Informace k pořádání tzv. „firemních školení“

K dotazu, zda lze v současné době pořádat tzv. „firemní školení“, uvádíme následující.
Především nutné pojem „firemní školení“ posoudit podle jeho obsahu a určit, zda jde o kongres
nebo jinou vzdělávací akci či zda se jedná např. o povinné školení zaměstnanců v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
Jde-li o kongresy a jiné vzdělávací akce, pak tyto jsou zakázané ode dne 14. října 2020 od 00.00
hodin do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin dle čl. I., bodu 4, čtvrté odrážky usnesení vlády
České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č.
407/2020 Sb. (dále jen „usnesení vlády“).
Jde-li o účast zaměstnanců na pravidelném školení BOZP, pak povinnost zaměstnavatele
zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon
práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít
zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a
kontrolovat jejich dodržování stanoví, v taxativně stanovených případech, § 103 odst. 2
zákoníku práce. Pokud se takového školení účastní víc jak 6 osob, pak dle názoru KHS Jčk lze
uplatnit výjimku ze zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech
staveb nebo ve vnějších prostorech, jde-li o zaměstnance vykonávající práci pro stejného
zaměstnavatele, jak stanoví čl. I, bod 1, první odrážka cit. usnesení vlády. Současně je nutno
dodržovat pravidla udržování odstupu osob účastnících se hromadné akce od osob, které nejsou
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.
Dále je povinností všech osob nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních
prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování podle čl. I, bodu 1 písm. a)
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října. 2020 č.j. MZDR
15757/2020-36/MIN/KAN.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace s významným nárůstem počtu osob
s onemocněním COVID-19, doporučujeme, aktuálně do 3. listopadu 2020, minimalizovat
kontakty osob na nejnižší možnou míru, je-li to možné. Vhodným opatřením může být
provedení školících akcí formou interaktivních testovacích platforem a video školení, tzv.
webinářů, podcastových vysílání atd. Cílem je zamezit dalšímu šíření uvedeného onemocnění,
zabránit přetížení zdravotnického systému a snížit počet hospitalizovaných osob.
Informace je zpracována podle stavu ke dni 14. 10. 2020 10:18 hod.
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