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VÁŠ HLAS PŘI VOLBÁCH ROZHODNE
O NAŠÍ BUDOUCNOSTI
Sněm
Vážené čtenářky a čtenáři našeho
svazu
časopisu!
Dovolte mi na prahu nového roku popřát Vám hodně zdraví, štěstí i spokojenosti
v osobním životě a hodně úspěchů v práci.
Rok 2010 nebude podle prognózy našeho sociálního partnera - Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR - a informací z ﬁrem, kde
působí naše základní či místní organizace
- pro naše odvětví snadný. Především tam,
kde hlavní výrobní činností je pozemní stavitelství, a samozřejmě to má dopady i na
výrobu stavebních hmot a těžbu surovin pro
stavební výrobu. Hlavní prioritou našeho
svazu je udržení maximální zaměstnanosti
kmenových zaměstnanců. Z toho důvodu
podepsal náš svaz 15. prosince 2009 Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
(KSVS) a dne 30. 11. 2009 „Společné prohlášení OS Stavba ČR a SPS ČR k udržení zaměstnanosti v odvětví“ (Oba dokumenty jsou
k dispozici na webu OS i dalších stránkách
Stavebníka). V případě, že budete mít v práci
problémy a jste členy našeho svazu, obracejte
se na předsedy či předsedkyně výborů základních či místních organizací, kde jste registrováni, nebo přímo na zaměstnance OS Stavba
ČR (kontakty máte na http://stavba.cmkos.cz
nebo ve Zpravodaji OS). Ti z Vás, kteří nejste
členy našeho svazu, zvažte, zda neposílíte
naše řady a tím i svoji pozici.

našeho
schválil
v prosinci loňského
roku Priority OS
do VI. Sjezdu OS
Stavba ČR, který se
bude konat v únoru
příštího roku. Součástí těchto priorit
je centrální evidence členů svazu
a vydání nových
členských průkazů.
Členové svazu by
měli být o tom po- Stanislav ANTONIV
drobněji informováni výbory ZO či MO, kde jsou registrováni.
V květnu půjdeme volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a tyto volby budou pro
nás přelomové. Půjde v nich zejména o to, zda
v České republice bude udržen sociální stát,
tj. veřejné služby, zdravotnictví a školství
dostupné pro všechny (nejen pro majetné),
o funkčnost sociálního pojištění pro všechny
občany, o to, aby nedošlo k útoku na platný zákoník práce, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a jejich organizacemi, tj. odbory,
a zaměstnavateli a jejich organizacemi (ODS
se netají tím, že ho chce zrušit).
Na našem webu máte podstatné informace k tomu, abyste se mohli v květnu zodpovědně rozhodnout, protože tyto volby pod-

Slavnostního zasedání Sněmu OS Stavba ČR ke 120. výročí založení stavbařských
odborů a časopisu Stavebník se zúčastnili také čestní hosté – vpravo vedle předsedy
OS Stanislava Antoniva bývalí místopředsedové OS Stavba ČR Jiří Nachtigal a Chrudoš Bělohrad, předseda ČMKOS Milan Štěch, prezident SPS ČR Ing. Václav Matyáš,
statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba, náměstek
ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslav Kalous, generální ředitel Oborové zdravotní
pojišťovny Ing. Ladislav Friedrich, CSc. a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolf Hahn.
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statně ovlivní postavení nás zaměstnanců,
seniorů a lidí sociálně potřebných v příštím
období.
Přeji všem stavbařům, aby naše ﬁrmy
měly v letošním roce dostatek zakázek a my
– zaměstnanci – následně slušně placenou
práci.
Stanislav ANTONIV
předseda OS Stavba ČR

