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„TORNÁDO“
Změna I

červenec 2021

I.

ÚVOD

Dne 2. července schválilo MPSV rozhodnutím paní ministryně na základě § 120 odst. 2 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podmínky Regionálního cíleného
programu podpory zaměstnanosti „Tornádo“ (dále jen „RCP Tornádo“). Cílem RCP Tornádo je po
nezbytně nutnou dobu poskytnout pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří byli zasaženi živelní
událostí proběhlou v noci z 24. června na 25. června 2021. Jednalo se o extrémní bouřky, které na
území jižní Moravy, ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, a na území
některých obcí Ústeckého kraje, dosáhly charakteru tornáda a způsobily rozsáhlé škody.
Tyto škody a jejich likvidace způsobili v řadě případů nemožnost zaměstnavatelů přidělovat svým
zaměstnancům práci ve sjednaném rozsahu a druhu a zároveň znemožnily zaměstnancům bydlícím
v zasažených oblastech výkon práce pro jejich zaměstnavatele z důvodu nezbytné likvidace škoda jak
na vlastních majetcích, tak případně v obecném zájmu.
V rámci RCP Tornádo jsou zaměstnavatelům poskytovány příspěvky na mzdové náklady, pokud tyto
vznikly v důsledku živelní události výplatou náhrady mzdy/platu zaměstnanci v souladu s § 207 písm.
b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce), a to
v Režimu I RCP Tornádo, nebo výplatou mzdy/platu a jejich částí v důsledku převedení zaměstnance
na jinou práci podle § 41 odst. 4 zákoníku práce v případě Režimu II RCP Tornádo anebo výplatou
náhrady mzdy/platu nad zákonnou povinnost zaměstnavatele v případě vzniku překážky v práci na
straně zaměstnance podle § 199 nebo 202 zákoníku práce v rámci Režimu III RCP Tornádo.
Původně schválené podmínky RCP Tornádo, ze dne 2. července 2021, č. j.: MPSV-2021/111502-444/2,
stanovily, že uznatelnými jsou výše uvedené náklady za období od 25. června 2021 (včetně) do 31.
července 2021 (včetně). A to s ohledem na dobu, na kterou byl na území Jihomoravského kraje
vyhlášen stav nebezpečí. Ten byl Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2021 ze dne 24.
června 2021, č. j.: JMK 93401/2021, vyhlášen na dobu od 25. června 2021 do 24. července 2021.
Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje č. 7/2021 ze dne 21. července 2021 došlo k prodloužení
doby trvání stavu nebezpečí, a to do 23. srpna 24:00 hodin, a to z důvodu, že v původně vyhlášené
době se nepodařilo i přes veškeré úsilí záchranných složek, dobrovolníků a dalších zainteresovaných
osob eliminovat dopady živelní události.
Nadále tedy na zasaženém území přetrvává situace, kdy nejsou zaměstnavatelé schopni svým
zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu nebo druhu, případně důvody, které brání
zaměstnancům z důvodu likvidace škod výkon jejich zaměstnání.

II.

ZMĚNA PODMÍNEK RCP TORNÁDO

S ohledem na tyto skutečnosti se mění podmínky RCP Tornádo následovně:
•

Uznatelnými výdaji v rámci jednotlivých režimů RCP Tornádo jsou výdaje vzniklé za
období od 25. června 2021 (včetně) do 31. srpna 2021.

•

Vyúčtování za měsíc srpen předloží zaměstnavatelé nejpozději do 30. září 2021.

V textu RCP Tornádo se adekvátně upravuje bod VI, v jehož celém textu se datum 31. července 2021
nahrazuje datem 31. srpna 2021 a bod VIII ve kterém se v závěru doplňuje věta: „Vyúčtování za měsíc
srpen lze předložit Úřadu práce České republiky do 30. září 2021.
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

