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Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní
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ROZSAH ZNALOSTI
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo
činnost, přičemž:
•

informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je
schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

•

úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se
podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

•

doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je
v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do
příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce)

Znalost ustanovení

Generální ředitel SŽ, Náměstci generálního
ředitele SŽ

Úplná: celý předpis

Ředitelé OJ SŽ a Ředitelé odborů GŘ

Úplná: celý předpis

Ostatní zaměstnanci

Úplná: Čl. 2, Čl. 3 a Čl. 4
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ZKRATKY A ZNAČKY
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích,
příkladech nebo tabulkách.

eDAP

elektronická knihovna dokumentů a předpisů

GŘ

generální ředitelství

KHS

krajská hygienická stanice
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic
(dále jednotlivě jen „Statut“ a „organizace“) tento Příkaz k zajištění činností na základě aktuální
epidemiologické situace.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souvislosti s vývojem epidemiologické situace vyvolané onemocněním COVID-19 způsobeným
koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) ukládám ředitelům organizačních jednotek
a ředitelům odborů GŘ vynaložit maximální úsilí pro zajištění činností Správy železnic, státní
organizace, za níže uvedených podmínek.

Čl. 2
Preventivní karanténa
(1)

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli neprodleně oznámit podezření na riziko nákazy
COVID-19 (např. příznaky onemocnění, kontakt s osobou s pozitivním testem na COVID19 apod.).

(2)

V takovém případě postupuje zaměstnavatel následně:

(3)

•

Pokud zaměstnanec může provádět výkon práce dle sjednané pracovní smlouvy
mimo své pracoviště, může se vedoucí zaměstnanec se zaměstnancem dohodnout
na tzv. práci na dálku (samostatně evidováno v docházkové úloze EVYDO2).

•

Pokud zaměstnanec nemůže provádět výkon práce dle sjednané pracovní smlouvy
mimo své pracoviště, může se vedoucí zaměstnanec se zaměstnancem dohodnout na
čerpání dovolené nebo na tzv. preventivní karanténě – jedná se o překážku na
straně zaměstnavatele s náhradou mzdy dle § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je zaměstnanec v případě podezření dle odstavce (1) povinen kontaktovat svého
ošetřujícího lékaře pro zajištění testu na COVID-19 (o jeho provedení rozhodne ošetřující
lékař) a plně dodržovat příslušná pravidla a omezení. Výsledek lékařem uloženého testu
na COVID-19 je zaměstnanec povinen prokazatelně doložit zaměstnavateli, který pak
rozhodne o dalším pracovněprávním postupu.
Čl. 3
Nařízená karanténa ze strany krajské hygienické stanice

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a je schopen
provádět výkon práce dle sjednané pracovní smlouvy mimo své pracoviště, může se vedoucí
zaměstnanec se zaměstnancem dohodnout na tzv. práci na dálku (samostatně evidováno
v docházkové úloze EVYDO2). Obdobný postup může zaměstnavatel uplatnit i při ošetřování
člena rodiny, který má nařízenou karanténu ze strany KHS, či orgánů ochrany veřejného zdraví,
nebo v případě uzavření školských zařízení, nebo má onemocnění COVID-19.
Čl. 4
Dodržování povinnosti ochrany dýchacích cest
Na základě dne 9. září 2020 vydaného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) i ve všech
vnitřních prostorech Správy železnic, státní organizace, vyjma místností, kde zaměstnanci
vykonávají práci a jsou od ostatních kolegů vzdáleni minimálně 2 metry. V budovách, které jsou
vybaveny na vstupu dezinfekčními prostředky, je povinností všech zaměstnanců a návštěvníků
při vstupu do objektů tuto desinfekci použít.
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Čl. 5
Odpovědnost vedoucích zaměstnanců
Ředitelé odborů GŘ a ředitelé organizačních jednotek jsou povinni stanovit v rámci
své působnosti postupy pro vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení pro uplatňování
tohoto příkazu včetně každodenního zadávání nepřítomností zaměstnanců dle čl. 2 a 3 tohoto
příkazu do docházkové úlohy EVYDO2 dle Pokynů ředitele O10 a současně dohlížet na
dodržování mimořádných opatření a doporučení vydaných vládou České republiky a orgány
ochrany veřejného zdraví. Zároveň jsou ředitelé organizačních jednotek a ředitelé odborů GŘ
povinni mít přehled o situaci v rámci svých útvarů.
Čl. 6
Zmocňovací ustanovení
Upravují-li dříve vydané interní předpisy upravující postupy organizace v souvislosti s opatřeními
proti šíření onemocnění COVID-19 problematiku odlišně od tohoto příkazu, aplikujte
v uvedeném rozsahu úpravu stanovenou tímto příkazem.
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Ověřovací doložka konverze dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 1091193, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné
podobě do podoby elektronické, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Ověřující osoba: Evžen POSPÍŠIL
Vystavil: Správa železnic, státní organizace
Datum: 10.09.2020 11:50:14

