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Společnosti v evropském sektoru ICT byly v různé míře zasaženy krizí COVID-19, zejména v 
závislosti na tom, zda jsou převážně aktivní v sektoru služeb nebo ve výrobním sektoru. Zejména ve 
službách může většina pracovníků pracovat na dálku. Výroba však čelí vážnějším důsledkům, kdy 
společnosti často využívají programy zkrácené práce. Hlavním problémem v tomto odvětví je narušení 
dodavatelských řetězců a snížená poptávka. Na druhé straně, zvýšená poptávka po infrastruktuře 
potřebné pro práci na dálku některé společnosti posiluje. Zejména nadnárodní společnosti často 
nepoužívají program zkrácené práce. 

 
Podle zprávy o klíčových skutečnostech PREDICT z roku 2019, zaměstnával evropský sektor ICT v 
roce 2016 přibližně 6 milionů lidí / 2,6% zaměstnanost v EU. Přidaná hodnota činila 591 miliard EUR 
/ 4,0% přidané hodnoty EU. Odvětví ICT jako jedno z nejdynamičtějších odvětví znásobilo svou 
přidanou hodnotu od roku 1995 do roku 2016 faktorem 3,6 ve srovnání se zvýšením celkové 
ekonomiky o 1,4%. Existuje výrazný kontrast mezi odvětvím služeb ICT a výrobním sektorem ICT v 
EU. Zatímco služby se vyvíjejí, v období 1995–2018 se zaměstnanost ve výrobním sektoru snížila 
téměř na polovinu. 
IDC již v březnu předpověděla, že celkový růst výdajů na ICT v Evropě by se v roce 2020 měl snížit z 
2,8% na 1,4%, což je scénář, který se již možná zhoršil. 
DIGITALEUROPE provedla průzkum mezi svými členy, který naznačuje, že velká většina z nich 
(74%) očekává nebo již čelí narušení v dodavatelských řetězcích a 35% z nich očekává propouštění. 
82% jejich pracovníků pracuje z domova a 18% využívá programy zkrácené práce nebo zkrácenou 
pracovní dobu. 65% z nich uvádí, že zákazníci odkládají objednávky. Je však třeba poznamenat, že 
pouze 7% respondentů pochází z výrobního sektoru ICT a 69% pochází z oblasti softwaru a IT služeb. 

 
 
Zprávy z jednotlivých zemí 

 

Belgie 
I přes uzavření se sektoru ICT stále daří dobře. Více než 50% zaměstnanců pracuje z domova, 
více než 30% příležitostně navštěvuje závody. V rámci zavedeného systému technické 
nezaměstnanosti dostávají pracovníci 70% svého čistého příjmu. Větší společnosti neposílají své 
pracovníky do technické nezaměstnanosti nebo kompenzují ztrátu příjmu, protože touží po 
udržení své pracovní síly. Menší společnosti však tento systém značně využívají. Některé firmy 
jej zjevně zneužívají a vysílají do technické nezaměstnanosti pracovníky, kteří nemají nárok 
žádat, aby tak uspořily své nemzdové náklady práce. Odborové svazy se snaží o tomto problému 
zvýšit povědomí. 

 
Dánsko 
Od 11. března jsou všichni zaměstnanci veřejné správy povinni pracovat z domova. V sektoru ICT 
většina společností stále vyrábí. V současné době asi 150 000 pracovníků / 5% pracovní síly dostává 
kompenzaci mzdy. Vzhledem k tomu, že je zaveden systém technické nezaměstnanosti, dochází pouze 
k malému nárůstu nezaměstnanosti. Dánské zdravotnické úřady uvádějí, že COVID-19 bude 
pravděpodobně ovlivňovat ekonomiku déle než rok. 



Francie 
Ukončení uzavření je stanoveno na 11. května. V současné době jsou všechny školy uzavřeny. 
Pracovníci s dětmi mladšími 16 let mohou během tohoto období pobírat denní dávky v závislosti 
na jejich platu. Pokud je to možné, musí pracovníci pracovat z domova. Pokud to není možné, je 
zaveden plán zkrácené práce. Vzhledem k tomu, že odvětví ICT se svými 700 000 zaměstnanci 
ve 460 závodech bylo prohlášeno za odvětví se strategickým významem, má práce pokračovat co 
nejúčinněji. Neexistují však žádné přesné údaje o dopadu na toto odvětví. Na konci března se 
výroba v tomto odvětví snížila na 29%, protože společnosti byly zaneprázdněny zavedením 
nezbytných hygienických opatření. Poté začala opět růst produktivita. Míra zaměstnanosti v 
tomto sektoru (včetně služeb) činila ke konci března přibližně 50% a k dnešnímu dni je zpět na 
přibližně 70%. Zejména v oblasti služeb se společnosti snaží tlačit co nejvíce pracovníků do 
systému technické nezaměstnanosti. Odborové organizace se touto situací velmi zabývají a 
pečlivě ji sledují. Vláda požádala odbory, aby nahlásily jakékoli zneužití systému. Od začátku 
krize vzrostly výrobní náklady o 10%. Toto odvětví trpí delšími dodacími lhůtami, protože 
závody v jihovýchodní Asii jsou zcela uzavřeny. Polovodičový dodavatelský řetězec je obzvláště 
zasažen, protože výroba je vysoce integrovaná a globalizovaná a ztráty výroby nelze v krátké 
době kompenzovat. 

