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Španělsko: Závod PSA ve Vigu, obnovuje výrobu při nízké kapacitě a 
vytvořil nový systém částečné nezaměstnanosti, který bude fungovat do 
konce roku 

20.dubna 2020 

Závod francouzské automobilové skupiny PSA ve Vigu, se chystá pokračovat v činnosti od 
27. dubna, poté, co ve Španělsku došlo k šesti týdennímu uzavření, po vyhlášení nouzového 
stavu dne 15. března. Tento návrat do práce by však měl být postupný a s nízkou kapacitou, 
protože se očekává, že se sníží objem objednávek. Toto nové podnikatelské prostředí vedlo 
management k předložení dočasného plánu snižování počtu pracovních míst (ERTE) radě 
zaměstnanců, odůvodněnému organizačními a výrobními důvody. Plán zaručuje do 31. 
prosince 80% hrubé mzdy. Tento návrh přijaly odbory SIT a UGT, ale CCOO a galicijské 
nacionalistické odbory CIG a CUT jej odmítly. 

Tato procedura vstoupí v platnost, jakmile skončí plán částečné nezaměstnanosti z důvodů 
vyšší moci, který byl aktivován při vyhlášení stavu nouze, v souladu s výjimečnými 
opatřeními zavedenými pro řešení krize, na podporu společností a za účelem zabránění 
propouštění. 

Částečná nezaměstnanost z organizačních a výrobních důvodů. Tato nová ERTE 
bude muset trvat do 31. prosince 2020 a bude mít dopad na 4 640 zaměstnanců, což je 
více než polovina ze 7 400 přímých zaměstnanců. Dohoda umožňuje zaměstnancům, za 
zvláštních okolností (pracovní neschopnost, otcovská nebo mateřská dovolená, vysoce 
rizikové těhotenství, povolení kojení a dovolená na péči o dítě trpící vážnou nemocí), 
vynětí z tohoto plánu. Zaměstnanci starší 55 let byli rovněž vyloučeni, aby nedošlo k 
ovlivnění jejich příspěvků na budoucí odchod do důchodu. 

Nový ERTE, který bude trvat maximálně 90 pracovních dnů, bude vyvíjen ve dvou 
fázích. První fáze, která trvá 70 dní, umožní opětovné spuštění aktivity po zrušení 
uzavření. To bude trvat až do letních prázdnin. Druhá fáze, která bude trvat 20 dní, bude 
platit každé pondělí až do 31. prosince 2020. Bude provedena, jakmile bude vyčerpána 
flexibilita stanovená v rámci obvyklých mechanismů pro úpravu pracovní doby a využití 
časových kont. 

Dávky v nezaměstnanosti budou navýšeny až na 80% hrubé mzdy (plat a individuální 
příplatky). Stejný výpočet se použije na 13. a 14. plat. To platí také pro smlouvy na 
částečný úvazek. Dovolená a variabilní mzda budou plně zaručeny. ERTE nemá vliv na 
dočasné smlouvy, ale budou mít záruku úhrady (80 hodin měsíčně, které budou muset 
zaměstnanci nahradit později). ERTE také zahrnuje reorganizaci práce týmů víkendové 
údržby, které budou pracovat od pondělí do pátku. 

 

 

 



Provádění ochranných opatření. Dohoda stanoví, že k obnovení činnosti na místě 
dojde v souladu se zdravotními a bezpečnostními normami stanovenými v protokolu o 
ochraně a prevenci, sjednaném odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 
v automobilovém odvětví na národní úrovni. 

Kromě toho budou teplotní kontroly prováděny pomocí termografických kamer při 
vstupu do areálu, přičemž zaměstnancům budou rozdány masky, hydro-alkoholický gel, 
brýle a obličejové štíty. Dozorčí týmy zajistí, aby byly mezi pracovníky udržovány 
bezpečné vzdálenosti a aby byly dodržovány zavedené protokoly, zatímco prostory 
jídelny a šatny budou uzavřeny, aby se zabránilo shromažďování. 



 
 
Division among unions. The union response to the management’s plan has been varied. The 
“in-house” union SIT-FSI, which represents 63% of the employees, has expressed 
agreement, supported by the UGT union. However the CCOO and the nationalist trade 
unions CIG and CUT, announced their refusal, rejecting the principle of making employees 
pay the economic price of the health crisis. 
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