
VELKÁ BRITÁNIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Jak se očekávalo, Covid-19 byl hlavním cílem nového kancléře, Rishi 
Sunaka, respektive jeho prvního rozpočtu, který předložil parlamentu 
11. března. V něm bude použito 30 miliard GBP (34,1 miliardy EUR) na 
posílení Spojeného království, které se snaží odolat tomu, co WHO nyní 
nazvala pandemickou situací. Odborové svazy však kritizovaly 
nedostatek konkrétní podpory pro nezávislé pracovníky a „gig 
ekonomické pracovníky“ pracující v ekonomice, kteří se rovněž mohou 
dostat do karantény. Rozpočet také počítá s volnem v případě předčasně 
narozených dětí (novorozenecká dovolená a platby) a zvýšením úrovně 
minimální mzdy. 
 

Kancléř státní pokladny oznámil, že 7 miliard GBP (7,9 miliardy EUR) bude 
nasměrováno na pomoc podnikům a soukromým osobám zasaženým 
koronavirem. Kancléř Rishi Sunak uvedl: „Nejlepší způsob, jak podporovat lidi, 
je chránit jejich pracovní místa - a my to děláme podporou našich podniků,“ a 
také oznámil, že 2 miliardy GBP (2,3 miliardy EUR) byly vyčleněny na 
kompenzace pro společnosti s méně než 250 zaměstnanci, vyplácejícími 
náhrady za pracovní neschopnosti, souvisejícími s Covid-19 a že až 2 milionům 
malých a středních podniků bude rovněž umožněn přístup k tomuto 
programu. Kancléř rovněž připomněl, že v souladu s nouzovou legislativní 
změnou zaměstnanci, kteří se musejí izolovat (i když nevykazují žádné 
příznaky), obdrží statutární nemocenskou (SSP) od prvního dne nepřítomnosti 
v práci, namísto čtvrtého dne, jak tomu bylo dříve (srov. článek č. 11700). 
Zdůraznil také, že zaměstnanci nebudou muset navštívit svého lékaře kvůli 
potvrzení o pracovní neschopnosti, ale místo toho se mohou telefonicky 
obrátit na Národní zdravotnickou službu. 
 
Jednodušší přístup k výhodám pro gig ekonomické pracovníky. Kancléř 
také uznal, že „Existují miliony lidí, kteří tvrdě pracují a jsou samostatně 
výdělečně činní nebo působí v gig hospodářství. Ti budou potřebovat také naši 
pomoc. “ Zatím tito pracovníci nemají přístup k SSP, nicméně vláda hodlá 
usnadnit přístup k dalším sociálním výhodám. Podobným způsobem nebudou 
muset být gig ekonomičtí pracovníci přítomni fyzicky, ale budou se moci 
připojit online a zaregistrovat se o tyto dávky, a zejména o příspěvek na 
zaměstnanost a podporu (ESA), který budou moci nárokovat od prvního dne 
karantény namísto obvyklého až osmého dne bez práce.  
 

Odbory pobouřeny, zaměstnavatelům se ulevilo. Ani expertní 
pozorovatelé, ani odbory si nejsou jisti, že jsou patření přístupu k ESA 
jednodušší, mají pocit že i nadále je tento přístup komplikovaný. Generální 
tajemník TUC Frances O'Grady argumentoval: „Dnešní oznámení nepomůže 
téměř 2 milionům lidí, kteří nedostanou nemocenskou, protože si nevydělají 



dost, a sdělit jim, aby se obrátili na systém rozdělených dávek, není dost dobrý. 
Potřebujeme slušnou nemocenskou pro všechny.“ Oproti tomu orgán 
zaměstnavatelů CBI vyjádřil úlevu nad tím, co nazval „odvážný rozpočet v 
měřítku, koordinovaný s Bank of England, který pomůže lidem a podnikům v 
těžkých dobách,“ uvedla Dame Carolyn Fairbairn, generální ředitelka CBI. 
 
Minimální plat 10 GBP za hodinu. Vládnoucí konzervativní vláda také 
využila příležitosti a zopakovala svůj cíl zvýšit národní minimální mzdu (NLW 
– zákonný minimální plat). Zamýšlí ji zvýšit o 6,2 % na 8,72 GBP za hodinu 
(9,88 EUR) od dubna, ve srovnání s 8,21 GBP (9,30 EUR) v současné době, a 
uvedla, že jejím cílem bylo zvýšit zákonné minimum tak, aby do roku 2024 
dosáhlo 2/3 mediánu Spojeného království. Minimální věk pro získání NLW 
byl také snížen z 25 na 21. Pracovníci mladší 21 let dostávají nižší částku. 
Vládní odhady naznačují, že do roku 2024 bude NLW více než 10,50 GBP 
(11,90 EUR) za hodinu. 
 
Novorozenecká dovolená a platby. Dalším opatřením vlády Borise Johnsona, 
které změní život zaměstnanců, je bezprostřední zavedení novorozenecké 
dovolené a plateb. Toto nové ustanovení poskytne rodičům nedonošeného 
dítěte až 12 týdnů placené rodičovské dovolené (dny, které by za normálních 
okolností nebyly považovány za rodičovskou dovolenou). Cílem je usnadnit 
rodičům rozhodování buď se vrátit do práce, nebo zůstat se svými 
zranitelnými dětmi v nemocnici. Podle posledních zpráv z tisku by mohli 
rodiče během zvláštní dovolené získat až 160 GBP týdně (181,31 EUR). 
Současná pracovní legislativa stanoví rodičovskou dovolenou počínaje dnem 
následujícím po porodu. 


