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Francouzský parlament přijal dne 22. března „mimořádný návrh zákona o vypořádání se s 
vypuknutím epidemie Covid-19“, který zmocnil vládu k přijetí různých opatření 
prostřednictvím nařízení, a to i v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 
Jedna ze tří vyhlášek přijatých 26. března dává zaměstnavatelům větší prostředky k ukládání 
nebo úpravě placené dovolené a čerpání doby odpočinku, jakož i k odchylce od zákoníku práce 
a kolektivních smluv, pokud jde o právo na odpočinek a délku pracovní doby. Vyhláška jasně 
porušuje pravidla zákoníku práce: 
 

• maximální denní pracovní doba se zvyšuje na 12 hodin místo 10 hodin a noční práce na 
12 hodin místo 8 hodin; 

• doba odpočinku mezi dvěma pracovními dny se zkracuje na 9 hodin místo současných 
minimálních 11 hodin; 

• maximální týdenní pracovní doba se zvyšuje na 60 hodin namísto 48 hodin, v současné 
době se také zvyšuje týdenní pracovní doba v zemědělství a noční práce; 

• zavádí se prodloužení práce v neděli. 
 
Vyhláška stanoví, že podmínky, za nichž se zaměstnavatelé mohou odchýlit od zákonných a 
konvenčních ustanovení, pokud jde o délku pracovní doby a čerpání doby placené dovolené, se 
stanoví podle odvětvových nebo podnikových dohod. Je-li to však „v zájmu podniku kvůli 
hospodářským potížím“, mohou zaměstnavatelé jednostranně uložit nebo změnit – po uplynutí 
jednoho dne od oznámení – dobu odpočinku, kterou zaměstnanci získali v podobě zkrácených 
pracovních dnů, jakož i dny nebo půl dne pro zaměstnance s odkazem na roční počet pracovních 
dnů (forfait jours). Toto opatření musí být omezeno nejvýše na 10 dnů. 
 
Vyhláška platí ode dne 26. března 2020 a odchylky se povolují do 31. prosince 2020. 
 
Všechny francouzské odborové organizace vyjádřily své znepokojení nad touto bezprecedentní 
výzvou v zákoníku práce. Vyžadují jasné záruky, za jakých podmínek se některá odvětví budou 
moci odchýlit od současných limitů pracovní doby. Stejně tak, jak francouzská vláda hodlá 
sama rozhodnout o definici „základních odvětví“ a o tom, které činnosti musí být zachovány, 
chtějí vyzvat vládu, aby zohlednila stanovisko odborových organizací, které hájí zájmy 
pracovníků. 
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