
RAKOUSKO – situace s ohledem na COVID-19 
  
Pokud jde o Rakousko můžeme v tuto chvíli konstatovat, že jsme svědky 
největší krize od druhé světové války s důsledky, které budou dramatičtější, něž 
za ekonomické krize 2008/2009. Tak jak se zavírají podniky a obchody, 
restaurace atd. od pondělí, 16.března, nezaměstnanost rapidně narůstá a od 
včerejška jsme zaznamenali dalších 50 000 lidí bez práce. Všechny hlavní 
podniky, zejména v automobilovém průmyslu, jako jsou Magna, BMW, Opel již 
zastavily výrobu. S ohledem na krizi včera přijala naše vláda přístup “ať to stojí 
cokoli” k vyřešení této bezprecedentní krize a rozšířila podpůrný balíček o 4bn € 
na 38 bn €, včetně řady podpůrných opatření (úvěrové záruky, odklady daní 
atd.) pro podniky a na podporu naší ekonomiky. Středobodem těchto opatření 
jsou veřejně financovaná schémata zkrácení pracovní doby, která umožňují za 
těchto okolností podnikům snižovat pracovní dobu až na nulu. Zaměstnanci si 
tak drží svá pracovní místa a mohou se po krizi vrátit.   
  
Zde jsou klíčová ustanovení tzv. „Corona schématu zkrácené pracovní doby“: 

- Okamžitá a úplná spotřeba nevyčerpaných časových kreditů a zbytkové 
dovolené, před uplatněním zkrácení pracovní doby; 

- V závislosti na příjmu se mora kompenzace čisté mzdy bude pohybovat 
mezi 80-90 procenty (90 % pro hrubé mzdy pod 1.700€); 

- Odměna za dovolenou a nemocenská budou kalkulovány na původní 

pracovní dobu, tzn. před zkrácením;  

- Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění převezme stát od prvního 

měsíce zkrácení pracovní doby; 

- 1měsíční retenční doba pro pracovníky se zkrácenou pracovní dobou; 

- Pracovní doba může být snížena na 0 %; 

- Připravenost sociálních partnerů na podepsání smlouvy o zkrácené 

pracovní době, mezi jednotlivými zaměstnavateli a podnikovou radou, do 

48 hodin; 

- Krátkodobé pracovní smlouvy lze uzavřít na dobu maximálně 3 měsíců a 

v případě potřeby prodloužit o další 3 měsíce.  

 
Z hlediska PRO-GE tato opatření vítáme, včetně rozšíření financování na 38 bn, 
na podporu podniků, aby nedošlo k hromadnému propouštění.  Tato opatření 
byla přijata za úzké koordinace sociálních partnerů v naší zemi a nové schéma 
zkrácení pracovní doby bude rovněž platit pro dočasné agenturní pracovníky, 
nicméně požadujeme následující nutné zlepšení:   



- Malé společnosti/podniky s maximálním počtem 25 zaměstnanců by 

měly mít nárok na okamžitou kompenzaci, aby se zabránilo hromadné 

platební neschopnosti a hromadnému propouštění; 

- Zvláštní volno pro rodiče, kteří se starají o své děti během současného 

dočasného uzavření škol, musí být refundováno ve výši 100 %; 

- Společnosti, které budou mít prospěch z veřejného financování, by měly 

být povinny garantovat pracovní místa. 

  

Experti Rakouské odborové konfederace a Pracovní komora vytvořili speciální 
web-stránku s informacemi k dotazům, které vyvstávají díky šíření coronaviru  
www.jobundcorona.at, na kterou se jednoduše dostanete. 

  

 
  
Jetzt Mitglied werden! www.oegb.at/mitgliedwerden 
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