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120 LET ODBOROVÉHO SVAZU
STAVBA A ČASOPISU STAVEBNÍK
Součástí nadcházejícího VI. Sněmu OS bude též slavnostní zasedání na
počest 120. výročí vzniku odborového svazu a časopisu Stavebník. Při té příležitosti redakce požádala předsedu OS o několik bilancujících slov do tohoto
čísla:
Vážení čtenáři,
dne 29. listopadu 1889 vyšlo první číslo
„Časopisu stavebních dělníků“ a od 5. čísla
začal vycházet pravidelně pod názvem „Stavebník“.Od té doby vychází dodnes, tj. již 120
let. Tato tradice nás zavazuje pro dnešek i zítřek.
Dne 27. února 1990 první plenární schůze
tehdejšího Českomoravského výboru OS rozhodla pokračovat v dlouholeté tradici vydávání „Stavebníka“, a ten se stal následně i časopisem OS Stavba ČR, stejně jako je náš
odborový svaz pokračovatelem prvních odborových spolků ve stavebnictví na území dnešní
České republiky.
Prvním vydavatelem a redaktorem „Stavebníka“ byl František Mysliveček. Při tehdejším
způsobu komunikace byl časopis jediným pojítkem mezi členskou základnou a ústředím
odborového svazu. V době Rakousko-Uherska
byly odbory potlačovány (o tom se už ve škole
zase neučí) - například od roku 1889 do roku
1896 bylo policií zabaveno 29 čísel. Cenzura
tedy není novým vynálezem, jak se nás snaží
mnozí „moudří“ přesvědčovat.
Na jednání VI. Sněmu OS 9. a 10. prosince 2009
si ve slavnostní úvodní části připomeneme dlouhou
historii našeho časopisu. Byla to historie zápasů
o co nejlepší postavení zaměstnanců ve stavebnictví, výrobě stavebních hmot a těžbě stavebních surovin. Nesmíme na tuto historii zapomínat, zejména

v současné etapě světové finanční a hospodářské
krize, kdy se někteří majitelé firem a manažeři domnívají, že si mohou vůči zaměstnancům dovolit
vše, i návrat do pracovně- právních a sociálních poměrů 19. století. Naši bohatou tradici je třeba neustále oživovat, a náš svaz se svým časopisem „Stavebník“ musí těmto tzv. podnikatelům rázně
připomínat, že jsme občany 21. století, že naše země
je členem Evropské unie, a že základní hodnotou je
sociální dialog, který má za cíl sociální smír - základ rozvoje společnosti.
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Ve jménu, ale
i v zájmu naší dlouhodobé - 120leté tradice – musíme proto
učinit vše, abychom
zabránili zneužití
hospodářské krize,
a
v
kolektivní
smlouvě
vyššího
stupně i podnikových kolektivních
smlouvách zaručili
našim členům důstojné postavení v zaStanislav ANTONIV městnání. Věřím, že
i ti, kteří se s námi
zatím jen „vezou“, vstoupí do našeho svazu
a posílí tak i své osobní postavení .
Do dalších mnoha let přeji našemu časopisu „Stavebník“ hodně čtenářů.
Stanislav ANTONIV,
předseda OS Stavba ČR

PŘED VI. SLAVNOSTNÍM SNĚMEM OS
VI. Sněm OS Stavba ČR je svolán na dny 9. a 10. prosince 2009 do odborářského
hotelu Olšanka v Praze 3. Program sněmu byl schválen na společném zasedání
P/OS a RK Stavba ve dnech 16. a 17. září 2009.
Pracovnímu programu sněmu bude předcházet
slavnostní zasedání dne 9. 12. v dopoledních hodinách u příležitosti 120. výročí existence stavbařských odborů a svazového časopisu Stavebník.
V odpoledních hodinách prvého dne bude po
úvodní části následovat kontrola usnesení z V.
Sněmu OS a zpráva o činnosti P/OS za uplynulé
období a Priority činnosti OS do VI. Sjezdu OS
Stavba ČR. Na programu bude dále informace
o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na
odvětvové úrovni, zpráva o průběžném plnění

