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V. SJEZD ČMKOS ZVOLIL SVÉ NOVÉ VEDENÍ
z Ve 32 členských OS zvoleno 373 delegátů z Zdravice četných domácích
i zahraničních hostů z Předsedou ČMKOS zvolen Jaroslav Zavadil a místopředsedy Václav Pícl a Radka Sokolová z Srdečné poděkování odstupujícím
Milanu Štěchovi a Zdeňkovi Málkovi z Na závěr schválen Program ČMKOS do
roku 2014, sjezdové usnesení a Odborové memorandum obracející se na
zaměstnaneckou veřejnost z
V. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se uskutečnil ve dnech
9. a 10. dubna 2010 v TOP hotelu v Praze na Chodovci a přítomno na něm bylo 370 z 373 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Za OS
Stavba ČR bylo na sjezdu přítomno 15 delegátů.
Tento sjezd byl nejen jubilejní – pátý – ale zároveň i připomenul 20. výročí vzniku nezávislých
odborů. Tuto historickou událost i následných
dvacet let bilancovala velmi sugestivní videoprojekce oceněná dlouhotrvajícím potleskem.
Sjezdu byli přítomni významní domácí
hosté: předseda Poslanecké sněmovny PČR
Miloslav Vlček, který ve své zdravici hovořil
o situaci v Poslanecké sněmovně při hlasování
o sociálních otázkách, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka hovořil o významné
úloze, kterou hraje ČMKOS při jednáních tripartity a o úspěších z poslední doby, předseda Výboru pro sociální politiku PS PČR Zdeněk
Škromach, a poslanec Evropského parlamentu Richard Falbr, který kritizoval české
politiky a prezidenta Klause za protiodborové
výroky a útoky. Prezident ČR Václav Klaus
pozdravil sjezdové jednání osobním dopisem, ve kterém zdůraznil, že si váží pozvání
i přesto, že „s celou řadou vašich aktivit a Vámi
formulovaných stanovisek leckdy nemohu
souhlasit“. Ze zahraničí byli přítomni: generální tajemník Evropské odborové konfederace John Monks, který ve svém příspěvku zdůraznil, že lačný kapitalismus ve
stylu kasina dostal infarkt, který přinesl
velmi vážné důsledky pro zaměstnance,
předseda DGB Michael Sommer, který na
sjezdu zastupoval generálního tajemníka
Mezinárodní odborové konfederace, zdůraznil, že se sjezd schází na pozadí bezprece-

dentní krize, ze které se současné vlády nechtějí
poučit a tak hrozí nová krize. Dále byli přítomni předseda KOZ Slovenska Miroslav
Gazdík, předseda NSZZ Solidarność Janusz
Śniadek, zástupce Odborového poradního

hými zklamáními i neúspěchy. Zdůraznil, že po
nástupu Richarda Falbra do čela odborů se dostavily první střety s vládou i silnou parlamentní
většinou ODS a jejich koaličních partnerů, střety
o zákoník práce, o důchodovou reformu, připojištění, úrazové pojištění a o změnu řady sociálních zákonů. Tehdy se stala ČMKOS nejvýraznější oponentní společensko-politickou silou
v zemi.
Odpolední jednání prvého sjezdového dne řídil předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv. Po
zprávě o činnosti byla projednána zpráva o hos-

Pracovní předsednictvo V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.
Zprávu o činnosti za uplynulé funkční období přednesl bývalý předseda Milan Štěch.
výboru při OECD Roland Schneider a předseda Rakouského odborového svazu Erich
Foglar. Přítomni byli rovněž představitelé
Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů.
Předseda ČMKOS Milan Štěch ve své
zprávě o činnosti konfederace konstatoval, že
uplynulá 20letá cesta svobodných odborů vedla
správným směrem, i když byla provázena mno-

ZO a MO OS Stavba ČR vyslaly na V. sjezd ČMKOS 15 delegátů.