120 LET STAVBAŘSKÝCH ODBORŮ
A ČASOPISU STAVEBNÍK
Pravidelné podzimní zasedání Sněmu OS Stavba ČR se v prosinci 2009
stalo z prvé poloviny zasedáním
slavnostním. Důvody pro toto rozšíření klasického programu sněmu
byly pádné. Před 120 lety – dne 29.
listopadu 1889 – totiž vyšlo první
číslo odborového časopisu STAVEBNÍK a od téhož dne se také
datuje existence odborového svazu
pracovníků ve stavebnictví a výrobě
stavebních hmot.
Slavnostní část zasedání VI. Sněmu 0S se
konala dne 9. prosince 2009 od 10.30 hod.
v Kongresovém sále odborového hotelu Olšanka v Praze 3. Členové sněmu mezi sebou
přivítali čestné hosty – předsedu ČMKOS
Milana Štěcha, presidenta Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR Ing. Václava Matyáše,
předsedu Českého báňského úřadu Ing. Ivo
Pěgřímka, generálního inspektora Státního
úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, náměstka ministra pro místní rozvoj
Ing. Miroslava Kalouse, generálního ředitele
Oborové zdravotní pojišťovny Ing. Ladislava
Friedricha, CSc., statutárního místopředsedu SON ČR Ing. Milana Tarabu, bývalé
místopředsedy OS Stavba ČR Chrudoše Bělohrada i Jiřího Nachtigala a předsedu OS
KOVO Josefa Středulu, předsedu OS PHGN
Bc. Jana Sábela a předsedu OS DOSIA Jana
Rejského.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv
ve slavnostním projevu vzpomenul historického významu založení Odborového svazu
pracovníků ve stavebnictví pro pracovníky
tohoto důležitého odvětví, a zároveň i vydání prvního čísla odborového časopisu
STAVEBNÍK jako nezbytného organizačního,
informačního i mobilizačního pojítka mezi
ústřednou OS a členskou základnou. Po
předsedově projevu přednesli své zdravice
hosté slavnostního zasedání – Chrudoš Bělohrad, Jiří Nachtigal, Václav Matyáš, Milan
Štěch a současný redaktor Stavebníka Rudolf Unger. Poté předseda OS Antoniv i místopředseda Vomela předali čestným hostům
pamětní listy. Na závěr slavnostního zasedání
byl účastníkům slavnostního zasedání promítnut ﬁlmový šot dokumentující uplynulých
120 let odborového svazu a jeho časopisu.
Účastníci sněmu obdrželi tento dokument na
DVD jako upomínkový dárek.
–ru-

VI. SJEZD OS SVOLÁN NA 4. – 5. ÚNORA 2011
Následně po slavnostním zasedání Sněmu OS ke 120. výročí stavebních odborů
a časopisu STAVEBNÍK se odpoledne dne 9. 12. a dopoledne 10. 12. 2009 konalo řádné VI. zasedání Sněmu OS Stavba ČR. Nejvýznamnějším bodem programu bylo svolání a vyhlášení termínu VI. sjezdu OS na dny 4. a 5. února 2011 do
Kongresového sálu odborového hotelu Olšanka v Praze 3.
Úvodem jednání sněmu však předseda Antoniv nejprve hovořil o přípravách V. sjezdu
ČMKOS, který se bude konat již za několik
týdnů, ve dnech 9. a 10. dubna 2010, zejména
o personálních návrzích na vedoucí funkce,
protože dosavadní předseda Milan Štěch a místopředseda Zdeněk Málek již nebudou na své
dosavadní funkce kandidovat.
Po hodnotících zprávách za uplynulé období
od předešlého jarního sněmu se projednávaly
priority činnosti OS do VI. sjezdu, ke kterým patří zejména zřízení centrální evidence členů od
1. 1. 2010 aktualizovanou půlročně a vydávání
nových členských průkazů. V současnosti se
hledají způsoby, jak poskytovat novým držitelům členských průkazek různé slevy. Sněm dále
jednal o kolektivní smlouvě vyššího stupně na
rok 2010. Samostatný článek k tomuto tématu
viz na str. 2 Stavebníka. Zvýšenou pozornost
členů Sněmu vyvolalo samozřejmě svolání VI.
sjezdu OS. Delegáti Sněmu schválili návrh na

