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RM pro Jižní a Západní Čechy Stanislav AUGUSTIN

JAK TO VIDÍM JÁ
Naše redakční putování křížem krážem po celé republice za regionálními manažery „přezimuje“ letos na přelomu let 2008 a 2009 v Jižních a Západních Čechách
u regionálního manažera Stanislava Augustina v Českých Budějovicích a tady
je jeho zpověď:

Podnikové kolektivní vyjedná- budoucnost nás všech zaměstnanců je vevání.
lice důležité spolupracovat s vyjednávacím
V současné době se nacházíme v situaci,
kdy se rozbíhají nebo jsou již naplno zahájeny přípravné práce pro kolektivní vyjednávání. Máme za sebou školení funkcionářů ZO, které nám dalo plno nových
a zpřesňujících informací o nové nebo připravované legislativě. Součástí školení
bylo i vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (PKS), na kterém se podíleli
specialisté našeho svazu. K přípravě tak
důležitého a zásadního dokumentu, jakým
je bezesporu KS, je nutné konzultovat jednotlivé zásadní změny s regionálním manažerem, popřípadě jiným zaměstnancem
našeho OS. Aby nedocházelo k patovým situacím pro obě strany v důsledku nešťastně
zformulovaných vět a k následným sporům
z hlediska výkladu, zjišťuji v současné
době, jak velký význam má dobře postavená KS v pracovně-právním světle. Pro

týmem v každé společnosti.

Má práce.
Než jsem nastoupil do funkce regionálního manažera, pracoval jsem devět let
v nejmenované firmě jako dělník ve výrobě,
následně pak na expedici jako řidič vysokozdvižného vozíku a skladník. Současně
jsem několik let působil jako předseda
VZO. Snažil jsem se vždy jednat a spolupracovat podle svého nejlepšího uvážení. Ve
funkci regionálního manažera nepůsobím
dlouho, avšak za půl roku jsem musel nastudovat a hlavně vstřebat mnoho informací velice důležitých pro mou práci i pro
osobní život. Práce regionálního manažera
nekončí zaklapnutím počítače a zavřením
kanceláře. Pokračuje samostudiem, prací
doma a hlavně řešením konkrétních problémů, na kterých získávám ty nejcennější

zkušenosti.
A mnohokrát se
svou prací usínám
a rovněž se i probouzím. V době
legislativních
změn, které naši
zákonodárci připravují, musíme
být v pohotovosti
i my - odboroví
funkcionáři, a neStanislav AUGUSTIN podcenit žádnou
formulaci. V případě, že se nějaká část zákona formulačně
odbude, může to mít v denní praxi dalekosáhlé následky. Dost mne mrzí, že za špatně
odvedenou zákonodárnou práci vysoce
postavených a špičkově placených politiků
nakonec nikdo nenese odpovědnost.

Problémy ZO
V současné době se snažím pomáhat při
řešení různých problémů ZO nebo jejich
konkrétních členů či představitelů. Nestačí
už jen znát zákoník práce a umět v něm hledat i správně ho používat, ale ke své práci
potřebuji i informace z občanského zákoníku, insolvenčního zákona a dalších platných zákonů. Velice důležité jsou členské
schůze, na kterých se především volí,
schvaluje a pověřuje. Schválené dokumenty opravňující jednat, rozhodovat a nakládat se svěřenými prostředky i majetkem
jsou nezbytné pro správné fungování každé
organizace či společnosti. Informace, které
jsou na pravidelných členských schůzích
poskytovány, zabraňují šíření různých
smyšlenek a přivádějí věci na pravou míru .

