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S L O V O   P Ř E D S E D Y 
 Vážené kolegyně, kolegové, 

nacházíme se nyní ve velmi složité době, v jednom z nejtěžších 
období nejen našeho podniku, ale i novodobé historie naší 
země. My všichni jsme se ocitli v situaci, kterou jsme nikdy 
předtím nezažili. Momentálně nám všem jde v první řadě o 
zdraví nás všech. Přišel čas na maximální ohleduplnost a 
vzájemnou pomoc. Pamatujme, že panika a stres oslabuje, 
odpovědnost a ohleduplnost pomáhá. Je nutné dodržovat 
pravidla krizové situace, která chrání nás všechny. Přes dva 
týdny už zkoušíme žít v nové, velice náročné, mimořádné 
situaci – Nouzovém stavu, který vyhlásila naše vláda. Myslím 
si, že je třeba vládě za to poděkovat, nepodcenili situaci a přijali 
krizová opatření.  Naše vláda pracuje s maximálním nasazením 
a snaží se všechny občany co nejlépe informovat. Důvěra lidí 
ve vládu a informovanost veřejnosti jsou klíčové pro zvládnutí 
této mimořádné situace. Já vím, že naši vládu zrovna všichni 
nemusíte, ale v současné době nechme politický boj „na pozdější dobu“. 

 Roušky ani respirátory nejsou na celosvětovém trhu dostupné už od přelomu ledna a února 
tohoto roku, prostě nejsou a není se čemu divit. Některé dodávky byly dokonce zadrženy v 
sousedních zemích vládami těchto států, protože si teď každý chrání jakékoliv zásoby těchto 
ochranných pomůcek. I přesto se našemu zaměstnavateli podařilo zajistit roušky pro 
zaměstnance (viz. https://ehutnik.cz/tz-ms/rousku-dostane-kazdy-zamestnanec). Také bych 
chtěl poděkovat všem ženám, které dnes šijí roušky. Chci upozornit, že látková rouška je 
mnohem lepší než jednorázová. Doporučuju nosit vždy látkovou a pečlivě se o ni starat. Pokyny 
najdete na koronavirovém webu ministerstva zdravotnictví. 

 Také naše Huť bez výjimky, už od počátku března postupně zavedla různá mnohdy 
nepopulární opatření dle nařízení státu. Uvědomujeme si, že lidem komplikujeme život jak 
pracovní, tak i mnohdy osobní, ale nikdo z nás nebyl na něco takového připravený. Chtěl bych 
Vás proto všechny požádat o trpělivost a shovívavost. Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý 
svět a my, stejně jako Vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím Vás, odpusťte dílčí 
chyby nebo problémy. Čím dřív koronavirus společnými silami zastavíme, tím dřív se všichni zase 
budeme moci vrátit k normálnímu životu. Nepochybuji o tom, že to zvládneme. 
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POKYNY ZAMĚSTNAVATELE 
PRO ZAMĚSTNANCE 

Zachovejte klid, nemusíte být 
infikován, ale je třeba tuto možnost 

prověřit. 

*** 
Nasaďte si ochrannou roušku. 

Vyhněte se kontaktu s ostatními 
lidmi. 

*** 
Změřte si teplotu. 

*** 
Kontaktujte linku 1212. 

*** 
Postupujte dle doporučení 

operátora, příp. dle pokynů Vašeho 
nadřízeného. 

*** 
Zpětně informujte svého 

nadřízeného o Vašem zdravotním 
stavu a o případných opatřeních, 

která byla ve Vašem případě přijata. 
Informujte ho také, máte-li 

podstoupit test na koronavirus a o 
jeho výsledku. 

REV 20.3.2020 

          M I M O Ř Á D N Á   P O M O C     
 Lidé, na které dopadla opatření proti šíření koronaviru, mohou 
podávat úřadům práce žádosti o mimořádnou dávku pomoci 
v hmotné nouzi. 
 Tuto jednorázovou dávku, jak uvedla nedávno ministryně 
Maláčová, může stát vyplatit v odůvodněných případech těm, kteří 
se kvůli dopadům šíření koronavirové nákazy ocitli ve finanční tísni.  
 Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. 
Poskytuje se ve výjimečných situacích v různých výších podle 
důvodu. Úřady ji vyplácejí třeba po haváriích, povodních a jiných 
událostech, jejichž následky lidé sami nezvládnou překonat. 
Maximálně je možné získat patnáctinásobek životního minima. Nyní 
je to tedy až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, 
zvedne se i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by měla činit 
až 57.900 korun. 
 Dávka by se tak mohla například týkat některých osob, kterým 
v důsledku vyplácení ošetřovného namísto obvyklé mzdy poklesly  