složení 12členné sjezdové komise a stanovili
klíč jednoho delegáta sjezdu na každých 170
členů, včetně důchodců ze stavu členské základny k 30. 6. 2010. V následném bodu byl
projednán Plán práce OS Stavba ČR na rok
2010, v němž se předpokládá svolání dvou zasedání Sněmu OS a pěti schůzí Předsednictva
OS. V plánu zahraničních akcí se v roce 2010
počítá s výměnou delegací s IOZ SR, s jednáním
se stavařskými odborovými svazy Německa,
Rakouska a Polska, s účastí na zasedáních BWI
i EFBWW a s příjezdem generálního tajemníka
EFBWW Sama Hägglunda do ČR.
V návrhu rozpočtu OS na rok 2010 uvedl
předkladatel místopředseda Ing. Vomela, že
úsporná opatření jsou směrována zejména do
režijních nákladů OS při zachování šíře servisu,
která OS členům poskytuje. Od 1. února tr. se
předpokládá snížení počtu pracovníků OS na
13, a to zrušením jedné funkce regionálního
manažéra pro Moravu.
–ru-

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
Dne 15. prosince 2009 se konala v odborovém hotelu Olšanka v Praze 3 společná tisková konference Odborové svazu Stavba ČR a Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, na které představitelé obou sociálních partnerů prezentovali „Společné prohlášení“ podepsané dne 30. listopadu 2009 v Praze:
„Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba ČR, vědomy si odpovědnosti za rozvoj odvětví, stabilizaci kvaliﬁkovaných zaměstnanců a zachování sociálního
smíru, se dohodly, že přiměřeně k zakázkové naplněnosti jednotlivých zaměstnavatelů budou podporovat udržení zaměstnanosti ve stavebnictví, a to zejména kmenových zaměstnanců. Smluvní strany shodně prohlašují, že kvaliﬁkovaná pracovní síla je jednou z nejdůležitějších podmínek pro udržení dlouhodobého rozvoje odvětví.
Smluvní strany doporučují svým členským organizacím, aby v oblasti řešení důsledků
krize a s ní spojené nižší poptávky, využívaly především taková racionalizační opatření,
která nebudou mít za následek snižování stavu kmenových zaměstnanců. Forma stabilizace
kmenových zaměstnanců je předmětem jednání především na úrovni jednotlivých zaměstnavatelů.
Oba sociální partneři zároveň prohlašují, že je velmi tíží klesající počty kvaliﬁkovaných
řemeslníků a nízké počty učňů, zejména stavebních oborů, jakož i nedostatečný rozsah učňovského školství a budou i nadále usilovat o podporu odborného i učňovského školství
a zaměstnavatelů, kteří se o výchovu učňů zaslouží. Sociální partneři jsou znepokojeni přístupem státu k investiční politice v oblasti výstavby bytů a ohrožením ﬁnančních prostředků
na infrastrukturu v roce 2010. Snížení prostředků na infrastrukturu by mělo velmi negativní
dopad do zaměstnanosti ve stavebnictví v příštích letech.“
Ing. Václav Matyáš
Stanislav Antoniv
prezident SPS ČR
předseda OS Stavba ČR