podaření ČMKOS, návrh změn Statutu ČMKOS
a zpráva revizní komise. Závěr prvého dne patřil
volbám nového vedení konfederace poté, co dosavadní předseda Milan Štěch a místopředseda
Zdeněk Málek odstoupili ze svých funkcí. Novým předsedou ČMKOS byl zvolen dosavadní místopředseda Jaroslav ZAVADIL
a novými místopředsedy Václav PÍCL
a Radka SOKOLOVÁ. (Více na str. 2). Zvoleno
bylo rovněž sedm členů revizní komise a jeden
náhradník.
Úvodem druhého dne sjezdu delegáti sjezdu
srdečně poděkovali oběma odstupujícím funkcionářům ČMKOS za jejich dlouholetou a usilovnou práci pro odbory.
Klíčovým bodem 2. dne jednání bylo přijetí
nového programu ČMKOS do roku 2014,
který se zaměřuje na obhajobu zájmů zaměstnanců při překonávání důsledků globální hospodářské krize. Na závěr delegáti sjezdu schválili usnesení a Odborové memorandum,
které se obrací na zaměstnaneckou veřejnost, aby více vnímala legitimnost kroků
a úsilí odborů v době, kdy zaměstnanci jsou
a budou pod hrozbou krize vystavováni
tlaku nejistých pracovních poměrů a zhoršování pracovních podmínek. Memorandum
závěrem vyzývá odboráře i ostatní zaměstnance k účasti v letošních volbách.
Rudolf UNGER

ZMĚNY ZÁKONA O SDRUŽOVÁNÍ
OBČANŮ
Tímto sdělením Vás informuji o dílčí
změně v zákoně o sdružování občanů.
Chtěl bych Vás současně požádat
o nezbytnou součinnost vůči příslušným
regionálním manažerům OS Stavba ČR
při provádění předmětné oznamovací
povinnosti, protože ti budou níže zmíněná oznámení realizovat.
V částce 68 Sbírky zákonů ČR byl publikován
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech. Část dvanáctá čl. XII tohoto zákona se
týká změny § 9 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, (dále jen zákon o sdružování občanů)
v platném znění. Nová právní úprava s účinností
od 1. 7. 2010 stanoví oznamovací povinnost podle
§ 9 odst. 3 tohoto zákona a týká se v plném rozsahu
i odborových organizací.
Nové ustanovení § 9 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb.,
ve znění zák. č. 227/2009 Sb. zní takto: „Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo
a datum jejich vzniku a zániku. Tyto údaje
jsou povinny oznámit ministerstvu do 15
dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku
došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny
oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy
bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.“
Odstavec 4 tohoto ustanovení uvádí, že „Název
sdružení , datum jeho vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 3 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci (dále jen „ základní
registr osob“).
To znamená, že organizační jednotky OS Stavba
ČR, což jsou podle čl. 19 písm. c) Stanov základní
a místní organizace a ve smyslu čl.19 písm. e) Stanov koordinační odborové orgány s právní subjektivitou, mají od data účinnosti zmíněného zákona povinnost oznamovat Ministerstvu vnitra
ČR skutečnosti, uvedené v citovaném ust. § 9 odst.
3 zákona o sdružování občanů.
Organizačních jednotek OS Stavba ČR,
které vzniknou po 1. 7. 2010, se týká uvedená
oznamovací povinnost v plném rozsahu oznamovaných údajů.
Organizačních jednotek, vzniklých před
1. 7. 2010, se týká oznamovací povinnost
pouze v rozsahu změny údajů zapisovaných
do základního registru osob. Údaje o všech
organizačních jednotkách oprávněných jednat svým jménem, vzniklých před 1. 7. 2010,

tedy před účinností nové právní úpravy, budou do příslušného agendového informačního systému převzaty z dosavadní evidence
Českého statistického úřadu.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem požadované údaje mají povinnost organizační jednotky
OS Stavba ČR - ZO/MO, KOO s právní subjektivitou sdělovat na adresu:
Ministerstvo vnitra ČR, oddělení volební
a sdružování, náměstí Hrdinů 3, 140 21
Praha 4.
Pro úplnost je nezbytné uvést, že výše uvedená
zákonná povinnost má pouze informační charakter vůči příslušnému ústřednímu orgánu státní
správy a nic se nemění v organizačních vztazích
a postupech v rámci Odborového svazu Stavba
ČR. Uvedená legislativní změna bude obsažena ve

