
 

PRÁVNÍ ASPEKTY OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM 

Vážení klienti a obchodní přátelé, 

všichni členové týmu LTA by Vám rádi vyjádřili touto cestou svoji podporu v situaci, která v České 
republice nastala v souvislosti s opatřeními, která byla přijata v těchto dnech vládou České republiky. 
LTA si Vás dovoluje informovat o základních právních aspektech přijatých opatření a předkládá krátký 
přehled právních aspektů a možných řešení, která Vám mohou být v následujících dnech užitečná.  

Rozšíření coronaviru s označením SARS CoV-2 představuje nebezpečí, které ve značném rozsahu 
ohrožuje životy, zdraví a majetkové hodnoty. Z důvodu této situace byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vládou České republiky vyhlášen pro území 
České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. V období 
vyhlášeného nouzového stavu je vláda České republiky na základě krizového zákona1 oprávněna 
k přijetí mnohých krizových opatření, mezi která patří zejména omezení pohybu a pobytu osob, zákaz 
vstupu na vymezená místa a omezení provozování podnikatelské činnosti. Bez ohledu na nouzový 
stav se v souvislosti s coronavirem potýkáme s případy nařízené i doporučené karantény a izolace.  
Jelikož mnohá z těchto opatření již byla vládou České republiky přijata, přinášíme Vám přehled 
nejdůležitějších právních souvislostí. 

1. PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI 
 

a) ZAMĚSTNANCI BYLA NAŘÍZENA KARANTÉNA  
 
Případ karantény, nařízené jako karanténní opatření v souladu se zákonem o ochraně 
veřejného zdraví2, je překážkou v práci na straně zaměstnance, při které zaměstnanci přísluší 
na základě § 192 odst. 2 zákoníku práce (dále jen „ZP“), 3 náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 
% redukovaného průměrného výdělku a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost 
zaměstnance omluvit.4 Zaměstnavatel zároveň může vnitřním předpisem stanovit, nebo se se 
zaměstnanci dohodnout, na zvýšení náhrady, a to maximálně do výše průměrného výdělku.  
 
Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci na základě dokladů stanovených pro 
uplatňování nároku na nemocenské, vystavených ošetřujícím lékařem5. Náhrada se vyplácí 
v nejbližším pravidelném termínu výplaty po doložení výše uvedených dokladů.   
 
V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa během čerpání dovolené, dovolená se tímto 
nepřerušuje. Pokud doba nařízené karantény překročí dobu čerpání dovolené, překážky 
v práci a související náhrada mzdy nastoupí až po jejím vyčerpání. 
 

                                                           
1Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  
2 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
4 Náhrada mzdy ze strany zaměstnavatele je poskytována po dobu 14 dnů, a to pouze za podmínky, že ke dni 
zahájení karantény zaměstnanec splňoval podmínky nároku na nemocenské pojištění. Tyto podmínky zůstávají 
zachovány i pro účely následné výplaty nemocenské.  
5 Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce vystavený dle § 61 odst. 1 písm. j) zák. č. 187/2006 Sb. o 
nemocenském pojištění 



 

Je-li karanténa nařízena na dobu delší než 14 dnů, náleží od 15. dne karantény zaměstnanci 
dávka nemocenského pojištěn (tzv. nemocenské), vyplácené okresní správou sociálního 
zabezpečení. 
 

b) ZAMĚSTNANCI BYLA NAŘÍZENA KARANTÉNA V CIZINĚ NEBO NA PRACOVNÍ CESTĚ  
 
V případě, že se v době nařízení karantény zaměstnanec nachází v zemi EU nebo státech 
s tzv. bilaterálním režimem, se kterými má ČR dohodu o uznání nemocenského pojištění, je 
zaměstnanec povinen doložit zaměstnavateli potvrzení o nařízené karanténě v místě 
aktuálního pobytu v cizině. Zaměstnanci i v tomto případě náleží náhrada mzdy ve výši 60 % 
redukovaného průměrného výdělku, pokud se zároveň doba nařízené karantény nekryje 
s dobou, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou. 
 