 
V současné době se očekává, že 15% malých a středních podniků se stane obětí krize, což povede 
k vysoké míře nezaměstnanosti. Očekává se, že velké společnosti propustí také velké množství 
pracovníků. Odbory se o tom již snaží zahájit sociální dialog. Chtějí zejména vyjednat čísla, 
kompenzace a vzdělávací programy, které je třeba nastavit. Dalším problémem, o kterém se bude 
jednat, bude práce na dálku. Před krizí pracovaly na dálku pouze 2% lidí, nyní je to okolo 25%. 
To bude pro společnosti příležitostí ke zmenšení velikosti jejich areálu.  
A konečně odbory začnou vyjednávat se zaměstnavateli, jak lze pracovní místa, zejména v 
základních průmyslových odvětvích, přemístit zpět do Francie. Rovněž již od vlády požadují 
zavedení pobídek pro spotřebu, protože si myslí, že jakmile lidé začnou znovu nakupovat, budou 
kupovat hlavně elektroniku, což by tomuto odvětví prospělo. 
 
Německo 
Německý ICT sektor je velmi rozmanitý. Z přibližně 1,1 milionu zaměstnanců pracuje pouze 100 
000 v odvětví výroby. Převážná většina je zaměstnána ve službách. Výroba je krizí zasažena 
více, než jsou služby, přičemž se často používají programy zkrácené práce. Výroba však nebyla 
zastavena a obvykle ne více než 50% pracovní síly ve skutečnosti pracuje na zkrácenou práci. 
Služby, jako je vývoj softwaru nebo softwarová ergonomie, jsou v současné době na vzestupu, 
protože poptávka se díky blokování zvýšila. Vzhledem k tomu, že mnoho zaměstnanců již dříve 
pracovalo z domova, přinejmenším na denní bázi, jsou schopni se rychle přizpůsobit, přičemž 
hlavní část práce byla převedena na práci na dálku, bez významných komplikací. V několika 
případech je zkrácená práce uplatněna také ve službách, ale ztráty příjmů jsou obvykle 
kompenzovány. 
 
Inženýrské služby jsou pod tlakem, protože OEM (finalisté) začali „insourcovat“ (obstarávat 
např. zboží nebo služby, které potřebuje podnik nebo organizace spíše z domácích nebo vlastních 
zdrojů než od zahraničních nebo externích dodavatelů) např. vývoj softwaru. O reshoringu 
(proces návratu výroby a zpracování zboží zpět do mateřské země společnosti/podniku) se již 
diskutuje, zejména v telekomunikačním průmyslu, a v některých případech bude pravděpodobně 
plánován offshoring (relokace výroby z jedné země do druhé). Přesto neexistuje jasný přehled o 
situaci, protože je vysoce dynamická a důsledky krize ještě stále nejsou zcela vidět. 
 
IG Metall a rady zaměstnanců pečlivě sledují zavedená opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti. 
IG Metall vydal průvodce a poskytuje rady podnikovým radám ohledně podnikových smluv. 
 
 
 
 
 



Nedávné kolektivní smlouvy v tomto odvětví se zaměřují zejména na pracovní dobu, dodržování 
času a flexibilizaci. 
 
Rumunsko 
Vláda upustila od zastavení výroby. Je zaveden systém technické nezaměstnanosti, který zaručuje 70% 
čistého příjmu pracovníka. V odvětví ICT pracuje 95% pracovníků z domova. Doposud na kolegy v 
tomto odvětví existuje jen nepříznivý dopad, protože pouze malá část z nich byla propuštěna do technické 
nezaměstnanosti. Tlak se však začíná zvyšovat a přicházejí zprávy, že jsou zaměstnanci žádáni, aby 
nastoupili na neplacenou dovolenou. Pokud bude krize přetrvávat, technická nezaměstnanost s největší 
pravděpodobností zasáhne i odvětví ICT, pravděpodobně od května. V případě potřeby jsou v tuto chvíli 
zavedena nezbytná hygienická opatření, aby se produkce udržela v chodu. 

