
Kampaň kolektivního vyjednávání 2020 v kovoprůmyslu a elektrotechnice: 

IG Metall souhlasí s krátkodobým krizovým balíčkem pro kovoprůmysl a 

elektrotechnický průmysl v Severním Porýní-Vestfálsku. Tato dohoda – 

podepsaná 19. března – zajišťuje zaměstnanost a příspěvek na zkrácenou 

pracovní dobu (Kurzarbeit) a dohodla se na placeném volnu na péči o děti 

v období Corona krize. Může být ukončena 31. prosince 2020. Strany 

kolektivního vyjednávání kvůli pandemii přerušují současné kolo 

vyjednávání o mzdách. 
 

Míra šíření Corona viru dosáhla dimenze, která nyní konfrontuje velkou část ekonomiky a 

společnosti obrovskými výzvami. Na základě těchto skutečností byla současná kampaň 

kolektivního vyjednávání pracovníků německého kovoprůmyslu a elektrotechnického 

průmyslu pozastavena s cílem regulovat naléhavé problémy pracovníků a společností. IG 

Metall Severní Porýní-Vestfálsko a METALL NRW podepsaly pilotní dohodu 19. března 2020.  

Výkonná rada IG Metall přijala dohodu 20. března a doporučuje, aby byla dohoda přijata všemi 

regiony kolektivního vyjednávání. 

Prioritními cíli dohodnutých nařízení jsou: 

 Zabezpečení zaměstnanosti, 

 Minimalizace finančních ztrát pracovníků v kurzarbeitu a 

 Poskytnout příležitosti pro lepší péči o děti v období odstavení mateřských škol a škol. 
 

Smlouva zahrnuje: 

1) Kolektivní smlouva “Budoucnost v práci 2020” 

Kolektivní smlouva „Budoucnost v práci“ zajistila, že během krize v období 2009/2010 nedošlo 

k propouštění. Tato dohoda přijatá 1. března 2010 trvala do 30. června 2012 a skončila bez 

následných účinků. 
 

Již v rámci přípravy na kampaň kolektivního vyjednávání 2020 byla o reaktivaci této dohody 

diskutováno mezi členy komisí kolektivního vyjednávání IG Metall, za účelem poskytnutí 

vyzkoušené nástroje, aby se zabránilo propouštění v možné recesi. Tato dohoda je přizpůsobena 

aktuálním právním změnám a reaktivována. 
 

Tato dohoda stanoví kaskádu nástrojů, které mají být použity před zavedením zkrácené práce 

(kurzarbeit): 

 Snížit kumulovanou dobu účtů pracovní doby. 
 

Podnikové rady a management prověří: 

 Možnost zkrácení prodloužené pracovní doby (povoleno až 40 h / týden); 

 Použití účtů flexibilní pracovní doby v záporném rozsahu; 

 Možnosti převodu pracovních míst. Aby se usnadnilo zavedení zkrácené práce, 

upravuje dohoda následující: 

 „Obnovená kolektivní smlouva „Budoucnost v práci 2020“ může být přijata 

dobrovolnou dohodou v podnicích, které přijmou zkrácenou práci (kurzarbeit). Pokud 

pracovníci společnosti pracují na kratší dobu, není dovoleno je propustit. 

 



 V první fázi implementace „Budoucnosti zkrácené práce“, která trvá nejméně šest 

měsíců, budou vánoční a prázdninové bonusy rozděleny do dvanácti částí a připočteny 

k měsíčnímu příjmu. Tímto způsobem se zvýší příspěvek na zkrácenou práci a současně 

se sníží zbytkové náklady zaměstnavatelů. 

 Po šesti měsících může společnost přijmout druhou fázi – firemní/podnikovou dohodou: 

zkrácení pracovní doby s částečnou kompenzací snížené mzdy (vzhledem k 

odpracovaným hodinám). Pracovní týden lze zkrátit z 35 na 28 hodin až po dvanáct 

měsíců. Granty v případě zkrácené pracovní doby jsou následující: 

50% se snížením na 31 h / týden 

75% se snížením na 30 h / týden 

100% se snížením na 29 h / týden 

150% se snížením na 28 h / týden 

průměrné mzdy za hodinu týdně. 