V případě, že se v době nařízení karantény zaměstnanec nachází na pracovní cestě, pracovní 
cesta se v důsledku toho nepřerušuje. Zaměstnavatel je i po dobu karantény povinen hradit 
cestovní náhrady jako je zejména stravné, výdaje za ubytování a případné nutné vedlejší 
náklady. Pokud je v souvislosti s karanténou poskytováno zaměstnanci bezplatné jídlo, 
přísluší zaměstnanci stravné ve snížené výši dle § 163 odst. 2 ZP. Stěžejní související 
povinností zaměstnance dle ZP je informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných 
pro poskytování cestovních náhrad. 
 
Pokud se v době nařízení karantény zaměstnanec nachází v zemi mimo EU, nebo ve státě bez 
výše uvedeného bilaterálního režimu, je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost, 
náhrada mzdy mu však v takovém případě nenáleží.  
 

c) KARANTÉNA NEBYLA NAŘÍZENA, ALE ZAMĚSTNANEC VYKAZUJE PŘÍZNAKY ČI POTENCIÁLNÍ 
RIZIKO ONEMOCNĚNÍ, PŘÍPADNĚ SÁM ŽÁDÁ O MOŽNOST ZŮSTAT DOMA 
 
Je v zájmu zaměstnavatele i jeho zaměstnanců postupně vyhodnocovat rizika spojená s 
výkonem práce a přijímat opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. V případě 
podezření z nákazy zaměstnance má zaměstnavatel možnost zajistit, aby se zaměstnanec 
nezdržoval na pracovišti v prvé řadě tím, že se se zaměstnancem dohodne na práci z domova, 
resp. mimo pracoviště, a to buď ve smyslu dohody dle § 317 ZP v pracovní době, kterou si 
zaměstnanec rozvrhuje sám, nebo mimo pravidla stanovená v § 317 ZP, kdy zaměstnanec 
koná práci v době určené zaměstnavatelem. 
 
Druhou možností zaměstnavatele je takzvaně „poslat zaměstnance na překážky“. V tomto 
případě se bude jednat o tzv. jiné překážky v práci, kdy zaměstnavatel nebude zaměstnanci 
přidělovat práci, a to z jiných důvodů, než jsou zákoníkem práce zohledněny např. jako 
prostoj či případ živelných událostí. Zaměstnanci přísluší právo na náhradu mzdy ve výši 100 
% průměrného výdělku dle § 208 ZP. 
 
Zaměstnavatel dále může využít své právo nařídit zaměstnanci dovolenou, pokud mu 
určenou dobu čerpání oznámí písemně 14 dní předem6. Nařízení dovolené v této situaci však 

                                                           
6 Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout a oznámení určení čerpání dovolené předem 
v kratší době. Dohoda bývá součástí ustanovení v pracovní smlouvě, může k ní však dojít i ad hoc s ohledem na 
aktuální situaci. Dohodou je možné překonat i jiná omezení určení čerpání dovolené, jako je například v délce 
čerpané dovolené po dobu dvou týdnů v celku. Pokud s tím zaměstnanec souhlasí, je možné dovolenou čerpat 
například pouze po týdnech či dnech. 



 

může být problematické hned z několika pohledů, neboť primárním účelem dovolené na 
zotavenou je odpočinek zaměstnance nikoli řešení nenadálých událostí a dále z důvodů, že 
nedodržení zákonné či dohodnuté lhůty a písemné formy způsobuje neplatnost určení 
čerpání dovolené. Dva posledně uvedené nedostatky je zaměstnanec oprávněn namítnout a 
dovolenou nenastoupit.  Odmítne-li i tak zaměstnavatel zaměstnanci po tuto dobu přidělovat 
práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží 
náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku dle § 208 ZP. Obdobně je zaměstnavatel 
oprávněn upravit rozvrh směn. Změnu rozvržených směn však musí zaměstnanci oznámit 
opět 14 dní předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.  
 
