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RM pro Jižní Moravu František Faron

JAK TO VIDÍM JÁ
Neprozradím jistě žádné tajemství, když prohlásím, že práce v odborech není
jednoduchá, ale komplikovaná, zvláště ve firmách, kde jsou dobrovolní funkcionáři ekonomicky závislí na svých zaměstnavatelích či majitelích. Od 1. 7. 2008
jsem začal pracovat jako regionální manažer pro oblast Jižní Moravy. V tomto
regionu působí 61 odborových organizací, (z toho je pět místních) s celkovým
počtem 2756 odborářů. Z uvedeného počtu ZO/MO je pouze jeden předseda
plně uvolněn.
z Podnikové kolektivní vyjednávání
Podniková kolektivní smlouva je uvnitř
podniku či ﬁrmy jedním z hlavních dokumentů
pracovního práva. Z tohoto pohledu je nutno
před zahájením kolektivního vyjednávání věnovat maximální úsilí k získání podkladových
materiálů, především o ekonomické situaci
ﬁrmy. V rámci regionu lze konstatovat, že až na
některé výjimky vycházejí podnikové kolektivní smlouvy ze vzorové kolektivní smlouvy,
kterou vypracoval náš odborový svaz. Je však
nutné se znovu podívat na některé pasáže,
které odporují právním úpravám, anebo nejsou konkrétní a jsou v obecné poloze, tak jak
to ukázal rozbor podnikových kolektivních
smluv provedený zaměstnanci odborového
svazu. Bohužel, letošní rok bude pro kolektivní vyjednávání atypický, protože se nám nepodařilo uzavřít dodatek č. 1 ke KSVS. Většina
odborových organizací přitom vyčkává, jak
dopadne tento dodatek, zda bude vůbec uzavřen a od kdy bude platit.
Položme si tedy otázku „co dál?“, když se
dodatek č. 1 ke KSVS nepodaří uzavřít. Jak se
členská základna zachová a co bude ochotna
udělat pro podporu vyjednávacího týmu odborového svazu? Budou členové ochotni zúčastnit se demonstrace, nebo dokonce stávkovat
proti podnikatelům a majitelům? To znamená

demonstrovat nebo stávkovat za své oprávněné mzdové požadavky. Odpověď na tuto
otázku budeme možná znát až po expedici tohoto čísla Stavebníku.
z Okruhy řešených otázek
Nejvíce diskutovanými otázkami je oblast
mezd, příplatků za práci přesčas, za svátky, za
noční práci, za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ukončení pracovního poměru a odstupného. Očekával jsem rozsáhlejší diskusi
kolem novely ZP, a to jak ze strany odborových
funkcionářů, tak i z pohledu zaměstnavatelů.
Lze tedy říci, že novela ZP nedělá zaměstnavatelům žádné problémy.
z Mladí lidé a stavebnictví
První krůček učinil náš svaz tím, že ustavil
komisi mladých. Bohužel, můj region však v ní
zastoupení nemá. Je to škoda, ale snad se ji
podaří ještě napravit. Na druhé straně musím konstatovat, že v regionu Jižní Morava je
pouze 50 mladých z celkového počtu 2156 stálých členů členské základny. Toto číslo samo
vypovídá, kolik máme mladých stavbařů v odborech. Tady bych se chtěl obrátil především
na funkcionáře ZO, aby se této problematice
systematicky věnovali.
z Práce regionálního manažera
Úlohou manažera je pomáhat základním
a místním organizacím ve všech odborových

