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VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY  

NEJSME V CÍLI. VLÁDO, PŘIPRAV ZEMI NA ŽIVOT S COVIDEM A 

DALŠÍMI PANDEMIEMI 

Svaz průmyslu a dopravy ČR tímto vyzývá vládu České republiky, stávající a vlády budoucí, jakožto i všechny 
ústavní činitele, poslance a senátory, aby odložili předvolební, volební i povolební spory, názorové rozdíly a 
společně připravili naši zemi na nadcházející období, které bude velmi složité, neboť ta nejtěžší práce, po 
třech náročných covidových vlnách, nás všechny teprve čeká. 

Byla to obětavost lidí ve firmách, která zajistila, že podniky i přes obrovské nasazení stále fungovaly. Byly to 
právě naše firmy, které již při první vlně koronaviru přijaly na své vlastní náklady řadu zásadních opatření ve 
svých provozech na ochranu zaměstnanců a ekonomiky ČR jako celku. Jen díky tomu i při třetí vlně pandemie, 
která začala nabírat na síle koncem roku 2020 a opět cca na 3–4 měsíce, až do konce dubna 2021, doslova 
paralyzovala ČR, firmy a jejich pracoviště držely pozici nejbezpečnějšího místa v celé ČR. Přísně totiž 
dodržovaly protokoly, manuály hygienických opatření, režimová opatření a další. 

Výsledky našich několika průzkumů postupně jasně ukazovaly zásadní klesající tendenci nákazy ve 
firmách.  Poslední průzkum z dubna 2021 ukázal, že podíly pozitivních testů v podnicích klesly od začátku 
března do poloviny dubna z 0,77 procenta na 0,17 procenta. Svaz průmyslu a dopravy ČR také vydal ve 
spolupráci s firmami již třetí verzi Manuálu hygienických opatření ve firmách 3.0 ZDE. 

Aby veškeré nasazení, které naše firmy a lidé prokázali a nadále prokazují, nebylo zbytečné, potřebujeme od 
tebe, současná a budoucí vládo České republiky, a vážení členové Parlamentu ČR, následující kroky: 

1.         Dlouhodobou a transparentní strategii testování ve firmách a v celé společnosti pro případy, že by se 
opakovaly další pandemie. Potřebujeme jasnou, na datech založenou, strategii vlády ČR pro období 
alespoň 2 let, která detailně nastaví parametry pro testování a očkování ve firmách a v celé společnosti. 
Potřebujeme znát jasný plán, jak bude probíhat testování (antigenní, samotestování, PCR, 
sekvenování), jak bude probíhat úhrada nákladů firmám, kdy a za jakých podmínek budeme od 
povinného testování upouštět a kdy a jak bude případně opětovně zaváděno. Jak bude zajištěna právní 
jistota zaměstnanců a firem, s ohledem na povinné versus dobrovolné testování a ochranu dýchacích 
cest. Potřebujeme znát, jak budou nastaveny podmínky v případě dalších vln epidemií. Tato strategie 
je zásadní pro předvídatelnost a plánování ve firmách, pro bezproblémový chod provozů a pro právní 
jistotu zaměstnanců. 

2.         Využití praxe a příkladů zvládání epidemie ve firmách v dlouhodobé strategii vlády ČR. Vláda ČR musí 

respektovat výsledky a přístup firem. Praxe a přístup ve firmách v době koronaviru by měl být 
příkladem pro budoucí zvládání dalších vln, nebo budoucích infekčních či jiných ohrožení, která mohou 
přijít. 

https://www.spcr.cz/images/Hygienicka_opatreni_ve_firmach_3_0.pdf
https://www.spcr.cz/images/Hygienicka_opatreni_ve_firmach_3_0.pdf
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3.    Očkování proti onemocnění a následné přeočkování řešit aktivně ve spolupráci s firmami. Podpořit 

zřizování firemních očkovacích míst, uznávat pro účely bezinfekčnosti i očkování provedená v zahraničí 
(EU i třetí země), pokud se jedná o vakcíny registrované v EU. Tzn. nerozlišovat mezi českými a 
zahraničními zaměstnanci. Musíme zajistit plnou a bezproblémovou aplikaci EU Covid pasu pro všechny 
občany žijící v ČR, bez ohledu na státní příslušnost. Zejména plné zajištění, fungování a respektování 
všech základních svobod vnitřního trhu EU je pro ČR životně důležité. ČR je proexportně orientovaná 
ekonomika, není možné, aby vládní strategie, která stanoví podmínky bezinfekčnosti, byla použitelná 
pouze pro české zaměstnance a omezovala cizince, kteří jsou řádně a legálně zaměstnaní v ČR a kteří 
si zařídí očkování ve své zemi. V této souvislosti apelujeme na co nejrychlejší adaptaci Covid pasu. 

4.         Zajistit, aby mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví na základě platné legislativy 

odpovídala základním zásadám právního státu a obstála při soudních přezkumech. Je naprosto 
samozřejmé, že tak závažná situace, jako je šíření epidemií, která přímo ohrožuje životy a zdraví nás 
všech a představuje obrovskou zátěž pro zdravotní systém a pro zdraví a psychiku všech, vyžaduje 
zásah do příslušných práv. Nicméně i vzhledem k tíživé minulosti naší země musí jakékoli takové zásahy 
vykonávat moc veřejná omezeně, náležitě je odůvodnit a vysvětlit. 

5.         Je zároveň nezbytné zlepšit v ČR efektivnější a jasné rozdělení rolí a kompetencí v řízení celkového 

systému ochrany veřejného zdraví (systém řízení KHS, protichůdná komunikace jednotlivých členů 
vlády, expertů a dalších institucí) a zaměřit se cíleně zejména na celkovou edukaci všech institucí 
veřejné správy a obyvatelstva ČR v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. ČR potřebuje mít do 
budoucna jasně nastavené procesy a protokoly pro jakékoliv další obdobné epidemie a případné 
další vlny infekcí a mimořádné situace, aby využila v maximální možné míře veškerých prostředků 
digitalizace, automatizace a zkušeností z firem. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je připraven nadále aktivně pomáhat se všemi výše uvedenými kroky, abychom 
společně překonali všechny výzvy, které nám epidemie koronaviru připravila.  

 


