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Shrnutí
Krátká analytická studie se zabývá podmínkami kurzarbeitu v ČR, přičemž se věnuje zejména
novým opatřením kurzarbeitu, která jsou obsažena v programu MPSV Antivirus. Opatření
programu Antivirus jsou rovněž zkoumána z hlediska aktuálních sdělení Evropské komise.
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K pojmu „kurzarbeit“
Pojem „kurzarbeit“ pochází z němčiny a vychází z německého schématu, které bylo přijato
v souvislosti s ekonomickou krizí, jež nastala v roce 2008.1 Pojem „kurzarbeit“ lze chápat v užším i
širším smyslu. Pojem „kurzarbeit“ v širším slova smyslu a v kontextu této práce zahrnuje
pracovněprávní vztah, v jehož rámci dochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, avšak výše
jeho mzdy (či její větší část) zůstává fakticky zachována a rozdíl zaměstnanci částečně či plně
doplácí stát. V užším slova smyslu se pojem kurzarbeit v praxi používá pro částečnou
nezaměstnanost podle § 209 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). V následujícím
textu bude používán pojem „kurzarbeit“ v širším slova smyslu.2
Kurzarbeit je institut pouze dočasný - vyplácení kompenzace má zajistit zachování pracovních míst
především v době hospodářské recese a po jejím odeznění pak zaměstnavateli usnadnit obnovu
výroby v potřebném rozsahu. Zaměstnavatel nemusí propouštět proškolenou a pro dané pracovní
místo kvalifikovanou pracovní sílu, nemusí nést náklady spjaté s výpovědí (např. odstupné) a
po odeznění výpadku v poptávce nemusí nést náklady na přijímání zaměstnanců (např. služby
pracovních agentur). V důsledku se má za to, že tato opatření snižují nezaměstnanost a podporují
konkurenceschopnost podniků, které čelí hospodářským potížím.3 Udělená státní podpora je
1

Ustanovení, která obsahovala prvky kurzarbeitu, existovala v německém právním řádu již ve dvacátých letech
minulého století. V současné době je schéma kurzarbeitu v Německu upraveno v §95 – 111a Sociálního zákoníku
(SGB). Za zmínku rovněž stojí, že i „starý“ zákoník práce v ČR umožňoval tzv. částečnou nezaměstnanost, kdy bylo
možné v případě překážek na straně zaměstnavatele z vážných provozních důvodů platit zaměstnancům náhradu
mzdy.
2
V textu je používán německý termín, neboť je již zaveden a překlady tohoto termínu působí zavádějícím způsobem.
3
Blíže viz např. zde: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/germany-working-timeflexibility
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po skončení recese či krize vykompenzována fungujícími podniky a zaměstnanými pracovníky,
kteří odvádějí příspěvky a daně do veřejných rozpočtů. Obdobná schémata platí v 17 zemích EU.4
Kurzarbeit jako opatření v souvislosti s epidemií nového koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 na podporu zaměstnanosti výslovně podporuje rovněž EU a doporučuje tyto režimy
rozšířit na celou EU.5 Kurzarbeit není jediným nástrojem, který umožňuje flexibilitu, pokud jde
o využívání zaměstnanců během ekonomické krize. Podnikatelé v době omezené poptávky
samozřejmě mohou využívat i jiných flexibilních institutů pracovního práva jako např. konta
pracovní doby, či jiných nástrojů.
Dále je třeba zdůraznit, že kurzarbeit kromě toho, že souvisí s pracovním právem a politikou
zaměstnanosti ČR může být i opatřením či schématem, které mohou být za určitých podmínek
považovány za státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
Tato práce přináší přehled dosavadních nástrojů, které lze zahrnout pod pojem kurzarbeit v širším
smyslu, včetně nejnovějšího programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Antivirus“, včetně
stručného komentáře.

Právní úprava kurzarbeitu v ČR
Kurzarbeit v širokém pojetí zahrnuje dvě složky - za prvé překážky v práci podle zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce či ZP) a za druhé státní
podporu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o zaměstnanosti či ZZ).
Překážky v práci
Překážky v práci jsou podstatnou složkou kurzarbeitu. Obecně se překážky v práci rozlišují
na překážky v práci na straně zaměstnavatele a překážky v práci na straně zaměstnance, přičemž
podle stávající právní úpravy lze pod pojem kurzarbeit zahrnout zejména překážky na straně
zaměstnavatele.6 V případě překážek v práci na straně zaměstnavatele se jedná o situaci, kdy
zaměstnavatel nepřiděluje či nemůže přidělovat zaměstnanci práci a neplní tak jednu
ze základních povinností, které pro něho vyplývají ze závazku (pracovního) mezi ním
a zaměstnancem. V porovnání s překážkami v práci na straně zaměstnance je třeba zdůraznit, že
zaměstnanci po dobu trvání překážek v práci na straně zaměstnavatele vždy náleží finanční
zabezpečení od zaměstnavatele, a to náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku či jeho
části.7
Pohledem stávající právní úpravy v zákoníku práce lze do kurzarbeitu v širším smyslu zahrnout tyto
překážky v práci na straně zaměstnavatele: Částečnou nezaměstnanost podle § 209 ZP a přerušení
práce způsobené živelní událostí podle § 207 písm. b) ZP.8
Částečná nezaměstnanost nastává v případě, kdy zaměstnavatel (s výjimkou zaměstnavatele, který
vyplácí plat) nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu
4

