Výzva Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Svazu podnikatelů ve
stavebnictví České republiky vláde Slovenskej republiky a vláde Českej republiky
ohľadom cezhraničných pracovníkov na stavbách
Vážení páni premiéri, vážené panie ministerky, vážení páni ministri.
Obraciame sa na Vás ako zástupcovia stavebných podnikateľov v Slovenskej a Českej
republike. Naši členovia i v súčasnej neľahkej dobe realizujú stavby, ktoré sú vo verejnom
záujme a to za sťažených podmienok a s mimoriadnym úsilím. Stavbári musia každý deň
čeliť náročným situáciám, aby udržali v chode stavby dopravnej, vodnej a energetickej
infraštruktúry a ďalšie stavby strategického významu pre obidva štáty.
Tím, že staviame, podporujeme úsilie obidvoch vlád o zachovanie bazálnej
ekonomiky v obidvoch štátoch vrátane zamestnanosti. Pri našej práci zároveň dbáme
na dodržiavanie doporučených opatrení k minimalizácii zdravotných rizík.
Pre ďalšie pokračovanie stavieb je z našej strany aktuálne kľúčové, aby stavebné
spoločnosti mali prístup k cezhraničným pracovníkom nachádzajúcich sa na území
susedného štátu. Český a slovenský stavebný trh je po mnoho rokov veľmi úzko
prepojený a počíta so vzájomným zdieľaním kapacít. Je obvyklé, že konkrétne
špecializované strediská a zdroje vybudovala stavebná spoločnosť na území jedného
štátu s tým, že je bude využívať v druhom štáte. Bez možnosti takéhoto zdieľania je naša
snaha o neprerušený priebeh stavebných prác naďalej neudržateľná.
Preto Vás naliehavo žiadame o nasledujúce:
-

Umožnenie vstupu pracovníkov v stavebníctve na územie obidvoch štátov tak, aby
prípadná karanténa bola nariadená vždy iba v jednom štáte.

-

U strategických

stavieb

dopravnej,

vodnej

a energetickej

infraštruktúry

a prípadne ďalších strategických stavieb, kde sú potrební veľmi špecifickí
odborníci, umožniť vstup a vycestovanie pracovníkov i bez povinnej karantény,

s tým že sa zamestnávateľ zaviaže zabezpečiť u týchto pracovníkov dodržiavanie
sprísnených podmienok pre voľný pohyb i mimo pracoviska.
Uvedený režim je možné nastaviť iba pri spolupráci oboch vlád. Preto si dovoľujeme
apelovať na koordináciu vyššie uvedených požiadaviek na medzivládnej úrovni tak, aby
úsilie jedného zo štátov nebolo zmarené nekompatibilným opatrením druhého štátu.
V rámci nastavovania vyššie uvedených podmienok sme pripravení poskytnúť všetku
našu odbornú súčinnosť s cieľom zabezpečiť, aby stavebné spoločnosti mohli aj naďalej
pokračovať v činnosti.

S pozdravom
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