činnostech. Nejdůležitější pomoc vidím v kolektivním
vyjednávání.
Od
zpracování návrhu
podnikové kolektivní smlouvy, přes
konzultace, až po
samostatné vyjednávání. Myslím si,
že máme ke své
práci
vytvořené
František FARON
kvalitní podmínky.
Odborový svaz má
vybudován informační a komunikační systém,
jsme mobilní, tedy rychle dostupní pro funkcionáře a jejich ZO/MO. Získávané informace
jsou průběžně předávány členům, funkcionářům pomoci e-mailu, faxu. Já osobně upřednostňuji osobní jednání ve výborech odborových organizací, na členských schůzích
a konferencích. Jsem přesvědčen, že osobní
jednání je nejúčinnější jak pro mne, tak i pro
členy a funkcionáře.
z Jaký očekávám vývoj v odborech?
Přál bych si, aby byl zachován sociální smír
jak na celospolečenské úrovní, tak na svazové. Obávám se však, že v důsledku hospodářské krize tomu tak nebude. Na odvětvové
úrovni nás sociální partner překvapil „dárečkem pod stromeček“ s dodatkem č. 1 ke KSVS
v nulovém nárůstu minimálních mzdových
tarifů. Sněm OS na svém zasedání v reakci
na tento dodatek vypověděl dohodu sociálních partnerů o prohlubování sociálního dialogu. Budeme netrpělivě očekávat, co nám
doporučí zprostředkovatel a jak zareaguje
SPS ČR. Pokud to bude v neprospěch nás
členů – zaměstnanců, bude záležet na funkcionářích jednotlivých odborových organizací,
jaké kroky budou následovat. Tady nedovedu
odhadnout, jak se členská základna zachová
a rozhodne.
Pokud jde o situaci na celostátní úrovni, bude-li u vesla současná pravicová vláda, nedá
se pro občany a zaměstnance očekávat žádná
výrazná změna či posun v oblasti zaměstnaneckých práv a sociální politiky.
–FF-

PODNIKATELÉ BILANCOVALI
NA SVÉ VALNÉ HROMADĚ
Dne 13. 11. 2008 se v Praze v hotelu
Olympik konala VII. Valná hromada
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
(SPS), která hodnotila svou činnost za
uplynulé čtyřleté období 2004 – 2008.
Prezident SPS Ing. Václav Matyáš ve Zprávě
o činnosti zdůraznil, že v hodnoceném období
pokračoval ve stavebnictví boom a zároveň
zdůraznil, že SPS přijal Strategii stavebnictví
Členové Sněmu OS Stavba ČR na svém IV. zasedání ve dnech 10. a 11. 12. 2008 v pražském hotelu Olšanka

(Pokračování na str. 2)

ZASEDAL IV. SNĚM OS STAVBA ČR
Podzimní dvoudenní zasedání IV. Sněmu OS Stavba ČR se konalo ve dnech
10. a 11. prosince 2008 v hotelu Olšanka v Praze. Jednání se rovněž zúčastnili
členové Revizní komise OS, členové Komise mladých, předsedové odborných
komisí Předsednictva OS, vedoucí oblastních pracovišť OS, svazoví inspektoři
bezpečnosti práce a regionální manažeři OS. Hostem jednání byl Ján Kren,
místopředseda OZ Stavba SR.
Jednání Sněmu OS zahájil předseda OS
Stanislav Antoniv a řídili jej střídavě členové
Předsednictva OS Bc. Vladimír Ptáček a Milan
Fišer. Po schválení programu jednání, volbě
pracovních komisí a skrutátorů vystoupil předseda OS a doplnil písemnou zprávu o činnosti
Předsednictva OS aktuálními odborovými
a společenskými otázkami. Připomenul důležitost kolektivního vyjednávání na všech úrovních a analýzu podnikových kolektivních smluv
podrobně rozebranou na podzimních školeních
funkcionářů OS. V době, kdy současná vládní
koalice v Parlamentu ČR vinou přeběhlíků
prosazuje zákony, které likvidují sociální stát
– změny v důchodovém systému, zdravotnictví, připravované změny zákoníku práce, snížení podpůrčí doby v nezaměstnanosti, novela

zákona o daních (zrušení beneﬁtů) apod., je
potřeba kolektivnímu vyjednávání a uzavření
kvalitní kolektivní smlouvy věnovat velkou
pozornost. Dále předseda informoval o jednáních se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). V listopadu proběhla jejich
valná hromada, které se zúčastnil jako host
předseda OS. Ta, kromě jiného, zvolila nové
řídící orgány svazu. Prezidentem SPS zůstává
i nadále Ing. Václav Matyáš a generálním ředitelem Ing. Miloslav Mašek, CSc. V důsledku
hospodářské krize, která se začíná projevovat
i ve stavebnictví, zastavil SPS jednání o dovozu
pracovníků z Vietnamu. Předseda informoval
o postoji SPS k navrhovaným změnám zákoníku práce – v podstatě podporuje návrhy Bezouškovy skupiny. Dále vyzdvihl plnění dohody