Viz sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropské investiční
bance a Euroskupině: Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19, KOM/2020/112 final.
5
Viz sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropské investiční
bance a Euroskupině: Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19, KOM/2020/112 final.
6
V případě programu Antivirus však kurzarbeit pokrývá také některé překážky na straně zaměstnance!
7
BĚLINA a kol. Zákoník práce - komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, str. 853.
8
Jak bylo řečeno v úvodu úzké pojetí kurzarbeitu v ČR do něj zahrnuje pouze případy podle § 209.
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dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách.
Na základě dohody mezi odborovou organizací (působí-li u zaměstnavatele) a zaměstnavatelem
nebo na základě vnitřního předpisu (nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace) může
dojít ve výše uvedeném případě k úpravě náhrady mzdy (jejímu snížení), které však nemůže činit
méně než 60 % průměrného výdělku. Institut částečné nezaměstnanosti může využít pouze
„soukromý“ zaměstnavatel. Z působnosti § 209 ZP jsou vyloučeni zaměstnavatelé, kteří jsou
(a) stát, (b) územní samosprávný celek, (c) státní fond, (d) příspěvková organizace, jejíž náklady
na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz
poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, (e) školská
právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo (f) regionální rada regionu soudržnosti.
Přerušení práce způsobené živelní událostí
Státní příspěvek
Poskytování příspěvků při částečné nezaměstnanosti a při přerušení práce způsobené živelnou
událostí je zakotveno v § 115 zákona o zaměstnanosti. Podle § 115 ZZ platí, že Úřad práce může
poskytnout příspěvek v době částečné nezaměstnanosti zaměstnavateli, na základě dohody
uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka
v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1 zákoníku práce nebo z důvodu přerušení práce
způsobeného živelní událostí podle § 207 písm. b) zákoníku práce spočívající v přírodní pohromě.
Nadpis ustanovení v zákoně o zaměstnanosti je tedy poněkud zavádějící - příspěvek není omezen
na tzv. částečnou nezaměstnanost podle § 209 ZP, ale zahrnuje také případy podle § 207 ZP, kdy
dojde k překážkám na straně zaměstnavatele na základě přírodní pohromy.
Předpokladem9 pro poskytnutí příspěvku je skutečnost že, zaměstnavatel:
a) nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby,
b) již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za podmínek
a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 zákoníku práce a od uzavření dohody o poskytnutí
příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 %
průměrného výdělku,
c) se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku se
zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.
Pokud jde o maximální výši příspěvku, pak podle § 115 odst. 3 ZZ platí, že činí 20 % průměrného
výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena
dohoda o poskytnutí příspěvku. Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky
v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců

9

Zaměstnavatel při žádosti zároveň musí doložit:
1) dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 zákoníku práce, v případě
překážky v práci podle § 209 odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být
dohoda nahrazena vnitřním předpisem,
2) podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která již zaměstnavatel
k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití konta pracovní doby nebo čerpání
dovolené,
3) seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců, popis výhledu
překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události.
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s možností jednoho opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných případech nařízením
stanovit delší dobu poskytování příspěvku.