příjmy a nemohou uhradit své nezbytné životní náklady. 
 Na dávku není automatický nárok, každá žádost se posuzuje 
samostatně. Je třeba zohlednit vždy konkrétní situaci žadatele s 
ohledem na jeho příjmy, výdaje, majetkové a sociální poměry. 
 Žádost o dávku se podává na místně příslušné pobočce Úřadu 
práce. Ten opakovaně vyzývá klienty, aby s ním své záležitosti 
vyřizovali na dálku telefonicky, e-mailem či poštou. Osobně je 
možné do poboček přijít jen po předchozí telefonické domluvě. 
Postup, jak se dá o mimořádnou pomoc žádat, zveřejnil úřad na 
svém webu. Žadatelé musí dodat potřebné formuláře, které je 
možné najít na stránkách úřadu i ministerstva práce. Pokud je třeba 
cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu práce žadatele sami 
zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné 
výzvy.  
 

Zpracováno za využití podkladů z MPSV a denního tisku 

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ K SITUACI KOLEM KORONAVIRU 

https://ehutnik.cz/tz-ms/rousku-dostane-kazdy-zamestnanec
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 Když se podívám zpět na zásadní krizové okamžiky v historii našeho podniku, tak jsme je vždy překonali odvahou, ohleduplností, 
vzájemnou pomocí a jasnou strategií – zachováním výroby a pracovních míst v naší skupině TŽ - MS. Odvaha nás provázela v mnoha 
těžkých dobách a posilovala naše sebevědomí a odhodlání danou situaci zvládnout, a i proto jsme na trhu přes 180 let. Velice si vážíme 
a oceňujeme zaměstnance, kteří si jsou vědomi nutnosti udržení chodu důležitých agregátů ve skupině TŽ –MS, ale nyní je situace úplně 
jiná – jde o zdraví nás všech, proto vedeni TŽ přistoupilo od úterý ke snížení v prvovýrobě z 42 na 35 taveb za den a bohužel i zakázky nás 
možná ještě donutí omezit výrobu více. Plně jsme si vědomi a souhlasíme, že zdraví je na prvním místě! Věřte nám, že děláme maximum, 
aby nás to, pokud možno, co nejméně zasáhlo. Mám sice šílený strach, jak se to pomalu na nás řítí dle aktuálních map nakažených od F-
M (79), Havířova (14) a Českého Těšína, kde dnes máme už 15 nakažených, nákaze se asi neubráníme (ale není to mor), je třeba ji co 
nejvíce eliminovat především zodpovědností nás všech. Vyhýbejme se riziku a udržujme si optimismus, že vše bude v pořádku. Jde o 
osobní odpovědnost každého za zdraví nás všech. Chráníme tím lidské životy a osudy nás všech.  

Zvládneme to, nebojte! 

 Dovolte nám jménem zástupců zaměstnanců, Vám všem moc poděkovat za maximální dodržování všech nařízení v této svízelné 
situaci. Velmi si vážíme a oceňujeme Váš přístup i v tak jak fyzicky, tak psychicky náročném období. Nyní potřebujeme sílu, odvahu, 
rozhodnost a rychlost správných rozhodnutí. Společnými silami to zvládneme! Věřím však také tomu, že dřív nebo později pandemie 
pomine a poptávka po oceli, která vzniká díky našemu společnému umu, opět poroste a my hrdě prohlásíme, zvládli jsme to, jsme 
opravdu dobří, a nakonec vyjdeme z téhle krize ještě silnější a lepší!!! 

 V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mne neváhejte kontaktovat.  

 S pozdravem a přáním pevného zdraví  

 

                                                                          Pielesz Marcel 
                                                                    předseda ZO OS KOVO TŽ 
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  Poté, co vláda dne 30. března 2020 nerozhodla o přijetí vládního návrhu ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčové, 

jsme 31. března před dalším jednání vlády oslovili předsedu vlády pana Babiše s výzvou o urychlené přijetí tohoto vládního 

návrhu (viz. dopis). A nebyla to zbytečná práce, protože vláda na svém odpoledním zasedání schválila úpravu programu 

Antivirus (viz. strana 5) 
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ANTIVIRUS - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 
 V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. 
Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa . Stát bude prostřednictvím Úřadu práce 
ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a 
nebudou tak muset sáhnout k propouštění.  

