOTO: Pixabay
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Nošení roušek v zaměstnání v souvislosti s pandemií
Z pohledu odboráře - předně by k takovým otázkám, jako je nošení roušek, ve většině firem ani nemělo docházet
a lidé by nyní neměli chodit do zaměstnání momentálně zbytných výrobních podniků. To je však zejména zodpovědností vlády a také managementu dotčených firem.
Odborná vyjádření:
Stěžejní je (potvrzeno Pavlem Fošumem - Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České
republiky - i náměstkem p. Policarem), že usnesení vlády ČR ze dne
18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření, kterým se ukládá
povinnost nošení ochranných pomůcek k zakrytí obličejové části (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření
kapének), se vztahuje na fyzické osoby, resp. na občany ČR. Povinnost není
uložena zaměstnavatelům, ale občanům ČR i po dobu jejich výkonu práce
(pokud místo práce není v místě trvalého bydliště).
Přestupky a pokuty vycházejí ze zákona o ochraně veřejného zdraví (díl 3,
postup při zjištění výskytu infekčního
onemocnění) a podle krizového zákona, resp. zákona o přestupcích. Nikoli
tedy ze zákoníku práce.
Otázky a odpovědi:
1. Je nošení roušky nebo alternativní ochrana dýchacích cest v zaměstnání nutností?
Ano, je to nutné, a to počínaje dnem
19. 3. 2020, kdy vstoupilo v platnost
usnesení vlády ČR ze dne 18. března

č. 247 o přijetí krizového opatření.
Výjimkou jsou lidská obydlí a neveřejné
prostory.
Jako ochranné prostředky se pro tento
účel počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které
brání šíření kapének.
2. Je v nynější situaci rouška v práci
OOPP?
Nynější povinnost nošení ochranných
prostředků k zakrytí úst a nosu nelze
považovat za OOPP.
Pokud by se rouška měla stát osobním
ochranným pracovním prostředkem,
pak by z důvodu současného ohrožení
virovou nákazou měl zaměstnavatel
v souladu se zákoníkem práce kontinuálně hodnotit rizika na pracovišti
a na základě jejich písemného vyhodnocení bezodkladně přidělit roušky
jako OOPP.
3. Je zaměstnavatel povinen vydávat roušky svým zaměstnancům
– a když je nedá, zda je to překážka na straně zaměstnavatele, musí poslat lidi domů a hradit
prostoj?
Přikláním se k názoru, že přímá povinnost zaměstnavatele vydávat roušky
není. Slušný zaměstnavatel se však
o své zaměstnance postará, a chce-li