Mimořádné schéma kurzarbeitu v ČR – Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“
Jak bylo výše uvedeno, standardními nástroji státní podpory v rámci kurzarbeitu v ČR jsou opatření
podle § 115 ZZ, která se týkají překážek na straně zaměstnavatele. Jak je ze shora uvedeného
patrné, standardní nástroje obsahují omezení (zejména pokud jde o výši kompenzace, okruh
případů či souhlas vlády s podporou konkrétnímu adresátovi), která se mohou jevit v současné
mimořádné situaci jako nedostatečná.
Dne 31. března 2020 schválila vláda ČR usnesení č. 353 o Cíleném programu podpory
zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23.
března 2020 č. 293.10 Vládou schválený cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ (dále
jen „program Antivirus“) je založen na § 120 ZZ,11 který v odst. 1 a odst. 2 stanoví, že:
(1) Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti
zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně
mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci
Strukturálních fondů Evropské unie a dalších programů Evropské unie.
(2) Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti
fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení
podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního
charakteru schvaluje vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského
charakteru ministerstvo.
Podstatou programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě
náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vzniklých na základě
relevantních skutečností. Program Antivirus se týká všech zaměstnavatelů ve mzdové sféře, tj.
zaměstnavatelé, kteří vyplácejí plat (tj. veřejná sféra), nejsou tímto programem kryti. Trvání
programu je prozatím stanoveno od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, s tím, že Ministerstvo práce a
sociálních věcí předpokládá jeho prodloužení i na květen 2020.
Kompenzace mzdových nákladů bude uskutečňována prostřednictvím příspěvku na částečnou
úhradu náhrad mezd, který bude poskytovat Úřad práce ČR. Příspěvek bude vyplácen na základě
dohody o poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce ČR a zaměstnavatelem a na základě žádosti
zaměstnavatele. Program výslovně stanoví, že smlouva bude uzavřena s každým žadatelem, který
splňuje programem stanovené podmínky. Program je založen na rychlém poskytování podpory,
s tím, že následně budou prováděny důsledné kontroly veškerých žadatelem tvrzených
skutečností.
Program rozlišuje dva režimy podpory podle důvodu překážek v práci – režim A a režim B.
Režim A
Tento režim se vztahuje na překážky v práci vyvolané nuceným omezením provozu a karanténou.
V praxi to znamená za prvé situace, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa a zaměstnavatel
vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy, a za druhé situace, kdy nastala nemožnost přidělovat práci
zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření
10

Dokumenty schválené vládou dne 31. 3. 2020 jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-0331.
11
S ohledem využití § 120 ZZ jako právního základu namísto využití §115 ZZ lze hovořit o nestandardním postupu
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orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. Výše příspěvku
na kompenzaci za náhradu mzdy je 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, přičemž
maximální výše činí 39 000 Kč.12
Režim B
Tento režim se vztahuje na překážky v práci vyvolané s výskytem nového koronaviru souvisejícími
hospodářskými potížemi. V praxi to znamená nejrůznější překážky, kvůli nimž nemůže
zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci, a které jsou v programu příkladmo vyjmenovány –
jedná se zejména o překážky způsobené:
a) nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich
straně (např. péče o dítě),
b) snížením odbytu produkce zaměstnavatele,
c) nedostatkem vstupů,
Výše příspěvku na kompenzaci za náhradu mzdy je 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů
za zaměstnance i zaměstnavatele, přičemž maximální výše činí 29 000 Kč.
Režimy přehledně znázorňuje následující tabulka:13

Zdroj: MPSV, Finanční náklady programu Antivirus

MPSV v souvislosti s přijatými opatřeními odhaduje, že náklady za měsíc březen 2020 budou činit
10, 9 mld. Kč. Náklady za měsíc duben nelze podle názoru MPSV ani odhadnout.

12

Maximální částka je odvozena z průměrné mzdy v národním hospodářství.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ březen a duben
2020. Dostupné na (www):
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf/f8a0f92a
-3331-a34e-740c-0bf4e18ad2dc
13

