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VNÚTROŠTÁTNE ODPOVEDE NA RIEŠENIE NÚDZOVEJ SITUÁCIE SPOSOBENEJ COVID 19 

 

Krajiny prijímajú opatrenia na riešenie stavu núdze spôsobeného COVID-19 a jeho negatívnych účinkov 
na pracovníkov, hospodárstvo a spoločnosť. Informácie o národných reakciách sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. Ďalšie informácie a najnovšie aktualizácie nájdete v informáciách pre jednotlivé 
krajiny na adrese: https://news.industriall-europe.eu/p/covid-19  

 

Štát opatrenia detaily 
Rakúsko Dohoda na tripartitnej 

úrovni 
- balík 4 miliárd EUR na zabránenie platobnej 

neschopnosti a nezamestnanosti. 
- zrušenie politiky nulového deficitu. 
- V prípade rodičov, ktorí si zoberú na starostlivosť o 

deti až tri týždne voľno, štát pokryje jednu tretinu 
nákladov na osobitný príspevok na starostlivosť o 
dieťa. 

 Model skrátenia 
pracovného času 

- 400 miliónov EUR na prácu na kratší pracovný čas 
v rámci nového „Korona krízového fondu“ 

- Pracovný čas sa môže skrátiť na nulu, čo znamená, 
že spoločnosti môžu posielať svojich 
zamestnancov domov a udržať ich zamestnaných. 
 

Belgicko  Zamknutie  - Spoločnosti - bez ohľadu na ich veľkosť - sú 
povinné zorganizovať prácu na diaľku pre 
akúkoľvek pracovnú pozíciu, ak je to možné bez 
výnimky. 

- Spoločnosti, ktoré tak nemôžu urobiť, budú musieť 
na pracovisku zaviesť opatrenia na dodržanie 
odstupu od iných zamestnancov. Ak to nie je 
možné splniť túto povinnosť, spoločnosti budú 
musieť byť zatvorené. 

- niektorí pracovníci sú dočasne nezamestnaní z 
dôvodu „vyššej moci“ alebo z „ekonomických 
dôvodov“. V tomto prípade nemôžu ísť do práce, 
ale ich strata príjmu je čiastočne kompenzovaná 
dávkou v nezamestnanosti (chomage partiel) vo 
výške 70% ich platu. Nárok na túto dávku majú tak 
pracovníci pracujúci ako THP pracovníci 
a aj robotníci. 

- Odborové zväzy v priemyselných odvetviach sú 
mimoriadne znepokojené. Žiadajú, aby zdravie 
malo prednosť a umožnila sa dočasnú 
nezamestnanosť pre všetkých pracovníkov. 

 
Dánsko Dohoda na tripartitnej 

úrovni 
- Vláda ponúka, že pokryje 75 percent mesačného 

platu zamestnanca až do výšky 23 000 DKK (3 400 
amerických dolárov) mesačne, pričom zvyšných 25 
percent vypláca spoločnosť. 

https://news.industriall-europe.eu/p/covid-19
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- Pre hodinových pracovníkov bude náhrada mzdy 
90 percent ich platu, s limitom 26 000 DDK (3 900 
USD) mesačne. 

- Spoločnosti sú povinné počas tohto obdobia 
naďalej vyplácať plnú mzdu a neprepustiť 
žiadneho zamestnanca. Keď si ponechávajú 
všetkých zamestnancov, tak sa kvalifikujú na 
vládnu pomoc. 

Nemecko Zákon na 
zjednodušenie prácu 
na kratší úväzok 
(Kurzarbeit – 
samostatný email 
o inštitútu Kurzarbeit) 

- Obdobie platnosti: 1. marca 2020 - 31. decembra 
2021 

- Žiadosť o prácu na kratší úväzok (Kurzarbeit) 
nemôže byť podaná výlučne vedením spoločnosti 
a musí byť prerokovaná a schválená 
zamestnaneckou radou ako súčasť osobitnej 
podnikovej zmluvy. 

- Spoločnosti budú môcť využívať tento systém, len 
čo 10% ich zamestnancov bude postihnutých 
výrazným poklesom aktivity (v súčasnosti je to 
30%). 

