koronavirus
informace a doporučení
Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti se situací týkající se nákazy COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 Vám zasíláme níže uvedené informace a doporučení.
Vedení MU situaci bedlivě monitoruje a sleduje aktuální vývoj, v případě změn budeme připraveni okamžitě reagovat přijetím vhodných opatření. Všem zaměstnancům doporučujeme sledovat
stránku https://www.muni.cz/koronavirus. Nenajdou-li na tomto odkazu odpověď na svou otázku,
je možné dotaz zaslat na adresu koronavirus@muni.cz.
Vedení MU dále přistoupilo ke zřízení Krizového štábu pod vedením rektora, který bude situaci
průběžně vyhodnocovat a informovat o případných dalších krocích.
V aktuální situaci se v rámci MU vždy jedná o hledání individuálních řešení, která zohledňují různost případů. Nelze se přitom vyhnout apelu na zdravý rozum, na respekt a ohleduplnost k ostatním.
Plánované vycestování:
— apelujeme na zaměstnance, aby necestovali do rizikových destinací (http://szu.cz/tema/prevence/aktualni-situace-poctu-onemocneni-2019-ncov-podle-ecdc, https://www.ecdc.europa.eu/en/
areas-presumed-community-transmission-2019-ncov).
— u pracovních cest doporučujeme zrušit aktuální vyslání na cesty do těchto zemí a budoucí nákupy jízdenek/letenek řešit nákupem u obchodníků poskytujících možnost storna jízdenek/letenek.
— v případě, že zaměstnanec i navzdory doporučení plánuje vycestovat do rizikové destinace v
době dovolené, měl by v zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních zaměstnanců oznámit
zaměstnavateli, že do takové destinace plánuje cestovat a domluvit se na řešení po návratu (možnosti viz níže).
Zaměstnanci vyslaní na pracovní cestě v rizikových destinacích:
— doporučujeme zvážit ukončení pracovní cesty a domluvit se na řešení po návratu.
Řešení případů zaměstnanců po návratu:
— měli by vždy oznámit nadřízenému návrat z rizikové destinace nebo kontakt s osobami, které se
z rizikové destinace vrátily či vykazují známky onemocnění.
— práce v rámci „home office“ u zaměstnanců, kde je tato forma práce sjednána.
— v případě, kdy zaměstnanci jeho forma práce neumožňuje po návratu „home office“:
a) nařídit dovolenou na dobu 14 dnů po návratu z rizikové destinace; toto lze využít v
případě, že k nařízení dovolené dojde alespoň 14 dnů předem;
b) dohodnout se se zaměstnancem na čerpání dovolené (lze učinit kdykoliv).
— v případě, že zaměstnanec vykazuje známky onemocnění, postupuje podle pokynů MZd,
příp. KHS: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html a uplatňuje se karanténa (pracovní neschopnost).
Tato opatření se týkají také nově přijíždějících zaměstnanců/hostů na MU.

Doporučený postup při vzniku nákladů souvisejících s výše uvedenými opatřeními:
— náklady související s opatřeními týkajícími se rizika nákazy koronavirem jdou na vrub hospodářského střediska.
— co se týče podílu zaměstnanců, odkazujeme na čl. 2 Směrnice Masarykovy univerzity č. 9/2013
Škodní řízení a náhrada škody, kde zaměstnavatel může vyžadovat pouze náhradu škody, která
vznikla v důsledku zaměstnancova zaviněného (úmyslného nebo nedbalostního) porušení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi. Vzniknou-li tedy náklady na základě příkazu zaměstnavatele, nemohou tyto být předmětem škodního řízení. Takto vyvolané náklady, nebo
naopak neuplatněné náklady u stornovaných služebních cest, se budou posuzovat jako daňově
uznatelné náklady dle obecného §24 ZDP, odst. 1, náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Každý takový případ je samozřejmě nutné náležitě odůvodnit s odkazem na všeobecně známou
příčinu zamezení šíření koronaviru.
— v této souvislosti lze upozornit na případy, kdy zaměstnanec nebude dbát pokynů zaměstnavatele, případně příkaz nadřízeného zaměstnance bude v rozporu s doporučenými postupy a vzniknou
náklady. Zde by se již mohlo jednat o škodu dle čl. 2 Směrnice Masarykovy univerzity č. 9/2013
Škodní řízení a náhrada škody, nicméně je potřeba každý případ vždy posuzovat individuálně z
hlediska zavinění.
Odkazy na důležité weby:
— Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
— Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/
informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.
html
— Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/
— Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/
tema/prevence/2019NCOV
— Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
— Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
— Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
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