
FRANCIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Francie: nouzový návrh legislativy obsahující opatření týkající se práce s cílem 
vyrovnat se s krizí Covid-19 
 
Dne 18. března Rada ministrů přijala „návrh mimořádných opatření za účelem 
vypořádání se s epidemií Covid-19“, který zmocňuje vládu prostřednictvím nařízení k 
předběžným opatřením, která „omezí ukončení podnikání (…) a propouštění ze 
zaměstnání, „která se netýkají pouze částečné nezaměstnanosti, ale také dávají 
zaměstnavatelům více zdrojů k uložení nebo úpravě doby čerpání dovolené a také k 
odchýlení se od zákoníku práce a kolektivních smluv, pokud jde o právo na odpočinek. 
Pravidla pro informování a konzultace podnikových rad by také mohla být prozatímně 
revidována, zejména usnadněním používání videokonferencí, aby se nezpomalily 
procedury. 
 
Po dobu tří měsíců od zveřejnění nouzového zákona bude vláda moci použít nařízení k přijetí 
prozatímních opatření jak v pracovním právu, tak v zákoně o sociálním zabezpečení. Opatření 
budou pravděpodobně schválena 19. května Senátem a 20. března Národním shromážděním. 
 
Legislativa bude zaměřena na následující opatření: 
 
A – Omezení ukončení pracovních smluv a zmírnění dopadů poklesu činnosti zvýšením 
využití dílčích činností. Za tímto účelem návrh zákona umožní vládě, aby zavedla: 

• rozšíření na nové kategorie příjemců, 
• snížení ztrát příjmů zaměstnanců (se zbytkem úhrady ze strany zaměstnavatelů) a 

samostatně výdělečně činných osob, různými opatřeními implementujícími legislativu; 
• lepší propojení s odborným vzděláváním; 
• lepší hodnocení zaměstnanců na částečný úvazek. 

 
B – Poskytnout zaměstnavatelům větší jednostranné pravomoci ohledně dovolené, jakož 
i odchylku od zákoníku práce a práv souvisejících s kolektivní smlouvou, pokud jde o 
dobu odpočinku. Vláda bude také moci upravit podmínky pro získání a čerpání placené 
dovolené za účelem usnadnění organizace práce v případě snížené nebo zvýšené činnosti. 
Nařízení umožní zaměstnavatelům jednostranně uložit nebo upravovat termíny pro čerpání 
části placené dovolené, zkrácení pracovních dnů a volno vyplývající z kont pracovní doby 
zaměstnanců tím, že se odchýlí od výpovědních lhůt a dalších souvisejících opatření 
stanovených zákoníkem práce a kolektivními smlouvami. 
 
Společnosti v „čelních“ sektorech, tj. potřebné pro bezpečnost národa a kontinuitu 
hospodářského a sociálního života, se mohou legálně odchýlit od nařízení veřejného pořádku a 
konvenčních ustanovení, týkajících se pracovní doby, týdenního odpočinku a nedělního 
odpočinku, aby se mohly vypořádat s mimořádným zvýšením aktivit. 
 
Nařízení mohou být rovněž použita k úpravě lhůt a postupů pro vyplácení podílů na zisku a 
pobídkových režimů, jakož i pro postupy informování a konzultování podnikových rad, aby 
„mohly vydat svá stanoviska ve stanovených lhůtách“. Důvodová zpráva se týká usnadnění 
využívání konzultací v bezpapírové podobě, což v současné době vyžaduje dohodu, přičemž 
bez ní je jinak omezeno. 