KSVS NA ROK 2010 ODRAZEM KRIZE
Komise Kolektivního vyjednávání na
svém loňském říjnovém jednání konstatovala, že si v současné složité situaci stavebnictví ČR nelze klást vysoké
cíle. Doporučila, aby se jednání pro rok
2010 zabývalo především zvýšením
tarifních mezd v úrovni očekávané
inflace dle predikce ČNB, případně
MPSV ČR. Dále doporučila prodloužit
platnost Kolektivní smlouvy vyššího
stupně o tři měsíce, tj. do 31. 3. 2011.
Zlomovým okamžikem bylo následné listopadové jednání Exekutivy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR s Předsednictvem OS Stavba ČR.
Na tomto jednání byla velmi otevřeně projednána
situace stavebnictví i s výhledem na rok 2010, kde
je očekáváno zhoršení hlavně v oblasti nových zakázek. Obě strany se shodly na tom, že prioritou
pro další období musí být co nejvyšší zaměstnanost kmenových pracovníků ﬁrem. Následně byl
vypracován návrh společného Prohlášení sociálních partnerů k udržení zaměstnanosti a předložen ke schválení příslušným orgánům SPS ČR
a OS Stavba ČR. V souvislosti s očekávaným vývojem stavebnictví v roce 2010 se obě strany shodly,
aby byla platná KSVS prodloužena do 31. 3. 2011
a současně i mzdový Dodatek č. 2 ke KSVS do 31.
3. 2011.
Představenstvo SPS ČR následně na svém
jednání dne 8. 12. 2009 tento postup schválilo.
Komise KV OS Stavba ČR se k projednání návrhu
sešla 9. 12. 2009 před zahájením jednání Sněmu
OS Stavba ČR a po seznámení se s danou situací
všichni členové komise souhlasili s navrženým
postupem a doporučili Sněmu OS postup v kolektivním vyjednávání schválit. Společné prohlášení
sociálních partnerů k udržení zaměstnanosti i návrhy týkající se KSVS byly Sněmem OS schváleny
a 15. 12. 2009 byl podepsán Dodatek č. 3, který
prodlužuje KSVS do 31. 3. 2011 a zároveň prodlužuje platnost Dodatku č. 2 ke stejnému datu. Ve
společném komentáři se obě strany shodly na
tom, že podepsaný dokument považují za přínos
k udržení sociálního smíru v těžce zkoušeném
odvětví. Oba sociální partneři považují za důležité
činit všestranné kroky k podpoře oživení bytové
výstavby a k zachování veřejných ﬁnančních prostředků pro infrastrukturu, jakož i na podporu
udržení zaměstnanosti ve stavebnictví, a to zejména kmenových zaměstnanců.
Rok 2010 bude rokem práce na textu nové
KSVS, která by měla být uzavřena s účinností od
1. 4. 2011. Proto Komise kolektivního vyjednávání
OS Stavba ČR na svém lednovém jednání přijala
materiál Strategie KV pro rok 2011, a v jeho smyslu
se bude vytvářet návrh nové KSVS. Zhruba v polovině roku bude text návrhu nové KSVS k dispozici
všem ZO k připomínkování. První čtvrtletí roku
2011 pak bude obdobím intenzivního vyjednávání
se SPS ČR.
Petr JANOUŠEK,
předseda komise
kolektivního vyjednávání

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

2 - STAVEBNÍK

Společná tisková konference OS Stavba
ČR a SPS ČR ke „Společnému prohlášení“ se těšila velkému zájmu médií.

Dne 19. listopadu 2009 se uskutečnilo v odborářském hotelu Olšanka tradiční předvánoční
setkání vybraných seniorů – členů OS Stavba
ČR - s vedením odborového svazu. Na toto
setkání byli rovněž přizváni hosté – Jiří Král
z Ministerstva práce a sociálních věcí, RSDr.
Zdeněk Pernes za Radu seniorů ČR a Ing. Jaroslav Ulma za Asociaci důchodců odborářů.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv seznámil pozvané seniory se současným děním
ve svazu i ČMKOS a další hosté hovořili o legislativních novinkách týkajících se současných
i budoucích důchodců. Po rozsáhlé i kvaliﬁkované diskusi byli pozvaní senioři odměněni za
dlouholetou práci v odborech knihou. Setkání
bylo ukončeno společným obědem.
– jv-