FOTO: Pixabay

kovak 6x2020.indd 9

dál udržet provoz, roušky zajistí.
Zaměstnanci zrovna tak jako i lidé ve
veřejných prostorách jsou dle opatření vlády povinni si krýt nos a ústa
„jakýmkoliv“ vhodným způsobem. Zde
však mohou na některých pracovištích
vznikat další rizika, jako je např. možnost zachycení šály/šátku strojem. Aby
takovým dodatečným rizikům zaměstnavatel předešel, ve svém zájmu by měl
standardní roušky poskytnout.
Nejedná se o překážku na straně
zaměstnavatele – pokud roušky nezajistí, a tudíž nehradí ani prostoje.
4. Platí při používání roušky bezpečnostní přestávky - jako pro
obtěžující pracovní prostředek?
Pokud není rouška vyhodnoceným
OOPP se vším všudy, pak bezpečnostní
přestávka pro odložení tohoto ochranného prostředku není právně vymahatelná.
5. Kdy a kde si vůbec může zaměstnanec roušku sundat (jídlo, přestávka na jídlo a oddech, kouření
apod.)?
Odložit roušku lze jen v místě určeném
pro stravování, přitom je nutné organizačně zajistit, aby tam nebylo více
lidí pohromadě (řešením by mohly být
např. turnusy a sezení s odstupem od
sebe). Rouška se nesmí pokládat na
jídelní stůl, má se nechat viset na těle
a při odchodu znovu nasadit. Odkládání roušky z důvodů kouření nelze doporučit, zejména když by mohlo docházet
ke shlukování zaměstnanců.
6. Může zaměstnavatel, poté když
se zaměstnanec nebude chránit
rouškou, vykázat onoho zaměstnance z výroby?
Ano, zaměstnavatel jej může vykázat
bez nároku na náhradu. Jde o mimořádné opatření vlády k zamezení šíření
virové infekce a zaměstnavatel nemá
vlastně jinou volbu (toto platí, pokud
zaměstnavatel pro daný účel nezpracoval interní směrnici projednanou
s odborovou organizací).
Přestupky a pokuty v souvislosti s porušením krizových opatření vycházejí
ze zákona o ochraně veřejného zdraví
(díl 3, postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění) a podle krizového
zákona, resp. zákona o přestupcích.
Nikoli tedy ze zákoníku práce.
(red)
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Domácí výuka - vzdělávat děti dokážete sami
Školy jsou bohužel ze zřejmých důvodů zavřené a nikdo neví, jak dlouho to potrvá. Je třeba, aby děti volno nepromeškaly a věnovaly se učení i doma. Jak jim v tomto procesu pomoci a jak je v jejich úsilí podpořit? Vybrali jsme pro vás
několik kvalitních internetových odkazů a doporučení, které vám s výukou doma pomohou.
Aby děti nezvlčily
Děti jsou pochopitelně z nenadálého
volna u vytržení a rozhodně to nepovažují za něco zlého. Nesmíme ale
zapomínat, že běžný režim se dříve
nebo později vrátí a děti budou muset
prokázat, že čas nepromeškaly a skutečně se učily. Ačkoli děti nechodí do
školy, přivykněte je i doma určité rutině a stanovte, že výuka bude probíhat vždy v konkrétním čase, například
ve všední den dopoledne. Po výuce
by měl následovat oběd, přestávka
či pobyt venku a poté samostudium
a procvičování naučené látky. Z nastoleného režimu neslevte, ať se děje
cokoli. Využijte nejrůznějších výukových materiálů, které najdete třeba na
internetu nebo i v televizi. Spojte se
s ostatními. Pokud máte nedaleko rodiny s podobně starými dětmi,
využijte toho a domluvte se, že jeden
den budete na výuku dohlížet vy
a další den někdo jiný. Čím bude dětí
více, tím více budou brát výuku vážně.
Můžete se také domluvit, co bude kdo
učit. Někdo má blíže k matematice,
jiný k češtině a další pak třeba k nauce
o přírodě. Co lze, se snažte učit venku
v přírodě.

najdete mnoho různých cvičení online
určených pro jednotlivé ročníky. Pak si
lze vybrat konkrétní předmět a nakonec konkrétní látku, která se bude
procvičovat. Dále si lze zakoupit srovnávací testy, které vaše dítě vypracuje,
a vy si můžete výsledky okamžitě srovnat s jinými dětmi.
Školákov
Stránky skolakov.eu zná mnoho dětí
velmi důvěrně i z výuky. Stránky mají
velmi přitažlivý a veselý design, takže
je hned jasné, že jde o stránky jen
a pouze pro děti. Stránky jsou určené
pro první stupeň, procvičuje se zde
český jazyk, matematika, prvouka
a angličtina, tedy ty nejdůležitější
předměty. Stránky jsou zcela interaktivní a procvičování nové látky je velmi
zábavné. Například slovíčka v angličtině se procvičují tak, že se za konkrétní
slovíčko zatáhne a připne se k odpovídajícímu obrázku.
Angličtina na webu
Znalost cizích jazyků u nás stále ještě není zcela běžná, takže doučování
doma může být problém. Pokud vy
sami s angličtinou bojujete, využijte

tento čas, abyste si jazyk procvičili
spolu se svými dětmi! Zkuste si například stáhnout dětský seriál v angličtině s anglickými titulky, nebo si pusťte
snadnou písničku a tu pak překládejte.
Užitečné materiály najdete na http://
ajina.eu/, kde jsou rozepsané jednotlivé lekce. Angličtina pro žáky je
rozdělená podle jednotlivých témat
a najdete zde také spoustu materiálů
ke čtení.
Matematika pro každého
Matematika může být pro mnohé
z nás pěkný oříšek. Se stránkami
https://www.matika.in/cs/ ji ale zvládne opravdu každý! Stránky jsou určené
pro děti od první třídy až po devátou.
Stačí zvolit úroveň a posléze konkrétní látku, která se bude procvičovat.
Úlohy jsou interaktivní a řešit je děti
opravu baví. Kromě počítače k tomu
vlastně nepotřebují už nic jiného.
Stránky nabízejí také řešení různých
hlavolamů, kvízů a zajímavých úloh,
a tak je velmi pravděpodobné, že je
mladí studenti budou vnímat jako hru.
Design je velmi přitažlivý a ilustrace
opravdu povedené.
Michaela Kadlecová