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet? 
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či 
částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení 
karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li 
prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek: 
• Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce; 
• Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď; 
• Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a 

důchodového pojištění; 
• Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody; 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho? 
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého 
zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují? 
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí 
na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o 
příspěvek ve dvou režimech: 

Režim A - druh překážky: 
• v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku; 
• v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy; 

Režim B - druh překážky: 
• Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % 

a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku 
• Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % 

průměrného výdělku 
• Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % 

průměrného výdělku 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad? 
Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokláme, že mezi podáním žádosti a výplatou 
příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní. 

Jak na podávání žádostí? 
Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené 
příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo 
chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje 
chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem. 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad? 
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného 
období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat 
žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu tohoto 
týdne. 

Poslední aktualizace: 31. 3. 2020 
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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE  BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU 
 Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér. V souvislosti s prevencí 
šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké 
situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit 
kolegům, připravili jsme pro vás základní informace. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu 

OTÁZKY A ODPOVĚDI 
Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou „ze dne na 
den“? 
Zaměstnavatel dovolenou určuje alespoň 14 dnů předem, 
pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší lhůtě (§ 
217 zákoníku práce) 

Může mi ve zkušební době zaměstnavatel dát výpověď 
během prvních 14 dnů nemoci, nebo když jsem v 
karanténě? 
Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební 
době v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény (§ 66 zákoníku práce).  

Může mi zaměstnavatel nařídit výkon jiného druhu práce, 
než mám v pracovní smlouvě?  
Zaměstnanec není povinen vykonávat jinou práci, než má 
sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě. 
Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu jiné 
práci mimo sjednaný druh práce dohodnout.  

Kdy mám právo odmítnout vykonávat práci?  
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, která 
bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě 
život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí 
není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti 
zaměstnance. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, 
který by tak učinil účelově (§ 106 zákoníku práce).  

Může mi zaměstnavatel zkrátit pracovní úvazek?  
Zkrátit pracovní dobu (úvazek) lze pouze v dohodě se 
zaměstnancem (§ 80 zákoníku práce).  

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli koronaviru?  
Ne, nemůže. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci 
pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce.  

Může mi zaměstnavatel snížit mzdu? 
Zaměstnavatel nemůže snížit zaměstnanci sjednanou mzdu. 
Pozor: je-li mzda zaměstnance určena mzdovým výměrem, je 
snížení možné, ale důvod musí spočívat ve vykonávané 
práci. Ke změně výše mzdy nemůže dojít zpětně.  

Je možné pracovat z domova, když jsem v karanténě?  
Zaměstnanci nelze práci z domova jednostranně nařídit, 
neboť se na tom musí zaměstnanec se zaměstnavatelem 
vždy dohodnout. Práce z domova je možná i při nařízené 
karanténě. Zaměstnanci v takovém případě přísluší mzda, 
nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské poskytované při 
karanténě. 

Může mi zaměstnavatel zrušit nebo změnit směny „ze dne 
na den“? 
Změnu rozvržení směn může zaměstnavatel provést pouze 2 
týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnancem jinak (§ 
84 zákoníku práce). 

Může mi zaměstnavatel nařídit neplacené volno?  
Neplacené volno nelze nařídit, lze jej poskytnout jen na 
žádost zaměstnance. 

Kolik dostanu, když jsem v karanténě?  
Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy od 
zaměstnavatele ve výši 60 % průměrného redukovaného 
výdělku po dobu prvních 14 dnů, a pokud se zaměstnanec 
nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemocenské 
(§ 192 zákoníku práce). 

Pokud je má firma uzavřená kvůli mimořádným opatřením, 
kolik dostanu? 
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření 
provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z 
jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada 
mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku 
práce). 

Když nemůže zaměstnavatel zajistit chod podniku kvůli 
prostoji, kolik dostanu? 
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prostoje, 
např. nemá dostatek surovin pro výrobu, náleží 
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % 
průměrného výdělku výdělku [§ 207 písm. a) zákoníku 
práce]. 

Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky , 
kolik dostanu? 
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné 
nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu 
výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada 
mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je -li 
uzavřena dohoda s odborovou organizací. 

Kdy mám právo na pracovní volno a ošetřovné?  
Po celou dobu uzavření příslušného školského 
zařízení/stacionáře přísluší zaměstnanci pracovní volno a 
dávka ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let, péče o 
nezaopatřené dítě, které je závislé na  pomoci jiné osoby 
aspoň ve stupni I (lehká závislost), a dále o osobu, která je 
závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká 
závislost). 