NAŠEMU SVAZU SE OTEVÍRAJÍ
TZV. ŠVÝCARSKÉ FONDY
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 se konalo ve švýcarském Curychu sympozium na téma „Sociální partnerství ve Švýcarsku i ve střední a východní Evropě“,
které uspořádala Švýcarská organizace dělnické pomoci (SAH). Za OS Stavba
ČR se sympozia zúčastnil místopředseda Ing. Milan Vomela.
Symposia se zúčastnilo dalších 97 zástupců
ze Švýcarska, Srbska, Bulharska, Rumunska,
Maďarska, Polska, Bosny a Hercegoviny.
Předmětem jednání bylo předání zkušeností,
rozvoj a pomoc při rozvíjení sociálního partnerství v zemích střední, jižní a východní Evropy.
Jednání zahájil prezident SAH Hans-Jurg
Fehr, který mj. zdůraznil, že některé projekty
sociálního dialogu již fungují (např. Srbsko)
a jiné se připravují (např. Česká republika).
Tyto projekty podporuje švýcarská vláda
v rámci spolupráce s EU při jejím rozšiřování.
Dále vystoupil viceprezident SWISSMEM (organizace zaměstnavatelů) Hans Hess, který
zdůraznil rozvíjení kvalitního sociálního
partnerství, které umožňuje v zemi sociální
smír a základ pro hospodářskou a sociální
stabilitu Švýcarska. Dopad krize je na občany
země malý, protože tu není příliš rozšířen
princip „rychle přijmout a rychle propustit“.
Vždy se tu snaží hledat alternativy pro další
zaměstnání. Spoluprezident Unia (odbory)
Renzo Ambrozetti hovořil o důležitosti
vzájemné výměny informací na celoevropské
úrovni. Již léta ve Švýcarsku i na mezinárodní
úrovni usilují o to, aby se přes sociální dialog
vytvořil prostor pro hledání řešení ve všech
oblastech. Jedním z nástrojů je uzavírání
kolektivních smluv vyššího stupně. Je přesvědčen o tom, že švýcarský model je dobrým základem pro země střední a východní
Evropy (SVE). Spoluředitel Unia pro sektor
maloobchodu Franz Cahannes představil
fungování a nástroje paritního sociálního
fondu na zvyšování kvaliﬁkace zaměstnanců.
Předseda zaměstnavatelského svazu ve stavebnictví Daniel Lehmann zdůraznil, že
přestože se Švýcarsko rozhodlo v referendu
nevstoupit do EU, má otevřený pracovní trh
pro země, se kterými má uzavřeny smlouvy.
To je velký pokrok ze strany Švýcarska. Volným pohybem osob se rozumí pohyb v rámci
povolených mantinelů, včetně kroků proti
mzdovému dumpingu. Všichni zaměstnanci
musí mít stejné pracovní podmínky, resp.
podmínky na minimální úrovni. Je důležité,
aby např. na stavbách pracovali zaměstnanci
za stejných pracovních podmínek. Platí, že
hlavní dodavatel je zodpovědný za subdodavatele. Spolková ministryně zahraničních
věcí Švýcarska Micheline Calmy-Rey hovořila o mezinárodním rozměru sociálního
dialogu. Kladou zvláštní důraz na oblast sociálního dialogu i jeho kultury a považují jej za
klíč k současné ekonomické i sociální výkonnosti Švýcarska. Základem je autonomie sociálních partnerů a za důležitý považují rozvinutý systém kolektivních smluv. S tím jsou
spjaté i paritní systémy, např. vzdělávání. Důležitý je rovněž rozvinutý systém sociálního
zabezpečení. „Aktuální ﬁnanční krize vznikla
v uplynulém období,“ zdůraznila ministryně
a neměli bychom otálet s opatřeními na její
prevenci. Globalizace ekonomiky může v Evropě zpochybnit sociální strukturu. Krize
s drastickými dopady pro SVE znamená, že
se musí zvýšit role sociálního partnerství.
V druhé části semináře vystupovali hosté.
Ministr práce Maďarska Laszlo Herczog
zhodnotil zkušenosti ze své země a zdůraznil
potřebu spolupráce v rámci evropského prostoru na všech úrovních. Místopředseda Cartel Alfa z Rumunska Petru Dandeu upozornil