7. SNĚM OS STAVBA ČR 12. KVĚTNA
Sedmý Sněm OS Stavba ČR, který se konal 12. května v pražském DOS, byl
poznamenán jak blížícími se parlamentními volbami, tak i VI. sjezdem OS,
který se uskuteční za tři čtvrtě roku – počátkem února 2011.
Tyto nadcházející události se promítly i do
úvodního projevu a zprávy o činnosti předsedy
OS Stanislava Antoniva. V ní se věnoval rovněž
jednáním s vedením se SPS ČR o společném postupu na úrovni Vlády ČR a tzv. velké tripartity.
Konstatoval, že společný materiál RHSD z letošního února známý pod názvem „38 bodů“,
není v podstatě plněn a proto poslední jednání
RHSD přijalo upravený materiál, ve kterém je
uvedeno 13 prioritních cílů, včetně čtyř týkajících se stavebnictví – výstavba nájemních bytů,
dopravní infrastruktura, dostavba JE Temelín
a obnova Elektrárny Prunéřov. Předseda OS informoval rovněž o předvolebních jednáních
ČMKOS s politickými stranami, kterým odbory
položily pět základních otázek. Květnové volby
označil za osudové, které napoví, kam se bude
následně naše společnost ubírat.
V dalších bodech Sněm projednal a schválil
Strategii kolektivního vyjednávání pro rok
2011, bez ohledu na to, jak dopadnou volby.
Přes mírné oživení v některých jiných průmyslových oborech se stavebnictví stále ještě nedaří.
Tradiční host Sněmu OS – předseda IOZ SR
Ing. Dušan Barčík – následně informoval o současné situaci na Slovensku a obsáhlý výtah
z jeho příspěvku přineseme v příštím čísle Stavebníka.
Důležitým bodem jednání Sněmu byla infor-

Nově zvolení funkcionáři ČMKOS – předseda Jaroslav Zavadil, místopředsedkyně Radka Sokolová a místopředseda Václav Pícl (na tiskové konferenci po skončení sjezdu).
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Finančním řádu OS, pokud se týká zániku ZO/MO
a KOO jednajících vlastním jménem.
Pro zabezpečení shora uvedené nové oznamovací povinnosti budou v praxi OS Stavba
ČR plnit tuto povinnost za organizační jednotky OS ve shora uvedeném rozsahu přímo
příslušní regionální manažeři na základě
součinnosti s výbory (předsedy) dotčených
ZO/MO, KOO.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědnost
za včasné oznámení požadovaných údajů
změn ve smyslu součinnosti s regionálními
manažery OS mají tyto statutární orgány příslušných organizačních jednotek, odpovědnost regionálních manažerů existuje ve věci
oznámení vůči MV ČR.
Bližší podrobnosti budou vysvětleny na školeních funkcionářů ZO/MO OS Stavba ČR, která se
uskuteční v květnu a červnu 2010.
JUDr. Lubomír DLOUHÝ, právník OS

mace o stavu příprav na VI. Sjezd OS svolaný na
4. a 5. února 2011 do pražského hotelu Olšanka.
Sněm schválil návrhy základních sjezdových
materiálů – Stanov OS, Jednacího řádu sjezdu,
Programu OS, Finanční a majetkové politiky
OS a návrhy sjezdových rezolucí ke kolektivního vyjednávání a liberalizaci pracovního
práva. Všechny tyto materiály budou publikovány ve Zpravodaji č. 36 a připomínky k nim
budou přijímány do 31. 7. 2010.
Sněm OS také projednal a schválil Závěrku
hospodaření za rok 2009 a přijal novelu Finančního řádu OS v souvislosti se změnou legislativy ČR. Valná hromada Podpůrného fondu OS
pak zhodnotila uplynulé období a novým členem správní rady zvolila JUDr. Lubomíra Dlouhého, právníka OS.
V závěrečném slovu předseda OS vyslovil
přesvědčení, že ať květnové parlamentní volby
dopadnou jakkoliv, bude nutné mobilizovat
naše členy i ostatní stavbaře k důstojné obhajobě zaměstnaneckých a sociálních práv.
Petr JANOUŠEK