Programu, rezolucí a usnesení V. Sjezdu OS a zejména návrh na svolání VI. sjezdu. Posledním bodem prvého dne bude informace o početním stavu
členů a ZO/MO OS Stavba ČR k 30. 6. 2009.
VI. Sněm bude pokračovat druhý den dopoledne návrhem Plánu práce OS na rok 2010, zprávou Revizní komise, návrhem Řádných rozpočtů
OS na rok 2010, Zprávou o stavu nemovitého majetku OS. Jednání VI. Sněmu bude ukončeno informací o činnosti Podpůrného fondu OS a návrhem
závěrečného usnesení.
–ru-

ŠKOLENÍ PŘED KV NA OLŠANCE
Ve dnech 21. a 22. září 2009 proběhlo
v pražském odborářském hotelu
Olšanka školení funkcionářů ZO/MO
se speciálním zaměřením na téma
„Kolektivní vyjednávání“, které patří
mezi nejdůležitější činnosti v rámci
našeho OS. Tuto skutečnost potvrzoval i vysoký zájem účastníků ze strany
zástupců jednotlivých odborových
organizací.
Celé školení bylo tentokrát pojato poněkud netradičně. Kromě nezbytného seznámení s legislativním rámcem celé problematiky připravil totiž or-

(Pokračování na str. 2)

Radostné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku 2010
Atraktivní téma „Kolektivní vyjednávání“ zcela naplnilo ve dnech 21. a 22. září při
svazovém školení funkcionářů ZO/MO Kongresový sál pražského hotelu Olšanka.

přejí OS Stavba ČR a redakce Stavebníka

UŽITEČNÁ BESEDA S RAKUŠANY
Ve dnech 10. – 12. září tr. pobývala na pozvání bratrského svazu GEWERKSCHAFT BAU-HOLZ Rakouska (Odborového svazu Stavba a Dřevo) v tyrolském
Kirchbergu devítičlenná delegace OS Stavba ČR vedená regionálním manažerem pro jižní, západní a střední Čechy Stanislavem Augustinem, členem Předsednictva OS Petrem Janouškem a specialistou OS Ing. Pavlem Zítkem. Za
hostitele se jednání zúčastnili předseda GBH Johan Holper, místopředseda
Klaus Meier a specialista svazu Kurt Winter. Na programu společného jednání
byla práce odborů s mládeží, kolektivní vyjednávání, hospodářská krize
a následná opatření vlády, zkrácená pracovní doba, nezaměstnanost, granty
pro zaměstnanost a sociální politiku, penzijní systémy a další ekonomické i statistické údaje z obou zemí.
Po krátkém oboustranném představení delegací a předání drobných suvenýrů vystoupil
jako první zástupce rakouské strany Kurt
Winter k problematice péče o mládež a prezentoval jejich model. Nábor nových členů,
které poprvé osloví podnikoví radové, probíhá za přispění reklamního autobusu, který
je řádně ozvučen a označen, a v případě zájmu
může reprodukovat hudbu na ubytovně učiliště. Zároveň mají odbory připraven i program pro volný čas mládeže podle zásady, že
„kdo si hraje, nezlobí“. Současně se pro mládež organizují i různá setkání týkající se jak

a to nejen ve finanční sféře. Například uvolnila 100 miliard Euro na posílení ekonomiky
z rezerv, kde 15 miliardami Euro podpoří posílení kapitálu tuzemských bank a zbylými 85
miliardami podpoří průmysl a podniky k předfinancování a podpoře investic.
Překvapením byla pro nás rakouská zkrácená pracovní doba, při níž je zaručeno zaměstnancům pobírání 90 % platu. V tomto případě dávají odbory dané firmě svolení se
zkrácenou pracovní dobou, a to i v tom případě, že v dané firmě vůbec neexistují. Firma
musí konkretizovat zaměstnance nebo pra-

