
Španělsko – situace s ohledem na COVID-19  

Španělsko: Balíček ekonomických a zaměstnaneckých podpůrných opatření 

Dne 17. března schválila španělská rada ministrů vyhlášku, která uvolní finanční prostředky a zpružní 

určité pracovně-právní předpisy v tomto mimořádném období, ‘ve snaze chránit a podporovat rodiny, 

zaměstnance, nezávislé pracovníky a podniky. “Hlavní důraz vládních opatření je zaměřen na podporu 

společností, které se vyhýbají propouštění pracovníků prostřednictvím řady opatření ke snížení pracovní 

doby a zvýšení flexibility při práci, vše s cílem zabránit situaci, kdy by měla mít dočasná krize trvalý dopad 

na trh práce. 

Podpora flexibilní práce. Zákon vyhlášky usiluje o to, aby zaměstnanci mohli přizpůsobit nebo zkrátit svou 

pracovní dobu až o 100 %, aby mohli řešit a plnit potřeby vyplývající z krize Covid-19.  

Práce na dálku byla zavedena jako primární metoda pružné práce před částečnou nezaměstnaností. Pokud 

je vyžadována fyzická přítomnost, musí být provedeno hodnocení rizik v souladu s právními předpisy 

samotným pracovníkem. 

Flexibilnější mechanismy pro částečnou nezaměstnanost. Cílem vyhlášky je povzbudit řízení objemu 

zaměstnanců prostřednictvím flexibilních ERTE (plány dočasné regulace zaměstnanosti – ekvivalentní 

částečné nezaměstnanosti). Zjednodušuje postup provádění a zkracuje dobu konzultací na 7 dní, čímž 

umožňuje rychlejší přizpůsobení personálu klesající obchodní činnosti a zároveň zabraňuje ukončení 

pracovního poměru. Specifická opatření pro implementaci reprezentativních orgánů v rámci 5 dnů jsou 

rovněž dostupná podnikům se zastoupením zaměstnanců. Úřady práce pak mají 7 dní na to, aby potvrdily, 

že všechny podmínky pro tyto orgány jsou v pořádku, takže zrychlený proces trvá pouhé dva týdny. 

Částečně nezaměstnaní pracovníci mají být plně pokryti. Covid-19 související s ERTE budou považovány za 

„vyšší moc“ a tito zaměstnanci obdrží plné dávky v nezaměstnanosti, včetně těch, kteří 

nesplňují pravidelně požadované podmínky. Tato mimořádná nezaměstnanecká dávka nebude mít dopad 

na žádná budoucí práva na pravidelné dávky v nezaměstnanosti. 

V případě snížené pracovní situace budou společnosti vyplácet část platu odpovídající odpracovanému času 

a veřejné služby zaměstnanosti budou platit zbytek (skutečná částka náhrady se vypočte na základě 70 % 

specifického příspěvkového základu za prvních 180 dnů, a 50 % poté). Veřejné programy budou plně 

pokrývat sociální příspěvky pro malé podniky (nezávislé pracovníky s malým počtem zaměstnanců) a malé 

a střední podniky a budou pokrývat 75% příspěvků pro společnosti s 50 a více zaměstnanci. 

Proces zastavení podnikání se také zjednoduší pro nezávislé pracovníky, aby mohli mít rychlejší přístup k 

výhodám spojeným s ekonomickými obtížemi. 

Výjimky ze sociálních příspěvků. Podnikatelé budou osvobozeni od některých nebo všech sociálních 

příspěvků souvisejících s ERTE. Výjimkou je 100 % pro nezávislé pracovníky a malé a střední podniky (<50 

zaměstnanců) a 75 % pro všechny ostatní, kteří uplatňují postupy částečné nezaměstnanosti a zavázali se 

nevypovídat pracovní smlouvy. 

Přístup podniků k půjčkám. Zákonný dekret rovněž poskytuje úvěrové záruky a schválení až do výše 100 

miliard EUR, což umožní uvolnění 150 až 200 miliard EUR pro udržení operací podniků v obtížích v důsledku 

zdravotní krize. Další 2 miliardy EUR směřují do exportních podniků, zejména menších a slabších společností, 

jako jsou malé a středně velké podniky. 

Reakce. Zaměstnavatelé i odbory uvítali plán, který požadovali od prvního březnového týdne. ATA, sdružení 

nezávislých pracovníků, však usiluje o formu úplného osvobození od sociálních příspěvků, v období 

„uvěznění“. 


