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28. března 2020 

 

Otevřený dopis starosty městyse Všeruby k problematice „pendlerů“ 

 

Vážený pane premiére, 

Vážená vládo České republiky, 

 

chápu, že výjimečný stav nouze zakazuje a omezuje některé činnosti, ať už 

v souvislosti s omezením občanů týkající se jejich běžného života, tak omezení 

v souvislosti s výkonem některých povolání. Vaše rozhodnutí plně respektuji. Nejde si 

ale nepovšimnout některých Nařízení, která neplatí pro všechny stejně. Konkrétně 

mám na mysli problematiku týkající se pendlerů. 

Je velmi zarážející přístup k rozdělení pendlerů do skupin překračující hranice mezi 

ČR a Německem a Rakouskem a překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a 

Polskem. Když se podívám na mapu zobrazující data s výskytem potvrzených případů 

COVID-19 v ČR, tak je jasně vidět, že není důvod trestat pouze jednu skupinu občanů 

České republiky. 

Počty většiny statistik jsou nerelevantní, vždyť ve statistických ukazatelích SRN jsou 

zohledněny také počty nemocných přijatých z ostatních států EU. Nemůžeme tedy 

srovnávat jablka a hrušky. Když se podíváte na počet provedených testů za den 
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v jednotlivých zemích, tak například v SRN se jich dělá nesrovnatelně více než 

v ostatních okolních státech. 

Nákaza se přeci šíří jako virové onemocnění napříč celým světem, nehledě na to, jestli 

překračuje státní hranici s Polskem nebo SRN. 

Dokážete mi tedy vysvětlit, proč mají pendleři překračující hranice mezi ČR a 

Německem a Rakouskem být omezováni v „jiném režimu“?  

Nikde se v žádném statistickém ukazateli nedozvíme, kde přesně se ten potenciální 

„šiřitel“ nakazil. Je prostě tedy jednodušší paušalizovat? Ano, ale proč dvojím metrem.  

Vaším nařízením jste dali jasně najevo, že pendleři překračující hranice mezi ČR a 

Německem a Rakouskem už pro Vás nejsou občany České republiky. Možná v Praze 

na ně nahlížíte jinak, ale já s nimi tady žiji více jak 44 let a jsou to řádní občané našeho 

městyse, naší České republiky. Uvědomte si, že i oni se u nás narodili, vyrůstali, žijí, 

zakládají rodiny, vychovávají děti, starají se o rodiče, nakupují, jsou ekonomickým 

přínosem do státní pokladny… Pendleři jsou jen lidé, kteří využili příležitosti 

demokratického státu a výhody členství v EU. Pendleři a možnost práce v zahraničí 

významnou měrou přispívají k pozvednutí Česko-německého příhraničí. Proč by za to 

měli pykat? 

Kde je zohledněno naše členství v EU? Kde je zachována bezpečnost spočívající v 

jednotné obranné politice? Stabilní a vyvážené obchodní vztahy a zlepšení životních 

podmínek občanů byly přeci přijímány jako jedny z mnoha dalších výhod našeho 

členství v EU. Proč tedy vládní nařízení omezuje zlepšení životních podmínek našich 

občanů = pendlerů – občanů České republiky a naopak proč vládní nařízení 

neomezuje obchodní vztahy = mezinárodní kamionová doprava. Podpora 

ekonomického rozvoje v ČR je přeci závislá jak na jednom, tak na druhém. 

Chtěl bych apelovat na zmírnění podmínek pro všechny pendlery, aby měli možnost 

návratu na víkend za svými rodinami, samozřejmě za předpokladu dodržení přísné 

karantény, a opětovnému vycestování za prací. Pokud by měla zůstat zachována 

stávající opatření, chtěl bych apelovat na vyjednání záruky možnosti návratu do 

zaměstnání např. v podobě Kurzarbeit apod. Toto jednostranné rozhodnutí vlády totiž 

směruje k tomu, že většina pendlerů bude vyloučena ze společnosti, zůstanou doma, 

přijdou o výdělek a pravděpodobně i o práci bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.  

S koronavirem se dříve nebo později potká každý z nás. Nyní jde o to zachytit 

rozumným způsobem vlnu, která se blíží, nikoli zničit vše, na čem léta pracujeme. 

 

S pozdravem 

 

Václav Bernard 

starosta městyse Všeruby 
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