Záznam z 2. videokonference členů správní rady Sdružení pro výstavbu silnic
konané dne 1. 4. 2020

Předseda Sdružení Petr Čížek přivítal účastníky a v souladu s předem zaslaným harmonogramem
informoval o proběhlých jednáních od minulé videokonference, která se uskutečnila před týdnem:
Dne 26. 3. v 12.00 se uskutečnilo jednání předsednictva Sdružení za účasti prezidenta SPS Jiřího
Nouzy, jako příprava pro jednání s MD, které bylo svoláno na tentýž den odpoledne. Hlavním tématem
jednání předsednictva byl postoj ke změně obchodních podmínek, a jak přimět investory, aby
akceptovali ztížení podmínek ve stavebnictví. Hlavními problémy jsou nedostatek pracovníků (odchod
zahraničních pracovníků, problematika pendlerů) a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících.
Odpoledního jednání se zúčastnili náměstek Čoček a ředitelé investorských organizací (GŘ ŘSD Mátl,
GŘ SŽ Svoboda, ředitel ŘVC Fojtů). Tomáš Čoček informovoval, že koeficient pro dodatečnou platbu
paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky bude určen znaleckým posudkem. V této souvislosti
vyšla dne 30. 3. dvě usnesení vlády, a to č. 338 k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19
na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související a č. 337 ke zmírnění dopadů
pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury. SVS a SPS ustanovilo pracovní
tým pod vedením Petra Svobody složený z právníků členských organizací k připomínkování materiálů
tvořených na MD.
Další videokonference předsednictva Sdružení za účasti prezidenta SPS Jiřího Nouzy se konala
v pondělí 30. 3. Došlo ke shodě účastníků, že je rozpor mezi tím, co říká doporučení vlády a tím, jak
vypadá život na stavbách (nedostatek ochranných pomůcek, nesmí být víc než dva lidé pohromadě,
rozestupy dva metry ad.). Je třeba od Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu jasné
sdělení, zda ve stavbách pokračovat a za jakých podmínek – zda se vládní nařízení stavebnictví netýká
a může se stavět dál, anebo týká, ale pak nelze tato nařízení dodržet a stavba musí být přerušena a
nastoupí kurzarbeit. Tým BOZP byl pověřen sepsat problémy, se kterými se firmy na stavbách potýkají,
tento materiál byl ve středu v poledne finalizován. SPS tento materiál předloží přímo ministrovi
Havlíčkovi na jednání, které je plánováno na čtvrtek 2. 4. 2020.
Na videokonferenci předsednictva Sdružení za účasti prezidenta SPS Jiřího Nouzy v pondělí 1. 4.
informoval Petr Svoboda předsednictvo o výsledcích jednání pracovního týmu k obchodním
podmínkám. Bylo zpracováno stanovisko, ve kterém jsou uvedeny hlavní nedořešené záležitosti, a které
bude projednáváno 2. 4. s náměstkem Čočkem a řediteli investorských organizací. Některé záležitosti
byly upraveny k relativní spokojenosti zhotovitelů. Nelze však schválit Metodické doporučení k řešení
následku pandemie koronaviru bez kvantifikace koeficientu určeným znaleckým posudkem na
dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace. Trváme na skutečnosti,
aby se paušální kompenzace vztahovala na všechny stavební zakázky realizované v období nouzového
stavu a v době po jeho skončení odpovídající („období pro zotavení“) bez ohledu na dobu trvání prací a
jejich rozsah. Nesouhlasíme s návrhem, aby v případě, kdy se využije paušální kompenzace, nemohly
být uplatňovány i další claimy (může nastat řada těžko predikovatelných okolností, např. onemocnění
COVID-19 na některých ze staveb po využití paušální kompenzace, nebo změna technologie
způsobená nemožností zajistit dodávku při využití paušální kompenzace apod.). Dále požadujeme
dořešení metodik ohledně nároků na dodatečnou platbu po skončení nouzového stavu a recovery time.
Metodika je koncipována jen pro nouzový stav, který může v poměrně dohledné době skončit. MZ ale
vydává opatření, která mají stejný dopad. Na ty by se metodika nevztahovala, což by byl obrovský
problém. Problematika TDI by měla být řešena v obdobném režimu jako stavební práce. Práce
konzultantů Správce stavby jsou prováděny za stejně ztížených podmínek, jako práce zhotovitelů.
Dne 1. 4. se konala také videokonference představenstva SPS, kde se diskutovala otázka kolektivní
smlouvy, je požadavek na nárůst mezd o 8 %, bude s odbory dále jednáno, v současné době by mohl
být nárůst mezd vnímán veřejností negativně.

Petr Svoboda seznámil s možnostmi konání jednání týmů Sdružení, po domluvě s vedoucím a
tajemníkem týmu bude jednání realizované prostřednictvím videokonference na platformě MS Teams,
které zajistí Sdružení nebo bude jednání odloženo.
Petr Svoboda informoval, že budou zrušeny akce ROAD FEST 2020, které se měly konat v červnu, tj.
akce v Liberci a ve Zlíně. O tom, zda se bude konat akce v září v Plzni, bude rozhodnuto na konci
května. V rámci kampaně „Work zone safety“ obdrželo Sdružení nabídku od agentury BeefBrothers na
spot a návrh mediaplánu + vysílacích časů, spot bude natočen později.
Školení STEPS 12 a Silniční akademie bylo dokončeny, s realizací konference Podkladní vrstvy a
podloží vozovek v listopadu 2020 se počítá.
V rámci diskuse bylo konstatováno, že je možné, že po velikonocích se ještě sníží kapacita zahraničních
pracovníků. Dále byla poznamenána problematika nastavování delších splatností za dodávku materiálu,
k tomu zatím není důvod.

Další videokonference se uskuteční za týden, ve středu 8. 4. 2020 v 15.00 hodin.

V Praze dne 2. 4. 2020
Zpracovala: Radka Knottová
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