NOVÉ VEDENÍ ČMKOS
Na závěr prvého sjezdového dne byli
zvoleni noví představitelé ČMKOS:
z Jaroslav ZAVADIL (1944) – předseda
ČMKOS. Absolvent Střední průmyslové školy
elektrotechnické v Dobrušce, od prosince 1989
předsedou ZO OS KOVO ve Stavostroji a. s.
Nové Město nad Metují, v letech 1994 – 1997
místopředsedou OS KOVO a v letech 1997 –
2010 místopředsedou ČMKOS.
z Ing. Radka SOKOLOVÁ (1969) – místopředsedkyně ČMKOS. Absolventka ekonomické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni. Nejprve ekonomické funkce v lázních
Jáchymov a od roku 2005 různé regionální
funkce v OS zdravotnictví a sociální péče ČR.
z Mgr. Václav PÍCL (1959) – místopředseda ČMKOS. Absolvent Pedagogické fakulty
v Českých Budějovicích. Od roku 1979 učitelem
a ředitelem základní školy, od roku 1998 do 2002
poslancem PS PČR a místopředsedou Výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, od roku 2002 do 2006 l. náměstkem ministryně školství, od roku 2000 do 2002
starostou města Rakovník a od roku 2006 místopředsedou ČMOS PŠ. Od roku 2000 předsedou Odborné komise pro školství a vzdělávací
politiku ÚVV ČSSD.

TŘI ZLATÍ PERMONI Z PĚTI
MÍŘÍ DO STAVEBNICTVÍ
Hodnotitelská komise složená z odborníků Českého báňského úřadu, OS
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a OS Stavba ČR v polovině dubna vyhodnotila výsledky VIII. ročníku soutěže o Zlatého Permona za
rok 2009 o nejbezpečnější provoz prováděný hornickým způsobem.
z Vítězem l. kategorie – hlubinný důl - se stala s. r. o THK – ČECHPOL Karviná;
z vítězem II. kategorie – uhelný lom – se stal lom Libouš z a. s. Severočeské doly
Chomutov, Doly Nástup Tušimice;
z vítězem III. kategorie – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (nad 51 zaměstnanců) –
Wienerberger, cihlářský průmysl, a. s., České Budějovice,
z vítězem IV. kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby
ropy, nad 51 zaměstnanců – SKANSKA BS, a. s. Praha – stavba Vestec-Lahovice,
z vítězem V. kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem do 50
zaměstnanců - Kámen Ostroměř, s. r. o.
Stavební firmy Wienerberger cihlářský průmysl a SKANSKA BS obhájily prvenství ze VII.
ročníku soutěže, nováčkem mezi vítězi je Kámen Ostroměř.
Slavnostní předání ocenění „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v reprezentačních prostorách
Českého báňského úřadu v Praze dne 8. dubna 2010 za přítomnosti představitelů ČBÚ, OS
Stavba ČR, OS PHGN a pojišťovny Kooperativa.

Sošku Zlatého permona přebírají z rukou předsedy ČBÚ ing. Ivo Pěgřimka představitelé a. s. Wienerberger z Českých Budějovic

ŠVÉDŠTÍ ODBORÁŘI V PRAZE
Ve dnech 22. - 24. března zasedala v Praze výkonná rada Evropské podnikové
rady (EWC) firmy SKANSKA. Důvodem zasedání v Praze bylo poznání práce
odborových organizací v jednotlivých zemích Evropy, ve kterých společnost
Skanska působí.
Zástupci švédských odborů se seznámili s fungováním odborových organizací v České republice a na Slovensku, navštívili centrálu naší společnosti v Praze na Opatově a také stavbu
silničního okruhu kolem Prahy 512- 513.
Prvního dne jednání EWC se zúčastnili též
představitelé OS Stavba ČR - předseda Stanislav
Antoniv a místopředseda Milan Vomela. Ve svém
vystoupení předseda OS ocenil dobrou spolupráci
se švédskými odbory, což vyplynulo i z následné
diskuse, která se rozvinula po vystoupení předsedy EWC Skanska Kjella Bromana. Švédské kolegy zajímalo vše, co se týká spolupráce základních odborových organizací jak s odborovým
svazem, tak s vedením společnosti Skanska. Po
oficiálním jednání a prohlídce stavby jsme kolegům ukázali smíchovský pivovar Staropramen, na
večeři jsme je pozvali ke Flekům a poslední den si
prohlédli Pražský hrad, Karlův most a mnoho dalších pamětihodností Prahy. Předseda EWC Kjell
Broman zhodnotil průběh návštěvy velmi kladně
a švédská delegace odjížděla z Prahy nadšena
a spokojena.
V současné době působí v naší společnosti
SKANSKA 13 základních odborových organizací (12 v České republice s 1700 členů
a jedna ve Slovenské republice se 130 členy).
Zástupci těchto odborových organizací se dne

