
Evropský sektor letectví: dopady COVID 19 

Aktualizace: 26/03/2020 

Evropský letecký průmysl podporuje v Evropě přibližně 865 000 přímých pracovních míst a je pro 

evropské hospodářství rozhodující. COVID-19 měl nebývalý dopad na odvětví civilního letectví 

(letecký provoz se 24. 3. 2012 snížil o 77%) a následně na obrat výroby a výrobu v tomto odvětví. 

Evropské odvětví letectví a kosmonautiky má v celé Evropě složité dodavatelské řetězce, které 

jsou pod skutečným tlakem kvůli obrovskému snížení poptávky, omezením výroby, dopravním 

omezením, problémům s dodávkami, zpožděním, problémům s peněžními toky a zastavením 

jakékoli „nekritické“ práce, s cílem zastavit šíření viru mezi pracovníky. 

Místní odbory jsou v každodenní komunikaci se zaměstnavateli kvůli mimořádně nestabilní situaci, 

částečně kvůli rozhodnutím vnitrostátních vlád, která nelze předvídat. Odborové svazy mají zásadní 

význam pro zajištění bezpečných pracovních podmínek a přiměřeného odměňování pracovníků, kteří 

nejsou schopni pracovat. 

Stávající pandemii COVID-19 nesmí zaměstnavatelé používat k podkopávání práv pracovníků, 

přičemž zaměstnavatelé a vlády členských států budou muset na podporu tohoto odvětví (zejména 

malých a středních podniků) v budoucnu vynaložit obrovské závazky. 

 

 
Airbus 

17. března – Airbus dočasně pozastavuje výrobu ve Francii a Španělsku. 

22. března – Airbus částečně obnovuje výrobu ve Francii a Španělsku od 23. března. 

22. března – Airbus oznamuje opatření na posílení likvidity a rozvahy v reakci na COVID-19. 

 

 

Safran 

ERZ (Evropská rada zaměstnanců) zaslala zástupcům zaměstnanců dotazník, aby shromáždila 

informace na úrovni pracoviště. 

18. března – Safran pozastavil výrobu v různých zemích EU postižených COVID-19, aby vyčistil a 

dezinfikoval provoz. 

23. března – výroba začala znovu v zemích EU nejvíce postižených COVID-19. 

Francie 

- Le Havre-Pont-Audemer-Saclay v Toulouse: základní činnosti pokračovaly po hlubokém 

vyčištění. 

- Florange: Základní aktivity obnoveny 30. března. 

- Helikoptérové aktivity: postupné obnovení od 23. března. 

- Přistávací systémy: postupné aktivity od 23. března, nyní částečné aktivity. 

Velká Británie 

- Burnley: přístup omezen od 30. března do 3. dubna. 



Belgie 

- Dramatické snížení aktivit (18. března) 

 

 

 

Rolls-Royce 

- Pokračující práce, pokud je výroba / bezpečnost kritická 

- Velká Británie: zkrácená pracovní doba umožňující 30 minut mezi směnami, za 

účelem snížení kontaminace mezi pracovníky (zkrácené hodiny bez finančních ztrát 

pro pracovníky). 

 

 
Leonardo 

14. března – sociální partneři se dohodli na konkrétních opatřeních, která mají být zavedena pro 

zdraví a bezpečnost pracovníků od 14. března. 

14 – 16. března – zastavení výroby za účelem hloubkového čištění. 
 


