
 

  
 

Kolektivní smlouva thyssenkrupp steel: 
Okamžitý krizový balíček k Corona krizi a budoucí balíček pro ocelářství 20-30 

 
IG Metall pro pracovníky thyssenkrupp steel vyjednal „Corona okamžitý balíček a budoucí 
balíček pro ocelářství 20-30“. Bylo to nutné, abychom čelili výzvám nadcházející 
restrukturalizace a dopadu pandemie. IG Metall a management thyssenkrupp podepsali tuto 
kolektivní smlouvu v noci 24. března 2020. 

 
 
Okamžitý krizový balíček k Corona krizi 

 
• Zvýšení příspěvku na zkrácenou práci na 80 procent poslední čisté mzdy. 

Zákonný příspěvek na zkrácenou práci ve výši 60 procent čisté mzdy (nebo 67 
procent pro zaměstnance s dětmi) společnost doplní na 80 procent. 

 
• Povinná konverze/přeměna dodatečné tarifní mzdy ve výši 1 000 EUR ročně na 

pět volných dnů. Možnost převést tento příspěvek na dny navíc, což je součástí 
kolektivní smlouvy pro ocelářský průmysl z roku 2019, je pro ocelárny thyssenkrupp v 
roce 2020pozastavena. V tomto roce – kvůli účinkům pandemie – se pracovníci 
nemohou rozhodnout pro 1000 EUR. Povinně musí vzít pět volných dnů 
(srovnatelných s placenými svátky, protože v té době dostávají svou obvyklou mzdu). 
Toto opatření zkracuje dobu zkrácené práce. Management společnosti 
Thyssenkrupp chtěl tento nárok kolektivní smlouvy o oceli v nedávných jednáních 
eliminovat. IG Metall byl schopen zaměstnavatele porazit. 

 
 
Budoucí balíček pro ocelářství 20-30 

 
• Žádné nucené propouštění po dobu šesti let do konce března 2026. 

Thyssenkrupp plánuje restrukturalizaci výroby oceli. Společnost již oznámila, že v 
tomto procesu zmizí přibližně 3 000 pracovních míst. K této restrukturalizaci může 
dojít pouze spravedlivě a co možná nejvíce společensky přijatelným způsobem. Za 
tímto účelem byly vytvořeny dobré předpisy pro věkové skupiny blízké věku odchodu 
do důchodu, je využíván částečný úvazek a vnitřní převody postižených pracovníků 
na pracovní místa v jiných výrobních závodech v rámci thyssenkrupp steel. Sociální 
plán a usmíření zájmů tyto otázky upravují. 

 
• Investice do ocelářství. Kromě navýšení ročních standardních investic o 570 milionů 

EUR byl vytvořen investiční balíček ve výši 800 milionů EUR. To zaručuje naléhavě 
potřebnou modernizaci oceláren thyssenkrupp. 

 
• Bochum se stane centrem kompetencí. Ocelárna Bochum bude zachována. 

Bochum se stane centrem excelence v oblasti e-mobility, vysoce pevných a 
dvoufázových ocelí – a tak má skutečnou budoucnost 

 
• Transparentní proces těžkých plechů v Hüttenheimu (Jižní Duisburg). 

Thyssenkrupp hledá kupce závodu na výrobu těžkých plechů v Duisburg-
Hüttenheimu. Proces prodeje musí být transparentní. To znamená: Jsou zapojeny 
podnikové rady a IG Metall. Pokud nebude potenciální kupující do konce tohoto roku, 
bude závod uzavřen do konce září 2021. IG Metall prosadil pravidlo poslední minuty: 
Pokud se potenciální kupec objeví na poslední chvíli, termín uzavření závodu bude 
prodloužen o tři měsíce. 



 

 
 

• Učňovská praxe a záruka zaměstnání učňů po učňovské praxi zůstává na 
dnešní úrovni. Thyssenkrupp udržuje svůj současný počet učňů. Firemní předpisy 
pro učně po jejich vyučení zůstávají v platnosti. 
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