Místopředseda OS Stavba ČR OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela předává předsedovi
ZO Rockwool a. s. Bohumín Petru Beranovi odměnu pro vítěze

SOUTĚŽ STAVEBNÍKA VYHODNOCENA
Předsednictvo OS Stavba ČR schválilo na svém zasedání v lednu 2008 návrh
Redakční rady Stavebníka uspořádat od 1. 3. 2008 soutěž pro základní a místní organizace OS Stavba ČR (dále ZO/MO). Tato soutěž byla dobrovolná
a mohla se do ní přihlásit každá ZO/MO našeho svazu, a to prostřednictvím
přihlášky, kterou zasílaly do 30. září 2008. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie podle počtu členů ZO/MO k 30. 6. 2007 - do 30 členů a od 31 členů.
Soutěžilo se o celkovou částku 100 000 Kč,
která se měla rozdělit mezi vítěze v obou kategoriích v poměru 40 000 Kč v kategorii do
30 členů a 60 000 Kč v kategorii od 31 členů.
Hodnotila se tato kritéria – organizovanost, podniková kolektivní smlouva včetně
příloh, sociální dialog v podniku, vnitřní dokumenty ZO/MO a členství ZO v Podpůrném
fondu (PF) OS Stavba ČR. Redakční rada
zhodnotila soutěž tak, že za každé kritérium
bylo možné získat maximální počet 10 bodů,
takže vítěz soutěže mohl obdržet celkem 50
bodů.

dakční rada po pečlivém prostudování zaslaných materiálů přidělila následující body:

Vyhodnocení soutěže:

Z výše uvedené tabulky je patrné,
že v kategorii od 31 členů zvítězila ZO
OS Stavba ČR Rockwool a. s., Bohumín.
Cenu ve výši 60 000 Kč předal předsedovi
Petru Baranovi na Sněmu OS Stavba
ČR dne 11. 12. 2008 místopředseda OS
Stavba ČR Ing. Milan Vomela.

Do soutěže se, bohužel, nepřihlásila žádná
ZO/MO s počtem do 30 členů. Do kategorie
od 31 členů se přihlásily pouze čtyři ZO. Re-
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ZO OS Stavba ČR Rockwool 45 bodů
a. s., Bohumín
ZO OS Stavba Metrostav a. s., 44 bodů
Praha
ZO OS Stavba ČR Tondach
Česká republika s. r. o., závod 44 bodů
Jirčany
ZO OS Stavba ČR LB Minerals, 37 bodů
a. s., Horní Bříza