- Spoločnosti budú úplne oslobodené od platenia 
sociálnych poplatkov za hodiny, ktoré neboli 
odpracované počas Kurzarbeit. V roku 2019 boli 
tieto príspevky v plnom rozsahu zodpovednosťou 
zamestnávateľov. Od 1. januára 2020 a po kríze v 
automobilovom priemysle a sektore obrábacích 
strojov sa však štát zaviazal pokryť 50% týchto 
poplatkov. 

- Dočasní pracovníci majú takisto nárok na 
krátkodobú prácu. 

- V spoločnostiach s koridormi pracovného času  a 
zálohovanými úspornými kontami s negatívnym 
počítaním hodín nebudú musieť čakať, kým sa 
akumulované hodiny dosiahnu záporné hodnoty, 
aby si mohli uplatniť inštitút Kurzarbeit. 
 

Taliansko Memorandum 
porozumenia 
sociálnych partnerov 

- Priemyselné spoločnosti sa môžu uchýliť k tzv. 
„Cassa integrazione“ (technickej 
nezamestnanosti), aby obmedzili alebo pozastavili 
všetky alebo časť svojho podnikania. 

- Všetci zamestnanci, ktorí majú teplotu vyššiu ako 
37,5 ° C, majú zakázané pracovať. 

- Zamestnávatelia môžu merať teplotu 
zamestnancov skôr, ako sa dostanú do priestorov 
spoločnosti, pričom zdôrazňujú, že ide o osobné 
údaje, ktoré sa musia spracovať v súlade s GDPR. 

- Spoločnosti musia zabezpečiť denné čistenie a 
pravidelnú dezinfekciu výrobných priestorov a 
pracovísk a sprístupňovať hydroalkoholické gély 
pracovníkom. 

- Ak organizácia nemôže zaručiť bezpečnú 
vzdialenosť jedného metra medzi pracovníkmi, 
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spoločnosť musí poskytnúť masky, rukavice, košele 
atď. 

- Všetky služby, ktoré priamo nesúvisia s výrobou 
(napríklad administratíva), budú zatvorené, alebo 
zamestnancami budú pracovať na diaľku. 

- Spoločnosti budú musieť zriadiť výbor, ktorý bude 
zaručovať uplatňovanie a dodržiavanie protokolu, 
za účasti zástupcov zamestnancov. 

 
 Zákonný dekrét 

(„Liečba Talianska“) 
- mimoriadne ustanovenia o technickej 

nezamestnanosti, ktoré sa budú uplatňovať na 
celoštátnej úrovni (všetci pracovníci, všetky 
odvetvia, všetky regióny). Dotknuté spoločnosti 
budú mať prístup k tomuto ustanoveniu po dobu 
maximálne deväť týždňov. Ukončenie pracovného 
pomeru bude okrem toho pozastavené od 
okamihu nadobudnutia účinnosti zákonného 
dekrétu na obdobie 60 dní a právne predpisy budú 
zahŕňať aj tie, ktorých pracovné zmluvy boli 
ukončené po 23. februári. 

- Zamestnanci, ktorí pokračujú v práci, a to napriek 
pandemickej situácii a ktorých ročný hrubý príjem 
je nižší ako 40 000 EUR, dostanú štátom vyplácaný 
nezdanený bonus vo výške 100 EUR za mesiac 
marec (táto suma sa vyplatí pomerne, v závislosti 
od počtu pracovných dní v marci). Zákonný dekrét 
tiež stanovuje, že osoby v karanténe súvisiacej s 
Covid-19 (v kontakte s vírusom alebo potvrdenou 
obeťou) by mali prejsť na ustanovenia o 
práceneschopnosti. 