Kontakty pro zaměstnance  

Potřebujete více informací? Neváhejte se obrátit na  infolinku 1212, Státní úřad inspekce práce (800 60 60 10 bezplatná 
linka) nebo vaši odborovou organizaci (odborytz.cz, 558 53 27 03). Můžete se také obrátit  na Českomoravskou 
konfederaci odborových svazů, nebo Asociaci samostatných odborů. Pomůžou vám i poradí!  
 

odbory@trz.cz | www.odborytz.cz 
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu
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MÝTY A POLOPRAVDY PODLE PRACOVNÍHO PRÁVA V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU  
Manžel/partner se nakazil COVID-19, takže mám nárok na 
pracovní volno z důvodu ošetřování. 
POLOPRAVDA 
Zaměstnanec má nárok na pracovní volno z důvodu ošetřování 
nemocného manžela/partnera, se kterým žije  ve společné 
domácnosti  a jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování 
jinou osobou, pak mu přísluší dávka - ošetřovné. Při lehčím průběhu 
nemoci však nemusí být ošetřování nezbytné. O potřebě ošetřování 
rozhodne ošetřující lékař manžela/partnera. V této situaci je navíc 
pravděpodobné, že u takového zaměstnance bude rozhodnuto o 
nařízení karantény, tudíž zaměstnavatel bude muset omluvit jeho 
nepřítomnost v práci z tohoto důvodu a poskytnout mu náhradu 
mzdy/platu ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.  

Žiji v domácnosti se seniorem, takže mám nárok zůstat doma, 
abych jej neohrozil. 
POLOPRAVDA 
Zaměstnanec nemá automaticky nárok na „preventivní volno“. V 
této situaci je však vhodné, aby zaměstnavatel vyšel zaměstnanci 
vstříc a dohodl se s ním na výkonu práce z domova, pokud je to 
možné. Mohou se také dohodnout na  čerpání dovolené  nebo 
na přesunu v harmonogramu rozvržení směn. Na žádost 
zaměstnance může zaměstnavatel poskytnout neplacené pracovní 
volno. 

Zaměstnanec není povinen nosit roušku na pracovišti.  
POLOPRAVDA / MÝTUS 
V současné době jsou  všechny osoby povinny mít ochranný 
prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště. 
Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek 
užíval i v práci, pokud je to slučitelné s výkonem daného druhu 
práce, jinak musí zaměstnavatel zajistit ochranu zdraví 
zaměstnance jinými opatřeními. 

Nemůžu odmítnout výkon práce, když je ohroženo moje zdraví a 
život. 
POLOPRAVDA 
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má 
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje 
jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických 
osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění 
povinnosti zaměstnance. Když by byla práce odmítnuta za splnění 
všech třech kritérií, byla by posuzována adekvátnost, důvodnost, 
bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se 
všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu 
zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově.  

Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr dohodou, 
neboť je na základě mimořádných opatření vlády uzavřena 
provozovna, kde pracuji. Tvrdí, že rozvázat dohodou pracovní 
poměr musím a že to pro mě bude výhodnější.  
MÝTUS 
Je třeba zdůraznit, že zaměstnanec není povinen dohodu o 
rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takové "řešení" se z pohledu 
zaměstnance  nejeví  výhodně.  Při   uzavření   provozu   v  důsledku 

mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o 
překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší 
náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.  Při rozvázání 
pracovního poměru bez uvedení závažného důvodu  je  uchazeči  o  
zaměstnání   (v  evidenci Úřadu práce ČR) vyplácena podpora v 
nezaměstnanosti v redukované výši . Situaci, kdy je provozovna 
dočasně uzavřena, lze řešit za pomoci některých opatření vlády, 
přičemž pracovní poměr zůstane zachován. 

Zaměstnavatel mi může určit čerpání dovolené „ze dne na den“.  
MÝTUS 
Dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel , avšak 
musí vždy zaměstnanci písemně oznámit konkrétní dobu čerpání 
minimálně 14 dní předem. Bez dohody se zaměstnancem tak 
nemůže dovolenou nařídit „ze dne na den“.  

