
MAĎARSKO – situace s ohledem na COVID-19 
 

Maďarsko – Pracovní místa a mzdy byly v závodu Mercedes obhájeny  
Základní mzdy pracovníků v závodě Mercedes v Maďarsku budou zachovány během Covid-19 – 
maďarský kovácký svaz VASAS dosáhl dohody s managementem. 
Aktualita: 28.4.2020 
 
Obdobně jako velká většina výrobců automobilů se Mercedes v Kecskemét v Maďarsku na konci března 
rozhodl zastavit výrobu z důvodu epidemiologické situace. Pracovníci – členové odborového svazu 
VASAS požadovali jednání s cílem najít řešení pro více než 4 400 pracovníků s ohledem na mzdy a jistotu 
zaměstnání během uzavření a po něm. 

 
V sázce bylo mnoho: Protože pracovní legislativa v Maďarsku je slabá a pracovníci jsou chráněni pouze 
zákonem, musí pracovníci bojovat za svou ochranu sami. Maďarští kováci se ujali vedení. Jako první 
krok bylo třeba přesvědčit managery společnosti o udržení úrovně mezd a pracovních míst pracovníků. 
Za druhé, bylo třeba se dohodnout, co se stane s hodinami, které nebyly odpracovány během asi 
měsíčního uzavření. Následné zvýšení přesčasů by pro zaměstnance představovalo obrovskou zátěž. 

 
Obtížná jednání skončila vítězstvím pracujících bez větších finančních obětí. Dohoda dosažená s odbory 
znamená, že všech více než 4 400 zaměstnanců závodu Kecskemét bude mít garantovaná nejen 
pracovní místa, ale i základní platy. 

 
Za podpory expertů z centrály VASAS a regionálního úřadu dosáhli vyjednavači týmu VASAS na 
úrovni závodu – Kitti Besenyi a István Szlávik – všech hlavních cílů během maratónských 
vyjednávání, která trvala několik týdnů: 
 

- Navzdory Corona viru a zastavení výroby po několik týdnů, základní mzdy pracovníků neklesly. 
- Je garantována stabilita pracovních míst. 
- Nebyl zaveden žádný rámec pracovní doby delší než jeden rok, i když maďarská vláda zavedla 

vládním nařízením 24měsíční pracovní dobu. Místo toho společnost převede neodpracované 
hodiny na úkor části roční dovolené. Dohoda stanoví jednorázové snížení platu na dovolenou 
v závislosti na mzdové skupině. Navíc tzv. docházkový bonus nebude vyplácen za měsíc duben, 
ve kterém je výroba zastavena. 

 

Díky tomu lze závod opět uvést do provozu, aniž by došlo ke snížení počtu zaměstnanců, 
základní plat všech zaměstnanců zůstane stejný i po uvedení závodu do provozu v souladu s 
dohodou o kolektivním vyjednávání, uzavřenou na konci roku 2018. Ostatní společnosti 
automobilového průmyslu v Maďarsku očekávají hromadné propouštění. V březnu již bylo 
propouštělo 50 až 60 000 lidí a očekává se, že bude následovat dalších 90 až 100 000 lidí. 
 
Společnost Daimler, která provozuje závod Mercedes-Benz v Maďarsku, oznámila v polovině 
dubna 2020, že její zisk za první čtvrtletí byl o 78 procent nižší než v loňském roce, podle 
předběžných údajů zveřejněných německou automobilovou společností ve čtvrtek. V prvních 
třech měsících roku činil zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 617 milionů EUR ve srovnání s 2,8 
miliardami EUR v loňském roce. 
 
Po čtyřtýdenní přestávce začala výroba krok za krokem 20. dubna. Práce původně začaly v motorovém 
závodě v Bad Cannstadtu, poblíž sídla společnosti ve Stuttgartu. Závod v Kecskemét začne vyrábět 
automobily od 28. dubna, s jedinou směnou. 