- mimoriadna rodičovská dovolenka v trvaní dvoch 
týždňov vyplatená pri 50% platu sa zaviedla pre 
jedného z rodičovských párov a iba pre deti 
mladšie ako 12 rokov. Ak sú deti vo veku od 12 do 
16 rokov, táto dovolenka sa môže ešte čerpať, ale 
bude neplatená. Toto opatrenie sa nebude 
uplatňovať, ak je jeden z rodičov nezamestnaný 
alebo nepracuje. Ako alternatívu k tejto 
mimoriadnej dovolenke budú mať rodiny možnosť 
získať 600 EUR na starostlivosť o dieťa (zvýšenie na 
1 000 EUR v prípade lekárov a orgánov činných v 
trestnom konaní a služieb verejného poriadku). 
Tieto opatrenia sa vzťahujú aj na nezávislých 
pracovníkov zaregistrovaných v ich osobitnom 
systéme INPS. 

- Odškodnenie vo výške nezdaniteľných 600 EUR za 
marec bude k dispozícii pre množstvo nezávislých 
a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých je 
podľa vyhlásenia vlády možno až 5 miliónov a 
zahŕňajú nezávislých pracovníkov, ktorí nie sú 
registrovaní v profesijných združeniach. Zriaďuje 
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sa aj osobitný fond vo výške 300 miliónov EUR pre 
tých, ktorí nemajú nárok na 600 EUR, ako napríklad 
pre slobodné povolania (nezávislí pracovníci). 

- Zákonný dekrét má v úmysle prijať významné 
núdzové opatrenia na posilnenie zdravotníckeho 
systému a na podporu malých a stredných 
podnikov a malých podnikov a posilnenia iných 
spoločností. Najmä daňové odvody a sociálne 
príspevky boli pozastavené v marci a apríli pre 
najviac postihnuté odvetvia (cestovný ruch, 
doprava, stravovanie, kultúra, šport, zábava atď.). 

- Daňové úľavy vo forme daňových dobropisov budú 
k dispozícii pre všetky podniky vo všetkých 
odvetviach, ktoré vykonávajú „hĺbkové čistenie“, a 
pre tie, ktoré sa usilujú udržať bezpečnosť 
pracovníkov. 
 

 Spoločný protokol 
sociálnych partnerov 

- V taliančine:  https://news.industriall-
europe.eu/p/covid-19  

Nórsko Nové krízové 
opatrenia: 
zlepšená regulácia pre 
dočasné prepúšťanie 
 

- pracovníci, na ktorých sa vzťahuje príslušná 
schéma verejnej podpory („povoľovanie“), 
poberajú dávky v nezamestnanosti, ale udržiavajú 
svoje spojenie so svojimi spoločnosťami. Tento 
systém sa uplatňuje iba v prípade krízy spoločností 
z dôvodu zníženého predaja a činnosti. 

- pracovníci si udržiavajú plnú mzdu počas prvých 20 
dní. Zamestnávatelia budú musieť platiť iba prvé 
dva dni ich platov, zatiaľ čo zvyšok, nasledujúcich 
18 dní, bude vyplácať štát. Všetci zamestnanci 
dostanú plnú mzdu počas prvých štyroch týždňov 
prepúšťania s horným limitom 600 000 NOK ročne 
(60 000 EUR s bežným výmenným kurzom). 

- Neskôr, ak sa program Covid-19 nebude využívať  a 
zatvárania podnikov budú pokračovať, prepustení 
pracovníci dostanú 80% svojich platov až do výšky 
približne 300 000 NOK ročne a 62,4% zostávajúcej 
sumy do 600 000 NOK. 

- Príjmy nad 600 000 NOK ročne sa nebudú 
kompenzovať, ale štát pokryje väčšie percento 
nemocenských dávok. Zamestnávatelia budú 
musieť pokryť iba prvé tri dni, zvyšok prevezme 
štát. 

- Minimálny príjem, ktorý sa má uplatniť na dávky v 
zamestnaní, sa za posledných dvanásť mesiacov 
znížil na 75 000 NOK. Učňom, ktorí prišli o 
zamestnanie v dôsledku Covid-19, bude 
poskytnutá ich odmena. 