s Českým báňským úřadem, poděkoval účastníkům a organizátorům podzimních školení
funkcionářů základních a místních organizací
OS. Informoval o některých zahraničních akcích - účasti předsedy a místopředsedy OS na
sjezdu OZ Stavba SR a návštěvě generální tajemnice světové stavbařské organizace (BWI)
Anity Normark v Praze. Předseda ve svém
vystoupení shrnul činnost ČMKOS, zdůraznil
význam protestních akcí pořádaných v prvním pololetí roku 2008, zmínil se o jednáních
bipartity k zákoníku práce a přípravě V. sjezdu
ČMKOS v roce 2010. Připomenul vydání Zpravodaje č. 33, který bude neprodleně po Sněmu
OS zaslán do základních organizací, ve kterém
budou publikovány všechny důležité informace
a materiály.
Na vystoupení předsedy OS navázal místopředseda OZ Stavba SR Ján Kren, který tlumočil pozdravy od vedení svého svazu a krátce
pohovořil o politické situaci na Slovensku
i o vzniku nového Integrovaného odborového
svazu SR. V další části jednání byla podána
informace o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni. Postup jednání
o Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího
stupně, uzavřené na roky 2008 až 2010, a přijaté usnesení popisuje na jiném místě ve svém
článku předseda Komise kolektivního vyjednávání Petr Janoušek.
Dále Sněm OS projednal zprávu o plnění programu, rezolucí a usnesení V. sjezdu OS a početní
stav členů a organizací k 30. 6. 2008. V rámci racionalizačních opatření Sněm OS schválil novelu
Organizačního a Finančního řádu. První den jednání Sněmu vyvrcholil projednáním a schválením Plánu práce OS na rok 2009.
Na večer připravili organizátoři pro účastníky Sněmu OS přátelské posezení, kterého se
krátce zúčastnil jako host i předseda Výboru
pro sociální politiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Zdeněk Škromach. Toho využili
přítomní funkcionáři k neformální besedě o aktuální politické situaci.
Druhý den delegáti Sněmu schválili řádný
rozpočet OS na rok 2009, projednali zprávu
o stavu nemovitého majetku OS a zvolili nového člena Předsednictva OS - Milana Strnada,
předsedu výboru ZO při P-D Refractories Velké
Opatovice. Sněm OS vzal na vědomí informace
o činnosti Podpůrného fondu OS (PF), které
přednesl předseda Rady PF Josef Vach. Před
závěrečným slovem předsedy OS Stanislava
Antoniva vyhodnotil místopředseda OS Milan
Vomela soutěž vyhlášenou Redakční radou Stavebníka (viz článek na jiném místě).
Milan VOMELA

PODNIKATELÉ BILANCOVALI…
(Dokončení ze str. 1)
do roku 2011, která se však bude muset novelizovat v souvislosti se světovou hospodářskou krizí. Dále Ing. Matyáš ocenil fungování
nové sekce SPS malých a středních podnikatelů a její spolupráci se sekcí velkých ﬁrem,
a zvláště ocenil dobrou úroveň sociálního dialogu mezi SPS a OS Stavba ČR.
Jako host vystoupil na Valné hromadě SPS
předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv a ve
svém příspěvku ocenil, že sociální dialog mezi
zaměstnavateli a odbory se ve stavebnictví
odehrává na vyšší úrovni než v jiných resortech a oba partneři spolu konzultují všechny
otázky týkající se zaměstnanců v odvětví.
Předseda Antoniv dále mj. přislíbil pomoc při
prosazování obnovy učňovského školství po
ustavení nových krajských zastupitelstev a na
závěr vyslovil přesvědčení, že i nově zvolené
Představenstvo SPS a jeho Exekutiva budou
pokračovat v naplňování vzájemné dohody
z 14. června 2005.
–ip-

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ SE KOMPLIKUJE
Koncem měsíce září 2008 předal OS Stavba ČR Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) návrh Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na
roky 2008 až 2010 (KSVS). Teprve v závěru listopadu se podařilo dohodnout termíny jednání a hned na prvním setkání vyjednávacích týmů obou stran dne 8. 12.
2008 přišli zaměstnavatelé s návrhem ponechat výše minimálních mzdových
tarifů v prvním pololetí roku 2009 beze změn. K návrhu je dle jejich argumentace vedlo zhoršení situace vyvolané finanční krizí a nedostatek informací, do
jaké míry krize dopadne na stavebnictví v ČR.
Dne 9. 12. 2008 jednal předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv s prezidentem SPS Ing. Václavem Matyášem a informoval jej o názoru odborářů jednat o nárůstu tarifů s účinností od 1.
1. 2009. Z jednání vyplynul kompromisní návrh
projednat pro první čtyři měsíce roku 2009 ná-

růst alespoň ve výši inﬂace, odhadované Českou
národní bankou pro rok 2009. Prezident SPS přislíbil, že návrh projedná v Představenstvu SPS.
To však na svém jednání návrh OS rezolutně
odmítlo a potvrdilo zájem nezvyšovat minimální
tarifní mzdy do 30. 4. 2009. O postoji Představen-