Jaký mám názor na reformu
a hospodaření?
Je jasné, že všechny překonané „pravdy“
je třeba neustále prověřovat, zda se již nestávají brzdou. Než se však nové reformy
začnou uplatňovat v praxi, je třeba zjistit,
komu vlastně slouží, zda bohatým, anebo
sociálně slabším, zda reformy nejsou přímou cestou zpět do 19. století. Jak přijala
naše společnost prosazované vládní reformy ve zdravotnictví, sociální politice, ale
i ekonomice u příležitosti nedávných voleb
do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu PČR, netřeba komentovat.
-red-

Ze společného zasedání Předsednictev OS a OZ Stavba ČR a SR ve Vysokých Tatrách
(viz článek na straně 3)

Radostné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví
do nového roku 2009 přejí
OS Stavba ČR
a redakce Stavebníka.

DOHODY EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
Sociální dialog - jednání a konzultace sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů
a odborů jakožto zástupců zaměstnanců - je jedním z charakteristických rysů
evropského sociálního modelu. Sociální dialog se vede na národní i nadnárodní
úrovni, ale též na podnikové i odvětvové. Tento bipartitní dialog je základním
prvkem pro udržení sociálního smíru ve státě, proto by každá rozumná vláda
měla sociální dialog podporovat. Vždyt‘ je všeobecně známé, že slušný zaměstnanec potřebuje slušného zaměstnavatele a naopak. Pokud se dohodnou oba
sociální partneři na řešení problémů přijatelných pro obě strany, je to vždy ku
prospěchu věci. Úkolem vlády (resp.státu s jeho mechanismy) je „pouze“ vytvářet optimální podmínky - stanovením nezbytného legislativního rámce k fungování ekonomiky jako takové.
Proč tento obecný úvod? Právě v tomto období se totiž v našem státě rozhoduje, zda bude
zachován stát sociální s koordinovaně tržní
ekonomikou, nebo zda se uplatní odlišný model neoliberálního státu. V prvním případě
se jedná o sociálně tržní systém, který samozřejmě nemůže být neměnný a je nutné jej přizpůsobit současným stále se měnícím podmínkám vývoje v Evropě a ve světě. Sociální dialog
tak napomáhá zachování základních principů
sociálního státu. V případě druhého modelu, liberálně tržního, se jedná o „volnou ruku trhu“
se všemi důsledky podle zásady „silnější vítězí“,
a to bez ohledu na reálné ekonomicko politické
důsledky.
Evropskými sociálními partnery na nadodvětvové úrovni jsou za zaměstnance Evropská odborová konfederace ( EOK ), jejímž členem je za ČR Českomoravská konfederace
odborových svazů. Za stranu zaměstnavatelů BUSINESEUROPE - jejímž členem je za
ČR Svaz průmyslu a dopravy, Evropská asociace řemesel a malých i středních podniků
(UEAMPE), jejímiž členy za ČR jsou Asociace
malých a středních podniků a Sdružení podnikatelů ČR, dále Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP).
Tito evropští sociální partneři dosud
uzavřeli tři autonomní dohody: 1. Rámcovou dohodu o práci na dálku - z r. 2002; 2.
Rámcovou dohodu o stresu spojeném
s prací z roku 2004; 3. Autonomní rámcovou dohodu o obtěžování a násilí na pracovišti - z r.2007.
Ad 1) Podstatou této dohody je zakotvení
základní zásady, že zaměstnanec na dálku požívá stejných práv garantovaných příslušnou
národní legislativou a kolektivními smlouvami
jako srovnatelný zaměstnanec pracující v prostorách zaměstnavatele, současně však bere
v úvahu zvláštnosti práce na dálku. Tato práce
je takovou formou organizace práce, kdy závislá práce, která by mohla být vykonávána
v prostorách zaměstnavatele, je prováděna
mimo tyto prostory. Ze strany zaměstnance se
musí jednat o práci dobrovolnou, tedy vše musí
být na smluvním základě. Tato dohoda je do
českého právního řádu implementována
v § 317 zákoníku práce, a to na základě společného návrhu sociálních partnerů v legislativním procesu při přípravě ZP.
Ad 2) V dohodě se konstatuje, že stres může
postihnout kteréhokoliv zaměstnance na kterémkoliv pracovišti, bez ohledu na velikost
firmy, oblast činnosti či zastávanou pracovní
pozici. Dohoda poskytuje zaměstnavatelům
a zaměstnancům rámec pro identifikaci, prevenci a zvládání problémů stresu spojeného
s prací. Dohoda obsahuje i definici stresu při
práci. Je to stav, který je doprovázen fyzickými,
psychickými či sociálními potížemi nebo dysfunkcemi, a který je výsledkem toho, že se zaměstnanec necítí schopen vyrovnat se s požadavky či očekáváními do něj vkládanými. Tato
dohoda je do českého právního řádu imple-
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mentována v § 102, zejména odst. 1 až 4 ZP, neboť problematika stresu při práci bezprostředně souvisí s prevencí rizik v rámci
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Ad 3) V této dohodě sociální partneři jasně
deklarují, že obtěžování a násilí na pracovišti je
nepřijatelné ve všech formách. Dohoda definuje obtěžování - je-li jednoho nebo více zaměstnanců opakovaně a úmyslně zneužíváno,