na velké rozdíly modelů v Evropě. Filosoﬁe je
podobná, ale praktická realizace má rozdílné
postupy. Dále nastínil zkušenosti z Rumunska.
Ředitelka ekonomické a sociální rady Srbska
Čedanka Andrič informovala o problémech
a zkušenostech se sociálním dialogem v Srbsku. „V nestabilním politickém prostředí se sociálnímu dialogu příliš nedaří,“ dodala. Představila rovněž úspěchy a neúspěch projektu
„Podpora sociálního dialogu v Srbsku“, který
spoluﬁnancovala švýcarská vláda. Místopředseda OS Stavba ČR Milan Vomela informoval
přítomné o přípravě projektů ﬁnancovaného

z programu Česko-švýcarské spolupráce. Projekty se připravují za pomoci SAH. Jedná se
o projekty OS Stavba ČR „Zvýšení kvality kolektivního vyjednávání v oboru stavebnictví“
a projekt OS „Zajištění kvalitativních standardů pro práce spojené s pěstební a těžební
činností v lesním hospodářství“.
Druhý den účastníci symposia navštívili
velkou stavbu AlpTransit Gotthard – 57 km
dlouhý tunel. Absolvovali návštěvu informačního střediska, přednášku o stavbě, včetně vystoupení zástupců odborů a prohlídku stavby
vstupního portálu v Erstfeldu.
Pro OS Stavba ČR se účastí na tomto
symposiu otevírá možnost využít „Švýcarské
fondy“ pro rozvoj sociálního dialogu v ČR.
Toto symposium rovněž přispělo jak ke zvýšení povědomí, tak i k výměně informací
o stavu sociálního dialogu v různých zemích
s důrazem na země středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
Ing. Milan VOMELA,
místopředseda OS

KONGRES BWI JEDNAL
V LILLE

Místopředseda OS Ing. Milan Vomela na
symposiu „Sociální partnerství ve Švýcarsku i ve střední a východní Evropě“,
které se konalo koncem loňského listopadu ve švýcarském Curychu, informoval
účastníky o přípravě projektu financovaného z programu Česko-švýcarské spolupráce.

ČMKOS NA PRAHU
ROKU 2010
Vedení ČMKOS uskutečnilo dne 26.
ledna v hotelu Olšanka tradiční novoroční setkání s novináři, při kterém se
hovořilo o tom, co čeká odbory
a zaměstnance v roce 2010, o východiscích z krize z pohledu analytiků
ČMKOS a o mýtech o pracovním právu v ČR.
Předseda ČMKOS Milan Štěch při té příležitosti zdůraznil, že šancí pro lepší nový rok
2010 jsou květnové volby do Poslanecké sněmovny. Pokud by dopadly nepříznivě,
bude ČMKOS čelit hrozbě prolomení zákoníku práce,
bude čelit hrozbě privatizace důchodového systému, nemocnic, zdravotních pojišťoven, školství a dalších veřejných služeb,
ČMKOS bude i nyní, v krizové situaci, vyžadovat, aby valorizace minimální mzdy zmírnila její hrozivý propad, aby nedocházelo
k pádu zaměstnaných lidí do chudoby.
ČMKOS bude v těchto i příštích týdnech
prosazovat přijetí společné tripartitní dohody
mezi odbory, zaměstnavateli a vládou o nejdůležitějších opatřeních, která pomohou nasměrovat českou ekonomiku z krize.
–red-