SLOVENSKÝ OZ STAVBA SE SLOUČIL
Ve dnech 21. až 22. listopadu 2008 se konal v Piešťanech na Slovensku V. sjezd Odborového svazu Stavba Slovenské republiky (OZ Stavba SR), který byl posledním
sjezdem v této organizační struktuře. Sjezdu se zúčastnili předseda vlády SR Robert
Fico, předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv, jeho místopředseda Ing. Milan Vomela
a další zahraniční hosté.
Sjezd zhodnotil práci odborového svazu za celé uplynulé funkční období a zároveň deﬁnitivně
rozhodl o sloučení s dalšími dvěma průmyslovými OZ Slovenské republiky, a to s OZ Doprava
a OZ TOK (textil, oděv, kůže) do nového společného odborového subjektu pod názvem INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ SR s platností od 1. ledna 2009.
Ustavující sjezd IOZ se uskutečnil ve dnech 13. a 14. prosince 2008. Dosavadní spolupráce
OS Stavba ČR s tímto novým odborovým svazem bude dále pokračovat a konkrétní podmínky
budou dohodnuty na společném jednání ve dnech 23. a 24. dubna 2009.
Předsedou nového IOZ byl zvolen předseda bývalého OZ Stavba SR Ing. Dušan BARČÍK. –ip-

stva SPS byl Sněm OS Stavba ČR, jehož IV. zasedání ve dnech 10. – 11. 12. 2008 právě probíhalo,
neprodleně informován.
Po projednání situace vydal Sněm OS Stavba
ČR prohlášení, ve kterém vyjádřil hluboké politování nad postojem SPS, který využil prvních
projevů zmíněné krize bez reálného zohlednění
relevantních objektivních faktorů. Sněm OS zdůraznil, že neexistuje jediný důvod, aby důsledky
předpokládaných dosud neobjektivizovaných
problémů nesla jen jedna strana – zaměstnanci.
Zároveň konstatoval, že považuje nechuť zaměstnavatelského svazu jednat o navýšení tarifních
mezd za faktické vypovězení „Dohody sociálních
partnerů o prohlubování sociálního dialogu ve
stavebnictví“ ze strany SPS. Sněm OS ve svém
usnesení odmítl návrh SPS prodloužit platné
tarify do 30. 4. 2009 a uložil Předsednictvu OS
vypovědět „Dohodu sociálních partnerů“, uzavřenou se SPS dne 30. 4. 2005. Zároveň zmocnil Předsednictvo OS učinit všechny příslušné
kroky ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
Po projednání závěrů Sněmu OS Stavba ČR
se zástupci SPS byla dne 5. 1. 2009 podepsána
společná Dohoda smluvních stran na zprostředkovateli Ing. Ivanu Tomším.
Následně byla zprostředkovateli předána
„Žádost o návrh na řešení sporu zprostředkovatelem“ se všemi dostupnými podklady. Jednání
před zprostředkovatelem MPSV by mělo proběhnout v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů.
Protože uzávěrka rukopisů pro Stavebník č.
1/2009 byla stanovena na 9. 1. 2009, není možné
podat nyní informace o dalším vývoji. Sledujte
proto velmi pozorně portál OS Stavba ČR na
http://stavba.cmkos.cz, kde získáte nejnovější
informace o vývoji - pro nás velmi důležitého kolektivního vyjednávání Dodatku č. 1 ke KSVS
pro rok 2009.
Petr JANOUŠEK

GENERÁLNÍ TAJEMNICE BWI
V PRAZE

Čestné předsednictvo ukončovacího V. sjezdu OZ Stavba SR, ve dnech 21. a 22. 11.
2008 v Piešťanech. Uprostřed (s brýlemi a knírkem) Ing. Dušan Barčík, předseda OZ
Stavba SR a nynější předseda IOZ SR, vlevo od něho premiér slovenské vlády Robert
Fico