8. března 2010 dohodli na rozšíření Koordinačního odborového orgánu (KOO) působícího při
Skanska a.s. Zároveň byly odsouhlaseny a přijaty
nové dokumenty - Statut, Jednací řád a Volební
řád, a bylo zvoleno vedení KOO ve složení: předseda Milan Fišer a místopředsedové Petr Dražil
a Stanislav Hošta. KOO tak zastupuje všechny základní odborové organizace při jednání se zaměstnavatelem. Cílem je urychlení, zjednodušení
a zkvalitnění jednání, zejména při projednávání
kolektivní smlouvy.
Milan FIŠER,
předseda KOO SKANSKA, a. s.

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ
Pravidelné jarní školení funkcionářů
ZO/MO OS Stavba ČR se koná v tomto roce
v následujících dnech a lokalitách:
z PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY - 21. – 23. června
v hotelu Bezděz,
z ČES. BUDĚJOVICE a PLZEŇ - 21. – 23. nebo
23. – 25. června, zatím bez určení místa,
z HR. KRÁLOVÉ a ÚSTÍ n. L. – 23. – 25. června
v hotelu Bezděz,
z BRNO - 17. – 19. května v Medlově,
z OLOMOUC a OSTRAVA – 19. – 21. května na
Červenohorském sedle.

OS STAVBA ČR JEDNAL
S EXEKUTIVOU SPS ČR
Dne 4. května 2010 se sešli v Praze zástupci Předsednictva OS
Stavba ČR a Exekutivy Představenstva Svazu podnikatelů ve
stavebnictví (SPS) ČR. Hlavními
tématy jednání byly realizace
krátkodobých opatření ke zmírnění krize (38 bodů) dohodnutých
v RHSD ČR, realizace dohody
sociálních partnerů ve stavebnictví k zaměstnanosti a propagace Nadačního fondu Tomáš
v odvětví.
Prezident SPS Matyáš úvodem stručně
shrnul vývoj stavebnictví v roce 2009
a dodal, že první kvartál 2010 představoval oproti loňskému roku propad téměř
o 44 %. Na závěr svého hodnocení podal
informace ke krátkodobým opatřením
ke zmírnění krize z pohledu SPS ČR.
V dalším bodu předseda OS Antoniv
zhodnotil plnění podnikových kolektivních smluv, čtyři body stavebního odvětví v tripartitě a dopravní infrastrukturu. Viceprezident SPS M. Mašek
informoval v dalším bodu o jednání
s předsedou Strany práv občanů M. Zemanem a doplnil informaci prezidenta
Matyáše o závěry konference Fórum českého stavebnictví. Dále byl projednán
vývoj municipální investice, tzv. kurzarbeit a zákon o veřejných zakázkách.
Před jednáním s novou vládou, vzešlou z letošních květnových parlamentních voleb, se oba partneři dohodli na
tomto společném postupu:
z prosazovat závěry Stavebního fóra
2010,
z prosazovat všechny čtyři body týkající se odvětví v krátkodobých opatřeních ke zmírnění krize dohodnuté
v RHSD ČR
z prosazovat zavedení systému tzv.
kurzarbeit v ČR podle německého vzoru,
z zkvalitnit státní správu tak, aby stavebnictví mělo na úrovni státní správy
pouze jednoho partnera.

