
NĚMECKO – situace s ohledem na COVID-19 
 
IG Metall souhlasí s krátkodobým krizovým balíčkem pro kovoprůmysl a 
elektrotechnický průmysl 
 

• Strany kolektivního vyjednávání přerušují současné kolo kolektivního vyjednávání 
kvůli pandemii 

• Kolektivní smlouva zajišťuje zaměstnání, podporu práce na zkrácenou pracovní dobu 
a upravuje podporu rodičů 

• Kolektivní smlouva může být ukončena k 31.12.2020 
 
Frankfurt nad Mohanem - IG Metall reaguje na pandemii. "V této krizi jsou zapotřebí řešení 
založená na solidaritě. Nyní je důležité, aby byli zaměstnanci v bezpečí," řekl v pátek ve 
Frankfurtu Jörg Hofmann, předseda IG Metall. Uvítal dohodu o mzdách pro Severní Porýní-
Vestfálsko. „Uzavřeli jsme kolektivní smlouvu, která chrání zaměstnanost a příjmy a umožňuje 
rodičům pečovat o své děti, když jsou uzavřena střediska péče o děti a školy. Tato dohoda je 
příspěvkem ke zmírnění coronové krize a posílení sociální soudržnosti.“ 
 
Rychlou reakcí strany ukazují, kolik toho může kolektivní vyjednávání podporované silnými 
odbory a sdruženími zaměstnavatelů dosáhnout pro lidi. "Miliony zaměstnanců budou díky této 
dohodě zbaveny strachu z masivní ztráty příjmů díky zkrácené pracovní době." IG Metall 
oznámil, že v krátkodobém výhledu bude také usilovat o takovéto dohody i v jiných odvětvích. 
 
Dosažený výsledek kolektivního vyjednávání zahrnuje následující body: 
 

• Opatření zkrácení pracovní doby může zajistit čisté mzdy zaměstnanců za první měsíce 
na úrovni asi 80 procent. Toho bude dosaženo snížením zvláštních plateb a příspěvkem 
zaměstnavatele ve výši 350 EUR na zaměstnance na plný úvazek. 

• V případě uzavření středisek péče o děti a škol mohou rodiče s dětmi do dvanácti let 
namísto dodatečného příspěvku podle kolektivní smlouvy čerpat na péči o děti osm dní 
volna. Kromě toho v roce 2020 zaměstnanci dostanou nejméně pět dní volna na péči o 
děti – pokud je to nezbytně nutné – bez krácení dovolené a odměna bude i nadále 
vyplácena.  

 
Kolektivní smlouvy vstoupí v platnost okamžitě a mohou být ukončeny k 31. prosinci 2020. 
Mezitím výkonná rada IG Metall schválila výsledky vyjednávání a doporučila celostátní přijetí 
s ohledem na regionální podmínky. 
 
Hofmann opakovaně kritizoval chování federální vlády při navrhování regulace zkrácení 
pracovní doby během krize. „Bohužel musíme připustit, že nebudeme schopni zabezpečit 
zaměstnance v celé zemi tak, jak jsme se nyní mohli dohodnout v kolektivním vyjednávání. Ve 
všech společnostech bez kolektivních smluv a v odvětvích bez silného partnerství v kolektivním 
vyjednávání, lidé stojí na dešti. Náhlé snížení příjmů o více než 40 procent nemůže podpořit 
domácnosti. Zatímco politici poskytují společnostem a nezávislým pracovníkům balíčky v 
hodnotě miliard eur, miliony závislých zaměstnanců zůstávají bez ochrany. To nemá nic 
společného se sociálním partnerstvím v akci.“ 
 
Hofmann zdůraznil, že toto nařízení o krizi udržuje na programu otevřené otázky mzdového 
kola do roku 2020. "Vždycky jsem říkal: Nebudeme dělat coronovou dohodu. Hlavní výzvy 



transformace zůstávají na programu," zdůraznil Hofmann. "Jakmile budou akutní problémy 
překonány, obrátíme naši pozornost zpět k otázkám budoucnosti." 
 
Po nabídce IG Metall na moratorium proběhly rozhovory a jednání o bezpečnosti práce, 
kvalifikacích a budoucích kolektivních dohodách, které by se vyrovnaly s digitalizací a 
transformací v kovoprůmyslu a elektroprůmyslu. Další témata kromě zvýšení platů 
zahrnují sladění pracovní doby ve východních státech a kolektivní vyjednávání pro duální 
studenty a stážisty. 