R. FALBR: POJĎME VŠICHNI K EUROVOLBÁM!
V průběhu 5. Sněmu ČMKOS dne 25. listopadu mr. požádal o slovo bývalý předseda
ČMKOS, později senátor a současný europoslanec JUDr. Richard FALBR. Vzhledem
k aktuálnosti jeho postřehů a zkušeností citujeme některé jeho vyslovené myšlenky:
„…V poslední době se v Evropském parlamentu diskutovalo mj. na téma Směrnice o pracovní době. Tu jsme zamítli nejen my, levicoví
poslanci, ale i polovina poslanců, kteří zastupují lidovou frakci. To jsou věřící katolíci, kteří
jsou přesvědčeni o tom, že každý zaměstnanec
musí mít čas na odpočinek, na výchovu dětí
a na sebevzdělávání. Navrhovaná Směrnice totiž umožňuje, aby se pracovalo 65 až 78 hodin
denně, a ne 48 hodin, jak to prosadila Mezinárodní organizace práce již v roce 1919. Dnes
se jeví z některých návrhů, které přicházející
z Evropské komise, jakoby většina členských
států tehdy vůbec Úmluvu MOP neratiﬁkovala.

Místo toho po celé čtyři roky poslouchám v Evropském parlamentu neoliberální žvásty o tom,
jak musí být Evropa konkurenceschopná a brát
si příklady z USA a asijského trhu. Při té příležitosti musím vyslovit potěšení, že ČMKOS
je ze všech odborových centrál postkomunistických zemí vnímána, i přes všechny chyby, na
které si stěžujeme, jako nejlepší a nejsilnější,
protože v některých postkomunistických zemích odborové hnutí prakticky zaniklo. Proto
je tak důležité, aby se červnových evropských
voleb zúčastnilo hodně lidí, aby Evropský parlament nebyl složen převážně jen ze zástupců
pravicových stran.“
–ru-

Na pozvání předsedy Stanislava Antoniva navštívila OS Stavba ČR generální tajemnice Světové odborové federace stavbařů a dřevařů (BWI
– Building and Woodworkers´ International) Anita
NORMARK. Jednání s vedením OS, jehož se zúčastnili i někteří členové Předsednictva OS a Komise mladých, proběhlo ve dnech 7. – 8. 12. 2008
v pražském hotelu Olšanka.
Představitelé OS informovali Anitu Normark
o situaci v České republice, v odvětví stavebnictví,
o úrovni sociálního dialogu, problematice zaměstnanosti, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
dovozu pracovníků z Vietnamu, vzdělávání funkcionářů ZO, práci se seniory a s mládeží.
Anita Normark nato podala informaci o činnosti
BWI, a zejména se zmínila o jednání s Mezinárodní
organizací práce (ILO), o fungování kontinentálních kanceláří v Asii, Latinské Americe, Africe
a Evropě a o problematice migrace pracovníků.
Dále se ve své informaci zabývala také prací
BWI s mládeží a uvedla některé příklady z Chile
a Argentiny. Vyjádřila se rovněž k problematice
globální ﬁnanční a hospodářské krize, k významu
veřejných investic do infrastruktury, ekologických
staveb, bytové výstavby a rekonstrukce stávajícího bytového fondu
Na závěr besedy předala generální tajemnice
BWI předsedovi komise mladých OS kontakt na
kolegu z BWI v Ženevě, který má na starost práci
s mládeží a přislíbila předsedovi svazu zprostředkovat návštěvu delegace stavbařských odborů
z Vietnamu v ČR v roce 2009.
Anita Normark pozvala také předsedu OS Antoniva na sjezd BWI, který se uskuteční ve dnech 9.
a 10. 12. 2009 ve francouzském městě Lille. –ip-
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V. SJEZD ČMKOS SVOLÁN NA DUBEN 2010
Loňský podzimní Sněm ČMKOS, v pořadí již pátý, který se konal dne 25. listopadu 2008 ve Velkém sále pražské budovy DOS, se ocitl v mimořádné atmosféře.
Konal se po letní sérii protestních protivládních akcí, které pořádala jak ČMKOS,
tak i jednotlivé odborové svazy jak v Praze, tak i regionech, po říjnových volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, a v neposlední řadě uprostřed světové finanční krize, která započala v bankovním sektoru USA.
Ve své Zprávě o činnosti ČMKOS její předseda
Milan Štěch připomněl, že právě v průběhu zmíněného podzimu se uskutečnila celostátní anketa,
která potvrdila, že ze všech státních orgánů i společenských organizací má ČMKOS dvoutřetinovou důvěru, což plně potvrzuje správnost jejího
programu i postojů. Dále dodal, že současnou
světovou krizi nezpůsobili zaměstnanci svými

