
 

NĚMECKO – situace s ohledem na COVID-19 
 
Německo: zákon usnadňující opatření na zkrácení pracovní doby přijatý 
Spolkovým sněmem se zpětnou účinností od 1. března 

 
Zákon, který rozšiřuje a usnadňuje přístup k opatřením zkrácení 
pracovní doby, která mají podnikům pomoci zvládat krizi Covid-19, byl 
schválen Spolkovým sněmem (Bundestag)v pátek 13. března, a byl 
federálním kabinetem naléhavě přijat o dva dny dříve. Ustanovení 
zákona, která rovněž snižují finanční zátěž podniků, jsou platná zpětně 
od 1. března. To znamená, že žádosti mohou být zohledněny okamžitě, 
jakmile jsou předloženy Federální agentuře práce, která monitoruje a 
financuje tento systém. 
 
Dva cíle, které stanovil Hubertus Heil, německý ministr práce a sociálních věcí, 
který ve středu 10. března předložil svůj návrh zákona na „zlepšení podmínek 
pro přístup ke zkrácení pracovní doby“ kabinetu, jsou ochrana zdraví občanů a 
zaměstnanců a podporovat podniky tím, že jim pomohou chránit pracovní 
místa. Po přijetí byl text bezodkladně schválen Bundestagem v pátek 13. 
března, na žádost všech politických stran a obchodních kruhů. 
 
Pokud jde o nouzová opatření pro zkrácenou pracovní dobu, nový text zavádí 
tyto změny: 
 

- Ustanovení zákona o práci na zkrácenou pracovní dobu jsou platná 
zpětně od 1. března do 31. prosince 2021. Podniky/společnosti proto 
již mohou podávat žádosti. 

- Společnosti budou moci z tohoto systému těžit, jakmile 10 % jejich 
zaměstnanců zasáhne výrazný pokles aktivit (v současnosti 30 %). 

- Prozatím mohou opatření zkrácení pracovní doby trvat maximálně 
12 měsíců. Ministr práce může tuto lhůtu nařízením prodloužit na 24 
měsíců. 

-  Společnosti budou zcela osvobozeny od placení sociálních poplatků 
za hodiny, které nebyly odpracovány během období zkrácené 
pracovní doby. V roce 2019 byly tyto příspěvky plně v odpovědnosti 
zaměstnavatelů. Nicméně od 1. ledna 2020 a po krizi v 
automobilovém průmyslu a odvětví obráběcích strojů stát souhlasil s 
pokrytím 50 % těchto poplatků. 

- Dočasní pracovníci mají rovněž nárok na zkrácenou pracovní dobu.  
- Ve společnostech s koridory pracovní doby, podpořenými spořícími 

konty pracovní doby, se záporným počítáním hodin nebude nutné 



čekat, až se nashromážděné hodiny stanou zápornými, aby mohla být 
použita zkrácená pracovní doba. 

- Připomínáme, že se nemá zapomínat na to, že žádost o zkrácení 
pracovní doby nemůže podat pouze vedení společnosti, ale musí být 
projednána a schválena podnikovou radou jako součást specifické 
podnikové dohody.  


