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Společné stanovisko Globálních oborových federací 

Rychlé a široké rozšíření viru SARS-CoV-2 a choroby COVID-19, kterou způsobuje, vyžaduje 

naléhavou globální reakci na ochranu zdraví a stimulaci ekonomiky. Vlády a zaměstnavatelé 

musí jednat s cílem chránit pracovníky a řešit přenosy na pracovištích. 

Mezinárodní měnový fond (MMF) varoval, že COVID-19 by mohl způsobit ekonomický krach 

podobný recesi v roce 2008. Je zřejmé, že vlády musí jednat společně a prostřednictvím 

mnohostranných institucí, aby podpořily hospodářství a udržely lidi v práci. Globální 

ekonomika potřebuje ekonomické pobídky, které zasáhnou reálné hospodářství, pracovníky a 

malé podniky a upřednostní zaměstnanost, živobytí a komunity. Podpora příjmů všech 

pracovníků, včetně pracovníků na částečný úvazek, migrantů, nerezidentů, nejistých, 

„gigových“ a neformálních pracovníků, je nezbytná. 

Pracovníci jsou v čele ekonomických, sociálních a zdravotních dopadů coronaviru COVID-19. 

Pokud je nebudeme chránit, zvýší se šíření choroby. Musí být přijato zvláštní opatření pro 

okamžité rozšíření placených nároků na nemocenskou dovolenou na pracovníky, kterým chybí, 

a zlepšení ustanovení o pracovní neschopnosti, pokud existují, a zajištění pracovních podmínek 

a opatření, která poskytují ochranu. 

Pracovníci, kteří se s ohledem na své zaměstnání spoléhají na platformové podniky, by měli 

mít přístup k sociální ochraně a náhradě finančních prostředků, ze strany samotných platforem. 



Svět čelí okamžité a potenciálně velké krizi. Šíření viru do nejchudších zemí, kde je 

infrastruktura a hygiena nedostatečná, riskuje katastrofické dopady na stovky milionů lidí. 

Kromě toho velké tlaky na zdravotní systémy způsobené COVID-19 pravděpodobně vyvolají 

nové výzvy v oblasti veřejného zdraví. 

I když pracovníci ve všech odvětvích jsou vystaveni riziku, jsou to právě pracovníci ve 

zdravotnictví a oblasti péče, kteří budou nést okamžitý tlak na zmírňující a léčebné potřeby. V 

mnoha zemích je financování zdravotní péče nedostatečné nebo lidé nemají zdravotní péči, a 

dokonce i tam, kde zdravotní systémy patří k nejlepším, by dopady COVID-19 mohly být 

ohromující. Globální reakce na toto musí upozornit. 

Jak se vliv viru dále šíří, dialog mezi odbory, zaměstnavateli a vládou a kolektivní vyjednávání 

mají zásadní význam pro ochranu zdraví zaměstnanců a jejich práv na práci. 

Vlády musí čelit výzvě, jak se vypořádat s krizí dneška a připravit se a zabránit budoucím krizím 

způsobeným nemocí. Pracovníci a jejich pracoviště jsou pro to centrální. 

Rada Globálních odborových federací (CGU), reprezentující 200 milionů pracujících po celém 

světě, vyzývá vlády, aby: 

• Okamžitě rozšířily placené nároky na nemocenskou dovolenou, udržovaly příjmy a 

rozšířily sociální ochranu na všechny pracovníky, včetně formálních, „gig“, nejistých a 

neformálních pracovníků, bez ohledu na jejich zaměstnanecký status; 

• Přijaly stimulační balíčky se státními výdaji, jejichž cílem je udržet pracovní místa a 

hospodářství, chránit mzdy, dobré životní podmínky pracovníků a malé a střední 

podniky (SME);  

• Kooperovaly a odporovaly multilaterální institucemi a zvyšovaly pomoc zemím méně 

schopným reagovat na hrozby, které představuje COVID-19, a zajistily, aby 

mnohostranné finanční instituce posoudily národní potřeby a náležitě reagovaly. 

