Záznam z videokonference členů správní rady Sdružení pro výstavbu silnic
konané dne 25. 3. 2020
Videokonference byla svolána jako náhradní řešení k informování členů správní rady, protože se
v důsledku opatření vlády ČR k epidemii způsobené koronavirem nemohlo konat v tomto termínu
zasedání správní rady.
Předseda Sdružení Petr Čížek přivítal účastníky. Poděkoval firmě HBH a jmenovitě Ing. Budíkovi za
technické umožnění jednání. Ocenil a poděkoval jednateli Sdružení Petrovi Svobodovi a jeho kolegyni
Radce Knottové, kteří mají velký podíl na zajišťování současné informační, organizační a koordinační
činnosti Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS).
Čížek poté informoval o situaci ve stavebnictví a proběhlých jednáních:
Protože bylo již v minulosti domluveno osobní setkání Nouzy a Čížka s ministrem Havlíčkem na den
18. 3. 2020 od 16.00 hodin, došlo k dohodě, že před tímto jednáním bude SVS a SPS koordinovat svoje
stanoviska k jednání. Mezitím vláda ČR vyhlásila stav nouze. Bylo svoláno formou videokonference
mimořádné předsednictvo SVS za účasti presidenta Nouzy na 18. 3. před jednáním s ministrem.
Jednání 18. 3. bylo poznamenáno tím, že president Nouza informoval o tom, že ministr Havlíček
schůzku zrušil a jako náhradu nabídl videokonferenci, ovšem bez bližší specifikace termínu. Dne
19. 3. 2020 se uskutečnilo další mimořádná jednání předsednictva SVS, opět i za účasti presidenta SPS
Nouzy. Na jednáních bylo diskutováno stanovisko jednotlivých stavebních firem. Je nedostatek
pracovníků – někteří jsou v karanténě, někteří se bojí chodit do práce, na stavbách nejsou zahraniční
dělníci. Snahou je nepropouštět zaměstnance. Byl diskutován dopad nařízení vlády 247, ze dne
18. 3. 2020, kterým 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.
Bylo dohodnuto, že president Nouza vyvine tlak na Ministerstvo dopravy s nutností jednání.
Následně byla Nouzovi nabídnuta videokonference bez ministra v náhradním termínu, který byl
stanoven na pondělí 23. 3. 2020 v 9.30. Videokonference se zúčastnili zástupci předsednictva Sdružení
(Petr Čížek, Michal Jurka, Petr Svoboda), zástupci SPS Jiří Nouza a Hana Nevřalová, GŘ ŘSD Radek
Mátl, GŘ SŽ Jiří Svoboda, ředitel ŘVC Lubomír Fojtů a náměstek MD Tomáš Čoček. MD potvrdilo
zájem, aby stavby běžely, a uvědomuje si ztížené podmínky ve výstavbě spojené se změnou
legislativy přijatou ve spojitosti s epidemií koronaviru a je připraveno jednat o časové i finanční
kompenzaci.
Ministr Havlíček dohodl s Nouzou termín náhradního jednání, které se uskutečnilo formou
videokonference dne 24. 3. od 16.00 hodin, dále se zúčastnili: GŘ ŘSD Radek Mátl, GŘ SŽ Jiří
Svoboda, ředitel ŘVC Lubomír Fojtů a náměstek MD Tomáš Čoček. Za SVS a SPS vystoupili Michal
Jurka a Roman Blažíček. Dále se zúčastnili Pavel Pilát, Radovan Hrnčíř, Petr Čížek a Jiří Nouza.
Z vystoupení ministra Havlíčka vyplynula snaha problematiku řešit, je zájem vlády, aby firmy pracovaly.
Má do vlády připraven návrh dotací mezd firem, které pracují a bezdůvodně nepřerušily práci.
Kurzarbeit nebude využíván plošně na celé stavebnictví. Není to podpora firem, ale podpora vyplácení
mezd, aby firmy nemusely propouštět. Dále zmínil, že vláda chce ještě více investovat do dopravní
infrastruktury. Oznámil, že již bylo rozhodnuto, že stávajících 106 mld. Kč, které jsou pro letošní rok
v SFDI bude navýšeno o 6,5 mld. Kč
Náš „mluvčí“ Jurka zdůraznil, že stavební firmy pracovat chtějí. Zaměstnanci ale nechápou, co se po
nich chce. Na jedné straně vláda žádá, aby se omezil pohyb ve veřejném prostoru, lidé se neshlukovali
a na druhé straně říkáme: dělejte na stavbách. Zmínil i některé další problémy: nutnost změn smluvních
podmínek (vyšší moc), jednoznačné negativní dopady na náklady staveb a lhůty realizací, stavebnictví
(360 tis. lidí) čeká na to, co vláda pro nás udělá. Ministr Havlíček přislíbil, že ve večerním vystoupeni
v televizi zmíní, co je to veřejný prostor, a vyzve stavební firmy, aby pracovaly, že se nejedná
o shlukování. To nezaznělo, připravuje se společné tiskové prohlášení SPS a MPO. Problematika
ubytování dělníků bude řešena výjimkou. Vyzval, abychom konkrétní požadavky nejen na ubytování,

