
PORTUGALSKO – situace s ohledem na COVID-19 

Nový zjednodušený režim vstupuje v platnost dne 16. března 2020, aby se vypořádal s epidemií 

coronaviru. Balíček mimořádných opatření přijatých dne 13. března zahrnuje také sociální ochranná 

opatření pro pracovníky, kteří musí zůstat doma, aby se mohli starat o děti, a také chrání samostatně 

výdělečně činné osoby (tzv. systém zelených příjmů), které zažívají pokles objemu podnikání. 

Zjednodušený režim zkrácené pracovní doby (lay off simplificado). Prováděcí vyhláška pro nový systém 
zkrácené pracovní doby, která vstoupila v platnost v pondělí 16. března v Portugalsku, je zjednodušena.  
Představuje tak významnou změnu ve srovnání s tím, co je stanoveno v zákoníku práce země: opatření je 
umožňuje zkrácení pracovní doby na 0 % a neumožňuje ukončení pracovního poměru. 
Týká se to společností, které ukončily svou činnost z důvodu přerušení dodavatelského řetězce, a 
společností, jejichž obchodní záznamy zaznamenaly 40% pokles obratu ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2019. Společnosti, které zahájily činnost před méně než rokem, budou mít nárok na výjimečnou 
finanční podporu po dobu nejvýše šesti měsíců. Pracovníci mohou být uvolněni z práce na jeden měsíc, což 
může být obnoveno šestkrát, nejdéle na šest měsíců. 
 
Tento postup stanoví snížení platu. Pracovníci obdrží 66 % svého platu až do výše 1 905 EUR. 70 % této 
snížené mzdy bude hrazeno ze sociálního zabezpečení a zbývajících 30 % ze strany  
zaměstnavatele. Zaměstnavatelé musí písemně informovat své zaměstnance a pracovníky. Prohlášení musí 
být také zasláno správním službám. 
 
Zvláštní opatření. Společnosti se mohou rozhodnout, že v období karantény a po dobu zkrácené pracovní 
doby uspořádají školení. Pracovníkovi bude poté přidělen příplatek 131,64 EUR měsíčně. Podobně, 
společnosti, jejichž činnost je pozastavena na základě rozhodnutí zdravotních orgánů (zjištěno nebo existuje 
podezření na Covid-19), budou mít nárok na podporu na vzdělávání. V případě potřeby bude stát 
podporovat výplatu mezd během fáze, kdy se budou činnosti obnovovat po uzavření ze strany 
zdravotnického orgánu nebo na konci období zkrácené pracovní doby, vyplácením 635 EUR za jeden měsíc 
každému pracovníkovi. A konečně posledním opatřením na podporu výrobního sektoru je pozastavení 
příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení v období krize. 
 
Specifické případy „zelených příjmů“. Zelené příjmy zahrnují práci v úkolu nebo přidělení a odpovídají 
vazbě podřízenosti, která není formalizována smlouvou. Pokles aktivity, zejména cestovního ruchu a zrušení 
nebo odložení kulturních, sportovních a společenských akcí ovlivňuje tyto pracovníky, kteří převážně pracují 
jako osoby samostatně výdělečně činné. Stát se rozhodl poskytnout podporu až do výše 438,81 EUR měsíčně 
těm pracovníkům, kteří o to požádají. Tato částka odpovídá indexu, který určuje strop sociální pomoci v 
Portugalsku (IAS). 
 
Zvláštní opatření pro péči o děti. Vzhledem k uzavření škol budou mít rodiče dětí do 12 let možnost zůstat 
doma. Poté obdrží 66 % svého hrubého platu, jako by pracovali ve zkrácené pracovní době. „Zelené příjmy“ 
budou v tomto případě moci získat 1/3 svého průměrného příjmu vypočteného z celkového příjmu během 
12 měsíců před pozastavením jejich práce. 
 
Nakonec byly vytvořeny dvě úvěrové řady, jedna do výše 200 milionů EUR na podporu peněžních toků 
podniků a druhá ve výši 60 milionů EUR, pro mikropodniky v odvětví cestovního ruchu. 


