
 

FRANCIE – situace s ohledem na COVID-19 
 

Francouzská národní opatření – zpráva odborového svazu CFDT 
 
Vážení kolegové, 
  
Francouzské kovácké odborové svazy se s vámi chtějí podělit o zdravotní, sociální a ekonomické situaci, 
kterou Francie prochází díky epidemii COVID-19. Situace v podnicích a vládní oznámení se každým 
dnem vyvíjejí a my se zde snažíme být co nejkomplexnější. 
 
Zdravotní a sociální situace 
  
Od pondělí 16. března vláda s cílem omezit šíření viru důrazně doporučuje, aby Francouzi omezovali 
fyzické kontakty a chodili ven jen v zásadních záležitostech: nakupování potravin, naléhavé lékařské 
návštěvy, sportování venku v omezeném perimetru, procházky s domácím mazlíčkem jsou povoleny, 
ale je třeba dávat pozor, a mít s sebou dokument s uvedením důvodu odchodu z domova. 
 
Zaměstnanci, kteří jsou schopni tak učinit, mohou pracovat z domova. Za určitých podmínek je možná 
i částečná nezaměstnanost a zastavení práce. Vzhledem k tomu, že všechny školy jsou zavřené, rodiče 
přebírají povinnosti učitelů a poskytují hodiny z domova. Děti nemocničního personálu, který je 
mobilizován více než kdy předtím, jsou ve školských zařízeních vždy vítány. 
 
V době psaní tohoto článku jsme zaznamenali 674 úmrtí a více než 15 000 lidí s diagnózou Coronavirus. 
Zaplněná nemocniční oddělení se obávají, že se budou muset rozhodnout, až epidemie dosáhne svého 
vrcholu. 
Za účelem poděkování pečovatelům byl vytvořen řetěz solidarity a vděčnosti: každý večer jsou 
Francouzi vyzváni, aby jim u svých oken zatleskali. Faurecia věnovala ochranné masky nemocnicím, 
zdravotnickým zařízením pro seniory a radnicím. 
 
Ekonomická situace 
 
Dne 23. března bylo hlasováno o projektu zákona o stavu nouze v oblasti zdraví: přijatá sociální 
opatření stanoví: 
- že zaměstnavatel může „jednostranně“, bez kolektivní smlouvy změnit termín zkrácení pracovní doby, 
zkrátit pracovní dobu nebo změnit data odpočinku. 
- that the employer will be able to impose or modify “the dates of part of the paid holidays, within the 
limit of six working days”, by avoiding the “notice” periods to inform people concerned. But it can only 
do so if a company or branch agreement authorizes it, which was not originally planned. 

 - odchylky týkající se pracovní doby, týdenního odpočinku a nedělního odpočinku u „společností, které 
jsou obzvláštně nezbytné pro bezpečnost národa nebo pro zachování hospodářského a sociálního 
života“. 
- že zaměstnavatel bude moci stanovit nebo upravit „termíny části placené dovolené ve lhůtě šesti 
pracovních dnů“ tím se vyhne „výpovědní“ lhůtě, pro informování dotčených osob. Může to však udělat 
pouze tehdy, pokud to schválí společnost nebo pobočka, což nebylo původně plánováno. 
 
Organizace zaměstnavatelů v metalurgii společně s CFDT, CFE-CGC a FO zaujaly společný postoj k 
pokračování aktivit v případě potřeby. To lze pochopit pouze po konzultaci mezi sociálními partnery 
definováním životně důležitých činností, nezbytných pro společnosti a přizpůsobením činností tak, aby 
v souladu se zdravotními doporučeními byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
 



Podle CGT musí společnosti a vláda přijmout veškerá nezbytná opatření, aby drtivá většina 
zaměstnanců nemusela chodit na své pracoviště. To musí být v tuto chvíli priorita, protože délka 
epidemie závisí na izolaci lidí. FTM-CGT požaduje uzavření všech společností, jejichž činnost není pro 
řízení současné situace zásadní. 
 
Od minulého týdne mnoho společností ukončilo svou činnost, ať už dobrovolně nebo v důsledku využití 
práva na odstoupení od smlouvy ze strany zaměstnanců nebo organizací stávek; v některých 
společnostech dochází k opětovnému spuštění po dohodě s odborovými svazy, při respektování 
hygienických opatření. Předseda vlády oznámil, že nevylučuje znárodnění francouzských společností, 
aby je podpořil tváří v tvář epidemii. 
 
Také penzijní reforma, která v uplynulých týdnech otřásala Francii je na neurčito odložena.    
 
Drazí kolegové, dávejte na sebe i ostatní pozor.  
 