Žádá-li sám zaměstnanec o možnost vyhnout se přítomnosti na pracovišti zaměstnavatele, 
(ačkoli u něj nebyla nařízena karanténa ani rozhodnuto o dočasné pracovní neschopnosti), 
může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci (vedle již zmíněných možností) náhradní volno 
za práci přesčas či ve svátek, případně zaměstnanci na jeho žádost umožnit čerpání 
neplaceného volna.  
 

d) ZAMĚSTNANEC NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE NEMŮŽE Z DŮVODU NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ 
U ZAMĚSTNAVATELE PŘECHODNĚ VYKONÁVAT PRÁCI – NELZE ZAHÁJIT VÝROBU ČI V NÍ 
ŘÁDNĚ POKRAČOVAT 

S ohledem na nařizované karantény a onemocnění pracovníků, popř. i omezení práva vstupu 
do určitých oblastí, může aktuálně docházet k situacím, kdy zaměstnavatel nemá dostatek 
pracovníků na to, aby zahájil výrobu či v ní řádně pokračoval. V takovém případě se jedná o 
tzv. jiné provozní příčiny způsobující náhlý prostoj, podobně jako by tomu bylo v případě 
náhlého přerušení dodávky surovin. Nebude-li zaměstnanec, který se dostaví do zaměstnání, 
v důsledku prostoje převeden na jinou práci7, náleží mu náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % 
průměrného výdělku. Upozorňujeme však, že tento režim nelze využít pro zaměstnance, kteří 
se sami nemohli na pracoviště dostavit, a nebyli tedy připraveni k výkonu práce. 

Režim překážky v práci způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, 
kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, podle 
aktuálně převažujícího názoru, na aktuální situaci aplikovat nelze. 

e) UZAVŘENÍ PROVOZOVEN Z DŮVODU KRIZOVÉHO OPATŘENÍ ZÁKAZU PRODEJE A 
PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI V URČITÝCH PROVOZOVNÁCH, OMEZENÍ POPTÁVKY PO 
VÝROBCÍCH NEBO SLUŽBÁCH 
 
Při posouzení pracovněprávních důsledků je nutné rozlišovat mezi uzavřením provozovny 
z vůle zaměstnavatele v reakci na krizové opatření, jež významným způsobem omezuje chod 
provozovny, a uzavřením provozovny v rámci plnění povinností stanovených 
epidemiologickým opatřením. 

V současné době je v rámci nouzového stavu příslušnými usneseními vlády zakázán pouze 
maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách8 a dále přítomnost veřejnosti 
v některých provozovnách9.  Jiné činnosti, jako je například úklid nebo inventura, je možné 

                                                           
7 S převedením na jinou práci z důvodu prostoje musí zaměstnanec souhlasit.  
8 S výjimkou některých druhů prodejen. 
9 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211, a dále Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 
214  



 

v provozovnách vykonávat dále. Tento stav může zaměstnavatel řešit převedením 
zaměstnance po dobu nezbytné potřeby na jinou práci10. Zaměstnavatel by však měl 
pamatovat na to, že převede-li zaměstnance na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda, je 
povinen zaměstnanci poskytnout doplatek mzdy do výše průměrného výdělku, kterého 
zaměstnanec dosahoval před převedením.  

V případě, že v dané situaci zaměstnavatel nebude mít pro zaměstnance takovou jinou práci, 
jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve 
výši 100 % průměrného výdělku.  