 

 Snížení až na 28 hodin je vymahatelné, ale pouze u rozhodčího výboru. 

 

 Další zkrácení na 26 hodin je možné pouze dobrovolnou dohodou (nevymahatelnou) 

na úrovni společnosti. 

Kompenzace je následující: 

175% se snížením na 27 h / týden 

200% se snížením na 26 h / týden 

průměrné mzdy za hodinu. 

 

Pokud společnost přijala kolektivní smlouvu „Budoucnost v práci“, nelze propustit 

zaměstnance se statutární zkrácenou pracovní dobou (první fáze) nebo zkrácenou 

pracovní dobou (druhá fáze)! 

Kolektivní smlouva „Budoucnost v práci“ - platná od 19. března 2020 - může být poprvé 

zrušena jednoměsíční výpovědní lhůtou k 31. prosinci 2020. 

 

2) Solidární smlouva 2020 
 

„Solidární smlouva 2020“ rozšiřuje ustanovení kolektivní smlouvy „Budoucnost v práci 2020“: 
 

Snížení sociálních potíží způsobených zkrácenou prací 

Aby se snížily sociální potíže, zejména v případě zkrácené práce, je v každé společnosti zřízen 

fond solidarity. Částka zaplacená do tohoto fondu se počítá z počtu zaměstnanců ve společnosti 

vynásobených 350 EUR. Konkrétní způsoby platby jsou upraveny podnikovou dohodou. 

Nevyužité zdroje Fondu solidarity budou rozděleny ve stejných podílech mezi pracovníky ve 

společnosti k 1. prosinci 2020. Pokud však má společnost na konci roku 2020 ztrátu nebo 

likviditu, je k dispozici možnost diferenciace. 

 

Obě opatření - přidejte dvanáct podílů vánočních a prázdninových bonusů k měsíčnímu příjmu 

(KS Budoucnost v práci 2020) a fond solidarity (Solidární smlouva 2020) pomáhají zajistit 

čistou mzdu pracovníků přibližně na 80 %. 

 

Zvláštní volno na péči o děti 

V případě, že se z důvodu corona pandemie uzavřou střediska péče o děti a školy, mohou rodiče 

dětí do 12 let využít 8 dnů volna místo dodatečné mzdy. V kolektivní smlouvě 2018 pro 

kovoprůmysl a elektrotechnický průmyslu je uveden věk dítěte 8 let. 



V roce 2020 navíc pracovníci dostanou na péči o děti až pět dní volna navíc, aniž by je 

odpočítali z nároku na dovolenou. Tyto dny jsou také plně placeny. 
 

Znovu obnovení mzdové dohody 

Dohoda o mzdách pro kovoprůmysl a elektrotechnický průmysl v Severním Porýní-Vestfálsku 

ze dne 14. února 2018, která byla zrušena komisí pro kolektivní vyjednávání IG Metall v 

Severním Porýní-Vestfálsku ke dni 20. února 2020, je znovu obnovena, proto zůstává po 31. 

březnu 2020 nezměněna. Tuto mzdovou dohodu lze zrušit s výpovědní lhůtou jednoho měsíce 

nejdříve 31. prosince 2020. 

 

Po ukončení pandemie bude IG Metall a Asociace zaměstnavatelů pokračovat v kolektivním 

vyjednávání o otázkách nastolených v kampani kolektivního vyjednávání 2020, zejména o 

otázce, jak mohou společnosti řešit výzvy transformace. Všechna ustanovení Solidární smlouvy 

2020 vstoupí v platnost okamžitě. Smlouvu lze zrušit s výpovědní lhůtou jednoho měsíce až 

31. prosince 2020. 
 

 

26. března 2020 

Uwe Fink 

IG Metall 

Oddělení pro kolektivní vyjednávání 

 

 