dost nám zástupci rakouské strany předali
aktuální kolektivní smlouvu. Naši kolegové
očekávají pro letošní rok pokles HDP o 4,3 %,
kdežto pro rok 2010 předpokládají jeho stabilizaci. Při té příležitosti nás překvapila informace, že v roce 2008 byl v Rakousku odpracován na jeden milión přesčasových hodin,
které nebyly zaměstnancům proplaceny
vzhledem k současným třem stům tisícům
nezaměstnaných, (z tohoto počtu je 11 tisíc
mladých jen z Horního Rakouska) a přibližně
400 tisícům obyvatel hrozí reálně propad pod
hranici chudoby. Produktivita práce v současné době roste o osm procent a růst reálných mezd se pro rok 2010 předpokládá
o čtyři procenta. Růst mezd v Rakousku neměl v letech 2000 až 2007 žádnou spojitost
s růstem životní úrovně, protože pouze pokrýval rostoucí inflaci. Rovněž úroveň ženských mezd je v Rakousku o 30,4 % nižší než
u mezd mužů.
Po půldenním výletu do tyrolské metropole
Innsbrucku jsme si počátkem třetího dne společného jednání upřesňovali oboustranné požadavky na příští setkání a výměnu informací
v obou jednacích jazycích. Rakouští odboráři
nám přislíbili, že všechny přednesené ekonomicko-sociální informace nám dodatečně zašlou elektronickou poštou.
Obě strany na závěr vysoce ocenily
úroveň podaných informací i besedy k daným tématům, a jednoznačně se shodly,
že je pro obě strany užitečné, aby se v pořádání podobných dialogů i nadále pokračovalo.
Stanislav AUGUSTIN,
regionální manažer

ŠKOLENÍ PŘED KV NA OLŠANCE
(Dokončení ze str. 2)

Účastníci dvoustranného česko-rakouského jednání v tyrolském Kirchbergu
pracovních, tak i mimopracovních záležitostí.
Například beseda o tvorbě kolektivní smlouvy
končí zpravidla neformálním posezením
u piva. V rakouském OS probíhá v současné
době i akce pod titulkem „Proč s námi ještě
nespolupracuješ?“, při níž odboroví funkcionáři vysvětlují potencionálním členům, jak
mohou ovlivňovat své politiky i připomínkovat návrhy zákonů projednávané právě ve
vládě.
Dalším ožehavým bodem naší besedy byla
nezaměstnanost v obou zemích v období
současné světové krize. V Rakousku je v současné době na 300 tisíc nezaměstnaných, což
představuje 4,4 %, a na rakouské poměry je to
poměrně vysoké číslo. Jejich vláda proto přijala na doporučení odborů, Hospodářské komory i podnikatelských svazů různá opatření,
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coviště, kterého se bude dané omezení týkat.
Zároveň v celém závodě nesmí být v tomto období odpracována ani minuta přesčasu, jinak
by firmě hrozily finanční postihy. Zavedení
zkrácené pracovní doby se v Rakousku velice
hlídá, a to nejen ze strany státu, ale i samotných zaměstnanců. Na toto ustanovení je zároveň vázána i ochranná lhůta, v níž zaměstnanci nehrozí propuštění ze zaměstnání.
Firma s dočasnými problémy, která nemá dostatek práce, ale chce si ponechat své zaměstnance, je převedena na zkrácený pracovní
úvazek a posílá je přitom na různé rekvalifikační kurzy a dostává finanční výpomoc od
státu, který zároveň přebírá a hradí část povinných odvodů za zaměstnance. Je již spočítáno, že tři takto udržená pracovní místa stojí
stát stejně, jako jeden nezaměstnaný. V současné době činí v Rakousku podpora v nezaměstnanosti 55 % čisté mzdy.
Druhý den probíhala výměna zkušeností
z pracovně-právní problematiky. Na naši žá-

ganizační tým pro účastníky i praktickou ukázku
kolektivního vyjednávání. V modelové situaci si
všichni přítomní mohli vyzkoušet vlastní proces
vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy. Účastníci školení se velmi aktivně zapojili do tohoto projektu, který se tak mohl patřičně přiblížit realitě.
Vyjednávací týmy, sestavené z přítomných zástupců
zaměstnanců i z řad pořadatele školení, si navzájem
doslova „nic nedarovaly“. O zajímavé a poučné situace tak nebyla nouze. Absolventi tohoto kurzu se
shodli na tom, že zvolená forma vzdělávání je pro ně
vítaným přínosem i oživením.
V závěrečné části školení lektoři informovali
o výsledcích analýzy podnikových kolektivních
smluv v roce 2009. Zdůrazněny byly nejčastější
nedostatky, které se při hodnocení objevily
a stranou nezůstaly ani dotazy přítomných zástupců ZO/MO. Celkově však byl konstatován
vysoký standard hodnocených kolektivních
smluv.
Ing. Pavel ZÍTKO
specialista KV v OS