S ohledem na předpokládanou délku trvání vládních opatření také v současné době není 
vyloučeno, že situace u některých zaměstnavatelů způsobí dočasné snížení odbytu výrobků a 
poptávky po službách, a tím umožní využití režimu částečné nezaměstnanosti11. Pro tento 
případ je zaměstnavatel oprávněn dohodou s odborovou organizací nebo vnitřním 
předpisem12 dle aktuálních potřeb snížit výši náhrady mzdy svým zaměstnancům, kterým 
dočasně nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby, a to až na 60 % 
průměrného výdělku. 13 

Zaměstnavatel může využít i alternativní možnosti jako je např. určení čerpání dovolené.14 

f) POVINNÉ UZAVŘENÍ PROVOZOVEN Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

Uzavření provozovny zaměstnavatele z důvodu protiepidemických opatření, se posuzuje 
jako případ nařízené karantény15 a zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dnů náhrada mzdy 
nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku.   

g) VÝPADEK HROMADNÉ DOPRAVY 

Nedostaví-li se zaměstnanec včas do zaměstnání v důsledku nepředvídaného přerušení 
provozu nebo zpoždění hromadné dopravy, je zaměstnavatel povinen jeho nepřítomnost 
omluvit s tím, že zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy.16 

h) DÍTĚ NEMŮŽE DO ŠKOLY 

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance po dobu ošetřování dítěte 
mladšího než 10 let z důvodu uzavřených školských a obdobných dětských zařízení, nebo 

                                                           
 10 S ohledem na § 41 odst. 4 ZP. s ohledem na § 41 odst. 7 ZP je možné převedení i na práci jiného druhu, než 
byl sjednán v pracovní smlouvě. 
11 Dle § 209 ZP. 
12 Pokud u daného zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí. 
13 Možnost snížit náhradu mzdy zde s ohledem na charakter překážky platí pouze pro zaměstnance soukromého 
sektoru.  
14 Zohledněte prosím problematiku nařízení dovolení uvedenou pod písm. c) tohoto bodu. 
15 Jak vyplývá z § 347odst. 4 ZP.  
16 Jak vyplývá z bodu 3 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci 



 

z důvodu, že osoba, která jinak o dítě pečuje, aktuálně nemůže ze zákonných důvodů17 o dítě 
pečovat.  

Po dobu ošetřování náleží zaměstnanci dávka ošetřovného po dobu 9 kalendářních dnů, 
případně 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň 
jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. V současné chvíli 
není zcela jasné, jak dlouho bude uzavření škol trvat, a ani to, zda vláda18 případně rozhodne 
o vyplácení ošetřovného i po uplynutí 9, resp. 16 dnů, nebo nikoliv.  

Ošetřovné, jako dávku nemocenského pojištění, vyplácí po celou dobu příslušná okresní 
správa sociálního zabezpečení. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci svému 
zaměstnavateli, který následně žádost předá příslušné OSSZ. Výše ošetřovného činí 60 % tzv. 
redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 

Z nároku na ošetřovné zákon stanoví určité výjimky. Nárok na výplatu například nemá 
zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo 
nařízené karantény a dále zaměstnanci činní na základě dohod konaných mimo pracovní 
poměr.19  

i) NÁVRAT ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO REŽIMU 

Nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů 
stanovených zákonem o nemocenském pojištění anebo zaměstnanec po skončení dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní 
práci a pracoviště. Bylo-li pracoviště zrušeno, nebo práce původně konaná zaměstnancem 
odpadla, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy. 

j) ČÁSTEČNÁ NEZAMĚSTNANOST A PŘÍSPĚVĚK ZAMĚSTNAVATELŮM (Kurzarbeit) 

Jak bylo naznačeno pod písmenem e) tohoto bodu, označuje se období, ve kterém 
v důsledku omezení odbytu výrobků a poptávky po poskytovaných službách v míře, při které 
zaměstnavatelé nemohou přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené 
pracovní doby, jako období částečné nezaměstnanosti. Vedle možnosti uzavření dohody 
s odborovou organizací, případně přijetí vnitřního předpisu, ohledně snížení náhrady mzdy až 
na 60 % průměrného výdělku, počítá právní řád České republiky s poskytnutí finanční pomoci 
zaměstnavatelům soukromého sektoru20 ze strany státu.  