- Samostatný majitelia a pracovníci na voľnej nohe, 
z ktorých mnohí videli, ako cez nocstratili 
akýkoľvek príjem, budú mať teraz nárok na 
nemocenské financované štátom po štvrtom dni 

https://news.industriall-europe.eu/p/covid-19
https://news.industriall-europe.eu/p/covid-19
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namiesto šestnásteho dňa a môžu požiadať o 
ekvivalent dávok v nezamestnanosti vo výške 
rovnajúcej sa do 80 percent ich priemerného 
zárobku za posledné tri roky, až do 600 000 NOK. 

- Nórska vláda vyčlení najmenej 100 miliárd NOK. v 
úverových zárukách, úverových linkách a iných 
druhoch pomoci postihnutým priemyselným 
odvetviam. 

 
Poľsko Zrýchlené právne 

predpisy 
- počas karantény a pri podozrení na prípady 

sledovania prípadov je možné rozšíriť využívanie 
práce na diaľku. Zamestnávatelia môžu okrem 
toho predvídať šírenie systému Covid-19 v rámci 
spoločnosti alebo podniku a čeliť nemu, môžu od 
pracovníkov vyžadovať, aby pracovali na diaľku z 
domu. 

- Ak sú školy zatvorené, rodičia majú prístup k 
osobitným prídavkom na starostlivosť o deti, ak nie 
sú schopní pracovať, hoci príspevok je obmedzený 
na obdobie 14 dní. 

 
Portugalsko Zjednodušená schéma 

krátkeho pracovného 
času 

- Skrátenie pracovného času na 0% a už nie ako 
ukončenie pracovnej zmluvy. Týka sa to 
spoločností, ktoré ukončili svoju činnosť z dôvodu 
prerušenia dodávateľského reťazca, ako aj 
spoločností, ktorých obchodné záznamy 
zaznamenali 40% pokles obratu v porovnaní s 
rovnakým obdobím roku 2019. 

- Spoločnosti, ktoré začali podnikať pred menej ako 
rokom, budú mať nárok na mimoriadnu finančnú 
podporu maximálne šesť mesiacov. 

- Pracovníci môžu byť poslaný domov z práce na 
jeden mesiac, ktorý môže byť obnovený šesťkrát, 
najviac na šesť mesiacov. 

- Tento postup stanovuje zníženie platu. Pracovníci 
dostanú 66% svojho platu až do výšky 1,905 EUR. 
70% tejto zníženej mzdy bude kryté sociálnym 
zabezpečením a zvyšných 30% zaplatí 
zamestnávateľ. 
 

 Osobitné opatrenia pre 
spoločnosti 

- Spoločnosti sa môžu rozhodnúť organizovať 
školenie počas karantény a krátkeho pracovného 
času. Pracovníkovi sa potom pridelí príplatok 
131,64 EUR mesačne. 

- Spoločnosti, ktorých činnosť je pozastavená na 
základe rozhodnutia zdravotníckych orgánov, 
budú mať nárok na pomoc na podporu 
vzdelávania. 

- Ak je to potrebné, štát bude podporovať výplatu 
mzdy počas fázy, v ktorej sa činnosti obnovujú po 
ukončení zákazu vydaného zdravotníckym orgánu, 
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alebo na konci obdobia krátkej pracovnej doby, a 
to zaplatením 635 EUR za jeden mesiac každému 
pracovníkovi. 

- Posledným opatrením na podporu výrobného 
sektora je pozastavenie príspevkov 
zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie počas 
obdobia krízy. 
 

 Zelené príjmy - Zelené príjmy zahŕňajú prácu na úlohe alebo 
objekte a zodpovedajú prepojeniu podriadenosti, 
ktoré nie je formalizované zmluvou. 

- Štát sa rozhodol poskytnúť pomoc až do výšky 
438,81 EUR mesačne pracovníkom, ktorí oň 
požiadajú. 

 
 Osobitné opatrenia pre 

starostlivosť o deti 
- Z dôvodu zatvorenia škôl môžu rodičia detí 

mladších ako 12 rokov zostať doma. 
- Potom dostanú 66% svojho hrubého platu, akoby 

pracovali na kratší pracovný čas. 
- „Zelené príjmy“ budú v tomto prípade schopné 

získať 1/3 svojho priemerného príjmu 
vypočítaného z celkového príjmu prijatého počas 
12 mesiacov pred pozastavením ich práce. 
 