Pokud pro mě zaměstnavatel nemá práci, může mi snížit 
náhradu mzdy na 60 % průměrného výdělku.  
POLOPRAVDA 
Pouze, pokud zaměstnavatel  nemůže zaměstnanci přidělovat práci 
v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení 
odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných 
službách, může náhrada mzdy činit (nejméně) 60 %  průměrného 
výdělku zaměstnance, avšak zaměstnavatel tak může učinit pouze 
po dohodě s odborovou organizací. V případě, že u něj 
nepůsobí, lze dohodu nahradit vnitřním předpisem. Nelze tak 
učinit se zpětnou účinností.  

Zaměstnavatel mi dává výpověď pro nadbytečnost a tvrdí, že 
nemám nárok na odstupné, neboť jsme v mimořádné situaci.  
MÝTUS 
Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr 
výpovědí z důvodu nadbytečnosti  [§ 52 písm. c) zákoníku 
práce],  přísluší odstupné za podmínek stanovených § 67 zákoníku 
práce, a to bez ohledu na mimořádnou situaci, ve které se nyní 
nacházíme. 

Zaměstnavatel mi může jednostranně snížit mzdu. 
POLOPRAVDA 
Ano, pokud je mzda zaměstnance určována mzdovým výměrem, 
její výše může být změněna rozhodnutím zaměstnavatele, ale 
důvod musí spočívat ve vykonávané práci.  Ke změně výše mzdy 
nemůže dojít zpětně, o výši mzdy musí být zaměstnanec 
informován před započetím práce. Odlišná situace by byla v 
případě, že by mzda byla sjednána v pracovní, kolektivní či jiné 
smlouvě; ke změně výše mzdy by pak mohlo dojít pouze na základě 
dohody obou stran příslušné smlouvy.  

Když mi byla nařízena karanténa, tak se nemohu domluvit se 
zaměstnavatelem na výkonu práce z domova.  
MÝTUS 
Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna 
stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, 
aby se se zaměstnavatelem dohodl na práci z domova. V takovém 
případě zaměstnanci přísluší mzda, nikoliv náhrada mzdy nebo 
nemocenské poskytované při karanténě.  

ČESKÁ EKONOMIKA SE KVŮLI KORONAVIRU PROPADÁ DO RECESE  
 Ministerstvo financí ČR zveřejnilo aktualizaci vývoje české ekonomiky 
na rok 2020. Dle prvních odhadů, které optimisticky počítají se 
zvládnutím pandemie ve 2. čtvrtletí 2020, lze letos očekávat pokles české 
ekonomiky o 5,1 %. Před počátkem pandemie přitom  ministerstvo 
počítalo s růstem ekonomiky zhruba o 2 %. Pesimističtější odhady přitom 
hovoří o možnosti ještě horšího propadu ekonomiky, a to až o 10 %.  
 Schodek státního rozpočtu se z původně plánovaných 40 mld. Kč 
navýšil na 200 mld. Kč. Stoupne tak i celkové zadlužení ČR, a to z loňských 
29,1 % HDP na 33,2 % HDP, což je v celoevropském srovnání stále velmi 
dobré číslo: česká vláda má tedy kde brát, pokud myslí pomoc lidem a 
firmám zasaženým koronavirem vážně.   
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ROUŠEK NENÍ NIKDY DOST 
 Tisíce ochranných roušek už ušili zaměstnanci společnosti Enviform i ženy ze Základní organizace odborového svazu KOVO 
Třineckých železáren. Další várku tento týden předali Enviformu k desinfekci. 

 „V nouzovém stavu jsme museli uzavřít všechna rekreační 
střediska. Rázem tak ubylo práce a čtyři zaměstnankyně neváhaly 
ani minutu a začaly šít roušky. I když to není jejich profese, vedou 
si výborně,“ chválí předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz. Za 
čtrnáct dnů jich ženy ušily 1600 kusů. 

 Do výroby roušek je v Enviformu trvale zapojeno až 20 osob. 
Do konce března ušili přibližně 27 000 kusů roušek převážně pro 
potřeby Třineckých železáren a dceřiných společností. Ale také pro 
město Třinec a jím zřízená sociální zařízení, pro obchodní partnery 
z oblasti průmyslové výroby, a také pro své zaměstnance. 

 
TŽ / 12:15 / 2. 4. 2020 (eHutník) 

 

 

 

Werk Cup je dlouhodobě plánovaný, proto nabízíme možnost se zájemcům nahlásit na jednotlivé 
jízdy. Ale v závislosti na současné situaci s Covid-19 se může stát, že několik prvních jízd bude 
přesunuto na náhradní termín. O aktuální situaci Vás budeme včas informovat. 

Vedení ZO TŽ 

 