V praxi může režim částečné nezaměstnanosti u zaměstnavatele vypadat například tak, že ze 
standardních 5 denních směn v týdnu zaměstnanci odpracují pouze 4 směny a zbývající 
směnu jsou „na překážkách v práci“. 

Sníženou náhradu mzdy na základě vnitřního předpisu, či dohody s odborovou organizací, 
dostávají zaměstnanci pouze za dny, resp. směny, kdy z důvodů částečné nezaměstnanosti 

                                                           
17 Taková osoba dle § 39 z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní 
situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa. 
18 V rámci svých pravomocí souvisejících s nouzovým stavem. 
19 Další výjimku stanoví zejména § 39 a § 40 z. o nemocenském pojištění z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění.  
20 Zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 ZP 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrrga4q


 

práci nevykonávají. I přes vyhlášenou částečnou nezaměstnanost jsou zaměstnanci za 
odpracované směny odměňováni standardní mzdou v souladu s pracovní smlouvou. 

Zaměstnavatelům, u kterých působí odborová organizace, lze doporučit uzavření dohod o 
snížené náhradě mzdy v písemné formě, přestože tato není stanovena zákoníkem práce. 
V případě, že částečná nezaměstnanost pokračuje u zaměstnavatele i po uplynutí doby, na 
kterou byla dohoda o snížené mzdě uzavřena, lze s odborovou organizací uzavřít dohodu 
novou.  

Při souběhu částečné nezaměstnanosti a svátku náleží zaměstnanci pouze snížená náhrada 
mzdy i za dobu směny, na kterou mu připadl svátek, neboť v takovém případě zaměstnanec 
nepracoval právě z důvodu svátku. V případě souběhu částečné nezaměstnanosti s dočasnou 
pracovní neschopností nebo karanténou má přednost náhrada mzdy za dočasnou pracovní 
neschopnost či karanténu, , jak stanoví poslední věta § 192 odst. 1 ZP. Jiná překážka v práci 
s nárokem zaměstnance na náhradu mzdy však dle převažujících názorů během režimu 
částečné nezaměstnanosti nastat nemůže, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti a 
karantény tak bude mít „přednost“ vždy dočasná nezaměstnanost. 

Ustanovení § 104 an. zákona o zaměstnanosti upravuje tzv. příspěvek v době částečné 
nezaměstnanosti, jako prostředek aktivní politiky zaměstnanosti. Stěžejním orgánem pro 
možnost jeho uplatnění je vláda České republiky, která svým nařízením stanoví zejména 
období, po které lze o příspěvek požádat, a konkretizaci podmínek, za kterých je možné 
příspěvek poskytnout.  

Poskytnutí příspěvku je podmíněno těmito zákonnými předpoklady: 

- dohodou mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnavatel zaváže, 
že v době sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude 
příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v § 51 písm. a) 
až c) ZP21; 

- skutečností, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu 
nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby, a to v důsledku překážky v práci na 
straně zaměstnavatele působící částečnou nezaměstnanost, tedy překážky z důvodu 
uvedeného v § 209 odst. 1 ZP, nebo z důvodu přerušení práce způsobeného živelní 
událostí podle § 207 písm. b) ZP, spočívající v přírodní pohromě podle přímo 
použitelného předpisu EU22; a tím, že  

- zaměstnavatel již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci 
náhradu mzdy za podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 a od 
uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat 
zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku. 

Výše příspěvku může činit nejvýše 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 
1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla 

                                                           
21 Tedy z důvodů, že se zaměstnavatel ruší, přemisťuje, anebo pro nadbytečnost zaměstnance. 
22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 



 

uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku, a zároveň je omezena výší 20 % průměrného 
výdělku zaměstnance. Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci 
z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců 
s možností jednoho opakování o stejnou dobu. Vláda však může v odůvodněných případech 
nařízením stanovit i delší dobu poskytování příspěvku. 