Ve dnech 9. a 10. prosince 2009 se
konal ve francouzském Lille světový kongres BWI, kterého se za
OS Stavba ČR zúčastnil člen jeho
předsednictva Milan Fišer. Po uvítacích referátech a přivítání hostů
vystoupil s hodnotícím projevem
prezident světové federace Klaus
Wiesehügel. Zhodnotil práci jednotlivých členských organizací,
ocenil práci generální tajemnice
Anity Normark, která na závěr
roku 2009 ukončila svoji činnost
ve výboru. Dále hovořil o světové
krizi, která mj. představuje ztrátu
16 milionů pracovních míst a dalších 20 milionů lidí se dostalo do
pásma chudoby.
Po jeho vystoupení se ujala slova
Anita Normark se svou zprávou o činnosti. Hovořila rovněž o nezaměstnanosti v jednotlivých kontinentech i zemích světa. „Snažíme se vymýtit dětskou
práci, podporujeme zákaz používání
azbestu ve stavebnictví a děláme maximum pro zlepšování životního prostředí,
např. snížení CO2.“ Po svém vystoupení
poděkovala všem členským zemím za
spolupráci. Nato se ujal slova zástupce
kontrolního výboru, který konstatoval,
že hospodaření s příspěvky je stále více
transparentní. Např. Švédsko a Nizozemsko jsou na vrcholu žebříčku příspěvků, protože dávají 80 % všech svých
prostředků na činnost BWI. V diskusi
většina delegátů hovořila o problémech
ve svých zemích a nezapomněla také poděkovat Anitě Normark za její záslužnou
práci pro BWI.
V usnesení se odsouhlasily příspěvky
ve výši dvou švýcarských franků na člena
a rok, následně byli zvoleni dva místopředsedové a změněny některé články
stanov. Druhý den pokračovala diskuse,
byl přijat strategický plán na léta 2010
- 2013. V závěru byli někteří národní zástupci ohodnoceni za vykonanou práci.
Byl mezi nimi i předseda OS DLV ČR Rudolf Kyncl, který obdržel Zlatý odznak
BWI.
Milan FIŠER,
člen P/OS Stavba ČR
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STOLNÍMU TENISU A ŠACHŮM SE DAŘÍ V ZIMĚ I BEZ SNĚHU
V areálu SOŠ stavební v Rybitví u Pardubic
se uskutečnil ve dnech 25. – 26. listopadu 2009
přebor středních škol stavebních v šachu,
kterého se zúčastnilo osm družstev. Po napí-

navém souboji nakonec dopadlo celkové pořadí zúčastněných družstev takto:
1. SOŠ Otrokovice, 2. SŠS Teplice, 3.
SŠ Rychnov nad Kněžnou, 4. SOŠ Rybitví, 5.

ISŠ Litoměřice, 6. SŠ technická Praha, 7. SŠE
a S Chomutov a 8. SŠS Louny.


Přebor středních stavebních škol ve
stolním tenisu se uskutečnil ve dnech 8. až
10. prosince 2009 v Litoměřicích a zúčastnilo
se ho rovněž osm družstev. Jejich vzájemná
utkání dopadla nakonec takto:
1. SOŠ Otrokovice, 2. ISŠ Litoměřice,
3. SŠ stavební Teplice, 4. ISŠ stavební Most,
5. SOŠ a SOU Rybitví, 6. ISŠ stavební Ústí nad
Labem, 7. SŠS Louny a 8. SŠ stavební Chomutov.
–jv-

ORGANIZAČNÍ FÚZE VE FIRMĚ
SKANSKA

Přeboru středních odborných škol stavebních v šachu, který se konal ve dnech 25. –
26. 11. 2009 v Rybitví u Pardubic, se zúčastnilo osm družstev a palmu vítězství si
odtud odvezlo družstvo SOŠ Otrokovice.

DŮM JAKO DIAMANT
Po kolaudaci stavby v prosinci 2009 proběhlo koncem ledna 2010 úspěšné předání tří administrativních budov komplexu Západní Město – City Administrativa, které vyrostly v blízkosti pražské stanice metra Stodůlky
Dominanta, devítipodlažní budova ve tvaru
diamantu, je doplněna dvěmi menšími budovami – jednou pětipodlažní a druhou šestipodlažní.
Investorem jednoho z největších projektů
v Praze je společnost FINEP. Zhotovitelem

první fáze stavby je společnost Skanska, a. s.,
divize Pozemní stavitelství.
Jedná se o jednu z historicky nejvyšších zakázek společnosti Skanska v oblasti pozemního stavitelství. Výstavba předaných administrativních budov přišla na 2,25 miliard korun.