je jim vyhrožováno, nebo jsou-li ponižováni za
okolností souvisejících s prací. K násilí dochází,
jestliže je jeden nebo více zaměstnanců napaden za okolností souvisejících s prací. Tato dohoda dosud nebyla do českého právního
řádu implementována. Lze však na danou
problematiku použít i stávající právní úpravu,
a to zejména ustan. § 13 odst. 2 písmo b), odst. 5
ZP (zákaz diskriminace, jednání v souladu
s dobrými mravy), a § 14 ZP.
Touto stručnou informací o uzavřených
autonomních dohodách evropských sociálních partnerů v rámci fungujícího sociálního dialogu jsme chtěli zdůraznit význam
výsledků sociálního dialogu pro zaměstnance, a to nejen na podnikové a národní
úrovni, přičemž lze i těchto poznatků využít v praxi, při řešení možných problémů ve
shora zmíněných oblastech.
Zpracoval: JUDr. Lubomír Dlouhý,
právník OS

Účastníci jednání jihočeských a hornorakouských stavbařů - odborářů na stavbě
pavilonu moderní medicíny v táborské nemocnici

SEMINÁŘ S HORNORAKOUSKÝMI ODBORÁŘI
Jihočeští a hornorakouští odboráři stavbaři (Gewerkschaft BAU-HOLZ) spolupracují již řadu let. Každoročním vyvrcholením spolupráce je uspořádání společného semináře věnovaného aktuálním otázkám a tématům. Mezi ně tradičně
patří informace o politické situaci na obou stranách hranice a z toho vyplývající
vliv na odborovou práci, v neposlední řadě pak otázky kolem kolektivního vyjednávání a BOZP.
Letos připadla organizace semináře na českou stranu. Za účinné pomoci OS Stavba ČR se
konal ve Veselí nad Lužnicí ve dnech 16. - 18.10.
Rakouskou stranu vedl Rudolf Schmid, předseda
zemského výboru GBH Horního Rakouska, českou stranu pak člen Předsednictva OS Stavba
ČR Petr Janoušek. Předmětem jednání byly nejen již zmíněné otázky, ale i vývoj inflace v ČR,
růst reálných mezd na obou stranách, vývoj cen
energií a z toho plynoucí dopady do rozpočtů domácností i oboustranná informace o stavu zdravotnictví, jeho financování a budoucnosti.
Druhý jednací den byl zahájen exkurzí na
stavbu pavilonu moderní medicíny v táborské
nemocnici, který staví společnost HOCHTIEF
CZ, a.s. Poté si naši rakouští kolegové se zájmem
prohlédli centrum Tábora i táborský poklad, nalezený v roce 2001 při rekonstrukci jednoho z
domů historického centra. V odpoledních hodinách proběhla diskuse s místopředsedou OS
Stavba ČR Ing. Milanem Vomelou, který účastníky semináře seznámil s hlavními úkoly a cíli
našeho odborového svazu i situací kolem připravované koncepční novely zákoníku práce.
V rámci besedy byla diskutována problematika

OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)
u nás i v Rakousku, otázky BOZP a rakouské zkušenosti z besed s mladými stavbaři na učilištích.
Velmi zajímavým tématem byla otázka rakouské
centrální evidence členů, která umožňuje poskytnout členům odborů na základě členských
průkazů (karet) zajímavé slevy. Jedním ze závěrů společného jednání byla proto dohoda, že
zástupci OS Stavba ČR budou v úvodu roku 2009
podrobně seznámeni s tímto rakouským systémem přímo v centrále GBH.
Závěrečné hodnocení potvrdilo účelnost vzájemné spolupráce a mezihraniční komunikace
s našimi rakouskými kolegy. Tato spolupráce
bude od příštího roku umocněna i skutečností,
že zemský předseda GBH Rudolf Schmid bude
předsedou meziregionální rady (MR) Jižních
Čech a Horního Rakouska (MEROR-IGR), která
se zabývá odborovou problematikou a spoluprací na obou stranách hranice nejen ve stavebnictví, ale v celé šíři společenských i odborových
otázek. ČMKOS a ÖGB (Rakouský odborový
svaz) ustavily tuto MR před čtyřmi roky a my
stavbaři v ní máme silné zastoupení.
Petr JANOUŠEK

SETKÁNÍ SE SLOVENSKÝMI ODBORÁŘI
STÁLE PODNĚTNĚJŠÍ A POUČNĚJŠÍ
Rok se sešel s rokem a členové Předsednictev OS a OZ Stavba České i Slovenské republiky opět zasedli k ročnímu hodnocení své Dohody o spolupráci.
Zasedání se letos uskutečnilo 2. - 3. října v hotelu Sorea Odborár v Tatranské
Lomnici na Slovensku. Předsedové obou svazů ve svém vystoupení informovali o současné společensko-politické situaci ve svých zemích. Předseda Stanislav Antoniv dále informoval o průběhu jednání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, o iniciativách zaměstnavatelského svazu ohledně dovozu
pracovní síly z Vietnamu i Číny a o podmínkách požadovaných OS při zaměstnávání pracovníků těchto zemí.
Předseda Dušan Barčík seznámil přítomné
s přípravou integrace OZ Stavba SR, OZ pracovníků v textilním průmyslu a OZ Doprava,
která se uskuteční již v prosinci tohoto roku
pod názvem „Integrovaný odborový zväz“
(IOZ), jehož jediným kandidátem na předsedu
je Dušan Barčík, současný předseda OZ Stavba
SR.
Velmi pozitivně bylo hodnoceno letošní společné setkání regionálních manažerů, a proto
bylo domluveno také společné setkání mladých odborářů v roce 2009. Závěrem bylo vy-

hodnoceno plnění Dohody o vzájemné spolupráci a bylo přijato závěrečné usnesení.
V listopadu tohoto roku se bude konat
V. sjezd OZ Stavba SR, kterého se zúčastní předseda i místopředseda našeho svazu, a zároveň
to bude poslední sjezd OZ Stavba SR. Začátkem
prosince se totiž uskuteční ustavující sjezd
IOZ, kde bude zvoleno předsednictvo nového
svazu. Na jaře příštího roku se sejde vedení OS
Stavba ČR a IOZ SR, kde budou domluveny postupy budoucí spolupráce i setkávání obou
předsednictev.
-ip-

