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Kompenzační balíček pro zaměstnavatele
Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali, že za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 vláda České republiky včera (tj. dne 19. března 2020)
přijala další mimořádné opatření, tentokrát za účelem ochrany zaměstnanosti spočívající v přijetí tzv. kompenzačního balíčku pro
zaměstnavatele. Jedná se o státní finanční podporu zaměstnavatelů, kteří musí hradit náklady na mzdy zaměstnanců i za situace, kdy jejich
podnikání bylo významně ovlivněno dopady přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Níže uvádíme stručný přehled přijatých kompenzačních opatření:
______________________________________________________________________________________________
Pokud je důvodem překážky v práci „Nařízení karantény zaměstnanci“, výše náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem je
60 % průměrného vyměřovacího základu zaměstnance a příspěvek od státu je 100% náhrady mzdy poskytované
zaměstnavatelem.
Pokud je důvodem překážky v práci „Nemožnost přidělovat práci v souvislosti s uzavřením provozu z důvodu mimořádných
krizových opatření“ (tj. překážka dle § 208 zákoníku práce), výše náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem je 100 %
průměrného vyměřovacího základu zaměstnance a příspěvek od státu je 80% náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem.
_______________________________________________________________________________________________
Z výše uvedeného je zřejmé, že státní podpory se aktuálně nedočká překážka v práci spočívající v částečné nezaměstnanosti (tj.
dle § 209 zákoníku práce), kterou zaměstnavatelé aktuálně hojně využívají za účelem zabránění propouštění. Rovněž se státní podpory
zaměstnavatelům momentálně nedostane překážce spočívající v prostoji a přerušení práce způsobené nepříznivými
povětrnostními vlivy (dle ust. § 207 zákoníku práce).
V případě jakýchkoliv dotazů ke státem kompenzovaným náhradám v oblasti zaměstnanosti či jiným opatřením, které může zaměstnavatel
za stávající nelehké situace využít, nás prosím neváhejte kontaktovat. Za tímto účelem prosím kontaktujete naši advokátku, Lenku
Droscovou, která se specializuje na pracovní právo.
Mgr. Lenka Droscová: lenka.droscova (at) randalegal.com
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