
 
TURECKO – situace s ohledem na COVID-19 

RADA ŘEDITELŮ TÜRK METAL: 
"Během těchto těžkých časů, po sérii schůzek se zaměstnavateli, při 
zvážení ochrany zdravotních podmínek, jsme dosáhli dohody o ochraně 
zaměstnanosti, práv, svobod a ekonomických podmínek našich členů“ 

 
Na základě dohody byly do prohlášení Türk Metal zahrnuty následující 
stanoviska: 
"Bohužel od prosince do dneška se corona virus ohrožující náš svět začal také projevovat v naší 
zemi. Počet postižených občanů, kteří v důsledku viru přišli o život, se každým dnem zvyšuje. 
Všichni naši lidé a naši členové mají strach o sebe a své blízké. Všichni naši členové a jejich 
rodiny, na které jsme hrdí, jsou pro nás velmi cenní. Proto důrazně žádáme naše členy, aby byli 
v tomto procesu velmi opatrní a chránili se tím, že budou dodržovat výzvy vědců. 
 
V souladu se zkušenostmi, zejména s Ford Otosan AŞ, který zastavil výrobu minulý týden, 
některá z našich pracovišť snížila svou výrobu, někteří stanovili datum zastavení výroby a jiní 
snížili počet zaměstnanců (bez propouštění) snížením počtu směn. Zbývá jen velmi málo 
pracovišť, která se rozhodla pokračovat ve výrobě. 
 
Někteří z našich členů jsou ohroženi v továrnách, které pokračují ve výrobě, protože na svých 
pracovištích pracují společně a v těsné blízkosti. V důsledku této situace se náš předseda, pan 
Pevrul Kavlak, v posledních několika dnech setkal s našimi zaměstnavateli a navázal nezbytné 
kontakty, aby dospěli ke společnému bodu. Po zasedáních byla přijata řada rozhodnutí. V 
souladu s těmito přijatými rozhodnutími; 
 

1. V tomto tvrdém procesu, ve kterém žijeme, zaměstnavatelé za žádných okolností 
nepropustí zaměstnance, s výjimkou těch, kteří chtějí odejít dobrovolně. 
 

2. Ve společnostech, které nebudou žádat o zkrácení pracovní doby (podle tureckého 
pracovního práva); v případě nutnosti zastavení výroby z důvodu kolísání výrobních 
plánů bude za každý 1 den placené roční dovolené poskytnut 1 den placeného volna, v 
případě potřeby bude tato implementace jeden-ku-jednomu pokračovat. V tomto 
jednoměsíčním období začínajícím 23.03.22020 e zaměstnancům garantováno, že 
nedojde k žádným srážkám ze mzdy. 
 
Například, pokud tato situace potrvá měsíc, dostanou naši členové celou svou měsíční 
mzdu, ale má se za to, že využili 12 pracovních dnů během tohoto měsíce ze své roční 
dovolené. 
 

3. Ve společnostech, kde aplikují kratší pracovní dobu, vyplácí zaměstnavatelé našim 
členům kromě příspěvku za zkrácenou pracovní dobu také bonusy a podporu na 
vytápění. Tyto společnosti garantují 1 den placeného volna za každý 1 den placené 
dovolené, v případě potřeby, v období, po které bude akceptováno aplikování zkrácené 
pracovní doby. 
Naši členové, kteří nebudou aktivně pracovat na pracovišti, tak dostanou 89 procent své 
čisté mzdy. 



4. Pro dny placené dovolené, v době mimo pracovní dobu, po 24.04.22020 je možná 
následná kompenzační práce a vyrovnání; ne-pracovní sobota navíc může být 
předmětem kompenzačních prací. 
 

5. Zaměstnavatel přijme veškerá opatření proti riziku coronaviru na pracovištích, kde 
výroba pokračuje. Během výroby bude „sociální vzdálenost“ mezi našimi členy alespoň 
jeden metr. Teplota našich členů bude zkontrolována, když nasednou do služebního 
vozidla, a ti, kteří nesou riziko, převeze zaměstnavatel do zdravotnických zařízení. Mezi 
našimi členy v obslužných vozidlech a jídelnách bude vzdálenost nejméně jeden metr. 
Zaměstnavatelé budou všem našim členům poskytovat osobní ochranné prostředky 
(masku, rukavice, dezinfekční prostředky atd.), dezinfekce bude provedena v 
nezbytných oblastech a toto vybavení bude v přiměřené době obnoveno. 
 

6. Pokud se to vše neučiní a na pracovišti vznikne riziko coronaviru, bude přijat článek 13 
zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V souladu s článkem naši členové 
uplatní „právo zdržet se práce“ a zastaví výrobu. 
 

Ve všech regionech, v našich pobočkách, prezidenti poboček, úsekoví důvěrníci na pracovištích 
v tomto procesu využijí svých povinností a budou kontrolovat, zda jsou na pracovištích 
dodržována pravidla zdraví a bezpečnosti pracovníků, a přijdou s řešením požadavků a stížností 
našich členů. 

Je skutečností, že jako národ prožíváme velmi těžké dny. Kromě zaznamenaných úmrtí, tato 
situace vážně ovlivní světovou ekonomiku a vážné problémy budou bohužel existovat i v 
pracovním životě. Jako odbory však nepřestaneme pracovat ve dne v noci, abychom chránili 
naše členy a chránili jejich práva. Jako rodina Türk Metal uděláme cokoli, abychom se zotavili 
z této velké epidemie s minimálním poškozením. 

Tyto dny uplynou. Přejeme všem našim lidem a členům pevné zdraví.  

S pozdravem." 

TISKOVÁ KANCELÁŘ TÜRK METAL  


