
27/03/2020 

 

FRANCIE: STMicroelectronics (společnost vyrábějící polovodiče) 

Dohoda o dočasném přizpůsobení organizování výrobních činností v souvislosti s 

propuknutím choroby COVID-19 

 
Dohoda se vztahuje na pracovníky 5 průmyslových závodů. Poskytuje těmto pracovištím možnost 

snížit počet pracovních sil v období od 19. března do 2. dubna 2020 až o polovinu, s minimálním 

počtem dvou zaměstnanců na odvětví, aby byly zaručeny základní činnosti související s bezpečností 

zařízení a kvalitou produktů a služeb a zároveň posílena příslušná opatření na ochranu zdraví pro 

stávající zaměstnance. 

Během tohoto období vedení sestaví předběžný harmonogram složení týmů, který zajistí rotaci mezi 

zaměstnanci. V případě dalších nepřítomností, které nejsou uvedeny v prozatímním plánu, může být 

k dokončení týmu povolán jeden nebo více zaměstnanců. V každém případě bude prozatímní plán 

upravován denně, aby se zvážily případné změny situace. 

Snížení činnosti nezpůsobuje žádné ztráty v oblasti odměn pro zaměstnance, ti budou placeni 

obvyklou sazbou, jako by pracovali na plný úvazek podle hodinové sazby. Jinými slovy, v běžných 

pracovních dnech odpracovali normální pracovní dobu, tzn plný úvazek. Jinými slovy, dny 

odpočinku, které by byly uloženy v období snižování, budou považovány za skutečnou pracovní 

dobu. 

Za účelem omezení fyzického kontaktu, zaměstnanci navštěvující závody budou moci cestovat svým 

osobním vozidlem. V rámci trvání této dohody tedy společnost tyto cesty zaplatí ve formě kilometrů. 

The majority agreement was signed with CFDT and CFE-CGC. CGT refused to sign the agreement on 

the ground that the 50% target was too high. The union asked for the “temporary shutdown of the 

manufacturing units, with only a very limited workforce to ensure the safety of installations (Seveso), 

or even only to produce chips used for medical purposes. Everything else is not, at present, essential 

for the nation”. At several sites, the union has filed a procedure for serious and imminent danger and 

call on invites employees to use their right to withdraw. 

Většina dohod byla podepsána s CFDT a CFE-CGC. CGT odmítla podepsat dohodu z důvodu, že 50% 

cíl byl příliš vysoký. Odborový svaz požádal o „dočasné odstavení výrobních jednotek s pouze velmi 

omezenou pracovní silou pro zajištění bezpečnosti zařízení (Seveso), nebo dokonce pouze pro výrobu 

čipů používaných pro lékařské účely. Všechno ostatní není v současné době pro národ podstatné. “ Na 

několika pracovištích odbory zahájily postup pro vážné a bezprostřední nebezpečí a vyzvaly 

zaměstnance, aby využili svého práva na odstoupení. 

 

 

 

 
 

Editováno industriAll Europe, 27. března 2020 


