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Vzhledem k tomu, že ve většině členských států je obranný průmysl považován za „nezbytný “, 
výroba do značné míry pokračuje, zejména díky dlouhodobým zakázkám. V úrovni podniků byly 
zavedeny nové směnné modely, které umožňují pracovníkům vyhnout se zbytečným kontaktům. 
Pracovníci THP pracují hlavně z domova. Hlavním problémem je, že odvětví je vysoce závislé na 
mezinárodních dodavatelských řetězcích, které jsou často poškozeny. Dalším problémem je 
dodání hotového zboží, které často vyžaduje kontroly na místě a schválení, k čemuž v současné 
době nedochází, zejména u mezinárodních dodavatelů. Programy zkrácené práce často nejsou 
přizpůsobeny. 

 
Zprávy z jednotlivých zemí 

 

Nizozemí 
Nouzová opatření mají obrovský dopad na civilní sektor, ale sektor obrany je na tom lépe. Pracovníci 
bílé límečky pracují hlavně na dálku. Námořní loděnice jsou stále otevřené. Stejně jako v 
průmyslových odvětvích, jako je stavba lodí, je často obtížné vyhnout se úzkému kontaktu, nové 
směnné modely se zkoušejí dobrovolně, aby se zabránilo co největšímu počtu fyzických kontaktů. 
Aby čelila krizi, vláda spustila obrovský balíček finanční podpory, ve kterém společnosti 
mohou požadovat až 90% mezd. Program běží do konce května a pravděpodobně jej bude třeba 
prodloužit. Zaměstnavatelé začínají žádat pracovníky o příspěvek z jejich strany (např. vzdát se 
dnů dovolené), ale odborům se tomu doposud podařilo zabránit. 
GKN Aerospace Fokker má plány na reorganizaci a plány na uzavření jednoho závodu, ale tyto 
plány jsou již z doby před krizí a existuje sociální dohoda pro propuštěné pracovníky. Protože v 
loňském roce měli zisk, společnost stále vyplácí 6% bonus. 

 
Německo 
Výroba stále běží, i když na nižší úrovni, a pokud je to možné, doporučuje se pracovat z domova. 
V závodech je zaveden nový model směny. Dodavatelské řetězce jsou stále neporušené, ačkoli by 
mohlo být obtížnější je udržovat, pokud by blokování pokračovalo. Společnosti jsou stále 
solventní a zkrácená práce zatím není problémem. Došlo k několika úplným odstavením závodů, 
ale ne kvůli problémům s pracovní zátěží nebo dodavatelským řetězcem, ale z hygienických 
důvodů. 
Hlavním problémem je to, že důsledky krize budou velmi drahé a vlády mohou být v pokušení 
přehodnotit plánované projekty. Odbory by měly úzce spolupracovat. 

 
Francie 
Většina průmyslových aktivit se zastavila. V obranném sektoru nadále fungují pouze 
průmyslová odvětví, která přímo podporují armádu. Tam, kde je to možné, jsou zaměstnanci na 
práci z domova. Odbory podporují možné opětovné zahájení činnosti, ale pouze za podmínky, že 
je zaručeno zdraví a bezpečnost pracovníků, což je stále velmi obtížné. Thales zastavil jakoukoli 
výrobu a v současné době provádí pouze údržbu a design. Úplné restartování bude nějakou dobu 
trvat a dopad krize je třeba ještě posoudit. Je obtížné posoudit, co bude současná situace 
znamenat pro přeskupení, zejména na mezinárodním trhu. Někteří mezinárodní dodavatelé již 
oznámili, že v příštích několika letech nedojde k dalšímu zadávání veřejných zakázek. 
 
 
 
 
 



V sektoru obrany nemají společnosti tendenci vysílat pracovníky do technické nezaměstnanosti, 
protože režim je určen pro finančně slabší společnosti. Odbory jednají o fungování současných 
pracovních podmínek, a to docela úspěšně. Pro Thales již existuje kolektivní smlouva a jednání 
v Naval budou brzy uzavřena. 
Obecně je obranný sektor v lepší situaci než civilní sektor. Jakmile se situace v oblasti zakázek 
zlepší, zejména na mezinárodním trhu, měly by odbory začít předjímat možné změny.   
CGT v současné době jedná o pracovních podmínkách pro opětovné zahájení výroby, protože je 
třeba zavést zdravotní a bezpečnostní opatření. 

 
Švédsko 
Doposud na toto odvětví neexistují žádné významné dopady, protože společnosti pracují hlavně 
na dlouhodobých zakázkách. Pracovníci bílé límečky pracují převážně z domova, pracovníci 
modré límečky pracují podle nových směnných modelů. Místnosti na přestávky jsou dočasně 
přeskupeny, aby se pracovníci mohli vyhnout zbytečným blízkým kontaktům. Hlavním 
problémem v tomto odvětví je to, že mnoho společností se spoléhá na mezinárodní 
dodavatelské řetězce, které jsou v současné době přerušeny. To může vést k významným 
problémům i pro švédský průmysl. 
Od teď není v obranném sektoru možná práce na zkrácenou pracovní dobu. Pokud je to možné, 
lidé pracují z domova. Hlavním problémem pro společnosti nyní je otázka dodání, protože 
kupující obvykle musí produkt přijmout před dodáním, u kterého se často vyžadují návštěvy na 
místě. Díky omezením cestování to vede ke zpoždění na mezinárodním trhu 

 
Velká Británie 
Výroba v obranném sektoru se stále udržuje. 80-85% pracovníků pracuje z domova. V současné 
době ve společnostech pracují pouze nezbytní a klíčoví pracovníci a pracují na dělené směny, aby 
se zabránilo možné vzájemné kontaminaci. 
Když vláda Spojeného království od 23. března zavedla nouzový stav - uzamčení, byl tento 
průmysl na dva dny pozastaven, aby zavedl opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti. Další čištění 
se provádí v praxi a od kolegů se očekává, že budou pracovat 2 metry od sebe. 
Unite podepsal dohodu, která zabraňuje propouštění lidí na zkrácené práci. Společnosti se 
pokusily regulovat dovolenou, ale Unite tomu mohl zabránit a pracovníci si nyní mohou vzít 
dovolenou, jak si přejí. 
Od 20. dubna byl spuštěn program prevence COVID-19. V rámci tohoto systému dostávají 
pracovníci 80% svého platu, pokud tři týdny nepracují. Jejich zaměstnavatelé jim mohou přispět 
až do 100%. 
V sektoru obrany si společnosti vedou docela dobře, ale to velmi záleží na stávajících 
objednávkách. Civilní část společností je velmi často tvrdě zasažena. Například Airbus byl nucen 
odstavit výrobu a pracovníci museli toto léto zrušit svůj nárok na dovolenou. 