SBORY VOLITELŮ OS
VE VŠECH REGIONECH
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR
na rok 2010 proběhla v měsíci dubnu již
sedmá zasedání Sborů volitelů dle zvyklostí v daných regionech. Lednové zasedání
Předsednictva OS Stavba ČR schválilo jejich program.
Stěžejními body byly informace předsedy
a místopředsedy OS Stavba ČR, další ústní informace podali jednotliví zástupci OS v RR ČMKOS,
regionální manažeři i svazový inspektoři BOZP.
Ve třech regionech byli zvoleni noví členové
Sněmu OS Stavba ČR, a to předseda VZO Teplotechna Ostrava a.s. Artur Koch, předseda VZO
Skanska CZ a.s. Praha Ing. Petr Zdražil a předseda VZO Stavba silnic a železnic a.s., závod Hradec Králové František Mázl. Blahopřejeme ke
zvolení novým členům Sněmu OS Stavba ČR a těšíme se na spolupráci s nimi.
Všechna zasedání byla usnášeníschopná, a zejména je třeba ocenit vysokou účast v Ústí nad
Labem.
–jv-

STAVEBNÍK - 3

NA STAVEBNÍCH VELETRZÍCH 2010 V BRNĚ
Tradiční stavební veletrhy, které se konají tradičně v polovině dubna na brněnském výstavišti, byly letos otevřeny pro veřejnost ve dnech 13. – 17. dubna 2010.
Letos se konal souběžně se stavebními veletrhy též Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX, takže tentokrát nabídlo BVV vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a nově také o interiéru a bydlení.
Stavební veletrhy Brno byly letos opět největší
přehlídkou materiálů i výrobků a služeb ve stavebnictví. Tato koncentrace výrobců v jednom čase
i místě umožňuje porovnat konkurenční produkty
a získat potřebné informace od odborníků. Přehled konkrétních řešení na stáncích vystavovatelů byl doplněn nezávislými odbornými poradenskými centry.
Stavební veletrhy Brno i letos pokračovaly v trvale aktuálním tématu úspor energií a poskytly
ucelený přehled o možných úsporách, které jsou
spojeny se stavbou, provozem, ale i možnostmi
získávání energií z ekologických zdrojů.
Součástí letošních brněnských stavebních veletrhů byla též tisková konference České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (ČKAIT), která vznikla v roce 1992

a je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy. Členskou základnu
ČKAIT tvoří více než 27 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků. Její představitelé referovali o své
rozsáhlé užitečné činnosti.
V den zahájení Stavebních veletrhů se uskutečnila v BVV též konference na téma budování
dopravní infrastruktury v ČR a možnosti jejího financování pomocí systému PPP, který
představuje projekty propojující partnerský a veřejný sektor v oblasti dopravní infrastruktury, kde
se již v příštích několika letech kriticky projeví nedostatek prostředků způsobený krizí a vyschnutím evropských fondů. Účastníci konference se
z velké většiny shodli na tom, že PPP projekty jsou
užitečnou možností, jak zajistit financování projektů v době, kdy jsou jiné zdroje financování

MLADÍ STAVBAŘI SPORTUJÍ
NA JAŘE NA PLNÝ PLYN
Jakmile se jaro vkradlo do naší krajiny, organizátoří sportovních disciplin i her
při Sportovní komisi OS Stavba ČR vztyčili své startovní praporky, hvízdli do
píšťalek a začali po celé naší vlasti organizovat nejrůznější turnaje.
Ve dnech 6. – 8. dubna se konal přebor ČR stavebních škol ve florbalu v Chomutově, jehož
byl OS Stavba ČR spolupořadatelem. Přeboru se
zúčastnilo devět družstev a ta skončila v tomto pořadí : 1. SPŠ a OA Kadaň, 2. SOŠ a SOU Rybitví,
3. SŠT Most – Velebudice,
4. SŠ energetická a stavební Chomutov, 5. SŠ
technická Praha, 6. SŠ stavební Teplice, 7. ISŠ stavební Ústí nad Labem, 8. SŠ stavební Louny
a 9. SŠS řemesel Stochov.
Přebor ČR stavebních škol v nohejbalu se
uskutečnil v Otrokovicích ve dnech 20. – 22.
dubna. Spolupořadatelem byl rovněž OS Stavba
ČR a osm zúčastněných družstev se umístilo takto:
1. ISŠ stavební Ústí nad Labem, 2. SOŠ a SOU
stavební Rybitví, 3. SOŠ a SOU Otrokovice,
4. SPŠ stavební Kadaň, 5. SŠ stavební Teplice, 6. SŠ
energetická a stavební Chomutov, 7. ISŠ Litoměřice a 8. SŠ stavební Louny.
Jako každoročně i letos se uskuteční Spor-

