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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3/ 2020 
 

 

Koronavirová krize bohužel nekončí, buďte k sobě ohleduplní, pomáhejte si a 

pokud máte problém se zaměstnáním, který nejste schopní vyřešit sami, nebo 

dotazy k opatřením Vašeho zaměstnavatele kontaktujte nás!!! 

 
--- VÝTAH ZE ZÁKONÍKU PRÁCE --- 

 

HLAVA III 
 

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE 
 

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy  

§ 207 
Nemůže-li zaměstnanec konat práci 
a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo 
pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na 
jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, 
b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden 
na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. 
 

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele  

§ 208 
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu 
náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87). 
§ 209 
(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy 
zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení 
odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). 
(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované 
náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u 
zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. 
§ 210 
Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která 
spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda 
nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

 

--- VÝTAH ZE ZÁKONÍKU PRÁCE --- 
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✓ Mimořádná opatření - Správa železnic: 
o omezení personálního obsazení je řešeno v Příkazu GŘ č. 8/2020. 

o zaměstnanci mohou být převedeni do režimu „letmo“. 

o v případě kdy nebude odpracována stanovená pracovní doba v rámci vyrovnávacího 

období, tak se jedná o překážku v práci ze strany zaměstnavatele 

o výše náhrady mzdy zde není řešena 
 

✓ Mimořádná opatření - ČD Cargo: 
o částečná nezaměstnanost dle § 209 ZP je řešena 1. změnou PKS a Opatřením 5/2020. 

o v obvodu působnosti ZO OSŽ Všetaty se týká vedoucích posunu Středokluky, pracoviště 

Ml. Boleslav a dozorčích (mj. Košťálková, Sládek aj.). 

o v 1. změně PKS je stanovená náhrada mzdy ve výši 70%, tzn. o 10% více než ukládá zákoník 

práce. 

o v Opatření 5/2020 je řešena organizace „částečné nezaměstnanosti“, kde je zejm. v bodě 2.2 

stanoveno jakým způsobem může být tato „nezaměstnanost“ nahrazena. 

o obecně připomínám, že pokud by zaměstnavatel chtěl toto řešit nařizováním dovolené, tak 

je to možné buď 14 dní předem a nebo po dohodě i dříve. 
 

✓ Mimořádná opatření - ČD: 
o částečná nezaměstnanost dle § 209 ZP je řešena v D O H O D Ě O VÝŠI NÁHRADY MZDY 

V DOBĚ ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI 

o dohoda je prozatím platná od 1. do 30 dubna 2020 

o zaměstnavatel a Odborové organizace se dohodly, že dotčeným zaměstnancům bude v době 

trvání částečné nezaměstnanosti poskytována náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného 

výdělku dotčeného zaměstnance. 
 

✓ Rekreace ČD Travel 
o Zrušení zájezdu se STORNOPOPLATKY: Všechny zájezdy je možné zrušit do 50 dnů před 

odjezdem s 10% stornopoplatky (respektive za stornopodmínek uvedených v našich VZP). 

Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší, bude Vám rozdíl vrácen na účet. Pozor, stornopoplatky 

jsou vypočítány z CELÉ hodnoty zájezdu, tedy včetně dotace. 

o Využití POUKÁZKY na jiný termín či zájezd ČD travel vystaví poukaz v hodnotě, kterou 

jste dosud uhradili. Tento poukaz bude mít všechny náležitosti a bude pojištěn proti 

úpadku. Zájezd si budete moci vybrat do konce listopadu 2020 tak, aby dotace byly 

přidělené v roce 2020. Realizace zájezdu však může být i v roce 2021 (tj. můžete si v 

listopadu 2020 vybrat dovolenou v Řecku na srpen 2021). 

o Dle našeho mínění, pokud nebude možné vycestovat (zavřené hranice), tak Vám bude 

muset CK po datu odjezdu, který se neuskuteční vrátit celou zaplacenou částku. (tj. bez 

jakéhokoliv storna, i když nejste pojištění, nutné je ale zájezd zaplatit a vyčkat do data 

odjezdu) 
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✓ Covid-19 žádost z PF: 
Záměrem poskytnutí dávky z PF OSŽ je snaha pomoci snížit dopady vládou ČR vyhlášeného 

nouzového stavu na členky a členy OSŽ, kteří splňují současně následující podmínky: 

❖ jsou osamělými (tzv. samoživitelka nebo samoživitel), 

❖ pečují o dítě (děti) ve věku do 15-ti let, 

❖ nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

❖ jejich členství v OSŽ vzniklo nejpozději v roce 2019, 

❖ žádost je uplatňována pouze jedním z rodičů. 

Pokud by se někdo z našich členů ocital v této situaci, tak kontaktujte místopředsedu Jirku Pavlíčka, 

tel: 776 372 203, mail: jiri_prag@seznam.cz 
 

✓ BOZP: 
o U Carga proběhnou prověrky tím stylem, že závady nahlásíte buď mailem zaměstnavateli a 

nebo inspektorovi BOZP, kterým je u ZO OSŽ Všetaty p. Marek Apjar (signalista Nymburk) 

tel: 737 107 059, mail: marek.apjar@seznam.cz  

o SŽ zatím systém prověrek BOZP nestanovila. Doporučujeme zjištěné závady nahlásit 

dozorčímu, nebo opět M. Apjarovi. 

o U ČD jsou prověrky BOZP odloženy, platí to co pro Správu železnic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, kamarádi, všem Vám přejeme abychom tato 

dočasná omezení zvládli a hlavně se ve zdraví dočkali lepších časů! 

 

Pevné zdraví i nervy přeje ZV OSŽ Všetaty! 
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