
Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa 
 

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo 
mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické 
stanice, a na  případy,  kdy  zaměstnanec  nemohl  vykonávat  práci  z důvodu  nařízení  karantény  dle 
příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí. 

 
 Nařízení karantény zaměstnancům. 

Zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní 
překážku v práci podle § 191 ZP, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání 
karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP. 

Jedná se o stejný případ jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. K výpočtu výše náhrady mzdy, 
kterou je po tuto dobu zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplatit lze použít kalkulačku MPSV na 
adrese: https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-vyse-nahrady-mzdy-v-roce-2020 

Za karanténu je taktéž považováno: 

 izolace 

podle § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na základě § 347 odst. 4 ZP 

 eNeschopenka v případě, že v poli „profese“ je vyznačeno slovo „karanténa“. 

K administrativnímu postupu při vydávání eNeschopenek za účelem nařízení karantény viz 
informace ČSSZ zde: https://www.cssz.cz/web/cz/-/pouziti-eneschopenek-pro-narizeni- 
karanteny 

 nařízení karantény příslušným orgánem v zahraničí 

 
 Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády 
 ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě mimořádných 
opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, nařízeno 
uzavření či omezení provozu. 

V takovémto případě, kdy zaměstnavatel musel uzavřít nebo omezit provoz (činnost) z důvodu vyšší 
moci spočívající v přímém zákazu takovéto činnosti se jedná o jinou překážku v práci na straně 
zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu 
mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance. 

Způsobu výpočtu průměrného výdělku zaměstnance upravuje část třináctá, hlava XVIII ZP. 
Viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“ 
odkaz: https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek 

Za relevantní opatření, jimiž se zakazují některé činnosti, jsou považována zejména opatření 

 přijatá usneseními vlády navazujícími na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března Vyhlášení 
nouzového stavu 

usnesení vlády naleznete na odkaze: https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2020 

 mimořádná opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví 

tato opatření naleznete na webu ministerstva zdravotnictví, včetně jejich příslušných 
čísel jednacích (informace důležitá pro administraci vyúčtování), zveřejněna jsou zde: 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

 mimořádná opatření nařízená jinými orgány ochrany veřejného zdraví. Jedná se o mimořádná 
opatření nařízená zejména krajskými hygienickými stanicemi. 



Souborný přehled platných vládních opatření je k nalezení rovněž na webu Úřadu vlády ČR, zde: 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ 

Ke zorientování o zákazech podnikatelských činností lze rovněž využít přehled zpracovaný 
ministerstvem průmyslu a obchodu, dostupný zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove- 
zpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech--253513/ 

Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude 
zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku. 

 
Výše příspěvku v režimu A 

Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil 
za dobu trvání překážek v práci. 

Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných 
odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto 
částek. 

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč. 
 
 

 Režim B: Související hospodářské potíže 

 
Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku 
souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. 

Jedná se o případy, kdy vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, dle části osmé, hlavy III 
ZP. Příčinou vzniku  těchto  překážek  je  současné  epidemiologická  situace  a  související  opatření k 
zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku tak v zahraničí. 

Z pohledu ZP se jedná o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci, 

 jelikož v zaměstnání absentuje  významná nebo klíčová  část jeho  zaměstnanců (například    z 
důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně 
cizinců); 

V tomto případě se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy 
zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % 
průměrného výdělku. 

 je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary, služby) 
anebo se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných 
službách 

V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj o překážku v práci na straně 
zaměstnavatele podle § 207písm a) ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 
vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku. 

V případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, 
kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 
60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody     s 
odborovou organizací anebo vnitřního předpisu. 

Způsobu výpočtu průměrného výdělku viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“ odkaz: 
https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek 

K překážkám v práci viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“ odkaz: 
https://ppropo.mpsv.cz/IX2Prekazkyvpracinastranezamestn 

 

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak 
v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí 
příspěvku vyžadovány. 



Vzhledem k rozsahu dopadů nákazy COVID-19 na hospodářskou situaci a vzhledem k povinné 
finanční spoluúčasti zaměstnavatele na mzdových nákladech vzniklých v době, kdy pro něj 
zaměstnanec nekoná práci se má za to, že vznik překážky v práci je důvodný a je v zájmu 
zaměstnavatele, aby ke vzniku takovýchto překážek v práci nedocházelo. Tím však není dotčena 
povinnost zaměstnavatele postupovat v souladu s pracovněprávními předpisy. 

 
Výše příspěvku v režimu B 

Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci 
vyplatil za dobu trvání překážek v práci. 

Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných 
odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu 
těchto částek. 

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč. 
 