GRATULUJEME  GRATULUJEME
V lednu a únoru se dožívají, a jistě také oslavují, své „kulaté“ a „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
BRÁTEK Štefan, Pórobeton Ostrava – Třebovice,
KAFKA Luboš, Českomoravské štěrkovny,
provozovna Světlá, Týniště n. Orl.,
MALÁTEK Pavel, CIDEMAT Hranice,
SLANINA Milan, První stavební Chrudim.

55 let
DIVÍN Zdeněk, Královodvorská cementárna
Králův Dvůr,
HOFFMANNOVÁ Alena, SKANSKA CZ Třinec,
HRUBÝ Miroslav, Ing., SKANSKA Servis
Praha 4 – Chodov,
JANÍČKOVÁ Alena, ZO OS Stavba ČR Praha 3,
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NOVÁK Vladimír, HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny Velké Hydčice, Horažďovice,
ŠÍROVÁ Miroslava, Cement Hranice,
ŠTUS Miloslav, UNICA Technologies Lysá
nad Labem,

60 let
KRESA Pavel, XELLA POROBETON CZ Hrušovany u Brna,
NÁROVEC Václav, INTERMONT Otovice
u Karlových Varů,
ŠKODOVÁ Stanislava, EUROVIA CS Liberec,

65 let
ŠUTERA Sergej, OMGD Kaznějov.

Od Nového roku 2010 působí na českém
stavebním trhu nová společnost – SKANSKA
a. s. Stalo se tak po dlouhodobě připravované fúzi pěti subjektů skupiny SKANSKA –
Skanska CS a. s., Skanska DS a. s., Skanska
CZ a. s., Skanska Reality a. s. a Skanska Servis a. s., které k 1. 1. 2010 fyzicky ukončily
svou činnost a právně zanikly.
Dosavadní aktivity skupiny v ČR budou
nově řízené z nového centra, od čehož si
společnost slibuje zvýšení efektivity i posílení postavení na trhu. Základní kapitál nové
ﬁrmy je 1,1 mld. Kč.
Předsedou představenstva a generálním
ředitelem se stal Dan Ťok, místopředsedou
představenstva a ﬁnančním ředitelem Patrik Choleva. Dalšími členy představenstva
je šest představitelů jednotlivých ﬁremních
divizí.
–red-

ČMKOS JUBILEJNÍ
I PŘEDSJEZDOVÁ
ČMKOS svolala na dny 24. a 25. 11.
2009 do Kongresového sálu hotelu
Olšanka 8. zasedání svého sněmu,
přičemž první den byl věnován 20.
výročí vzniku Sdružení stávkových
výborů za účasti čestných hostů v čele
s předsedou vlády Ing. Janem Fischerem, kdežto druhý den měl ráz ryze
pracovní.
Sněm ČMKOS ve své pracovní části
schválil Prohlášení ČMKOS k 20. výročí generální stávky, vyslechl si podrobnou zprávu
o programové, personální i organizační přípravě V. sjezdu ČMKOS, který se bude konat
ve dnech 9. a 10. dubna 2010, přijal po delší
diskusi do ČMKOS Svaz odborářů Služeb
a Dopravy, jehož členství vznikne podpisem
Zakládací listiny ČMKOS a úhradou vstupního členského příspěvku. OS KOVO a OS
Stavba ČR s přijetím tohoto OS nesouhlasily pro „ohrožení dodržování základních
principů ČMKOS“. Členové sněmu si dále
vyslechli zprávu o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšší i podnikové úrovni v roce
2009, informaci o vývoji inﬂace v ČR v roce
2009, informaci o stavu členské základny OS
sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2009 a schválili
návrh Volebního i Jednacího řádu V. sjezdu
ČMKOS a seznam čestných hostů zvaných
na sjezd.
–red-
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