Rumunsko Plán ekonomických 
opatrení 

- Vláda bude financovať štátnu pomoc vo výške 300 
miliónov lei (približne 62 miliónov EUR) na 
podporu národných strategických spoločností CFR 
(železničná) a TAROM (letecké spoločnosti). 

- Oslobodenie od platenia príspevkov na sociálne a 
zdravotné poistenie počas troch mesiacov pre 
zamestnancov spoločností pôsobiacich v oblasti 
cestovného ruchu, dopravy a zábavy. 

- Pre osoby v izolácii / karanténe bude zabezpečená 
platba účtov za služby a pozastavenie ich 
mesačných úverových splátok bankám na 3 
mesiace. Rozpočty mestských úradov budú 
doplnené prevodmi zo štátneho rozpočtu, aby sa 
zabezpečil minimálny kôš potravín pre tých, ktorí 
sú doma izolovaní. 

- V prípade, že sa epidémia koronavírusom dostane 
do tretej etapy (viac ako 2000 potvrdených 
prípadov), vyplatenie mesačných platieb 
bankových pôžičiek pre celú populáciu sa 
pozastaví na 3 mesiace. 

- Zamestnanci malých a stredných podnikov v 
odvetviach silne postihnutých negatívnym 
dopadom koronavírusovej krízy budú oslobodení 
od platenia sociálnych odvodov a dane z príjmu. 
 

Španielsko Zákonné nariadenie - Podpora flexibilnej práce: zamestnanci môžu 
prispôsobiť svoj pracovný čas a znížiť ho na 0%. 
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Práca na diaľku je primárnou metódou pred 
čiastočnou nezamestnanosťou. Ak sa vyžaduje 
fyzická prítomnosť, musí pracovník vykonať 
hodnotenie rizík v súlade so zákonom. 

- Flexibilnejšie mechanizmy pre čiastočnú 
nezamestnanosť: Plány dočasnej regulácie 
zamestnania - ekvivalent čiastočnej 
nezamestnanosti - sa môžu implementovať 
prostredníctvom kratšieho (5-7 dní pre spoločnosti 
/ zastupiteľské orgány, 7 dní pre orgány, ktoré 
majú potvrdiť) a zjednodušeného postupu. 

- Úplné pokrytie čiastočne nezamestnaných 
pracovníkov: zamestnanci dostanú plné dávky v 
nezamestnanosti vrátane tých, ktorí nespĺňajú 
predpísané podmienky. Táto mimoriadna dávka v 
nezamestnanosti neovplyvní žiadne budúce práva 
na pravidelné dávky v nezamestnanosti. 

- V prípade znížených pracovných situácií 
spoločnosti vyplácajú mzdovú zložku 
zodpovedajúcu odpracovanému času a verejné 
služby zamestnanosti vyplácajú zvyšok (skutočná 
výška náhrady sa vypočíta na základe 70% 
špecifického vymeriavacieho základu za prvých 
180 dní a 50% potom). 

- Verejné systémy v plnej miere pokryjú sociálne 
príspevky pre malé podniky (nezávislí pracovníci s 
malým počtom zamestnancov) a malé a stredné 
podniky a pokryjú 75% príspevkov pre spoločnosti 
s 50 a viac zamestnancami. 

- výnimky zo sociálnych príspevkov. Podnikatelia 
budú oslobodení od niektorých alebo všetkých 
sociálnych príspevkov súvisiacich s čiastočnou 
nezamestnanosťou. Výnimka je 100% pre 
nezávislých pracovníkov a malé a stredné podniky 
(<50 zamestnancov) a 75% pre všetkých ostatných, 
ktorí uplatňujú postupy čiastočnej 
nezamestnanosti a zaväzujú sa neukončiť 
pracovné zmluvy. 

- Prístup podnikov k pôžičkám. Zákonný dekrét tiež 
poskytuje úverové záruky a schvaľovanie až do 
výšky 100 miliárd EUR, čo umožní sprístupniť 150 
až 200 miliárd EUR na údržbárske práce pre 
podniky v ťažkostiach v dôsledku zdravotnej krízy. 
Ďalších 2 miliardy EUR sa nasmerujú na exportné 
podniky, najmä na menšie a slabšie spoločnosti, 
ako sú napríklad malé a stredné podniky. 