DNY STAVITELSTVÍ
A ARCHITEKTURY 2009
3. ročník Dnů stavitelství a architektury se uskutečnil jednak jako Dny otevřených dveří na vybraných stavbách,
v projekčních kancelářích i na středních
a vysokých školách stavebních v měsíci
září po celé republice, a ve druhé etapě
jako slavnostní zasedání v Senátu PČR
a v paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově v závěru měsíce. Záštitu
nad oslavou převzal předseda Senátu
Přemysl Sobotka.
–r-

SÍLA OS SPOČÍVÁ V JEHO POČETNOSTI
Odborovému svazu Stavba České republiky se úspěšně daří plnit program přijatý V. Sjezdem OS Stavba ČR, který se konal ve dnech 9. a 10. února 2007 v Praze. Máme tedy před sebou poslední rok k naplňování tohoto programu v současném volebním období. Daří se nám rovněž úspěšně naplňovat obě sjezdové
rezoluce - Rezoluci k liberalizaci pracovního práva – (díky společnému postupu
v rámci ČMKOS se zatím podařilo zachovat stávající zákoník práce) a Rezoluci
ke kolektivnímu vyjednávání – (provedli jsme analýzu podnikových kolektivních
smluv a na jejím základě zlepšili jejich stav).
Po značných těžkostech se podařilo uzavřít novou Kolektivní smlouvu vyššího
stupně na roky 2009 – 2010, (podepsána 4. 2.
2009), včetně dodatků č. 1 (leden 2009) a č. 2
(březen 2009). Kolektivní smlouva vyššího
stupně, včetně dodatků, byla plošně rozšířena na další subjekty podnikající v našem
odvětví a zajišťuje minimální pracovněprávní
nároky pro cca 300 tisíc zaměstnanců.
Náš svaz je plně respektován státními orgány, zaměstnavateli i v zahraničí jako reprezentativní zástupce zaměstnanců v našem
odvětví. Aktivně působí v oblasti zaměstnanosti, a vždy jsme podporovali výchovu zaměstnanců v učilištích i současných středních školách všech typů. Maximální aktivity
nyní podnikáme při zmírňování dopadů
hospodářské krize na zaměstnance. Komunikujeme s vládou ČR přímo i v rámci Rady
hospodářské a sociální dohody, dále jednáme
se zástupci parlamentních stran, kde vznášíme požadavky a připomínky týkající se našeho odvětví. Vedeme intenzivní sociální
dialog se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Věnujeme velkou pozornost
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Máme uzavřeny dohody o spolupráci s Českým báňským úřadem a Státním úřadem bezpečnosti práce, jejichž naplňování napomáhá
větší bezpečnosti zaměstnanců v našem odvětví. OS Stavba ČR zaměstnává dva svazové
inspektory bezpečnosti práce, kteří mj. pomáhají v prevenci a při šetření pracovních
úrazů přímo ve firmách. Podrobnější informace o výše uvedených činnostech OS je
možné najít na našich internetových stránkách na adrese http://stavba.cmkos.cz . Další
aktivity ve prospěch odborářů a zaměstnanců
se odehrávají přímo v základních a místních
organizacích našeho svazu.
Přes výše uvedené činnosti, které jsou ku
prospěchu všech zaměstnanců našeho odvětví, se nám však nedaří oslovit zaměstnance - neodboráře a naše členská základna
stále klesá (viz Stavebník č. 5). Potřebujeme

