Vážený pane vicepremiére,
Vážený pane ministře,

Obracím se na Vás přímo i s ohledem na to, že jsme se dnes měli osobně setkat. Chápu a respektuji
rozhodnutí o zrušení osobního setkání a byl jsem s kolegou Čížkem velmi rád, že současně se zrušením
termínu jednání přišla nabídka na uskutečnění videorozhovoru. Bohužel do této chvíle nám nebyl
oznámen termín, kdy se uskuteční.
Všichni chápeme, že situace je dramatická. Nicméně musíme konstatovat, že stavebnictví představuje
cca 10% HDP a primárně zaměstnává cca 360 tis. osob. Ze všech úhlů pohledu chápeme i snahu Vlády
ČR o udržení ekonomiky v chodu. Nicméně okolnosti nás nutí k tomu, abychom s Vámi projednali dvě
zásadní otázky:
•

Pokračovat ve stavební produkci – pokud ano, tak nelze očekávat ze strany sektoru splnění
všech podmínek, kterými se vláda snaží ochránit zdraví občanů v této kritické době. Je tedy
nutné si vyspecifikovat podmínky, za kterých toho bude stavebnictví (minimálně výrobci
stavebních hmot a materiálů a stavební společnosti) schopné. Mimo jiné se jedná o usnesení
vlády č. 247 ze dne 18.3. 2020, kde „Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od
00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének“, kde část tohoto nařízení nelze splnit, protože
ochranné prostředky nejsou k dispozici a druhá část je v rozporu s BOZP.

•

Nepokračovat ve stavební produkci – což si nikdo z nás nepřeje. Nicméně reálně vnímáme
kritickou situaci v řadě oblastí v celé zemi. A k tomu přijde rozhodnutí o přerušení produkce
v tak zásadní oblasti pro chod české ekonomiky, jakou je strojírenská výroba – konkrétně
ŠKODA Auto a další - výroba automobilů, tak jsme nuceni rovněž tuto otázku položit.

Vážený pane vicepremiére, s ohledem na to, že se jedná o zásadní věc, rádi bychom Vás požádali o
termín videorozhovoru v čase co nejkratším, nejlépe ještě v tomto týdnu, dokud ještě máme šanci
situaci nějakým aktivním způsobem ovlivnit. Jen pro úplnost uvádím, že tato žádost vznikla na základě
jednání ve vedení Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Sdružení pro výstavbu silnic, za účasti
představitelů řady významných společností v oboru.

Děkuji za pochopení
S pozdravem

