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Vážený pane náměstku,
SOVAK ČR se od začátku rozvinutí mimořádné epidemiologické situace v ČR snaží samostatně (od 2. 3. 2020)
zprostředkovávat nejen pro své členy dostupné relevantní informace, aby se jednotlivým vodárenským provozům
dařilo zajišťovat bezproblémový a spolehlivý chod klíčové infrastruktury.
V této souvislosti se na Vás obracíme s dotazem, zda jsme z pohledu Bezpečnostní rady státu zařazeni jako jedna
z prioritních služeb např. v druhém sledu za zdravotnictvím, což má návaznost na řešení potenciálních krizových
stavů, které doufejme nenastanou. Jde nám konkrétně o to, zda se s vodárenstvím počítá při zajišťování různých
typů zdrojů (OP, dezinfekce, chemikálie, zaměstnanci, stroje, a další materiál)
Jako obzvláště kritický bod vnímáme naše zaměstnance a jejich případnou karanténu na klíčových pozicích.
Jednotlivé vodárenské společnosti dokázaly samostatně bez jakéhokoliv centrálního návodu, nebo doporučení
redukovat riziko (minimalizace výkonů, oddělené směny) v rozmezí 25 – 50% (ovšem většinou až od 13. resp. 16.
3. 2020.) Proto se zcela logicky domníváme, že bychom měli uvažovat o nějakém institutu “ karanténa na
pracovišti” pro případ, že na nějakém pracovišti dojde u konkrétního pracovníka k rozvinutí nemoci COVID-19.
Pokud takové krizové stavy v následujících týdnech nastanou, potřebujeme vědět, zda nám MZe pomůže, resp. nás
podpoří v rozhodnutích, která by mohla být v rozporu s obecnými pokyny (např. zákoník práce, BOZP, atd.). Důležité
z našeho pohledu také je, aby MZe jako centrální orgán státní správy předával případné pokyny plošně všem krajům
a ORP, aby se postupovalo jednotně. Nemáme totiž informace o tom, že by krizové štáby jednotlivých krajů sdílely
jednotlivá rozhodnutí.
Vaše odpověď bude klíčová pro naše rozhodování o tom, jak vodárenství v dané situaci řídit dál.
Děkujeme za pochopení i případnou koordinaci.
S pozdravem

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR a člen představenstva
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