 

k) AKTUÁLNÍ ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU PŘIJATÉ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU 

S účinností ode dne 15. března 2020 je v důsledku Usnesení vlády č. 214, o přijetí krizového 
opatření (dále jen „Usnesení“), umožněno zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah 
vznikne ode dne 15. března 2020, nahradit čestným prohlášením následující dokumenty:23 

- zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

- posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Se stejnou účinností vláda zrušila lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 
79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona24 o specifických zdravotních službách, 
a prodloužila do doby 60 dnů po skončení nouzového stavu platnost povolení k zaměstnání a 
povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení Usnesení osobám v pracovněprávním 
vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 ZP nebo na 
základě jiné smlouvy, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto Usnesení platné. 

2. OBCHODNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI 
 
Z obchodněprávního hlediska představuje aktuální stav případ vyšší moci. Bude záležet vždy na 
konkrétních ustanovení smlouvy, jaké důsledky působení vyšší moci pro podnikatele přinese. 
Není-li tato situace ve smlouvě zvlášť upravena, použijí se příslušná ustanovení občanského 
zákoníku (dále jen „OZ“)25. Občanský zákoník přitom reflektuje vyšší moc jen na několika 
místech. 
 
Stěžejní ustanovení OZ týkající se působení vyšší moci obsahuje pravidlo, které zprošťuje škůdce 
povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo 
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Podmínkou je, že tato překážka nevznikla až ve chvíli, kdy se škůdce ocitl v prodlení 
s plněním dle smlouvy. 26 Vyšší moc však dále nemá vliv na povinnost k úhradě úroků z prodlení 
ať už v zákonné či smluvené výši a dále na povinnost úhrady smluvní pokuty.  

                                                           
23 Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze citovaného usnesení vlády. 
24 Zákona č. 373/2011. 
25 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
26 Dle § 2913 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 



 

Týká – li se běhu promlčecích lhůt, pravidlo obsažené v ustanovení § 651 OZ upravuje typické 
přetržení promlčecí lhůty, při kterém promlčecí lhůta neběží po dobu, dokud trvá vyšší moc, 
která věřiteli v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.  
 
Mezi další důležité či v praxi využitelné ustanovení patří například § 2626 OZ, vztahující ke 
smlouvě o dílo, dle kterého nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo 
jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s 
tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu 
bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá. 

 

Dle komentářové literatury27, představuje epidemie a karanténa mimořádnou změnu okolností, 
zohledněnou v ustanovení § 1765 a následujících, které příslušnou stranu smlouvy opravňují 
domáhat se po druhé straně obnovení jednání o smlouvě, a to v přiměřené lhůtě od okamžiku, 
co změnu musela zjistit28. Příslušná ustanovení, která podstatné změny okolností upravují, jsou 
však mezi podnikateli často vylučována, čímž smluvní strany přebírají riziko případné změny 
okolností.  
 
Pokud strany riziko změny okolností nepřevzaly je třeba splnit ještě následující zákonné 
podmínky: nastalá situace je nepředvídatelná, podstatně mění okolnosti smlouvy, v důsledku 
čehož dochází k zvlášť hrubému nepoměru v právech a povinnostech smluvní stran, situace 
nastala až po uzavření smlouvy, strana smlouvy nemohla její vznik ovlivnit a existuje příčinná 
souvislost mezi nastalou změnou a zvlášť hrubým nepoměrem v právech povinnostech 
smluvních stran. 
 
Uplatní – li smluvní strana vůči druhé právo na obnovení jednání o smlouvě a výše uvedené 
podmínky jsou splněny, je druhá strana, vůči které je toto právo uplatněno,  k vedení jednání 
povinna. Oprávněná strana se může domáhat změny závazku též soudní cestou.29 

 
3. NÁHRADA ŠKODY ZE STRANY STÁTU 

 
Krizový zákon30 přiznává osobám právo na náhradu škody, jež v souvislosti s krizovými 
opatřeními, nařízenými a prováděnými dle tohoto zákona, utrpěly. Krizovými patřeními v tomto 
smyslu jsou zejména organizační nebo technická opatření určená k řešení krizové situace a 
odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. K těmto 
bezpochyby patří zejména zákaz kulturních a sportovních akcí s účastí veřejnosti, provoz 
maloobchodu a zákaz prodeje v určitých provozovnách dle Usnesení vlády přijatých s účinností 
ode dne 13.března 2020 a v následujícím období. 
 
