
MAKEDONIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Požadavky Makedonských odborů 
 
V návaznosti na přijaté rozhodnutí o stavu nouze v celém státě přijala Federace odborových 
svazů Makedonie (SSM) řadu podnětů, které obdržela od pracovníků, že někteří nedbalí 
zaměstnavatelé využívají situace a plánují zrušit pracovní smlouvy pro celé společnosti. V 
tomto ohledu vyzývají vládu, aby okamžitě přijala tato naléhavá opatření: 
 

- Moratorium na všechna rušení pracovních smluv z ekonomických, organizačních, 
technologických, strukturálních nebo podobných důvodů zaměstnavatelem (obchodní 
důvody) po dobu 60 dnů (opatření přijatá Itálií k ochraně pracovníků a zamezení 
zneužívání) vůči všem zaměstnavatelům, kteří využívají tuto těžkou dobu pro vlastní 
zájmy. 

- Vyplácení mezd bez jejich snížení, opožděného vyplácení povinných příspěvků na 
sociální zabezpečení, jejich úhradou do příslušných fondů do 6 měsíců od překonání 
této krize. 

- Odložení plateb za půjčky a přeprogramování po dobu 6 měsíců pro všechny 
pracovníky, občany a společnosti v soukromém sektoru. 

 
V těchto mimořádně obtížných časech je nezbytná solidarita a soudržnost, a proto SSM 
požaduje, aby byla navrhovaná opatření naléhavě přijata, aby nikdo v této době nouze a 
zdravotní krize nezůstal bez příjmu a platu. 
 
Federace odborových svazů Makedonie požaduje přijetí souboru nouzových opatření, která 
pomohou pracovníkům, podnikům a veřejným službám přežít krizi týkající se COVID-19 tak 
aby se mohli vrátit ke svým běžným činnostem, až skončí. 
 
Všechna opatření by měla být zaměřena na záchranu pracovních míst, zmírnění finančních ztrát 
a zároveň chránit pracovníky před nezaměstnaností a ztrátou příjmů. 
 
Lidé, kteří jsou nemocní, kteří se starají o rodinné příslušníky nebo nejsou schopni pracovat 
kvůli Coronaviru, by neměli trpět finančně, takže vláda musí poskytnout finanční pomoc všem 
zaměstnancům. 
 
V tomto ohledu SSM požaduje: 

- aby vláda poskytla finanční pomoc pracovníkům, kteří jsou nemocní nebo se starají o 
člena rodiny s COVID - 19 (finanční zdroje, odpisy půjček, snížení nebo odpočty z 
režijních nákladů atd.); 

- opatření a finanční pomoc pro samostatně výdělečně činné osoby, intelektuální činnosti, 
které kvůli viru nemohou podnikat (určitá část finanční pomoci rodinám, osvobození od 
daně nebo snížení daňových povinností); 

- aby vláda poskytla finanční pomoc a podporu společnostem, které nebudou schopny 
podnikat kvůli COVID-19 nebo budou fungovat se značně sníženým objemem, 
především a výhradně, aby pracovníkům poskytovaly plat; 

- aby společnosti poskytovaly hygienické podmínky pro zaměstnance v souladu s 
doporučeními WHO (stejně jako s doporučeními vlády RNM) a přiměřenou 
hygienickou ochranu prostor a zařízení; 



- aby společnosti poskytovaly hygienické prostředky na ochranu spotřebitelů a uživatelů 
služeb a na předvídání dynamiky a způsobu využívání služeb bez přítomnosti velkého 
počtu lidí v areálu (v souladu s doporučeními WHO a vlády RNM); 

- aby vláda poskytla nezbytné hygienické prostředky na ochranu zaměstnanců ve 
veřejných podnicích a institucích; 

- reorganizaci práce a snížení počtu zaměstnanců na pracovišti, střídat zaměstnance 
(zavádět práci z domova, pracovní doba atd.), za což bude vyplácena 100% mzda; 

- plně dodržovat doporučení pro propouštění pracovníků s dětmi do 10 let, chronicky 
nemocných atd. 

 
SSM doporučuje pracovníkům a zaměstnavatelům, aby pravidelně sledovali situaci a 
aktualizace od příslušných orgánů a dodržovali postupy příslušných zdravotnických zařízení. 
 
SSM jménem pracovníků, kdykoli obdrží informace, že doporučení nejsou dodržována, 
zasáhne a podá zprávu příslušným orgánům a bude se snažit přijmout veškerá opatření 
v rámci svých pravomocí a sankce vůči každému, kdo nedodrží doporučení a opatření. 
 
SSM jako jediný reprezentativní odborový svaz v zemi, který v současné době pečuje o všechny 
pracovníky, kteří jsou denně vystaveni možnosti nákazy COVID-19, dává všechny své zdroje 
k dispozici pracovníkům, aby nás kontaktovali ohledně jakékoli pomoci nebo ochrany.  
 
Kontaktní čísla jsou zveřejňována na našem webu. 
 
Zdroje: 
- http://www.ssm.org.mk/en/ccm-demands-adoption-set-emergency-measures-workersprotection- 
regarding-covid-19 
- http://www.ssm.org.mk/en/emergent-measures-stop-layoffs 