SEŠLY SE SBORY VOLITELŮ OS
V měsíci říjnu proběhla podle schváleného
Plánu práce OS Stavba ČR zasedání Sborů volitelů, a to podle zvyklostí v jednotlivých regionech. Návrh programu schválilo Předsednictvo
OS Stavba ČR na 9. zasedání dne 17. září letošního roku. Své písemné zprávy ústně doplnili o
aktuální informace předseda OS Stanislav Antoniv, místopředseda OS Milan Vomela a ve-

doucí oblastních pracovišť Josef Vach a František Faron. Dále vystoupili v diskusi zástupci OS
Stavba ČR v Regionálních radách ČMKOS.
Na zasedáních v regionech Jižní Čechy
a Jižní Morava proběhly volby nových členů
Sněmu OS Stavba ČR, a to za odstoupivší členy
Stanislava Augustina a Petra Neuera - Josef Vojtíšek a Milan Strnad.
-jv-

Na podzimním jednání Sborů volitelů Prahy a Středních Čech v pražském sídle DOS

KOMISE MLADÝCH LETOS NAPOSLEDY
Poslední zasedání Komise mladých OS Stavba ČR v tomto roce se uskutečnilo
29. října v sídle OS v Praze. Hlavními tématy jednání byly informace předsedy
komise Tomáše Krejčího, informace předsedy OS Stanislava Antoniva, a především projednání plánu práce komise mladých na příští rok.
Předseda komise informoval mimo jiné
o průběhu zasedání Rady mladých ČMKOS,
o činnosti sportovní komise, školní komise
a setkání seniorů. Předseda OS podal informace
o podzimním zasedání Sborů volitelů, o průběhu kolektivního vyjednávání i o politické situaci na Slovensku, kde byli členové předsednictva OS na tradiční výměně názorů
i zkušeností ve dnech 2. a 3. října 2008.
Komise mladých se při projednávání plánu
práce na příští rok domluvila na společném se-

mináři, který by se měl uskutečnit na konci
dubna 2009. Ten by měl být zaměřen na téma
činnosti odborů. Dále bylo projednáno - na základě usnesení ze společného zasedání Předsednictev OS a OZ Stavba ČR a SR - možné společné jednání s mladými slovenskými odboráři.
Toto setkání by se mělo uskutečnit ve dnech
3. - 4. června 2009 v České republice. Příští zasedání Komise mladých by se mělo podle schváleného plánu práce uskutečnit 28. dubna 2009.
-ip-

Odborářský hotel Olšanka - místo konání
prosincového Sněmu OS Stavba ČR

IV. SNĚM OS STAVBA ČR SE
SEJDE 10. a 11. 12. V PRAZE
Zasedání IV. Sněmu OS Stavba ČR se
podle plánu práce na letošní rok
sejde ve dnech 10. a 11. prosince
v pražském odborářském hotelu
Olšanka, a protože to bude až po
expedici posledního letošního čísla
Stavebníka (č. 6), přinášíme dnes pro
informaci našich čtenářů jeho program navrhovaný Předsednictvem
OS:
Po tradičním zahájení jednání předsedou
OS Stavba ČR Stanislavem Antonivem bude
projednán a schválen návrh programu Sněmu,
volba pracovního předsednictva, pracovních
komisí a skrutátorů. Kontrolu usnesení z III.
Sněmu provede následně místopředseda OS
Ing. Milan Vomela. Poté přijde na pořad
Zpráva o činnosti Předsednictva OS od III.
Sněmu OS přednesená předsedou OS, a v posledním bodu před polední přestávkou vystoupí hosté Sněmu. Odpolední program prvého dne zasedání Sněmu začne zprávou
mandátové komise o stavu přítomných delegátů a informací o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni, uvedenou předsedou komise Petrem Janouškem.
Zprávu o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení V. sjezdu OS Stavba ČR přednese Stanislav Antoniv, zprávu o početním
stavu členů a ZO/MO OS k 30. 6. 2008 místopředseda M. Vomela a zprávu revizní komise
OS její předsedkyně Ludmila Fryštenská. Místopředseda OS M. Vomela přednese dále návrh novely Organizačního řádu OS, návrh novely Finančního řádu OS a návrh Plánu práce
OS na rok 2009. Jednání sněmu bude v první
den řídit člen předsednictva OS Vladimír Ptáček a druhý den rovněž člen P/OS Milan Fišer.
Druhý den jednání (11. 12.) bude zahájen
návrhem rozpočtů OS, zprávou o stavu nemovitého majetku OS, informací o činnosti Podpůrného fondu OS a vyhodnocením soutěže
Stavebník. Po naplnění bodu Různé bude projednán a schválen návrh usnesení přednesený
předsedou návrhové komise a na závěr zhodnotí celé zasedání IV. Sněmu předseda OS Stanislav Antoniv.
Na jednání IV. Sněmu jsou zváni členové
Sněmu OS, předsedové komisí OS, členové
RK OS, vedoucí útvarů OS, regionální manažeři, svazoví inspektoři bezpečnosti práce
a členové Komise mladých.
-red-
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DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY

 Rekreační a sportovní komplex
„Park Holiday“ Praha

Dny stavitelství a architektury vstoupily v polovině října letošního roku do svého
druhého ročníku a jejich hlavním posláním, podobně jako v zakládajícím roce
2007, je získat pro tento důležitý obor nové učně i odborníky.

 Moravský zemský archiv

K oslovení veřejnosti sloužila sobota 18.
října, která byla vyhlášena Dnem otevřených
dveří na stavbách, školách a v projektových
kancelářích. Do akce se zapojily všechny
kraje a zájemcům bylo zpřístupněno na 60
staveb od malých objektů až po gigantické
stavby dopravní infrastruktury. Na školách
měli rodiče příležitost zeptat se odborníků
a pedagogů na potenciální pracovní příležitosti, které čekají jejich potomky na technických a i manažerských postech v oboru.
Pro odborníky vyvrcholily Dny stavitelství

 Obytný soubor Horní Počernice V lukách

a architektury v pondělí 20. října setkáním
v Senátu PČR a slavnostním večerem v Betlémské kapli. Zde byly také uděleny prestižní
tituly Stavba roku a další významná ocenění.
Prestižní titul Stavba roku 2008 je každoročně udělován pěti stavbám bez rozlišení
pořadí. Do letošního ročníku soutěže bylo
přihlášeno 61 staveb, 27 z nich postoupilo do
druhého kola. Porota za předsednictví Doc.
Ing. Arch. Radmily Sedlákové, CSc., vybrala
15 z nich, které nominovala na titul Stavba
roku a z nich pak vybrala pět nejlepších:

 Zavěšený most na D47 přes řeku
Odru a Antošovické jezero,

 Administrativní centrum
Královehradeckého kraje
Letos byly poprvé předány ceny Nejlepším výrobcům stavebních hmot ve dvou
kategoriích, a to do 100 zaměstnanců HBS CZ
S.LO., STOMIX, spol. S.LO. a VELOX - Werk,
S.LO. V kategorii nad 100 zaměstnanců zvítězil HELUZ cihlářský průmysl v.O.S., Lasselsberger a.s. a LIAS Vintířov, lehký stavební
materiál.
-red-

Rozsáhlejší výstavní plocha, větší počet vystavovatelů, vyšší zahraniční účast
i počet návštěvníků, taková je bilance letošního mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se konal ve dnech
23. - 27. září v Pražském veletržním areálu
Letňany.

FOR ARCH 2008

V pětici vybraných staveb roku 2008 se ocitla zrekonstruovaná budova místního pivovaru na administrativní a správní sídlo Královéhradeckého kraje - dílo a.s. Skanska

GRATULUJEME z GRATULUJEME
V listopadu a prosinci se dožívají, a jistě také oslavují, své „kulaté“ či „půlkulaté“ narozeniny tito naši spolupracovníci - funkcionáři OS Stavba ČR. Jménem široké rodiny stavbařů - odborářů jim srdečně gratulujeme nejen k
významnému životnímu jubileu, ale zároveň i přejeme mnoho zdraví a životní
energie do dalších let.