 
Švédsko Krízový balík vlády - Krátkodobé prepúšťanie: Tento návrh znamená, že 

mzdové náklady zamestnávateľov sa môžu znížiť 
na polovicu, pretože ústredná vláda pokryje väčšiu 
časť nákladov. Tento model je podobný práci na 
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kratší pracovný čas, úroveň dotácie sa však 
výrazne zvyšuje. Zamestnanec dostáva viac ako 
90% svojej mzdy. Návrh sa môže uplatňovať od 16. 
marca a trvá do konca roku 2020. 

- Ústredná vláda preberie všetky náklady na všetky 
nemocenské plnenia v priebehu apríla a mája a 
budú tiež odškodňované samostatne zárobkovo 
činné osoby, pretože môžu dostávať štandardné 
nemocenské za 1-14 dní. Aby sa znížilo riziko 
šírenia vírusu v spoločnosti, kvalifikačný deň pre 
nemocenské bude prerušený medzi 11. marcom a 
31. májom, pričom ústredná vláda bude vyplácať 
nemocenské dávky za prvý deň choroby. 

- Spoločnosti môžu odložiť platbu príspevkov 
zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie, 
predbežnú daň z platov a daň z pridanej hodnoty, 
ktoré sa vykazujú mesačne alebo štvrťročne. 

- Platba dane od spoločnosti pokrýva platby daní na 
tri mesiace a poskytuje sa až na 12 mesiacov. 
Navrhuje sa, aby nové nariadenia nadobudli 
účinnosť 7. apríla 2020, ale mohli sa uplatňovať 
retroaktívne od 1. januára 2020. To znamená, že 
spoločnosti, ktoré zaplatili na svoj daňový účet za 
január až marec, môžu od Švédskej daňovej 
agentúry žiadať vrátenie dane. Platby nebudú 
poskytnuté spoločnostiam, ktoré nesprávne 
hospodária so svojimi financiami alebo sú inak 
neetické. Ani úľava nebude poskytnutá 
spoločnostiam, ktoré majú veľké daňové dlhy. 
 

 “Riksbank” poskytuje 
pôžičky 

- Riksbank oznámila, že poskytuje pôžičky 
spoločnostiam prostredníctvom bánk až do výšky 
500 miliárd SEK, aby zabezpečila ponuku úverov. 
 

 Finančné inšpekcie - Švédsky orgán finančného dohľadu oznámil, že 
znižuje proticyklický kapitálový vankúš na nulu, 
aby sa zabezpečilo dobre fungujúce poskytovanie 
úverov. 

 
Veľká 
Británia 

Opatrenia ako súčasť 
nového rozpočtu 

- 7 miliárd GBP (7,9 miliardy EUR) je určených na 
pomoc podnikom a súkromným osobám 

- 2 miliardy GBP (2,3 miliardy EUR) boli vyčlenené na 
odškodnenie spoločností s menej ako 250 
zamestnancami, ktorí vyplácajú náhrady za 
práceneschopnosť súvisiacu s programom Covid 
19, a podľa odhadov až 2 milióny malých a 
stredných podnikov by mohli potrebovať prístup k 
tejto podpore. 

- v súlade s mimoriadnou legislatívnou zmenou 
dostanú zamestnanci, ktorí sa musia izolovať (hoci 
nevykazujú žiadne príznaky), nárok na zákonné 
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nemocenské (SSP) od prvého dňa neprítomnosti v 
práci 

- pracovníci v gig hospodárstve nemajú prístup k 
SSP, vláda plánuje uľahčiť ľahší prístup k iným 
sociálnym dávkam, najmä k príspevku na 
zamestnanosť a podporu (ESA), ktoré budú mať 
nárok na uplatnenie nároku od prvého dňa 
karantény. 

- Odborové zväzy sú pobúrené opatrením, ktoré 
necháva milióny pracovníkov bez bezpečnosti. 

  
  

 

 