rovněž nástroj pro zvýšení aktivity našich
členů. Proto Předsednictvo OS Stavba ČR na
svém jednání dne 16. 9. 2009 schválilo materiál Priority činnosti OS Stavba ČR do VI.
sjezdu OS. Tento materiál ukládá zpracovat
jednotnou metodiku náboru nových členů
OS a jednotnou metodiku zakládání nových
základních a místních organizací. Tyto materiály budou sloužit jak funkcionářům, tak
i zaměstnancům OS Stavba ČR. Dále ukládá
zpracování plánu propagace činnosti OS
s cílem oslovit co největší okruh zaměstnanců v našem odvětví. Proto, abychom
mohli lépe oslovit a zaktivizovat současné
členy našeho svazu, připravujeme zavedení centrální evidence členů. S tím je
spojeno vydání nových členských průkazů, které budou zároveň sloužit jako slevové karty při nákupu různého zboží a služeb. Spuštěním tohoto projektu chceme
zavést konkrétní zvýhodnění našich členů
oproti nečlenům. Prioritou našeho svazu
je rovněž oblast vzdělávání. Proto budeme
i nadále organizovat a nabízet školení pro
naše funkcionáře a členy, ať už přímo v organizacích, anebo internátně. V neposlední
řadě je prioritou OS Stavba ČR poskytování
kvalitního servisu našim základním
a místním organizacím při vedení jejich
agendy, včetně příprav jednání výborů, členských schůzí (konferencí), veřejných schůzí,
včetně usnesení a zápisů. Budeme pokračovat v analýze podnikových kolektivních
smluv, ze kterých čerpáme při kolektivním
vyjednávání na všech úrovních, budeme nadále poskytovat právní pomoc pro členy
svazu a zajišťovat servis a informace pro
členy Evropských podnikových rad.
Jsme přesvědčeni, že se nám realizací výše
uvedených opatření a zlepšením propagace
naší činnosti podaří zaktivizovat naši členskou
základnu a oslovit neodboráře v našich firmách, případně další zaměstnance.
Ing. Milan VOMELA,
místopředseda OS

SBORY VOLITELŮ ZASEDALY V ŘÍJNU
V měsíci říjnu se ve všech regionech ČR uskutečnila 6. zasedání Sborů volitelů OS, a to s jednotným programem. Po úvodním bloku volby pracovního
předsednictva, pracovních komisí i jmenování skrutátorů hlasů přišel na
pořad tzv. informační blok.
Informace předsedy a místopředsedy OS, informace zástupců OS v RR ČMKOS, informace
regionálních manažerů OS a informace svazových inspektorů BOZP. Poté následovala zpráva
předsedy OS o plnění Programu OS, usnesení a rezolucí V. sjezdu OS a volba delegátů i náhradníků V. Sjezdu ČMKOS. Zasedání Sborů volitelů byla uzavřena přijetím usnesení a závěrečným
slovem.
Z celkového počtu pozvaných předsedů ZO/MO jich bylo podle jednotlivých regionů přítomno: Plzeň – 51,61 %, České Budějovice - 44,44 %, Praha – 55,26 %, Střední Čechy – 42,30 %,
Brno 42,62 %, Olomouc – 59,26 %, Ostrava - 77,57 %, Ústí nad Labem – 62,79 % a Hradec Králové
– 54,76 %. Celková průměrná účast činila 53,87 %.
Na jednotlivých jednáních byli zvoleni za delegáty (náhradníky) V. sjezdu ČMKOS tito
funkcionáři: Plzeň – Vlastislav Šik (Pavel Bartoň), České Budějovice – Josef Vojtíšek (Josef
Maxa), Praha – Pavel Meyer (Josef Nerad), Střední Čechy – Jiří Jirásek (Jiří Šafránek), Brno –
Milan Strnad (Klement Závodník), Olomouc – Vladimír Koutný (Miroslava Němcová), Ostrava
– Bc. Josef Vlček (Marie Mikošková), Ústí nad Labem – Václav Vokáček (Libuše Černá), Hradec Králové – Bc. Vladimír Ptáček (Ing. Pavel Zítko), Komise seniorů – Jaromír Zych (Miroslav
Sedláček) a Komise mladých – Tomáš Krejčí (Petr Kršňák).
–ru-

