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Aktuality z PRO-GE, Rakousko: Nový přístup dohodnutý sociálními partnery a službami 

trhu práce s cílem usnadnit rychlejší a snadnější přístup ke zkrácené práci 

Od 16. března, kdy rakouská vláda oznámila drastická opatření, aby zabránila nárůstu infekcí a 

kolapsu zdravotnického systému tím, že uvede ekonomiku do nouzového režimu, raketově 

vzrostla nezaměstnanost. Na konci března bylo zaregistrováno 560 000 nezaměstnaných (+ 

50% ve srovnání s loňským rokem) a jde o nejvyšší nezaměstnanost od roku 1946. Aby se 

zabránilo explozi údajů o nezaměstnanosti, snaží se vláda a sociální partneři přesvědčit 

společnosti, aby se ucházely o zkrácenou práci (Kurzarbeit). Do konce března se přihlásilo 

přes 20 000 společností a více než 250 000 pracovníků / zaměstnanců bylo ve zkrácené práci. 

Sociální partneři (oborové organizace; sdružení zaměstnavatelů – WKÖ) byli zaplaveni 

žádostmi od společností, které mají být nejprve zkontrolovány sociálními partnery (odbory, 

sdružení zaměstnavatelů), aby získali souhlas od služby trhu práce (AMS) se zkrácenou prací. 

Proto byla nutná změna, aby se společnostem usnadnil rychlejší a snadnější přístup. 

K dnešnímu dni, tj. 2. dubna 2020, byl dohodnut nový přístup na úrovni sociálních partnerů a 

služby trhu práce (AMS) pro žádosti: 

□ Společnost podá žádost přímo do AMS – tzn. formulář žádosti a příslušnou dohodu se 

sociálním partnerem (obecná dohoda se sociálním partnerem). 

□ AMS okamžitě zpracuje žádost a předběžně ji schválí. 

□ Sociální partneři obdrží seznam podaných žádostí 1 x denně s možností kontroly 

základních bodů (trvání zkrácené práce, doba zachování, přesčasy, dovolená atd.) 

This change has become necessary because many companies have liquidity difficulties and banks only 

lend money if the AMS has a short-time allowance. 

Tato změna se stala nezbytnou, protože mnoho společností má problémy s likviditou a banky 

půjčují peníze pouze tehdy, povolí-li AMS zkrácení pracovní doby. 

PRO-GE požádal o kontrolu následujících společností ze seznamu z AMS: 

□ Všechny dočasné agentury 

□ Všechny společnosti, které mají podnikovou radu a spadají pod PRO-GE; pokud nás 

podniková rada předem konzultuje, požádá o dohodu sociálního partnera, abychom ji 

mohli předem posoudit 

□ Podniky s vice než 30 zaměstnanci (prozatímně) 

Vláda se navíc rozhodla zvýšit financování zkrácené práce ze 400 milionů EUR na 2 miliardy 

EUR. 
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