Stanovisko odborovej organizácie k zrušeniu práce z domu na sekcii verejnej správy MV SR

Na gremiálnej porade sekcie verejnej správy MV SR dňa 27. 4. 2020 bolo prijaté nariadenie v znení:
„home office sa dňom 30. 4. 2020 ruší, vo výnimočných prípadoch je možné požiadať generálneho
riaditeľa o výnimku.“
Novelizáciou Zákonníka práce z 2. 4. 2020 prijatou zákonom č. 66/2020 Z. z. bolo zakotvené právo
zamestnanca na prácu z domu v čase mimoriadnej situácie a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní
v tomto znení „zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý
druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré
neumožňujú výkon práce z domácnosti.“ (§ 250b odst. 2 pís. b)
Keďže mimoriadna situácia na Slovensku nebola zrušená a platí citovaná právna úprava,
zamestnávateľ nemôže zasiahnuť do tohto práva zamestnanca, ktorému dohodnutý druh práce
umožňuje jej výkon z domu a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by
vyžadovali osobnú účasť zamestnanca na pracovisku.
Dosiaľ bolo uvedené ustanovenie uplatňované formou striedavého výkonu práce z domu, čím bol v
plnej miere zabezpečený chod pracoviska a zároveň nedochádzalo ku kontaktom medzi pracovníkmi,
často pracujúcimi v spoločnej kancelárií a dopravujúcimi sa verejnou dopravou. Striedavým výkonom
práce z domu sa zabezpečí chod pracoviska (prijímanie žiadostí, evidovanie, kontakt s externým
a interným klientom) aj v prípade, ak by sa medzi zamestnancami vyskytla nákaza. Pri striedavom
výkone práce z domu nepríde do styku s nakazeným celý kolektív, preto nemusia ísť do karantény
všetci zamestnanci a zachová sa tak neprerušený výkon služby na pracovisku.
Ako odborová organizácia teda upozorňujeme, že režim práce z domu je v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie právom zamestnanca a zo strany zamestnávateľa nemôže byť zrušená, pokiaľ
neboli naplnené zákonné prekážky. Keďže nedošlo k žiadnym zásadným zmenám v organizácii práce
na sekcii verejnej správy oproti stavu pred prijatím uznesenia o zrušení práce z domu, neexistujú
zákonné dôvodu na jej zrušenie.
Vyzývame všetkých vedúcich štátnych zamestnancov, aby rešpektovali právo podriadených
zamestnancov na prácu z domu v zmysle prijatých opatrení.
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