CGU vyzývá zaměstnavatele, aby: 

• Uznali a vyjednávali s odborovými organizacemi za účelem identifikace ohrožení 

zdraví, práv a dobrých životních podmínek pracovníků a rozvoje a implementace reakcí 

na pracovišti; 

• Uznali a vykonávali svou povinnost péče o všechny pracovníky v jejich obchodním a 

dodavatelském řetězci a udržovali smlouvy s dodavateli, upřednostňovali práva a 

blahobyt těchto pracovníků v reakci na hrozby, které představuje COVID-19; 

• Zapojili zástupce zaměstnanců do procesů identifikace, prevence, zmírnění a 

zodpovědnosti za hrozby COVID-19 a hodnocení reakcí zaměstnavatelů a vlád; 

• Zajistili ochranu zdraví a plány a dodržovali je bez výjimky; 

• Chránili mzdy a plnou odměnu pro všechny pracovníky různými způsoby, vzájemně 

dohodnutými prostřednictvím kolektivního vyjednávání; 

• Zaručili placenou dovolenou ve formě nemocenské nebo dovolené od prvního dne volna 

pro všechny pracovníky ohrožené nebo nakažené COVID-19; 

• Zřídili kompenzační fondy pro všechny pracovníky, včetně nestandardních forem 

zaměstnání a pracovních smluv, které jsou nepříznivě ovlivněny COVID-19 a reakcemi 

na něj; a 

• Nabídli přizpůsobené a odpovědné pracoviště a pracovní opatření pro všechny 

pracovníky. 



Všem zaměstnancům by mělo být v případě potřeby poskytnuto bezplatné lékařské testování, 

ošetření, školení, vybavení a zařízení pro výcvik, zejména pokud vykonávají lékařské služby. 

Zvláštní pozornost musí být věnována situaci migrujících pracovníků, z nichž mnozí jsou 

obzvláště zranitelní. Ochrana soukromí a osobní údaje pracovníků musí být chráněny, protože 

se podrobují lékařským a jiným vyšetřením a kontrolám v rámci reakce na hrozbu, kterou 

představuje COVID-19. Pracovníci musí být schopni vrátit se na své obvyklé místo výkonu 

práce co nejdříve, jakmile to bude prakticky možné, pokud jim v tom místní nebo národní 

ochranná opatření finančně nebo logisticky nebrání. 

• Radu Globálních odborových federací tvoří: Building and Wood Worker’s 

International, Education International, International Federation of Journalists, 

International Arts and Entertainment Alliance, IndustriALL Global Union, 

International Transport Workers’ Federation, International Trade Union 

Confederation, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, 

Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations, Public Services 

International,Trade Union Advisory Committee to the OECD and UNI Global Union. 

• Obrázek: Pracovníci v dopravě, New York City,  desinfekce stanic a vozů metra. 

(Andrew Cashin / MTA New York City Transit) 

 

https://www.bwint.org/
https://www.bwint.org/
https://ei-ie.org/
http://www.ifj.org/
https://www.iaea-globalunion.org/
http://www.itfglobal.org/
https://www.ituc-csi.org/
https://www.ituc-csi.org/
http://www.iuf.org/
http://www.iuf.org/
http://www.publicservices.international/
http://www.publicservices.international/
https://tuac.org/
http://www.uniglobalunion.org/
https://www.flickr.com/photos/mtaphotos/49628038666/in/photolist-2iBsET5-2iBigDz-2iDegUk-2iCSckG-2iBniXD-2iBkUmB-2iBifjA-2iyRBJo-2iBnh3X-2iwYeZ9-2ix2ZUM-2iBngPL-2iwYf1g-2iBkYp6-2iBkW5m-2iBkUJL-2ikMRRm-2iBii9Z-2iARSgN-2iBnjoU-2iznJwq-opcJ4J-2iBkXLs-2iBnjH1-2iCrmHK-2iBkYzM-2iACGCK-2iAsSxD-2itEfQE-2iBie3N-2ijbc7P-2iCsf1j-2iBni4V-2iBnhBc-opddj9-2itdKaJ-2iyEmVC-2iBnkQ1-2iyEjUi-2ixsTBf-2iAy7NY-2iCo96s-2iotVjs-2iDkyZF-2iBmurW-EEe6u9-2iCnfQX-2iCqPXa-2iAsXho-2ioxtWj