 
Španělsko 
Většina společností je v současné době uzavřena, i když některé již znovu začínají svou činnost. 
Existuje schéma zkrácené práce. Lidé, kteří pracují v rámci tohoto systému, nemohou být propuštěni. 
Španělské odbory se snaží zajistit dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů. Jsou ve stálé 
komunikaci se svými zástupci ve společnostech a radách zaměstnanců, aby sledovali vývoj a snažili se 
co nejlépe zabránit šíření nemoci na pracovišti. Většina společností v odvětví ICT, zejména 
nadnárodní společnosti, nevyužívají výhody programu zkrácené práce, ale přesunují své pracovníky 
na práci z domova. 
Výbor expertů v současné době pracuje na plánech obnovení činnosti. Dosud není stanoveno 
žádné pevné datum, protože zdravotnické úřady budou vývoj pečlivě sledovat. Priorita spočívá v 
zabránění kolapsu nemocnic. UGT je toho názoru, že po krizi je pro organizování restartu 
nanejvýš důležitý sociální dialog. Tato krize ukazuje, jak důležité je pro společnosti, aby 
fungovaly na dálku, a mělo by se o tom jednat. 
Pro UGT jsou nejdůležitějšími výzvami otázky zdraví a bezpečnosti pracovníků, ale také sociální 
soudržnost španělské společnosti. Krize představuje hrozbu zejména pro malé a střední podniky, 
které zaměstnávají většinu španělské pracovní síly. Míra nezaměstnanosti by se po krizi 
pravděpodobně mohla zvýšit až na 20%. 

 
 
Velká Británie 
Výroba nebyla jako taková zastavena. Doporučuje se však pracovat z domova, je-li to možné. Je 
zaveden režim zkrácené práce, který zaručuje 80% čistého příjmu. Přesto v sektoru ICT není tento 
systém přijat, protože toto odvětví je téměř výhradně založeno na službách a je mimo něj. Ve 
veřejném sektoru, kde služby nejsou mimo provoz a kde se od techniků ICT často očekává, že budou 
provádět kontroly na místě, je situace mírně odlišná. Vzhledem k tomu, že jsou nyní nuceni pracovat 
na dálku, může to mít vážný dopad na pracovní místa ve Velké Británii. 

 
 
Globální úroveň 
Na celosvětové úrovni je rozsah dopadu Covid19 na odvětví ICT, elektrotechniky a elektroniky v 
současné době neměřitelný. Jak ukázal průzkum v březnu 2020, 40 % globálních výrobců a dodavatelů 
elektroniky věří, že spotřební elektronika bude pravděpodobně nejvíce zasaženým odvětvím, a to 
zejména proto, že největší centrum výroby elektroniky na světě v Číně, bylo od ledna do března 
většinou uzavřeno. Avšak továrny na elektroniku v Číně jsou od konce března opět v plném provozu a 
zdá se, že v Asii, kde se vyrábí 90% světových elektronických zařízení, se dodávky elektroniky a zboží 
postupně obnovují. 
V jiných regionech, zejména v Evropě a ve Spojených státech, byla „nepodstatná“ výroba elektrických 
produktů a elektroniky od poloviny března v široké míře zastavena. Na hlavních trzích tohoto odvětví 
panuje znepokojení z důvodu celosvětového hospodářského poklesu a poklesu poptávky po 
elektronických zařízeních, jako je pro automobilový průmysl. 
 
 



Na druhé straně roste poptávka po polovodičích a zařízeních souvisejících s datovým centrem a 
vysokorychlostními komunikačními systémy nové generace, jako je „5G“, přičemž některé 
elektronické nadnárodní společnosti (MNC) se v této oblasti obrátily k agresivnímu investování, 
protože opatření jako „zůstat doma“ a pracovat na dálku jsou celosvětově doporučována. Společnosti 
ICT EE ovlivněné Covid19 pravděpodobně budou zrychlovat, aby podporovaly technologie Průmyslu 
4.0, jako jsou robotizace, IoT (internet věcí) a umělá inteligence (AI), pro fázi zotavení z pandemie. 

Během měsíců března až poloviny dubna, některé členské odborové svazy, působící v odvětví ICT, 
elektrotechniky a elektroniky (ICT EE) informovaly o případech propouštění v důsledku přerušených 
dodavatelských řetězců a dočasného uzavření pracovišť, v důsledku vládních nařízení. Pracovníci ICT 
EE v telekomunikačních, energetických a zdravotnických divizích jsou však ještě zaneprázdněnější, 
než je obvyklé, protože tyto činnosti jsou považovány za nezbytné pro udržení života. Jsou hlášeny 
případy, že někteří z propuštěných pracovníků jsou povoláni zpět do práce, aby pokračovali ve výrobě 
zdravotnických zařízení (jako jsou integrované obvody (IC) pro ventilátory) pro záchranu životů 
uprostřed ohniska Covid-19. Odbory požadují od vlády a zaměstnavatelů, aby zajistili bezpečnost 
těchto pracovníků poskytováním testů, náležitých ochranných opatření a osobních ochranných 
prostředků, jako je obličejová maska, dezinfekční prostředky a rukavice. Celkový dopad na 
zaměstnanost v tomto odvětví je stále nepředvídatelný. 

Covid19 má také dopad na kolektivní vyjednávání. V jihovýchodní Asii některé svazy ICT EE 
ohlásily případy jednostranných rozhodnutí managementů, využívajících Covid19 jako omluvu k 
pozastavení, např. vyjednávání o KS, zrušení zvýšení platů a povýšení a propouštění pracovníků. 


