
ITÁLIE – situace s ohledem na COVID-19  

Itálie: Vládní podpora ve výši €25 bilionů na podporu podnikům a zdravotnímu systému  

V době, kdy se celé odvětví italské ekonomiky muselo zastavit kvůli pandemii coronaviru, přijala Rada 

ministrů v pondělí 16. března zákonný dekret, i když dosud nezveřejněný v Úředním věstníku (Gazzetta 

Ufficiale), zaměřený na při poskytování podpory podnikům a zaměstnancům. Text nazvaný „Cura Italia“ 

(Léčba Itálie) má za cíl zejména rozšířit rozsah ustanovení o technické nezaměstnanosti (Cassa 

Integrazione), dvouměsíční pozastavení ukončení zaměstnání a „mimořádnou“ rodičovskou dovolenou, 

umožňující rodičům pečovat o děti během období uzavření škol. 

Jak uvádí prohlášení Rady ministrů, jde o to, „zabránit situaci, kdy dočasné dopady na hospodářskou 
obchodní činnost vedou k trvalým důsledkům, tzn. kdy se společnosti v postižených odvětvích trvale 
uzavírají“.  
 
Široké prodloužení technické nezaměstnanosti a ukončení pracovního poměru bude pozastaveno. Od 
finanční krize v letech 2008–2009 nebylo provádění opatření tohoto druhu nutné. Vláda se rozhodla zavést 
mimořádná ustanovení o technické nezaměstnanosti (Cassa integrazione in deroga), která se budou 
uplatňovat na celostátní úrovni (pro všechny pracovníky, všechny sektory, všechny regiony), a v první řadě 
budou zahrnovat společnosti s méně než pěti zaměstnanci. Dotčené společnosti budou mít přístup k tomuto 
ustanovení maximálně po dobu devíti týdnů. Ukončení pracovního poměru bude navíc pozastaveno od 
okamžiku nabytí účinnosti vyhlášky na dobu 60 dnů a legislativa bude zahrnovat i ty, jejichž pracovní 
smlouvy byly ukončeny po 23. únoru (datum oficiálně zahájené krizové situace). 
 
100 € bonusová výplata pro ty, kdo nadále pracují. Zaměstnanci, kteří pokračují v práci, navzdory 
pandemické situaci a jejichž hrubý roční příjem je nižší než 40 000 EUR, obdrží za březen nezdanitelnou 
bonusovou odměnu ve výši 100 EUR od Státu (částka bude vyplacena poměrným způsobem v závislosti na 
počtu dní odpracovaných v březnu). Zákonný dekret rovněž stanoví, že osoby v karanténě související s 
Covid-19 (ve styku s virem nebo potvrzenou obětí) by měli přejít na ustanovení o pracovní neschopnosti 
(dřívější opatření tento bod nevyjasnila). 
 
Mimořádná rodičovská dovolená. Se školami zavřenými minimálně do 3. dubna byla zavedena mimořádná 
rodičovská dovolená v délce dvou týdnů, placená 50% platu, pro jednoho z rodičů a pouze pro děti do 12 
let věku. Pokud jsou děti ve věku mezi 12 a 16 lety, může být tato dovolená stále čerpána, ale nebude 
placena. Toto opatření se nepoužije, pokud je jeden z rodičů nezaměstnaný nebo nepracuje. Jako 
alternativu k této mimořádné dovolené budou moci rodiny získat 600 EUR na péči o dítě (zvýšení na 1 000 
EUR pro osoby v přední linii lékařských a právních donucovacích služeb a služeb veřejného pořádku). Tato 
opatření platí také pro nezávislé pracovníky registrované v jejich konkrétním systému INPS (gestione 
separata). 
 
Odškodnění nezávislých pracovníků. Odškodnění ve výši 600 EUR osvobozené od daně za březen bude k 
dispozici několika nezávislým a samostatně výdělečně činným pracovníkům, podle vládního prohlášení jde 
možná až 5 milionů osob a zahrnují nezávislé pracovníky nezaregistrované v profesních sdruženích, 
pracovníky pracující na základě smluv Co.Co .Co. (smlouvy o koordinované a trvalé spolupráci), řemeslníky, 
majitele obchodů, farmáře a zemědělce, pracovníky sezónního cestovního ruchu, pracovníky v oblasti 
zábavy atd. Zřizuje se také zvláštní fond ve výši 300 milionů EUR pro ty, kteří nemají nárok na 600 EUR, jako 
jsou osoby ve svobodných povoláních (pracovníci na volné noze). 
 
Ekonomická podpora. Vyhláška má v úmyslu přijmout významná mimořádná opatření na posílení 
zdravotnického systému a na podporu malých a středních podniků a malých podniků a posílení dalších 
společností. Zejména daňové poplatky a sociální příspěvky byly v březnu a dubnu pozastaveny pro nejvíce 
postižená odvětví (cestovní ruch, doprava, stravování, kultura, sport, zábava atd.). Daňové úlevy ve formě 
daňových kreditů budou k dispozici všem podnikům ve všech odvětvích, která provádějí „hloubkové 
čištění“, a těm, kteří se snaží udržet zaměstnance v bezpečí. Ve veřejném sektoru je agilní práce standardní, 



dokud není oficiálně uvedeno jinak. Další vyhláška na podporu hospodářství bude pravděpodobně přijata v 
dubnu. 
 