SETKÁVÁNÍ SE SLOVÁKY JIŽ HISTORIÍ
Ve dnech 23. – 24. 9. 2009 se sešli
v pražském odborářském hotelu
Olšanka členové Předsednictva OS
Stavba ČR se svými slovenskými kolegy z Předsednictva Integrovaného
odborového zväzu (IOZ). Dá se bez
nadsázky konstatovat, že celé jednání
bylo prostoupeno mírnou nostalgií,
protože v důsledku integrace OZ Stavba SR, OZ Doprava a OZ textilního průmyslu bylo toto setkání vlastně posledním v historii vzájemných kontaktů
výkonných odborových orgánů ze stavebnictví České a Slovenské republiky.
Na tomto setkání byly projednány společenská a politická situace v SR i ČR a aktuální informace o činnosti obou odborových svazů. Předseda Antoniv seznámil slovenské kolegy
s vývojem ekonomické krize v ČR, s Janotovým
„protikrizovým balíčkem“ a předvolební situací
u nás. Místopředsedkyně M. Brodzianská, která
zastupovala omluveného předsedu IOZ D. Barčíka, podala informace o situaci v tripartitě, zneužívání krize zaměstnavateli a o minimálních
mzdách zaměstnanců na Slovensku. Dále byla
projednána problematika odvětvového sociálního dialogu, situace v rámci odborových centrál
ČMKOS a KOZ apod. Vedla se také diskuse k návrhu nové dohody o spolupráci mezi OS Stavba
ČR a IOZ, která by měla být postoupena k ratifikaci nejbližším jednáním sněmů obou svazů.
V této dohodě je mimo jiné stanoveno, že od
příštího roku se již nebudou setkávat předsednictva obou svazů, nýbrž jen představitelé svazů
v počtu maximálně čtyř funkcionářů z každé
strany. Při té příležitosti byla vyslovena naděje,
že i přes integraci tří slovenských svazů do společného IOZ a novou dohodu bude spolupráce
mezi oběma odborovými svazy pokračovat na
stejně velmi užitečné úrovni jako doposud. –ip-

Předseda OS Stavba ČR St. Antoniv
a místopředsedkyně slovenského IOZ
M. Brodzianská.

STAVBY ROKU 2009
Do letošního 17. ročníku soutěže o titul
STAVBA ROKU bylo přihlášeno 55 staveb, a z toho 28 staveb postoupilo do
druhého kola. Porota všechny tyto
stavby navštívila i ocenila a dne 10. září
bylo vyhlášeno 15 nominací na titul
Stavba roku, nominace na zvláštní ceny
a ceny vypisovatelů.
Dne 30. 9. bylo na pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury
uděleno pět titulů STAVBA ROKU bez rozlišení
pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti. Titul
Stavba roku obdržely tyto stavby: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, bytový dům
Na Topolce v Praze, CITI PARK v Jihlavě, Nové
spojení Praha-Hlavní nádraží - Masarykovo nádraží – Holešovice - Libeň a Vysočany, Classic 7
Business Park Praha - I. etapa.
–red-
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TERMÍNY 45. ROČNÍKU PŘEBORŮ SSŠ
NA ROK 2009/2010 STANOVENY
Sportovní komise při P/OS Stavba ČR stanovila na prahu školního roku 2009-10
rozpis jednotlivých sportovních přeborů stavebních středních škol, a to takto:
14. – 15. 10. 2009 přespolní běh ve Vimperku
11. – 12. 11. 2009 bowling v Ústí nad Labem

17. – 18. 3. 2010 silový čtyřboj v Teplicích
7. – 8. 4. 2010 florbal v Chomutově

25. – 26. 11. 2009 šachy v Rybitví

20. – 22. 4. 2010 nohejbal v Otrokovicích

15. – 17. 12. 2009 stolní tenis v Litoměřicích

12. – 13. 5. 2010 atletika v Meziboří

19. – 21. 1. 2010 sálová kopaná v Mostu

7. – 8. 6. 2010 in line bruslení ve Stochově

V rámci OS Stavba ČR se úspěšně provozují po celý rok nejen sportovní turnaje mládeže, ale i dříve narozených

GRATULUJEME z GRATULUJEME
V listopadu a prosinci 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
BARÁNKOVÁ Dana, PRŮMSTAV Praha 4,
KUNNOVÁ Božena, ISŠ stavební České Budějovice,
NAVRÁTIL Petr, SŠ řezbářská Tovačov.

± 55 let
HRADIL Lubomír, Ing., Technoprojekt Ostrava – Šenov,
JUN Bohuslav, PKS INPOS, MONT, HOLDING
Žďár nad Sázavou,
KAPRÁLEK Vladimír, Eurovia Liberec,
KLÁSKOVÁ Hana, VUK SPOL Horní Bříza,
LACKO Peter, LB Minerals Nová Ves n. Lužnicí,
NOVOTNÝ Josef, Strojírny Podzimek Třešť,
OBLÚKOVÁ Naděžda, ATM servis Ostrava –
Kunčice,
RŮŽIČKOVÁ Drahomíra, P-D Refractories CZ
Svitavy,
SOBĚSLAVSKÝ Jan, Schiedel Zliv,
TUČEK Jaroslav, PKZ Keramika Poštorná,
VACULÍKOVÁ Dagmar, STAVOS Stavba Ostrava 3,
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WINKELHOFER Ladislav, LB Minerals Horní
Bříza.

