
Vážené kolegyně a kolegové 
 
Současná doba je pro nás všechny nová, zneklidňující a nejistá i z pohledu budoucnosti. Stavebnictví 
je oborem, který relativně není COVID-19 tolik postiženo – co se výkonu práce týká. Je ale nutné 
vnímat rozdíl projektantem a zhotovitelem stavby i subdodavatelem. Projektant má větší možnost 
uzavřít se do karantény oproti zhotoviteli stavby. Veškerá opatření přijímaná Vládou České republiky 
chápu jako opatření vedoucí k zachování funkčnosti zdravotnického systému, který by se náporem 
nemocných v jeden čas mohl zhroutit a dále k zachování zdraví obyvatel. Všechny ohrožuje riziko 
nedostatku financí. Výrazně méně se myslí na průmysl a zejména na řešení dostatku pracovních sil ze 
zahraničí. 
 
Můžeme pouze doporučit, jak se chovat – tedy dodržovat veškerá hygienická nařízení, dodržovat 
požadavky na neshromažďovat se. Čím vice k sobě budeme přísní tím dříve lze předpokládat návrat 
naší společnosti k normálnějšímu stavu.  
 
Z pohledu jednotlivce, ale i z pohledu celku, je ale důležitý nejen proces zdraví, ale i zachování 
ekonomiky. Proto někteří členové začínají komunikovat se zástupci státní správy, aby byl vyjasněny 
podmínky fungování stavebních úřadů, městských a obecních úřadů. Smluvně je nutno řešit 
bezkontaktní předání dokumentace a další úkony. Z pohledu provádění staveb se s nimi snažíme 
komunikovat jednání, prohlídky, dozory a přejímky staveb pokud možno bezkontaktně. Chceme, aby 
náš obor fungoval, ale hlavně aby jej nepostihla krize, kterou pamatujeme z nedávno minulé doby.  
 
Prosím sdělte nám i své poznatky, možné podněty pro řešení současného stavu z pohledu profese. 
Mnoho z nás je osobou v zaměstnaneckém poměru. Komunikujte tedy prosím i se svými 
zaměstnavateli tak, aby i oni mohli mít relevantní informace a mohli jsme koordinovat společné 
kroky.  
 
Projektanti a dozory: 

- Za výkonem profese lze doposud cestovat, ale prosím využívejte především osobních vozů. 
- Dodržujte odstupy a především ochranné pomůcky při nezbytných jednáních a nezbytnou 

desinfekci kůže. 
- Jednání veďte pokud možno distanční za použití elektronických komunikací, v menším 

kolektivu a ve větších odstupech, zajistěte řádné větrání místností. 
- Snažte se vytvořit si svou sociální skupinu – tedy stýkejte se osobně jen s minimem lidí. Dojde 

tak k menšímu riziku ohrožení osob z Vašeho okolí. 
 
Stavbyvedoucí a zhotovitelé staveb: 

- Jste nejvíce ohroženou skupinou, musíte jednat s lidmi osobně. Jste při jednání s lidmi na 
stavbách ve velkém kontaktu, používejte v co největší míře ochranné pomůcky. Pokud je to 
možné možno distanční jednání za použití elektronických komunikací, v menším kolektivu a 
ve větších odstupech, zajistěte řádné větrání místností. 

- Pokuste se měnit organizaci práce - vytvořte uzavřené skupiny pracovníků – tzv. party – které 
nepřijdou do styku s ostatními. Zabrání se tak možnému šíření nákazy.  

- Při komunikaci s úřady při kontrolách preferujte distanční komunikaci  
 
Příklady možnosti distanční komunikace: 

- Současná doba poskytuje mnoho možností, využívejme je. 
- Skype – program zdarma umožňující jak psaní textů, tak i telefonáty. Sdílení obrazovek mezi 

uživateli umožní možnost diskuze skoro nad výkresem. Poskytuje i videohovory. Nutným 
vybavením je pouze počítač s mikrofonem, případně lze mít i v mobilním telefonu.  

- Hangouts – program zdarma pro omezenou skupinu, umožňující jak psaní textů, tak i 
videotelefonáty 



- Facebook skupinový videohovor, neumí sdílet obrazovku, ale na běžnou diskusi stačí. 
- Microsoft dočasně uvolnil bezplatně aplikaci TEAMS, článek s popisem na 

https://www.idnes.cz/technet/software/microsoft-teams-jsou-v-plne-verzi-docasne-zdarma-
radime-jak-na-ne.A200317_105031_software_nyv 

- Bezpečný přenos dokumentů je popsán v https://www.idnes.cz/technet/software/bezpecne-
sifrovane-odesilani-dokumentu-safety4transfer-je-zdarma.A200318_130713_software_nyv 

- Pro distanční jednání v rámci komory je připraven program BigBlueButton. 
 
Orgány veřejné moci mají nařízením omezené úřední hodiny na pondělí a středu v maximálním 
rozsahu 3 hodiny, stavební úřady však pouze po předchozí dohodě. Fungování stavebních úřadů by 
však nemělo být v zásadě omezeno a stav nouze by neměl mít dopad na plynutí správních lhůt. Ke 
komunikaci s pracovníky úřadů využijte v maximální míře telefonický a elektronický kontakt. Návštěvy 
bez předchozího objednání jsou spíše zbytečné. 
 
Na pracovištích zajistěte nezbytnou bezpečnost práce a pracovníků, je popsaná např.: 

• https://bozpforum.cz/2020/01/28/fakta-a-myty-o-ochrane-pred-
koronavirem/?fbclid=IwAR0WfaOElwEjyrsRFRFPCXptH_09D9jy9b7ulqAfhS1Gulb-
EwN53EdIBUY 

• https://bozpforum.cz/2020/03/19/stat-naridil-povinne-noseni-ochrannych-prostredku-
dychacich-cest-
ale/?fbclid=IwAR2NOBkPt0oFTRJIDnyMkE8z3ATFbym0Ot6eacY60mrKWLjCVhsRWVAuV4o 

 
Nezapomínejte na posílení psychické odolnosti, mohu doporučit: 

• https://danielakovarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747811 
• https://neviditelnypes.lidovky.cz/zabava/chtip-ohledne-covid-19-budte-

trpelivi.A200320_164348_p_zabava_wag 
 
Z hlediska pracovního práva byla publikována přednáška k dopadům souvisejícím s opatřeními na 
zaměstnavatele právě z pohledu pracovního práva https://www.epravo.cz/top/clanky/dopady-
koronaviru-na-zamestnavatele-pohledem-pracovniho-prava-nejcastejsi-aktualni-situace-na-
pracovisti-110871.html?utm_source=CZ&utm_campaign=e69937f940-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_993e2946f3-
e69937f940-186624185 
 
Advokáti se spojili v iniciativu https://pravovrousce.cz/, zde naleznete vzory smluv a dokumentů 
v návaznosti na současný stav. 
 
Snažíme se zajistit alespoň omezené vzdělávání webináři, budeme rádi, pokud nabídnete zajímavá 
témata i Vašim kolegům, nestyďte se. Můžete navrhnou i další odborníky, kteří umí připravit webinář 
na zajímavé téma. Odměna dle předpisů ČKAIT. Webinář je možno vysílat z domova nebo z jakékoliv 
kanceláře, je však nutno kvalitu připojení předem prověřit. 
 
Náměty na aktivity oblasti zasílejte se na známou adresu praha@ckait.cz.  
 
Kancelář oblasti Praha funguje v omezených podmínkách, ale funguje. 
 
V Praze 23. 3. 2020 
      Ing. Ladislav Bukovský 
      předseda výboru oblasti Praha ČKAIT 
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