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Informace pro naše partnerské odborové svazy v jiných zemích o současné 

hospodářské a sociální politice Německa, v reakci na COVID-19 krizi 
 

Zlepšení kompenzace za zkrácenou pracovní dobu 

 

Společnost/Podnik v Německu má nárok na finanční podporu na výplaty pro zaměstnance, 

mající zkrácenou pracovní dobu (dále jen „příspěvek za zkrácenou práci“), pouze pokud je 

jejich zaměstnání předmětem příspěvků na sociální zabezpečení. Zákonný příspěvek se rovná 

60% čisté mzdy (nebo 67 % pro zaměstnance s dětmi). V mnoha firmách, které mají kolektivní 

smlouvu s IG Metall, existují podnikové dohody, které stanoví, že zaměstnavatel rovněž vyplácí 

zaměstnancům dodatečné platby za zkrácenou práci. V některých případech tento příspěvek 

zvyšuje platby až na 100% běžné mzdy. 

 

Německý federální parlament i federální rada jednomyslně dne 13. března 2020 rozhodly o 

nových pravidlech příspěvku na zkrácenou pracovní dobu. Cílem je usnadnit přístup ke 

zkrácené práci, pokud společnosti trpí masivními překážkami v zásobování nebo musí být úřady 

uzavřeny. Tato nařízení vstoupí v platnost retrospektivně 1. března 2020 a příspěvky budou 

vyplaceny rovněž retrospektivně. To znamená, že společnosti se již mohou ucházet o zlepšenou 

zkrácenou práci. 

 

 K realizaci tohoto druhu zajištění práce jsou usnadněny požadavky na pobírání 

příspěvku za zkrácenou práci: 

 Postačí, když 10 procent zaměstnanců společnosti utrpí ztrátu práce, aby se společnost 

mohla ucházet o zkrácenou práci. Dříve musela být zasažena alespoň třetina 

zaměstnanců. 

 Příspěvky zaměstnavatelů na sociální zabezpečení jsou za zkrácenou práci plně hrazeny 

Federální agenturou práce. 

 Také dočasní agenturní pracovníci mohou žádat o příspěvek za zkrácenou práci. 

 Ve společnostech, kde se používají dohody o výkyvech pracovní doby, nejsou 

vytvářeny záporné účty pracovní doby. 
 

Kolektivní smlouva v kovozpracujícím a elektrotechnickém průmyslu v roce 2020 

 

Vzhledem k „coronové krizi“ bylo v německém kovoprůmyslu a elektrotechnickém průmyslu 

pozastaveno pravidelné kolektivní vyjednávání. Místo toho IG Metall a zaměstnavatelé v tomto 

odvětví sjednali kolektivní smlouvy s ohledem na výjimečnou situaci: 

 

 Zvláštní roční platby (prázdninové a vánoční bonusy) mohou být vypláceny měsíčně, a 

tak zvýšit vyměřovací základ pro příspěvek za zkrácenou práci. 

 V závodech bude zřízen fond solidarity, do kterého zaměstnavatel zaplatí 350 EUR za 

každého zaměstnance na plný úvazek. Na základě dohody v úrovni společnosti mohou 



být peníze vyplaceny z tohoto fondu zaměstnancům, kteří jsou obzvláště postiženi 

zkrácenou prací. Tím se zmírní případy sociálních dopadů způsobených zkrácenou 

prací. Pokud se tyto prostředky v závodě nepoužijí, mohou být zaměstnancům 

vyplaceny jednorázově 1. prosince 2020. 

 Obě tato opatření – přerozdělení ročních bonusů a fond solidarity – pomáhají zajistit 

čistou mzdu zaměstnanců na úrovni přibližně 80 procent. 

 Pro rodiče, kteří se potýkají s problémy při péči o své děti v důsledku uzavření škol a 

zařízení péče o děti, se možnost vzít si osm dnů volna namísto dodatečné tarifní platby 

rozšiřuje na rodiče všech dětí do věku 12 let.   