Česká televize
Česká televize nezaváhala a připravila
na každé všední dopoledne výuku žáků
prvního stupně základní školy. Projekt
UčíTelka připravují skuteční učitelé,
s jeho pomocí mohou děti probrat
látku ve všech hlavních předmětech.
V televizní třídě jsou přítomné také
děti, takže se učení podobá skutečné
škole. Výuka zahrnuje všech pět ročníků a probíhá každý den. Jeden den
se probírá český jazyk, další matematika atd. Na obrazovce se vystřídá
hned několik učitelek a učitelů a jejich
výklad žáky určitě zaujme. Pokud
pořad v televizi nestihnete, můžete
se později přihlásit na webové stránky České televize, nebo si zde můžete
výuku zopakovat.
Fraus
Nakladatelství Fraus vydává mnoho
učebnic, které naše děti běžně využívají v papírové podobě ve škole. Kromě krásných učebnic vydavatelství
provozuje také několik velmi užitečných webových portálů. Například
na https://www.skolasnadhledem.cz/
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PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM
Situace
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

*

Ustanovení zákoníku práce

Zaměstnanci byla
nařízena karanténa

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní
překážka v práci na straně
zaměstnance

- za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV*
od 15. kal. dne – nemocenské
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti
bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena

Zaměstnanec byl
z důvodu onemocnění
uznán dočasně práce
neschopným

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní
překážka v práci na straně
zaměstnance

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV*
od 15. kal. dne - nemocenské

Zaměstnanec musí
pečovat o dítě mladší
10 let z důvodu zavření
školského zařízení

§ 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP
– důležitá osobní překážka v práci
na straně zaměstnance

za 9, případně 16 kal. dní – ošetřovné

Zaměstnanec musí
pečovat o dítě ve věku
od 10 let z důvodu
zavření školského
zařízení

§ 199 ZP – nepojmenovaná
jiná důležitá osobní překážka
v práci na straně zaměstnance
(podmínka: péče je s ohledem
na speciﬁcké potřeby dítěte
nezbytná)

nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění

Nepřidělování práce
zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu
zaměstnanců (např.
z důvodu karantény,
DPN, péče o dítě)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Nepřidělování práce
v důsledku výpadku
vstupů (dodávky
surovin, služeb,
součástek, podkladů)

§ 207 písm. a) ZP – překážka
v práci na straně zaměstnavatele
(prostoj)

náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV*

Dočasné uzavření nebo
omezení provozu
v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany
veřejného zdraví MZdr, KHS
(např. uzavření obce)

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní
překážka v práci na straně
zaměstnance (karanténa
– § 167 ZNP, § 347 odst. 4 ZP)

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV**
od 15. kal. dne – nemocenské

Dočasné uzavření nebo
omezení provozu
v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě
krizového zákona
(např. ve vazbě na
usnesení vlády - posilovny,
obchody s oblečením,
restaurace)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Dočasné uzavření
nebo omezení provozu
v důsledku omezení
poptávky po poskytovaných službách nebo
omezení odbytu
výrobků

§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

Zaměstnanec může
vykonávat
práci z domova

§ 317 ZP - je-li to s ohledem
na povahu vykonávané práce
možné, lze se ve výše uvedených
situacích dohodnout na výkonu
práce z domova(ne u DPN)

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší
13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve
stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší
13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve
stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy
zásadním způsobem kompenzovat.

ALE: je-li omezena poptávka /odbyt a zároveň je uzavřena dohoda
s odborovou organizací, případně
vydán vnitřní předpis, lze uplatnit
částečnou nezaměstnanost
- § 209 ZP

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy
částečně kompenzovat.

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti
bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhrazena

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*
náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

ALE: v případě dohody
s odborovou organizací,
případně na základě vnitřního
předpisu lze uplatnit částečnou
nezaměstnanost - § 209 ZP

PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný
průměrný výdělek zaměstnance

** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující
nařízení karantény doručený příslušné OSSZ
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Hmotné zabezpečení zaměstnance

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti,
který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani
dávka nepřísluší).
Konat práci z domova je při splnění podmínek možné konat
i v karanténě.

www.mpsv.cz
Zpracováno dne 20. 3. 2020
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Správné znění tajenky z čísla 4: Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Miroslav Dubový z Březové. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 24. března. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 6. dubna
2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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