tovní hry ve spolupráci SOŠ stavební v Rybitví
s OS Stavba ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Budou se konat ve dnech 25. – 26. června v bowlingu, minigolfu, stolním tenisu, malé kopané
a nohejbalu trojic.
Propozice je možné získat na webové stránce
http://stavba.cmkos.cz. Přihlášky se přijímají
nejpozději do 30. května na adrese Mgr. Drahoslav
Česák, SOŠ stavební, Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Informace podává též p. Česák, mobil 602
487 644, e-mail: waglakca@seznam.cz.

KONEC GRATULACÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů sdělil koncem března 2010 našemu odborovému svazu jako vydavateli časopisu
STAVEBNÍK, že rubrika Gratulujeme,
která vycházela po dobu uplynulých deseti let pravidelně v každém čísle, není
v souladu s platným zákonem o ochraně
osobních údajů. Proto již nebudeme tuto
oblíbenou rubriku od čísla 3 zveřejňovat.
Všem kolegyním a kolegům, funkcionářům
OS Stavba ČR, kteří v tomto roce oslaví své
„kulaté“ či „půlkulaté“ narozeniny, přejeme
tedy dopředu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i nezbytného elánu do náročné práce
v odborech a zasíláme mnoho díků za vykonanou práci.
Redakce
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Vítězné družstvo turnaje v nohejbalu ISŠ stavební Ústí nad Labem. Konal se
v Otrokovicích.

Na Stavebních veletrzích v Brně otevřel
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR své
tradiční oblíbené stavební poradenské
centrum.
omezené. Vícekrát na konferenci zaznělo, že partnerství veřejného a soukromého sektoru by mohlo
být využito nejen u dálnic D1 a D3, kde se o tom již
delší dobu diskutuje, ale třeba v případě prodloužení dálnice D11 v úseku Jaroměř – Trutnov – Polsko, silnic R35 či R4, nebo například i při přesunu
brněnského hlavního nádraží.
Na této konferenci vystoupili se svými podpůrnými stanovisky ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas, náměstek ministra financí Bohdan
Hejduk, prezident SPS Ing. Václav Matyáš, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy
Michal Štefl a další.
–ru-

NADAČNÍ FOND TOMÁŠ
Snížení nehodovosti ve stavebnictví
a pomoc jejich obětem nad možnosti dané
současnou legislativou jsou hlavními cíli
Nadačního fondu Tomáš, který v těchto
jarních měsících roku 2010 zahajuje svou
činnost. Jeho založení je výsledkem dlouhodobé snahy společností působících ve
stavebnictví o maximální eliminaci pracovních úrazů a úmrtí i účinnou prevenci
v této oblasti.
Kromě přímé pomoci obětem nehod a jejich
rodinám chce fond přispět k vytvoření platformy pro výměnu zkušeností mezi firmami
v oblasti bezpečnosti práce a poskytování odborných podkladů pro případnou úpravu současných předpisů.
Partnery Nadačního fondu Tomáš jsou Svaz
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, OS Stavba
ČR, Fórum dárců a Skanska a. s.
„V průměru tři pracovní nehody na sto zaměstnanců činí ze stavebnictví jednu z nejrizikovějších oblastí lidské činnosti. Dochází zde
zhruba k dvojnásobku pracovních úrazů než je
celorepublikový průměr. Například v roce
2008 se z celkového počtu 174 smrtelných
úrazů v ČR stala celá čtvrtina během, stavebních prací,“ konstatovala Lucie Nováková,
členka správní rady Nadačního fondu Tomáš,
ředitelka odboru komunikace Skanska, a. s.
O pomoc finančního i nefinančního charakteru se lze na fond obrátit prostřednictvím
elektronického formuláře na webových stránkách www.nftomas.cz nebo dopisem. Tištěný
dokument je možné získat na telefonu +420
605 547 919.
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