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Itálie: Přijata vyhláška „Znovu spuštění“, která zavádí právo na inteligentní práci pro 
některé rodiče a rozšiřuje opatření na zachování pracovních míst 

14.května 2020  

Ve středu 13. května po několika napjatých týdnech rozpravy v italské vládnoucí většině 
schválila Rada ministrů maxi vyhlášku „Znovu spuštění“ (> 250 článků), která zahrnuje novou 
řadu opatření na podporu pracovníků a hospodářství a na posílení sociálních politik . Stanovuje 
zejména „právo na inteligentní práci“ pro rodiče dětí do 14 let a „příjem v nouzi“ pro 
domácnosti, které nemohou využívat jiné formy podpory. Plán „opětovného spuštění“ také 
rozšiřuje některá opatření stanovená ve vyhlášce „Cura Italia“, jako je částečná a technická 
nezaměstnanost, pozastavení propouštění a podpora samostatně výdělečně činných pracovníků. 
Stát uvolňuje celkem 55 miliard EUR na podporu zaměstnanosti a hospodářství. 

Rozšířilo se „právo na inteligentní práci“ a rodičovská dovolená. Jeden z nejinovativnějších 
bodů vyhlášky se zabývá otázkou, jak sladit péči o děti a zaměstnání, protože školy zůstávají 
uzavřeny až do září a obnovuje se výroba. Vládní odpovědí bylo zvolit „právo na inteligentní 
práci“. Pracovníci soukromého sektoru s alespoň jedním dítětem mladším 14 let mají tedy až do 
konce stavu nouze právo pracovat na dálku, za předpokladu, že plnění jejich úkolů nevyžaduje 
fyzickou přítomnost na pracovišti. Toto právo neplatí, pokud jeden z rodičů dostává veřejnou 
pomoc z důvodu pozastavení nebo ukončení práce nebo pokud jeden z rodičů již pobývá doma. 
Aby se také usnadnilo sladění pracovního a rodinného života, prodlužuje se mimořádná 
15denní rodičovská dovolená pro jednoho z rodičů dětí mladších 12 let, která byla stanovena již 
v březnovém vyhlášce Cura Italia, na 30 dní, přičemž se vyplácí příspěvek ve výši 50% platu. 
Rodiče mohou také získat vouchery na služby chův. V březnovém nařízení byly tyto vouchery 
v hodnotě 600 EUR a v novém textu nyní budou mít hodnotu 1 200 EUR (2 000 EUR pro 
zdravotníky a pracovníky činné v rámci trestních řízení). 
 
Nová opatření „Cassa Integrazione“, propouštění ze zaměstnání jsou stále pozastavena a 
obnova pracovních smluv na dobu určitou.  
Vláda refinancuje svá technická opatření a opatření částečné nezaměstnanosti, jako průběžnou 
odchylku od obvyklých mechanismů. Společnosti v krizi tak budou moci těžit z dalších 9 týdnů 
výhod fondu pro propouštění zaměstnanců „Cassa Integrazione“ (z toho 4 týdny v září a říjnu 
2020), pokud již vyčerpaly 9 týdnů stanovených v březnové vyhlášce. Postupy kompenzací pro 
pracovníky budou zjednodušeny a urychleny. Společnosti nadále nemohou propouštět 
zaměstnance a 60denní pozastavení propouštění přijaté v březnovém nařízení bylo prodlouženo 
na pět měsíců. Výjimkou z „Vyhlášky o důstojnosti“ z roku 2018, mohou být pracovní smlouvy 
na dobu určitou prodlouženy nebo obnoveny do 30. srpna, aniž by musely uvádět důvody. 



 
 

Nouzový příjem“ a nehlášená práce. Jedním z vysoce kontroverzních témat v posledních 
týdnech je situace nehlášených pracovníků, z nichž mnozí náhle zahynuli uprostřed zdravotní 
krize. Po dlouhé debatě vláda uvolňuje téměř 1 miliardu EUR na vyplacení „mimořádného 
příjmu“, který zahrnuje dvě splátky ve výši 400 EUR, které budou vypláceny domácnostem, u 
nichž je vyloučena veškerá další pomoc. V důsledku pandemie se jedná o „rodiny ve stavu 
ekonomické nouze“ a podle prohlášení Rady ministrů budou „identifikovány podle specifických 
kritérií způsobilosti“. Současně se plánují opatření k usnadnění formalizace nehlášených 
pracovníků v zemědělství (včetně nelegálních migrantů). 

Ochrana pracovníků. Opětovné otevření výrobních a obchodních činností je založeno na 
dodržování protokolů specifických pro dané odvětví. Prohlášení Rady ministrů objasňuje, že tato 
nová vyhláška stanoví ‘mimořádné zdravotní sledování těch pracovníků, kteří jsou nejvíce 
vystaveni riziku nákazy z důvodu jejich věku nebo rizikových podmínek (základní podmínky 
atd.). Společnosti budou navíc moci získat pomoc při uplatňování protokolů (nákup zařízení a 
vybavení). 

 
Podpora samostatně výdělečně činných osob. Mnoho pracovníků v nejistém zaměstnání, 
samostatně výdělečně činní a sezónní pracovníci byli těžce zasaženi ekonomickými důsledky 
pandemie. Tato vyhláška stanoví řadu výhod osvobozených od daně v závislosti na kategorii 
pracovníků. Zejména přibližně 5 milionů pracovníků na volné noze, kteří již v březnu obdrželi 
příspěvek ve výši 600 EUR, automaticky obdrží stejnou částku za duben. Samostatně výdělečně 
činné osoby, které nejsou registrovány v profesních orgánech a které mohou prokázat ztrátu 
alespoň jedné třetiny svých příjmů v březnu až dubnu 2020 ve srovnání s březnem až dubnem 
2019, obdrží v květnu kompenzační částku 1 000 EUR, stejně jako pracovníci na smlouvy o 
„koordinované a nepřetržité spolupráci“ (Cococo), i když za určitých podmínek. Další pomoc se 
plánuje pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou registrovány v profesních orgánech. 

 