± 50 let

± 60 let

ČERNÝ Josef, SSŽ a.s. STAS 71 Řevnice,
HAZUCHA Petr, HELUZ Cihlářský průmysl V. O. S.
Hevlín,
HÝŽA Bohuslav, Pozemstav Prostějov,
NEVRLOVÁ Věra, Českomoravské štěrkovny Hranice,
VOLF Jiří, LASSELSBERGER Podbořany.

BULANT Vladimír, PREFA Cheb,
FUJDL Vojtěch, Stavby silnic a železnic Jihlava,
HEŘMANOVÁ Anna, Pozemní stavitelství Lovosice,
MIKUTA Václav, OMGD Kaznějov,
STÁDNÍK Ladislav, ARMABETON Horní Počáply,
VACLAVÍK Petr, Českomoravské štěrkovny Týniště
nad Orlicí,
VÁVRA František, Českomoravské štěrkovny Božice,
ZÁŘECKÝ Václav, Cihelna Kinský Kostelec nad Orlicí.

± 55 let
BĚTÍK Miroslav, Českomoravské štěrkovny Božice,
GORČÍK Jiří, RD Rýmařov,
HRUŠKA Štěpán, LASSELSBERGER Borovany,
JEDLINSKÝ Jiří, Zámečnická provozovna Brněnec,
KNAP Zdeněk, S. P. M. B. Brno,
PUTÍKOVÁ Jarmila, KERAMOST a.s. Brník, Kostelec nad Černými Lesy,
ŠVANOV Á Helena, Štěrkovny Dolní Benešov,
ŽEBROV Á Ivana, SOU Kladno II.

± 65 let
BLÁBOLlLOVÁ Věra, SOU, OU a U stavební Louny,
KOREŠOVÁ Marie, Stavební podnik Klatovy,
VEČEŘA Milan, SŠ řezbářská Tovačov,
ZAVADILOVÁ Marie, ISŠS České Budějovice.

± 70 let
TYNKLOVÁ Stanislava, Vodní stavby Plzeň-Zátiší,
ZAGOROVÁ Astrid, FRYGESTA Frýdek-Místek.

STAVEBNÍK -

Veletrhu FOR ARCH se zúčastnilo na 1039
vystavovatelů, včetně spoluvystavovatelů, na
výstavní ploše o rozloze větší než 25 000 m2.
Branami PVA prošlo o 12 procent více návštěvníků než loni. Letos poprvé přispěla k vyšší
návštěvnosti též lepší dopravní dostupnost,
a to díky prodloužení linky metra C do nové
stanice Letňany. Rovněž se prodloužila doba
pobytu návštěvníků na veletrhu ze tří hodin na
téměř pět hodin.
Nadcházejí 20. ročník stavebního veletrhu
FOR ARCH 2009 se bude konat ve dnech 22. 26. září 2009.
-red-

Aktuality
z ČMKOS
5. zasedání Sněmu ČMKOS se uskutečnil
dne 25. listopadu tr. od 9 hod., v zasedacím
sálu budovy DOS na Praze 3.
Na programu tohoto zasedání byly úvodem
jako obvykle aktuální odborové otázky, které obsahovaly zprávu předsedy ČMKOS, zprávu o plnění usnesení 4. Sněmu ČMKOS a zprávu o činnosti Rady ČMKOS mezi 4. - 5. Sněmem ČMKOS.
V další části programu Sněmu byla přednesena zpráva o výsledcích kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce
2008, vývoji inflace v ČR v roce 2008 a její odhad
na rok 2009, návrh konkretizace Programu ČMKOS na rok 2009, průběžné hodnocení plnění závěrů IV. Sjezdu ČMKOS, návrh na svolání V. sjezdu ČMKOS a zpráva Revizní komise ČMKOS.
V části Různé byl přednesen stav členské základny OS sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2008,
počet členů Sněmu ČMKOS pro rok 2009 a na závěr informační zpráva o činnosti středisek RPP
ČMKOS.
-red-
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