mzdovými a sociálními požadavky, ale bankovní
systém svou nekompetentností. Zatímco odměny
bankéřů v důsledku krize poškozeny nebyly, milióny zaměstnanců po celém světě přišly o své
zaměstnání a sociální jistoty.
Úvodní slova předsedy Štěcha dále rozvinul ve
svém vystoupení host sněmu – bývalý předseda
ČMKOS a nynější europoslanec Richard Falbr.

Delegáti OS Stavba ČR na V. zasedání Sněmu ČMKOS dne 25. 11. 2008 v pražské
budově DOS

(K některým jeho myšlenkám se vracíme na
straně 3 Stavebníka).
Na závěr V. zasedání přijal Sněm ČMKOS text
prohlášení: „Vláda ČR podceňuje dopady globální
krize na české zaměstnance“, a dále termíny jednání Sněmu ČMKOS v roce 2009 na 26. – 27. 5.
a 24. a 25. 11. 2009. Sněm se na závěr rozhodl svolat V. sjezd ČMKOS v termínu 9. a 10. dubna 2010
do TOP Hotelu v Praze-Chodovci a klíč k volbě
sjezdových delegátů.
–ru-

U VODNÍKA SE BĚHALO
A V ELDORÁDU KOULELO
Nový ročník sportovních Přeborů středních
škol začal tradičně přeborem v přespolním
běhu v areálu Vodník ve Vimperku ve dnech
15. a 16. 10. 2008. Pořadatelem byla Střední škola
Vimperk, konkrétně parta nadšenců kolem Josefa
Frnky a Jiřího Lence. Za nepříznivého počasí, ale
skvěle technicky a organizačně zvládnutého přeboru, se ho zúčastnilo osm družstev.
Pořadí vítězů: 1. SŠ stavební Teplice,
2. SŠEaS Chomutov, 3. SOŠ Rybitví, 4. ISŠ Litoměřice, 5. SŠ Vimperk, 6. SŠSaŘ Stochov, 7. SŠ
stavební Louny a 8. SŠT Most.
Bowlingové centrum Eldorádo v Ústí nad
Labem přivítalo ve dnech 12. a 13. 11. 2008 účastníky dalšího ročníku Přeboru středních škol.
Pořadatelem byla Integrovaná střední škola Ústí
nad Labem. Pořadatelský sbor v čele s Vladimírem Vaškem připravil účastníkům přímo profesionální podmínky. Velmi vyrovnaný souboj rozhodl
až vyšší nához jednotlivce v jedné ze čtyř rund.
Pořadí vítězů: 1. ISŠ Ústí nad Labem,
2. SOŠ Rybitví, 3. SŠSaŘ Stochov, 4. SŠS Teplice, 5. SŠEaS Chomutov, 6. ISŠ Litoměřice, 7. SŠ
Otrokovice, 8. SŠS Louny.
-roh-

GRATULUJEME z GRATULUJEME Aktuality
z ČMKOS

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

± 50 let

± 60 let

BOUŠKOVÁ Dagmar, Ústecké stavební sdružení
Lanškroun,
KAKEŠOVÁ Dana, SSŽ Praha, Plzeň,
LAŠTŮVKA Josef, GRANIT – ZACH Prosetín, Skuteč,
MIXA Radomír, DCD IDEAL Dynín, Veselí n. Luž.,
NĚMEC Miloslav, KERAMIKA Horní Bříza,
STRAŇÁKOVÁ Ludmila, Ingstav Uherské Hradiště,
VOMELA Milan, Ing., místopředseda OS Stavba
ČR Praha.

