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Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním 

souvislostem 

 

A. Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není 
nařízena karanténa) 
 

- Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a 
doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. 
 

- Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1  a § 106 odst. 4 

zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené 
koronavirem. Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, 
aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. 
registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo 
má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. 
V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka 

u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 

79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.   
 

- Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná 
opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu 
z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího 
lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění. Ten rozhodne, zda 
zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude 
na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, 
izolace  či karanténní opatření (dále jen „karanténa“).  

 

- V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je 

s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních 
důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se 

zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a 
kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:  
 

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně 
vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například 
z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci 
z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit. 
 

 



Stránka 2 z 4 

 

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn 

a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-
li se se zaměstnancem jinak. 

 

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu 
práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl 
překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není 
v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde 

o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku  (§ 208 zákoníku práce). 
 

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; 

obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen 
oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne 
se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody 
se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. 
Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce 
zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce). 

 

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, 
aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez 
náhrady mzdy nebo platu. 

 

B. Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR 

 

- O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného 
zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost  informaci 
o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.  
 

- V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně 
zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, 
když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce 
v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen 

zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat 
(viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce).  Podle § 191 zákoníku práce je 
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu 
karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním 
předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na 
náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a 
to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak 
přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí. 
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- Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, 
které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně 
zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 
14 dnů trvání karantény. 
 

- Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající 
karantény. 
 

- Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena 
karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz § 219 odst. 1 

zákoníku práce, kde mezi důvody, pro které se dovolená přerušuje, karanténa není 
uvedena).  

 

C. Zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině 

 

- Je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině, pak jde-li o státy EU a státy, se 
kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen 
omluvit jejich nepřítomnost v práci a poskytnout jim náhradu mzdy nebo platu 
v době prvních 14 kalendářních dnů karantény stejně, jako v případě, že je nařízena 
karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Postupuje se podle § 191 
a 192 zákoníku práce.  Jde-li o státy EU, postupuje se podle společných evropských 
pravidel, zaměstnancům je vydáno v místě pobytu potvrzení o nařízené karanténě 
a toto potvrzení zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli v České republice a 

zaměstnavatel mu na základě tohoto potvrzení vyplatí náhradu mzdy nebo platu 

podle § 192 zákoníku práce. 
 

- Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani státy, se kterými má 
ČR uzavřenu bilaterální dohodu, pak pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá 
i po skončení dovolené zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude 
povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Nepřítomnost zaměstnance 
v práci není v tomto případě zaviněným porušením povinností, které má 
zaměstnanec podle zákoníku práce, protože je povinen nařízenou karanténu 
v cizině dodržovat. 

 

- V případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou, nařízením karantény se 
dovolená nepřerušuje (viz § 219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, pro 
které se dovolená přerušuje, karanténa není uvedena). Překážka v práci z důvodu 
karantény proto bude následovat až po skončení dovolené. 

 

D. Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady 

 

- Pracovní cestou se podle § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání 
zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané 
v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu 
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výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek 
stanovených v části sedmé zákoníku práce. Cestovními výdaji, za které je 
zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které 
zaměstnanci vzniknou právě při pracovní cestě podle § 42 zákoníku práce, a to jak 
pracovní cestě tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní cestou se podle § 154 
zákoníku práce rozumí cesta konaná mimo území České republiky). Cestovní 
náhrady příslušejí v souladu s podmínkami pracovní cesty určenými 
zaměstnavatelem po celou dobu jejího trvání, tedy od jejího počátku až 
do ukončení.  
 

- Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato 
skutečnost důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno 

vycházet z toho, že zaměstnanci by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa 
nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán (je zde tedy příčinná souvislost 
s vysláním na pracovní cestu). Tato okolnost obecně nemůže být k tíži 
zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance či jeho hospitalizace.  

 

- Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí podle § 186 zákoníku práce 
bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných 
pro poskytování a výši cestovních náhrad, tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout 
potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo ubytování). 
Přerušení nebo ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních 
náhrad zaměstnanci, kterému je na pracovní cestě nařízena karanténa a nemůže 
se z tohoto důvodu vrátit do bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými mravy. 
Poskytování stravného a zahraničního stravného není vázáno na výkon práce, ale 
na dobu trvání pracovní cesty a dobu strávenou mimo území České republiky 
v kalendářním dnu. Je-li zaměstnanci během karantény na pracovní cestě 
zabezpečeno bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda nebo večeře, pak se 

stravné a zahraniční stravné krátí způsobem stanoveným v příslušných 
ustanoveních zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec zachováno ubytování, 
potom musí zaměstnavatel uhradit i tyto náklady, v případě, že nebylo poskytnuto 

zaměstnanci jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě. 
Zaměstnanci mohou během uvedené doby vzniknout i některé nutné vedlejší 
výdaje. I ty mohou mít souvislost s pracovní cestou, nikoliv s výkonem práce (§ 164 
zákoníku práce). Všechny tyto okolnosti je třeba vždy posuzovat podle konkrétního 
případu a jeho podmínek.  
 

- O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán (orgán ochrany 
veřejného zdraví) a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek 
rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.  

 

V Praze dne 28. února 2020 
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M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření: 

 

I. 

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová 
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční 
a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy 
a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to 
do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů 
veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada 
akciové společnosti), které se konají na základě zákona. 

 

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

 

Odůvodnění:  

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 

v Evropě. 
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Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností 
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko 
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. 

 

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí 
nad 100 osob ve stejný čas. 

 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. 

 

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem 

k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den 

nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání. 

 

 

 

 

                                                                           Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA  

                                                                                        ministr zdravotnictví 
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Číslo jednací 
MSMT-11703/2020-2 

Datum 12. 3. 2020 

 

Informace k vyhlášení nouzového stavu 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost 
žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: 

- základní umělecké školy (nově), 
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), 
- jazykové školy (nově), 
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), 
- základní školy, 
- střední školy a konzervatoře,  
- vyšší odborné školy 

- vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi). 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. 

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a 
přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách 

a školských zařízení.  

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem 
státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích 
zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí. 

 Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, 
jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, 
výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit. 

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové 
vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a 
středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele. 

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém 
zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol 
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včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na 
zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných 
školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného 

výcviku. 

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní 
případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či 
studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto 
nástrojů rozhoduje ředitel školy.  

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, 
doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. 

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude 
poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv. 

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné 
činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.  

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit 
situaci. 

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost 
omezit v maximální možné míře. 

Zaměstnanci školy: 

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) 
práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících 
s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele 
vykonávat i z domova, tzv. home office. 

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání 
samostudia. 

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně 
zaměstnavatele.  

Ošetřovné: 

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak 
zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 
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let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být 
elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.  

Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. 
Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě 
vystřídat. 

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i 
vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), 
které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle 

aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, 
bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno 
stejným způsobem jako u klasických školních zařízení. 

Více (včetně doporučeného postupu a tiskopisů) naleznete 
zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru 
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