Vybraná témata č. 13/2020

8

Stručný komentář
Program Antivirus představuje zcela nové a mimořádné schéma kurzarbeitu v ČR. Standardní
nástroje, které jsou zakotveny v § 115 ZZ (ve spojení s § 207 odst. 2 a 209 ZP), se vzhledem k jejich
omezením ukázaly pro situaci vyvolanou výskytem nového koronaviru jako nevhodné. K přijetí
opatření, která by pokrývala relevantní případy a byla by dostatečně efektivní, bylo proto využito
obecného ustanovení § 120 ZZ, jenž vládě umožňuje přijmout program na podporu zaměstnanosti.
Je v této souvislosti na místě úvaha, zda takovéto široké ustanovení lze využít na situace, které jsou
již upraveny ve zvláštních ustanoveních ZZ (tj. § 115 ZZ). Vzhledem k mimořádné situaci a
zmiňované nevhodnosti stávajících opatření v § 115 ZZ se lze domnívat, že extenzivní využití § 120
je adekvátním postupem.
Dalším aspektem, jenž je třeba vzít v úvahu, je, že podpora poskytovaná státem může být státní
podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, resp. tzv. schématem podpory. Státní
podporou se podle čl. 107 odst. 1 SFEU rozumí „podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo
ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují
určité podniky nebo určitá odvětví výroby.“ Tyto podpory jsou, pokud ovlivňují obchod mezi
členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.
V případě poskytování státní podpory platí, že podle čl. 108 odst. 3 SFEU je stát povinen notifikovat
podporu před jejím poskytnutím Evropské komisi, jinak se jedná o tzv. protiprávní státní podporu.
V případě, že podpora nenaplňuje některý z definičních znaků, není státní podporou ve smyslu
čl. 107 odst. 1 SFEU a nemusí se notifikovat.
Ve vztahu k programu Antivirus je podstatné, zda je daná státní podpora poskytována selektivně,
tj. jestli je poskytována určitému podniku či určitým odvětvím hospodářství. V případě programu
Antivirus pro část schématu (zejména režim B) platí, že opatření podpory jsou poskytována všem,
kteří podají žádost a splňují dané podmínky a nejsou tak omezená na určité podniky či hospodářská
odvětví. V daných případech tedy chybí prvek selektivity a nejedná se tak o opatření (schéma)
státní podpory podle čl. 107 odst. 1 SFEU.
Takový závěr však nemusí platit pro režim A, neboť s ohledem na opatření vlády a ministerstev,
které z profylaktických důvodů uzavírají provozovny některých určitým způsobem stanovených
odvětvích (typicky stravovací služby), nelze vyloučit, že v případě režimu A by se mohlo jednat
o opatření státní podpory, neboť režim A je přístupný pouze podnikům z určitých hospodářských
odvětví, které jsou dotčeny opatřeními orgánů veřejné správy.
V případech podpory na kompenzaci živelních pohrom platí, že tyto podpory jsou na základě čl.
107 odst. 2 písm. b) a čl. 50 obecného nařízení o blokových výjimkách14 považovány za podpory
slučitelné s vnitřním trhem a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU. Toto
nařízení se explicitně vztahuje na režimy podpory na náhradu škod způsobených zemětřeseními,
lavinami, sesuvy půdy, záplavami, tornády, hurikány, sopečnými erupcemi a samovolnými požáry
lesní a další vegetace; pandemická onemocnění však ve výčtu uvedena nejsou.
Na druhou stranu na základě aktuálního sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní
podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (C(2020)
1863 final) se lze domnívat, že režim A může spadat do kategorie podpor slučitelných s vnitřním
trhem podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU, neboť Komise v daném sdělení dovozuje, že „Členské
státy navíc mohou na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU rovněž poskytnout náhradu podnikům
14

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
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v odvětvích, která byla obzvláště zasažena nákazou (např. doprava, cestovní ruch, kultura,
pohostinství a maloobchod), a/nebo organizátorům zrušených akcí za škody, které utrpěli
v důsledku vypuknutí nákazy a které byly způsobeny přímo šířením nákazy.“ Dne 3. dubna 2020 byl
výše uvedený dočasný rámec aktualizován sdělením Komise Změna dočasného rámce pro opatření
státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19
(C(2020) 2215 final). V tomto sdělení Komise stanoví podmínky15 pro subvencování mzdových
nákladů, při jejichž naplnění bude Komise daná opatření považovat za slučitelná s vnitřním trhem:
„a) cílem podpory je zabránit propouštění během šíření koronavirové nákazy COVID-19;
b) podpora se poskytuje ve formě režimů pro podniky v určitých odvětvích nebo regionech nebo
podniky určité velikosti, jež jsou obzvláště postiženy šířením koronavirové nákazy COVID-19;
c) subvence mzdových nákladů se poskytují po dobu nejvýše dvanácti měsíců po podání žádosti
o podporu, a to v případě zaměstnanců, kteří by jinak byli kvůli pozastavení nebo omezení obchodní
činnosti v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19 propuštěni, a za podmínky, že
zaměstnanci, kteří mají ze subvence prospěch, zůstávají po celou dobu, kdy je podpora
poskytována, trvale zaměstnáni;
d) měsíční subvence mzdových nákladů nesmí přesáhnout 80 % měsíčního hrubého platu (včetně
příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení) zaměstnanců, kteří mají ze subvence prospěch.
Členské státy mohou rovněž oznámit – zejména v zájmu nízkopříjmových kategorií – alternativní
metody výpočtu intenzity podpory, jako je použití vnitrostátní průměrné mzdy nebo minimální
mzdy, a to za předpokladu, že je nadále zajištěna přiměřenost podpory;
e) subvence mzdových nákladů lze kombinovat s jinými obecně dostupnými nebo selektivními
opatřeními na podporu zaměstnanosti za předpokladu, že kombinovaná podpora nevede
k nadměrné kompenzaci mzdových nákladů na dotčené zaměstnance. Subvence mzdových nákladů
lze dále kombinovat s odklady daní a odklady plateb sociálního zabezpečení.“
Z charakteristik režimu A plyne, že poskytovaná podpora hradí právě škody, které vznikají
v dotčených odvětvích v souvislosti s nákazou překážkami v práci, takže naplňuje požadavky
Komise stanovené v aktualizovaném rámci a může tak být považována za slučitelnou podporu
podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU. Podle aktualizovaného rámce také platí, že informace o každé
jednotlivé podpoře na kompenzaci mzdových nákladů nemusí členské státy zveřejnit
na souhrnných internetových stránkách věnovaných státní podpoře nebo v příslušném IT nástroji
Komise.
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