± 60 let
BÍLEK Miloslav, Českobudějovické PS Čes.
Budějovice,
CABÁKOVÁ Milena, TONDACH ČR Hranice,
DANĚK Jiří, SOŠ, SOU a U Otrokovice,
MAXA Josef, Schiedel Zliv,
PERK Miroslav, PRŮMSTAV Kladno,
ŠILOVÁ Jana, SOŠ Meziboří.

± 65 let
HŮLA Jiří, Chladící věže Praha 4,
KOPTÍK Vladimír, Plzeňské komunikace Plzeň.

± 70 let
JAHODA Otakar, PRAGOCEMENT Praha –
Radotín,
LIBEROVÁ Eva, SUBTERRA Praha – Braník,
SLATINSKÝ Stanislav, STAVITEL Moravské
Budějovice.

20. JUBILEJNÍ SJEZD IG BAU
V HLAVNÍM MĚSTĚ BERLÍNĚ
20. sjezdu IG BAU, který se konal
v německé metropoli Berlíně, se
zúčastnilo 250 delegátů i 250 hostů, delegace OS ze 16 zemí EU,
dále zástupci světové organizace
stavbařů a dřevařů (BWI), evropské federace stavbařů a dřevařů
(EFBWW), nordické federace stavbařů a dřevařů (NFBWW), představitelé
parlamentních
stran
(s výjimkou FDP - nebyla pozvána),
zástupci vlády a sociální partneři.
Sjezd proběhl pod heslem Práce – Život –
Spravedlnost. V úvodních projevech bylo
zdůrazněno, že odborový svaz se skládá ze
stavebnictví (Bauen, ve zkratce B), ze zemědělců (Agraz, ve zkratce A) a ze životního
prostředí a služeb (Umwelt, ve zkratce U).
Odborový svaz BAU má nyní celkem 368 tisíc členů.
Při projednávání návrhu nových Stanov
svazu bylo podáno 40 návrhů, což dříve nebývalo zvykem. Hlavním mottem, které se neslo
jednáním sjezdu i diskusí, byl boj proti zneužívání krize zaměstnavateli, (zdůrazněny
byly vítězné stávky v loňském roce) a boj za
udržení sociálního státu.
Z bilaterálních rozhovorů, vedených
v kuloárech sjezdu, pro náš OS vyplynulo,
že v červnu 2010 navštíví předseda našeho
OS Stanislav Antoniv centrálu IG BAU ve
Frankfurtu nad Mohanem, v prvním pololetí 2010 centrálu GBH ve Vídni a ještě
v listopadu 2009 se místopředseda OS
Ing. Milan Vomela zúčastní semináře v Curychu.
–ip-

SLAVNOSTNÍ
SNĚM ČMKOS
20. výročí vzniku Sdružení stávkových výborů vtiskne ráz 8. zasedání Sněmu ČMKOS, které se bude
konat ve dnech 24. a 25. listopadu
v Kongresovém sále pražského
hotelu Olšanka.
Úvodem slavnostní části promluví předseda ČMKOS Milan Štěch k historii konfederace i její současné úloze. Po něm vystoupí představitel Sdružení stávkových
výborů a také vedoucí delegace Konfederace odborových svazů (KOZ) Slovenské
republiky. Po diskusi pamětníků činnosti
Sdružení stávkových výborů bude přijato
Prohlášení ČMKOS k 20. výročí generální
stávky.
Pracovní část Sněmu ČMKOS bude zahájena 25. 11. zprávou předsedy M. Štěcha
k aktuálním odborovým otázkám a zprávou o činnosti Rady ČMKOS mezi 7. a 8.
Sněmem. Po úvodních bodech budou následovat informace o přípravě V. sjezdu
ČMKOS, informace k zákoníku práce,
zpráva o výsledcích kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni
v roce 2009. V závěrečné části jednání bude
podána informace o vývoji inflace v ČR
v roce 2009 a její odhad na rok 2010, zpráva
o činnosti Revizní komise ČMKOS a informace o stavu členské základny OS sdružených v ČMKOS ke 30. 6. 2009, i počtu členů
Sněmu ČMKOS pro rok 2010.
–red-
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