ale třeba i na pracovníky a další posílali na MD náměstkovi Čočkovi. Ministr přislíbil, že ve vládě učiní
maximum pro to, aby byly výjimky povoleny.
Čížek zmínil dobrou spolupráci s náměstkem Čočkem, GŘ ŘSD Mátlem i některými dalšími „státními
úředníky“ a požádal ministra o nutnou politickou podporu i zaměstnanců investorských organizací, aby
nemuseli jednat alibisticky s obavou z následných kontrol a aby se tudíž atmosféra na stavbách
uklidnila.
GŘ Mátl seznámil s dosavadními kroky, omlouval, že správci staveb jsou zatím opatrní, ale že postupně
dostanou instrukce. Připravuje materiály k úpravám obchodních podmínek, ke kompenzacím firmám,
které pracují, a vyzval, abychom mu předali případné konkrétní poznatky ze staveb, na kterých se
vyskytují problémy (z koronaviru – ne nějaké dlouhodobé).
Hrnčíř ministra seznámil se situací u projektantů, s tím, že musí investovat a jejich práce je
komplikovanější při projektování i při jednání s úřady a zpomaluje se. Ministr potvrdil, že se projektování
nemůže zastavit, právě naopak, a že se snaží o rychlejší projednání změn zákona č. 416, s cílem využít
„polský model“.
Po další diskusi poděkoval president Nouza za dobrou a věcnou atmosféru, ministr jeho slova potvrdil,
vyjádřil radost, že neslyšel jenom vzlyky jako na průmyslu a nabídl další setkání za týden ve stejném
formátu.
Další jednání se zástupci investorských organizací se uskuteční dne 26. 3. 2020 od 14.30 a Petr Čížek
doporučuje rozšířit účast o Petra Laušmana, Martina Borovku, Pavla Piláta a Radovana Hrnčíře. Na
tomto jednání budou také diskutovány změny obchodních podmínek, metodika připravená k úpravě OP
bude předjednána právníky dne 25. 3. 2020 od 16.00 hodin.
Petr Svoboda doplnil, že návrh metodiky k OP k řešení práce za ztížených podmínek zpracovaný
JUDr. Klee byl projednán právníky členských organizací, odpoledne bude návrh diskutován s MD
a investorskými organizacemi. V návrhu se neřeší koronavirus jako vyšší moc, ale s ohledem na vládou
přijatá zákonná opatření, řeší problematiku cestou dopadu legislativních změn. Bude možné řešit claimy
na čas i náklady.

V rámci diskuse bylo řečeno:
Hrnčíř – projektová příprava je zpomalená v důsledku home office
Potůček – malá snaha upravovat smlouvy ze strany zadavatele
Vlček – potvrdil zpomalení projekčních prací
Laušman – zatím ze strany státu opatření pouze přislíbena
M. Svoboda – příležitost k digitalizaci
Tutka – zmínil režim na hranicích, PČ reagoval informací od ministra Havlíčka, že v případě
požadavku na výjimky na zaměstnance lze uplatňovat na MD
Fučík – všechny kamenolomy v provozu, PČ doplnil, že ale kamenolomy EUROVIA jsou zavřené
Čuda – koronavir by měl být posuzován jako vyšší moc

Další videokonference se uskuteční za týden, ve středu 1. 4. 2020 v 15.00 hodin.

V Praze dne 26. 3. 2020
Zpracovala: Radka Knottová
Doplnil a schválil: Petr Svoboda a Petr Čížek

