Návrhy, které jako svazy stavbařů považujeme za důležité vyřešit:
Zajištění stravování na stavbách
Je pro nás obtížné zajistit zaměstnancům stravování na staveništi. Obvykle musíme přistoupit k tomu,
že zaměstnanci obědvají ve stavebních buňkách společně v malém prostoru.
Považovali bychom za bezpečnější a efektivnější, pokud by zaměstnanci mohli využít prostor
v restauracích, a to pouze za účelem zajištění stravování při výkonu jejich práce.
Navrhujeme tedy úpravu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020 č.
13361/2020, bodu 2 a to doplněním následující věty:
„Tento zákaz se nevztahuje na poskytnutí stravovací služby osobám za účelem zajištění stravování při
výkonu povolání, podnikatelské nebo obdobné činnosti.“.
Zahraniční pracovníci - Pendleři
Za účelem zajištění dostatečných kapacit pracovníků potřebujeme využít možnost zaměstnávání osob
ze Slovenska a Polska. Náš trh byl zejména se slovenským a polským trhem velmi úzce propojen a
firmy spoléhaly na dělnické, ale i velmi specializovaní kapacity, které budovaly právě na Slovensku a v
Polsku.
Navrhujeme tedy, aby současný režim platící pro pendlery z Rakouska a Německa (viz níže) platil pro
náš sektor i ve vztahu k Polsku a Slovensku.
Současný režim platný od 26. 3. pro Německo a Rakousko
https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx
C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem
Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:
Ba) osoby pendlující z území ČR
Bb) osoby pendlující na území ČR
Pro obě skupiny nově platí, že
• musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn.
neplatí podmínka četnosti překračování),
• nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této
cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100
km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
• nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické
podobě.
• Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere
zřetel).
Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že
• mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře
a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.
Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že
• po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního
cyklu.
• Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost
karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi
turnusy.