ČERNÁ Libuše, SSŽ Ústí nad Labem,
MALÍK Jiří, Českobudějovické PS Čes. Budějovice,
ŠINÁGL Antonín, Stavební doprava a mechanizace Praha 10,
ŠUMSKÝ Ladislav, LB Minerals Halámky, Suchdol
nad Luž.,
ZEJDA Lubomír, HANSON ČR, Veselí nad Lužnicí.

± 55 let
DOŠEK Vlastimil, SAKRET Ledčice u Mělníka,
DRASTIL Martin, LOM Klecany,
JEŘÁBEK Zdeněk, Wienerberger Chrudim,
LENC Jiří, Ing., Střední škola Vimperk,
NAVRÁTILOVÁ Marie, MO č. 2 Olomouc,
POSPÍŠILOVÁ Zdena, IPS záv. 11, Praha 5,
TŮMOVÁ Darja, Stavební doprava a mechanizace
Praha 10,
TURSKÝ Josef, TARMAC CZ Liberec, Nové Město
p. Smrkem,
VÁGNER Jaroslav, Středisko prakt. vyuč. stavební
Jablonec n. N.
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± 65 let
ČEŘOVSKÝ Jiří, LAFARGE KAMENIVO Stříbrná
Skalice,
MAREDA Jaroslav, Konstruktiva Group Velkon
Praha 6,
NĚMEC Miloslav, SKANSKA CZ, Divize PS Čechy
Praha 10,
ZAHRADNÍK Josef, Wienerberger Chrudim, Hrochův Týnec.

± 70 let
VLČEK Josef, Bc., TCHAS, Ostrava-Poruba,
ZRNOVÁ Marie, ISTAR Ústí nad Labem.

± 75 let
SUCHÝ Jaroslav, 1. stavební Litoměřice.

z Předseda OS dopravy Luboš Pomajbík na 41.
zasedání Rady ČMKOS dne 15. 12. 2008 informoval
o současné situaci v dopravě a zdůraznil, že pokud
vláda nepřistoupí na jejich požadavky, vyvrcholí
tyto protesty stávkou zaměstnanců.
z Místopředseda ČMKOS Zd. Málek informoval Radu ČMKOS o jednání odborových centrál ze
zemí „Visegrádu“ dne 12. 12. 2008 v Praze na téma
přípravy eurodemonstrace v roce 2009. Jednání
vyvrcholilo návrhem na uskutečnění menších demonstrací evropského charakteru ve více místech.
Rada ČMKOS při té příležitosti požádala předsedy
členských OS, aby ve svých orgánech projednali
možnost uskutečnění protestní demonstrace
v Praze v roce 2009 s podporou EOK a odborových
centrál z okolních i dalších evropských zemí.
z Rada ČMKOS na svém 41. zasedání projednala informaci o případech porušování odborových a zaměstnaneckých práv. V této souvislosti
uložila Vedení ČMKOS jednat s představiteli úřadu
Veřejného zástupce práv – ombudsmana – ve věci
nečinnosti Státního úřadu inspekce práce v této
oblasti.
z Rada na závěr přijala informaci místopředsedy ČMKOS Zd. Málka o přípravě tzv. Evropského rozhovoru zaměřeného na problematiku
budoucího vývoje EU a posilování základních
sociálních práv, který bude organizovat německý
DGB ve spolupráci s ČMKOS ve dnech 10. až 12.
února v Praze. Přítomno bude 300 zástupců DGB
a 50 za ČMKOS.
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