 Kromě toho si mohou zaměstnanci v roce 2020 vzít až pětidenní volno, které se 

nezapočítává do jejich roční dovolené, starat se o děti do pěti let a nadále dostávat svou 

mzdu. 

 Kolektivní smlouvy vstupují v platnost neprodleně a nelze je ukončit dříve než 31. 

prosince 2020. 

 

Udržet fungování podnikových rad 

 

V Německu zákon o podnikových radách stanoví, že mohou přijímat svá rozhodnutí/usnesení 

pouze na fyzických zasedáních tváří v tvář. Ostatní hlasovací postupy (usnesení přijímaná 

oběžníkem/poštou, na telekonferencích atd.) nejsou právně závazné. Dne 23. března 2020 

německý spolkový ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil zveřejnil ministerské 

prohlášení, aby zajistil funkčnost podnikových rad. V této výjimečné situaci se mohou schůze, 

které přijímají usnesení, konat také jako telekonference nebo videokonference. Musí být 

zajištěna a zdokumentována důvěrnost a účast. Stejná pravidla platí také pro usnesení obecných 

a skupinových podnikových rad, evropských rad zaměstnanců a rad zaměstnanců SE podle 

německého práva. 

 

Obecně se současná výjimečná situace nesmí využívat k obcházení práv odborových svazů, 

podnikových rad nebo zaměstnanců ani k zabránění účasti. Operabilita by měla být zachována, 

zejména v obtížných dobách. 

 

Vybraná další opatření na trhu práce a sociální politiky, přijatá německou vládou 

 

 Dávky sociálního zabezpečení budou rychle a nebyrokraticky dostupné. 

 Rychlé přizpůsobení dávek na dítě nové krizové situaci. 

 Zaměstnanci na zkrácenou práci mohou provádět činnosti v oblastech důležitých pro 

obecné blaho, aniž by ztratili své příspěvky za zkrácenou práci. 

 Poskytovatelé sociálních služeb a pečovatelská zařízení v Německu dostanou finanční 

podporu. 

 Regulace kompenzace za účelem zmírnění ušlého výdělku, který utrpěli pracující rodiče 

/ zákonní zástupci dětí do 12 let, pokud se musejí o své děti starat kvůli uzavření škol 

nebo zařízení péče o děti, a proto nemohou pokračovat v práci. Rodiče pečující o děti 

dostanou podporu rovnající se 67 % jejich poslední čisté mzdy po dobu až šesti týdnů. 

 Zvýší se ochrana nájemníků. Pronajímatelé nebudou moci doručovat oznámení o 

výpovědi nájemcům, kteří jsou v prodlení s platbami nájemného za období mezi 1. 

dubnem 2020 a 30. červnem 2020. Totéž platí pro poskytování základních služeb, jako 

jsou elektřina a telekomunikace. 

 

 

 



Vybraná hospodářsko-politická opatření německé vlády 

 

 Společnosti budou mít snadnější přístup k nízko úrokovým půjčkám od státní banky 

KfW. Úvěrová facilita není omezena. Podmínky pro KfW půjčky pro podnikatele budou 

uvolněny a KfW přebírá až 90% rizika selhání, aby povzbudila banky poskytující 

půjčky. Záruky KfW byly zvýšeny na 822 miliard EUR. 

 Zřizuje se fond hospodářské stabilizace s objemem až 600 miliard EUR. Z toho bude 

100 miliard EUR použito na zajištění podnikových dluhů poskytnutím státních záruk a 

přímého podílu ve společnostech a na usnadnění refinancování kapitálového trhu. 

 Okamžitá opatření podpory pro mikropodniky a individuální podnikatele budou činit až 

50 miliard EUR a budou zahrnovat jednorázové platby společnostem a jednotlivým 

podnikatelům až do 9 000 EUR po dobu tří měsíců pro firmy s až pěti zaměstnanci a až 

15 000 EUR po dobu tří měsíců pro firmy do 10 zaměstnanců. 

 Dočasné pozastavení povinnosti zasažených firem podat insolvenci. Donucovací 

opatření vyvolaná neplacením daní nebudou uplatňována až do konce roku. 

 