Odpovědnost státu je dle tohoto zákona stanovena jako objektivní tedy bez ohledu na zavinění. 
Na rozdíl od odpovědnosti státu dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

                                                           
27 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 222 - 234 
28 Za tuto lhůtu OZ považuje 2 měsíce dle § 1766 odst. 2. 
29 Dle § 1766 odst. 2 OZ.  
30 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 



 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem31, jež je obecným předpisem 
upravujícím náhradu škody ze strany státu, avšak na danou situaci se neuplatní, se pro 
odpovědnost státu nevyžaduje, aby krizové opatření bylo přijato nezákonným rozhodnutím či 
nesprávným úředním postupem. Stěžejními právními předpoklady pro náhradu škody tak 
zůstávají realizace krizového opatření, vznik škody a příčinná souvislost mezi krizovým opatřením 
a vznikem škody. Poškozená osoba se přitom může domáhat jak skutečné škody, tak ušlého 
zisku. Způsobenou škodu je na základě krizového zákona možné hradit pouze v penězích.  
 
V souladu s ustanovím § 36 krizového zákona je osoba, která škodu utrpěla, oprávněna uplatnit 
právo na náhradu v subjektivní lhůtě 6 měsíců ode dne kdy se o škodě dozvěděla a objektivní 
lhůtě 5 let ode dne vzniku škody, a to u příslušného orgánu krizového řízení, který krizové 
opatření nařídil. Písemná a odůvodněná žádost je tak prvním a stěžejní krokem na cestě k získání 
náhrady (až posléze je možné obrátit se na soud). Příslušným orgánem je v této fázi v kontextu 
opatření vydaných v souvislosti s coronavirem vláda České republiky. V ostatních případech je 
však vhodné uplatnit nárok písemně u vícero orgánů, které připadají v úvahu, neboť pokud by 
nárok nebyl uplatněn u právě příslušného orgánu, mohla by být zmařena možnost domáhat se 
nároku případně soudní cestou. Co se týká označení žalovaného v případě žaloby na náhradu 
škody, není z krizového zákona zcela jasné, jaký orgán státu bude v daném případě za stát ve 
věci náhrady škody vystupovat, když dle příslušných ustanovení je to právě stát kdo za škodu 
odpovídá, nikoli jednotlivá organizační složka. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 
200932 je organizační složkou vystupující za stát v těchto případech ministerstvo vnitra.  
 
Při uplatňování náhrady škody je na poškozeném, aby zejména pro účely soudního řízení byl 
schopen rozsah a výši škody tvrdit a prokázat. Jak mimo jiné vyplývá z další judikatury, trvání 
sporu s pojišťovnou, nebo jeho pro poškozeného negativní výsledek však není pro účely náhrady 
škody ze strany státu relevantní a pro účely zachování subjektivní lhůty je vhodné neotálet 
s uplatněním nároku až do chvíle kdy bude známa kompletní výše škody a shromážděny veškeré 
potřebné faktury a jiné podklady33. V době uplatnění nároku je zapotřebí znát alespoň přibližnou 
výši škody. 
 
Soudní řízení o náhradě škody ze strany státu dle krizového zákona není osvobozeno od 
soudních poplatků. Osvobození však může být za určitých předpokladů žalobci přiznáno. 
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31 Zákon č. 82/1998 Sb., o o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
32 Blíže v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1649/2007, ze dne 17. 6. 2009 
33 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2000, sp. zn. IV. ÚS 218/99. 


